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1 Johdanto 
 

Riittävän laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatuksen taidekasvatus edistää lasten koko-

naisvaltaista hyvinvointia, lisää tasa-arvoa sekä mahdollisuuksia kokea taiteellista että 

kulttuurista toimintaa eri sosiaaliluokista tuleville lapsille (esim. Kuusela, Rintakorpi, 

Rusanen, Torkki, 2014; Ruokonen, 2020a). Ruokonen (2020a) korostaa, että taidekasva-

tuksen tulisi kuulua jokaiselle lapselle niin varhaisessa lapsuudessa kuin koulussakin. Tä-

män asian huomioiminen ja merkitys korostuu, kun yleisenä suuntauksena on taidekas-

vatuksen väheneminen esimerkiksi koulujen tuntikehyksissä. Tällöin taidekasvatuksen 

piiriin pääseminen voi vaatia maksullisiin taidekouluihin osallistumista, jolloin lasten vä-

linen epätasa-arvo saattaa lisääntyä.   

Varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen laatu on nyt suuremman tarkastelun alla, sillä Kan-

sallisen koulutuksen arviointikeskuksen (myöhemmin käytössä lyhenne Karvi) 2019 te-

kemän raportin mukaan toiminnassa on paljon korjattavaa juuri tästä näkökulmasta. Ra-

portissa tuodaan esille taideaineiden toteuttamisen vaihteleva tai jopa heikko laatu. Viesti 

oli yksiselitteisen selvä.  

Taidekasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa tulee vahvistaa…. Tilanteen korjaa-

miseksi tarvitaan toimintakulttuurin muokkaamista taidetta ja kulttuuria tukevaksi… Li-

säksi tarvitaan taideaineiden aseman ja sisältöjen tarkastelua henkilöstön perus- ja täy-

dennyskoulutuksessa. (Repo, Paananen, Eskelinen, Mattila, Lerkkanen, Gammel-

gård, Ulvinen, Marjanen, Kivistö & Hjelt, 2019, 165.) 

Palasin juuri raportin ilmestymisen aikaan jatkamaan maisteriopintoja oltuani reilut kaksi 

vuotta varhaiskasvatuksenopettajana. Ensimmäisillä kursseilla keskustelimme kyseisestä 

Karvin (2019) raportista sekä pohdimme muun muassa opetussuunnitelmia ja uuden var-

haiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa. Keskusteluissa tuli esille tarve ohjaavien suun-

nitelmien kirjoittamisesta nykyistä konkreettisempaan muotoon, varsinkin kuntatasolla. 

Tämä sama viesti välittyy myös Karvin vuonna 2018 tekemästä raportista koskien uusien 

valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönottoa (Repo, Paananen, Mattila, 

Lerkkanen, Eskelinen, Gammelgård, Ulvinen, Hjelt & Marjanen, 2018). 

Samana syksynä työpaikkani kunnassa suunniteltiin ja työstettiin uutta varhaiskasvatuk-

sen kulttuurikasvatussuunnitelmaa työryhmässä, jossa olin itsekin mukana varhaiskasva-

tuksen opettajana. Viittaan tähän suunnitelmaan myöhemmin myös nimellä Taika Kultsu. 

Taidekasvatus on osa kulttuurikasvatusta, joten sekin näkyi suunnitelmassa vahvasti. 



2 
 

Mielestäni suunnitelmasta oli tulossa hyvin konkreettinen ja aloin pohtia, miten henki-

löstö ottaa tällaisen suunnitelman vastaan? Olisiko tällaisella suunnitelmalla positiivinen 

vaikutus myös taidekasvatuksen toteutumiseen varhaiskasvatuksen arjessa?  Olen kiin-

nostunut myös käytännönläheisten ongelmien pohtimisesta ja mielestäni suunnitelmien 

tulisi olla henkilöstön arkea helpottavia ”työkaluja”. Halusin selvittää, olisiko tämä uusi 

suunnitelma sellainen työkalu, joka auttaisi toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja ke-

hittämisessä. Olisiko siinä jo sitä konkreettisuutta, jota Karvin 2018 selvityksessä kaiva-

taan? Kun suunnitelmissa lisääntyy konkreettisuus, saattaa opettajan tai kasvattajan ko-

kema autonomian tunne vähentyä. Pohdin tätä suhdetta myös työssäni. 

Tarkastelen Taika Kultsun toimivuutta ensisijaisesi taidekasvatuksen näkökulmasta, tar-

kemmin määriteltynä musiikin, kuvataiteen, kädentaitojen sekä kehollisen ilmaisun kan-

nalta, joka sisältää draaman, sirkuksen ja tanssin. Valtakunnallisessa varhaiskasvatus-

suunnitelmassa puhutaan ilmaisun monista muodoista, johon edellisten lisäksi kuuluu sa-

nataide. Rajaan työni kuitenkin näiden neljän taidelajin ympärille, jotta saan pidettyä pro 

graduni kohtuullisen tiiviinä. Karvin raportissa (2019) olivat myös nämä samat taidelajit 

esillä, joten voin verrata omia pohdintojani aikaisempaan tutkimukseen. Tutkielmani teo-

riaosuudessa taidekasvatus rajautuu käsittelemään lähinnä varhaiskasvatuksessa toteutet-

tavaa taidekasvatusta, joten en kirjoita tarkemmin esimerkiksi taiteen perusopetuksesta. 

Puhuttaessa taide- ja kulttuurikasvatuksesta erilaiset oppimisympäristöt ovat oleellisessa 

asemassa, koska oppimista tapahtuu kaikkialla. Tässä työssä oppimisympäristö käsite si-

sältää fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen oppimisympäristön (Tuusulan vasu, 2019, 29).   

Kulttuurikasvatussuunnitelmat eivät ole olleet vastaavien tutkimusten kohteena kuin esi-

merkiksi koulujen opetussuunnitelmat ovat olleet. Kulttuurikasvatussuunnitelmia on 

tehty kunnille opinnäytetöinä tai pohdittu valmiita suunnitelmia erilaisista näkökulmista. 

Varhaiskasvatuksen puolella kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat ylipäätään vielä melko 

harvinaisia. Peruskoulun kulttuurikasvatussuunnitelmia on myös liitetty koulujen opetus-

suunnitelmiin, jolloin kulttuurisuunnitelmat toimivat tarkentavina tai rikastuttavina toi-

mina varsinaiseen oppiainekohtaiseen opetussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen puo-

lella tällaisia tarkkoja sisällöllisiä tavoitteita ei ole oppimiskokonaisuuksiin kirjattu, vaan 

tavoitteet ovat melko abstraktilla tasolla.  

Tutkielmani tavoitteena on selvittää Tuusulan varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuk-

sia tästä uudesta Taika Kultsusta. Pohdin pitkään, onko kyse kokemuksista vai 
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käsityksistä ja mielestäni tässä vaiheessa voidaan ennemmin puhua kokemuksista, miltä 

itsestä tuntuu. Käsitys -sana olisi tässä yhteydessä viitannut mielestäni enemmän siihen, 

miten kulttuuri- ja taidekasvatus käsitetään eli ymmärretään.  Kokemuksia keräsin säh-

köisellä kyselyllä toukokuussa 2020, kun suunnitelma oli ollut käytössä neljä kuukautta. 

Koska kyseessä on tietyn kunnan yksi suunnitelma, voidaan tutkielmaani sanoa tapaus-

tutkimukseksi. Kyselykerta rajoittuu vain yhteen kertaan, joten tutkimukseni ei millään 

tavoin mittaa kulttuurikasvatuksen tai taidekasvatuksen kuntakohtaisesta tai kasvattaja-

kohtaisesta laatua ennen tai jälkeen kyselyn. Kyselyllä kerättyä määrällistä ja laadullista 

aineistoa analysoin teoriaohjaavan sisällönanalyysin tavoin.   

Tuusulan kunta on kiinnostunut näistä käyttökokemuksista, joten tuloksia tullaan myös 

käyttämään hyödyksi suunnitelman arvioinnissa ja kehittämisessä syksyllä 2020. Toivon, 

että tutkielmani antaa tietoa, jonka avulla suunnitelmasta edelleen kehitetään työtä hel-

pottava työkalu. Vaikka kulttuurikasvatussuunnitelma on hyvin kuntakohtainen, oletan 

että tästä tutkimuksesta olisi apua tahoille, jotka suunnittelevat uusia varhaiskasvatuksen 

kulttuurikasvatussuunnitelmia. 

Varhaiskasvatuksessa suunnitelmia kirjataan usealla tasolla. Tässä tutkielmassa kirjoitan 

vuonna 2019 päivitetystä Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelmasta, jossa on kirjattu ensin 

valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen jälkeen Tuusulan kunnan 

omat tarkennukset. Viittaamalla suoraan Tuusulan vasuun vältän toistoa sekä huomioin 

paikallisen tason, mikä on oleellista tässä työssä. Tästä eteenpäin käytän tästä lyhennystä 

Tuusulan vasu ja vasu lyhennettä varhaiskasvatussuunnitelma nimestä. (Tuusulan vasu, 

2019, 3). Tuusulan esiopetuksen opetussuunnitelmasta käytän lyhennettä EOPS.  Kirjoi-

tan myös ryhmävasusta, joka on ryhmätasolla kirjattu suunnitelma. Esiopetuksessa ryh-

mävasua vastaa ryhmän työ-, arviointi- ja kehittämissuunnitelma, jonka lyhenne on TAK.  

Jokaisella lapsella on myös oma henkilökohtainen yksilövasu. Tuusulan kunnassa ole-

valla esiopetusikäisellä lapsella, joka on myös täydentävässä varhaiskasvatuksessa, lap-

sen esiopetuksen opetussuunnitelma eli LEOPS sisältää myös yksilöllisen vasun. Siksi 

työssäni on mainintoja myös EOPS:sista, vaikka tarkastelen taide- ja kulttuurikasvatusta 

lähinnä vasuun peilaten. Nämä suunnitelmat ovat työkaluja, joiden avulla suunnitellaan, 

toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa varhaiskasvatuksessa (Tuusulan vasu, 

2019, 14). 
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2 Taidekasvatus kulttuurikasvatuksen osana varhaiskasva-

tuksessa 
 

Tässä luvussa kirjoitan aluksi varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatuksesta laajemmin. Op-

pimisympäristö ansaitsee mielestäni tässä työssä myös oman alalukunsa, jossa painottu-

vat merkitykselliset asiat kulttuuri- ja taidekasvatukselle. Työni tarkentuu ja rajautuu ni-

menomaan varhaiskasvatuksen taidekasvatukseen, joten aiheen teoriaosuus on laajin. 

Taidekasvatusta koskevassa luvussa pyrin kirjoittamaan taiteesta ylipäätään ensin lasten 

näkökulmasta, jonka jälkeen kirjoitan taidekasvatuksesta varhaiskasvatuksessa sekä sen 

toteuttamisen haasteista. Oma lukunsa on myös Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelman 

taidekasvatus sekä esittelen uutta kulttuurisuunnitelmaa Taika Kultsua. Olen myös halun-

nut hieman pohtia ja kirjoittaa yleisesti opetussuunnitelmista sekä henkilöstön kokemasta 

autonomiasta suhteessa niihin. 

 

2.1 Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatus 

 

Kulttuuri käsitteenä voi pitää sisällään ajatuksen siitä, että meillä on yhteinen ymmärrys 

ja samankaltaisia odotuksia elämästä ylipäätään, arvoista, uskomuksista ja tavoista. Ne 

esiintyvät ja ilmenevät meillä niin normeissa, tavoissa ja perinteissä, mutta myös fyysi-

sessä ympäristössä esimerkiksi symbolisesti esineinä, kuvina, musiikkina ja teksteinä eli 

tuotettuna kulttuurina. (esim. Kuusela ym., 2014, 21; Reid, Kagan, & Scott-Little, 2019.) 

Lastenkulttuuriksi voidaan sanoa aikuisen lapselle tuottamaa sisältöä, lasten itsensä tuot-

tamaa sekä lapsen ja aikuisen yhdessä tuottamaa kulttuuria (Kuusela ym., 2014, 21).  Lap-

sen osallisuuden huomioiminen toiminnassa edellyttääkin yhdessä toimimisen korosta-

mista lapsen toiminnan kohteena olemisen sijaan. 

Kulttuurikasvatuksen ja taidekasvatuksen määritelmiä sekä tavoitteita esiintyy kaikissa 

varhaiskasvatuksen suunnitelmien tasoissa. Valtakunnallinen vasu on ollut vuodesta 2016 

velvoittava asiakirja, joka perustuu Suomen perustuslakiin, varhaiskasvatuslakiin sekä 

asetukseen. Myös velvoitteet muusta lainsäädännöistä sekä kansainväliset sopimukset on 

otettava huomioon, kun varhaiskasvatusta järjestetään ja toteutetaan. (Tuusulan EOPS, 

2016; Tuusulan vasu 2019, 4,7.)  

Kaikilla lapsilla on mahdollisuus varhaiskasvatukseen Suomessa ja toteutustapoja on eri-

laisia avoimista kerhoista päiväkotiin. Tavoitteina on kirjattu edistää sekä tukea lapsen 

kehitystä, kasvua ja hyvinvointia kaikin tavoin. Oppimista ja koulutuksellista tasa-arvoa 
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toteutetaan monimuotoisesti tarjoten myönteisiä oppimiskokemuksia, elämyksiä mm. lei-

kin, liikkumisen, taiteen ja kulttuuriperinnön kautta erilaisissa sekä turvallisissa oppimis-

ympäristöissä. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan ja arvostetaan jokaisen kulttuuria, us-

kontoa tai katsomuksellisuutta sekä huomioidaan Suomen ja oman lähiympäristön kult-

tuuriperintö, joka jatkuvasti elää muovautuen vuorovaikutussuhteissa.  Lapsella tulee olla 

myös mahdollisuus kokea olevansa ainutlaatuinen yksilö sekä yhteisön jäsen, joka voi 

vaikuttaa itseä koskeviin asioihin ja häntä tuetaan siinä tarvittavin tavoin. Hänellä on oi-

keus ilmaista itseään niillä keinoin, mitä hänellä on.  Varhaiskasvatus on hyvin vuorovai-

kutteista toimintaa vanhempien kuin myös monien muiden toimijoiden kanssa. (Tuusulan 

vasu, 2019, 7–8, 18.) Kaikilla suunnitelman tasoilla huomioidaan siis mm. tasa-arvo, kie-

lelliset, kulttuuriset, katsomukselliset sekä muut yksilölliset piirteet, henkilöön liittyvät 

vahvuudet ja mahdolliset tarpeet. (Tuusulan EOPS, 2016, Tuusulan vasu 2019, 4,7.) 

Kulttuurikasvatuksen tavoitteena on kulttuurisen moninaisuuden tukeminen ja yhdenver-

taisuuden kokemus sekä myötätunnon ja arvostamisen kokemus itseä että toisia kohtaan. 

Toisten mielipiteiden ja ajatusten kuuntelemista, suvaitsemista sekä ymmärtämistä har-

joitellaan. (Kalhama & Vartiainen, 2006, 5–8; Kuusela ym., 2014, 25.) Sen tulisi olla 

aktiivista vuorovaikutusta ja kokemista yksilön ja ympäröivän yhteiskunnan ja sen luo-

man kulttuurin välillä. Ruokosen (2020a) sekä Rusasen ja Räsäsen (2016, 182) mukaan 

taidekasvatus osana kulttuurikasvatusta on yksilöä kehittävää, hyvin vahvasti osallisuutta 

yhteisössä lisäävää sekä se mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen. Kulttuurikasvatuksessa 

korostuu paikallinen kulttuuri, tietoisuus omasta lähipiiristä ja ympäristöstä sekä tietoi-

suus identiteetistä, mutta myös niin sanotun tuotetun kulttuurin tarkastelu ja siitä nautti-

minen (Kalhama & Vartiainen, 2006, 4). Yhteistyö paikallisten kulttuuritoimijoiden 

kanssa on usein varhaiskasvatuksessa hyödyllistä ja toimintaa monipuolistavaa.  

Identiteetti kasvaa ja kehittyy aina vaikutuksessa muihin ja sen hetkiseen ympäröivään 

kulttuuriin ollen monien identiteettiosasten summa, esimerkkeinä fyysinen ja sosiaalinen 

identiteetti (Kalhama & Vartiainen, 2006, 7). Reid ym. (2019) luettelevat pitkän listan 

siitä, mihin ympäröivä kulttuuri lapsessa vaikuttaa, esimerkkeinä käsitykseen itsestä, it-

setuntoon, ilmaisuun, leikkiin ja sosiaalisten sekä kognitiivisten taitojen kehittymiseen. 

Voidaan ajatella, että ihminen muuttuu sekä kehittyy koko ajan ja aiemmat kokemukset, 

tavat sekä tottumukset saattavat myös muuttaa muotoaan eri ympäristöissä. 
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Varhaiskasvatuksen henkilöstö on suuressa roolissa, kun ajatellaan kulttuurin siirtymistä 

ja välittämistä lapsille, sillä Kalhama, Kitola ja Walamies, (2006, 17–18, 25) kirjoittavat 

esimerkiksi, että perheissä tai kodeissa perinteiden siirtyminen ei välttämättä enää ole 

itsestäänselvyys. Yksilöllisyyden korostaminen voi vielä vähentää tapojen merkitystä, 

vaikka niitä saatetaan elämässä kaivatakin. Erilaiset yhteiset perinteet ja niiden toteutta-

misen tavat koetaan lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Aito vuorovaikutus, kokemuk-

set henkilökohtaisesti toisen ihmisen kanssa saattavat vähentää mediasta saatujen mieli-

kuvien vaikutusta oman identiteetin kasvamiseen.  

Vasussa kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu osa-alueessa mainitaan mm., 

että lapset kasvavat moninaisessa maailmassa, jossa sosiaaliset vuorovaikutustaidot, it-

seilmaisun taidot sekä kulttuurinen osaaminen korostuu. Kuten aiemmin kirjoitin, var-

haiskasvatuksen tavoitteena onkin vahvistaa näitä taitoja. Ymmärtävä, kuunteleva ja hy-

väksyvä kohtaaminen toisten kanssa on hyvinvointia lisäävä kokemus sekä vahvistaa lap-

sen omaa identiteettiä. Näiden kokemusten sekä taitojen turvin hän osaa omaksua että 

myös muuttaa kulttuuria. Esimerkkinä tapoihin ja perinteisiin tutustumiseen annetaan va-

sussa leikit, ruokailuhetket ja erilaiset juhlat. Tässä osiossa Tuusulan vasussa mainitaan, 

että henkilöstö käyttää Taika Kultsua monipuolisen ja laadukkaan kulttuurikasvatuksen 

toteuttamisessa. (Tuusulan vasu 2019, 19–20.) Tuusulassa korostetaan myös oman kun-

nan rikasta kulttuuriperintöä ja halutaan, että se näkyy toiminnassa tavoitteellisesti var-

haiskasvatuksesta peruskoulun päättymiseen saakka. Kulttuuriympäristöstä lapset saavat 

käsityksen omien kokemusten kautta sekä taiteen keinoin.  (Tuusulan EOPS, 2016, 31; 

Tuusulan vasu, 2019.) 

Yhä enemmän kulttuurin käsitettä pohtiessa korostetaan ympärillä olevan sosiaalisen ym-

päristön vaikutusta lapsen oman kulttuurisen käsityksen syntymiseen, joka muodostuu 

vuorovaikutuksessa niin oman perheen, varhaiskasvatushenkilöstön, vertaisten, naapurei-

den, siis kaikkien lasta ympäröivien ihmisten kanssa (Kuusela ym., 2014, 2 –25; Lastikka 

2019, Reid ym., 2019). Lasta ei siis tule nähdä vain kulttuurikasvatuksen vastaanottajana 

ja kohteena vaan ajatella, että kyse on lapsen prosessinomaisesta ja jatkuvasta minäkuvan 

kehittymisestä. Kulttuuri kuitenkin antaa raamit, mitä ja kuinka asioista kenties ajatellaan 

ja mikä on mahdollista ympäröivässä maailmassa. (Reid ym., 2019.)  

Varhaiskasvatuksessa tulisi siis tarkkaan huomioida se ajatus, että lapsi (tai lapsen perhe) 

tulee ajatella kehittyvänä yksilönä eikä näin ollen voida nähdä jonkun tietyn kulttuurin 
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edustajana, oli sitten kyse etnisyydestä, kielestä, vakaumuksesta tai sosiaalisesta yhteis-

kuntaluokasta. Avoin keskustelu koko perheen ja lapsen lähipiirin kanssa auttavat var-

haiskasvatuksen henkilöstöä ymmärtämään lapsen ajatusmaailmaa ja lapselle perheen 

kautta muovautuneita tapoja ja kenties oppimistapaakin (Gunn, Bennett, Alley, Barrera 

IV, Cantrell, Moore & Welsh 2020; Kuusela ym., 2014, 22–25; Lastikka 2019, Reid ym., 

2019).  Lastikka (2019) ja Reid ym. (2019) korostavat artikkeleissaan myös keskustelun 

merkitystä niin lapsen kuin heidän perheensä kanssa. Keskustelun aiheina voivat olla esi-

merkiksi aivan perusarki, harrastukset tai vaikka juhlat.  Henkilöstö oppii näin tuntemaan 

lapsen ja perheen tapoja sekä mahdollisesti saa perheen sitoutumaan vahvemmin yhteis-

työhön. Henkilöstö auttaa kasvattamaan taitoja ja tietoja lapsen aikaisempien kokemus-

ten, taitojen ja käsitysten rinnalle ja rikastuttaa ajattelua siitä, millainen maailma lasta 

ympäröi.  Gunnin ym. (2020) ja Reidin ym. (2019) mukaan ”kulttuurisesti pätevä” hen-

kilöstö mukauttaa ja rikastuttaa toimintaa ja oppimisympäristöä sen sijaan, että ottaa huo-

mioon vain kulttuurisia eroja kategorioiden (ks. myös Arvola, Reunamo & Kyttälä, 

2020).  

Koska taide kuvaa aina myös omaa aikaansa, on se keino kuljettaa lasta läpi historian 

monimenetelmällisesti, innostavasti, keskustellen ja tuntien. Taidekasvatus on osa kult-

tuurikasvatusta, joka myös siirtää ja välittää kulttuuria tässä ajassa sekä menneisyydestä. 

Kalhama (2006, 123, 126, 131) kirjoittaa, että kulttuurikasvatuksen näkökulmasta taide-

kasvatuksen merkitys korostuu merkityksellisestä ja vuorovaikutteisesta kokemuksesta, 

jossa painottuu nimenomaan oppiminen, ajattelu ja prosessointi. Yhteinen ja yhteisöllinen 

tekeminen osaltaan mahdollistaa yksilön identiteetin kasvamista vuorovaikutuksessa toi-

siin, mutta antaa myös mahdollisuuden esimerkiksi yhteiselle keskustelulle. Hän kuvai-

lee, että taide kulttuurikasvatuksen osana on enemmänkin itseilmaisun ja itseymmärryk-

sen väline.  

Voidaan sanoa, että on siirrytty monikulttuuri käsitteestä ja ajattelutavasta kulttuurinen 

moninaisuus ajatteluun. Kokemukseni perusteella käytännössä usein tämä kuitenkin saa-

tetaan ymmärtää koskevan suppeasti etnisyyttä, kieltä, uskontoa ja sosiaalisia taustoja, 

mutta kuten tämä luku osoittaa niin ”moninaisuus” tulisi laajentaa ajattelussa kattamaan 

paljon enemmän. Myös kulttuuri -käsite tulisi varhaiskasvatuksessa käsittää ja huomioida 

laajasti, ettei se arjen keskellä typisty koskemaan vain esimerkiksi tuotettua kulttuuria tai 

kulttuurihistoriaa. Ympäröivä arkielämä sekä kulttuuri ovat itsessään moninainen sisäl-

täen menneisyyden, nykyisyyden ja lasten itsensä muovaavan tulevaisuudenkin.  
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Ajattelua isompien kokonaisuuksien suuntaan ohjaavat varhaiskasvatuksessa, kuten 

myös koulun opetussuunnitelmissa, laaja-alaiset osaamisen alueet. Vasussa niitä on 

viisi;1. ajattelu ja oppiminen, 2. kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3.it-

sestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4.monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen ja 5.osallistuminen ja vaikuttaminen (Tuusulan vasu, 2019). Tuusulan vasussa 

olevan oppimiskäsityksen mukaan oppimista tapahtuu kaikkialla ja siksipä oppimisym-

päristö ansaitsee oman lukunsa.  

 

2.1.1 Oppimisympäristö 
  
 

Tässä luvussa kirjoitan oppimisympäristössä huomioonotettavista asioista kulttuuri- ja 

taidekasvatuksen näkökulmasta painottuen.  Vasu määrittelee oppimisympäristölle ta-

voitteet seuraavasti: 

Varhaiskasvatuksessa tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, ter-

veellinen ja turvallinen sekä esteetön oppimisympäristö. Oppimisympäristöillä 

tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka 

tukevat lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta. Oppimisympäristön käsite 

sisältää varhaiskasvatuksessa muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

ulottuvuuden. (Tuusulan vasu, 2019, 29.)   

EOPS:ssa mainitaan myös toiminnallinen oppiminen, erilaisten oppimistapojen ja aistien 

käytön huomioiminen sekä kuvien ja kielen näkyminen, teknologian käyttäminen ja nä-

kyminen oppimisympäristöjen suunnittelussa ja muokkaamisessa. Erikseen mainitaan 

myös se, että TAK:iin tulee kirjata lähiympäristön mahdollisuudet, myös kulttuuritar-

jonta. (Tuusulan EOPS, 2016, 22.)   

Fyysisinä tiloina päiväkodin sisä- ja ulkotilojen lisäksi voidaan mainita esimerkiksi lä-

hiympäristö, niin luonto kuin rakennettu ympäristö, kuten museot, kirjastot, puistot sekä 

myös verkossa olevat ympäristöt. Erilaiset toimintaympäristöt myös mahdollistavat hen-

kilöstölle monimetodististen menetelmien käyttämisen. Varhaiskasvatuksessa leikillisen 

ja luovan ympäristön tulisi saada aikaan innostava, ihmettelyyn, tutkimiseen ja kokeile-

miseen kannustava ilmapiiri ja fyysiset tilat, jotka soveltuvat myös eri tavoilla oppiville 

lapsille. (esim. Airila, Rönkkö & Grönman, 2018, 271–272; Nevanen, Juvonen & Ruis-

mäki, 2014.) 
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Oppimisympäristössä tulee näkyä siis kulttuurien, katsomusten ja kielten rikkaus, sillä 

lapsen identiteetin kehittymiselle hyväksyntä ja arvostus omana itsenään on merkittävä 

kokemus (McClure, Tarr, Thompson & Eckhoff, 2017; Tuusulan vasu, 2019, 29–30).  

Lähiympäristön aktiivinen ja toiminnallinen hyödyntäminen oppimisympäristönä ja ko-

kemusten luojana tukevat juuri myös tätä kehitystä. Nevasen (2015, 26) mukaan myös 

erilaiset taideprojektit ovat oiva tapa tehdä yhteistyötä, jossa lapsi pääsee kokemaan yh-

teisöllisyyttä.  Jo pelkästään siirtyminen vieraaseen ympäristöön tuo uusia kokemuksia ja 

herättää kiinnostuksen sekä motivaation oppia uusia asioita. Esimerkiksi museovierailun 

aikana konkreettisesti nähtävät ja kosketeltavat esineet auttavat opitun ymmärtämisessä 

ja muistamisessa. (Aerila ym., 2018, 274). 

Tilojen suunnittelussa, rakentamisessa ja muovaamisessa tulisi ottaa huomioon esteetti-

syys, muunneltavuus ja myös tilojen pitäminen hyvin organisoituna, mutta siellä saa ja 

pitää näkyä lasten tekeminen sekä erilaisten materiaalien ja tarvikkeiden tulisi olla lasten 

saatavilla (Kuusela ym., 2014, 64; McClure ym. 2017; Ruokonen, 2020a). Lapset tulisi 

ottaa myös mukaan ympäristön ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin (esim. Nevanen 

ym. 2014). 

Lapset innostuvat helposti uusista asioista sekä tutkivat uusia materiaaleja ennakkoluu-

lottoman kokeilevasti. Aivot tarvitsisivat tällaista sensomotorista kokemusta materiaalien 

tunnustelusta, koskemisesta ja käsillä tekemistä. Erilaisilla materiaaleilla leikkiminen on 

hyvin mieleistä ja suotavaa, sillä tämä tukee myös aivojen tutkivaa oppimista. (Huotilai-

nen, 2019, 261–267; Huotilainen ym., 2018; Kuusela ym., 2014, 64.) Erilaisia materiaa-

leja, jotka motivoivat kokeilemaan, herättävät mielikuvituksen, haastavat ongelmaratkai-

suihin ja antavat eri aisteille kokemuksia, tulisikin olla runsaasti esillä.  

Tarjolla on hyvä olla luonnon- ja kierrätysmateriaalien lisäksi myös laadukkaat välineet 

ja taidetarvikkeet hyvässä järjestyksessä, sillä lapsen on helpompi havainnoida värejä ja 

materiaaleja, kun ne ovat siististi esillä (McClure ym., 2017). Laadukkailla välineillä uu-

den taidon harjoittelu on sujuvampaa ja myös mielekästä (esim. Nevanen ym., 2014). 

Tarvikkeiden lisäksi on tärkeää olla esillä lasten mielenkiinnon perusteella valittuja asi-

oita (Nevanen ym., 2014) sekä taidetta, hyvin valikoituja kirjoja ja kuvallista materiaalia, 

joissa esimerkiksi moninaisuutta kuvataan teksteinä ja kuvina positiivisesti, ennakkoluu-

lottomasti tai kategorioimatta.  Lapselle tulisi löytyä ympäristöstään, kuten kirjoista, sa-

maistuttavia ja itselle tuttuja asioita. (Gunn ym., 2020.)  
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Kulttuuri- ja taidekasvatuksen näkökulmasta on tärkeää myös sosiaalisesti ja psyykkisesti 

hyvä ilmapiiri, jossa on sallivuutta, paljon vuorovaikutusta, rauhaa ja kiireettömyyttä 

(esim. Kuusela ym., 2014; McClure ym., 2017; Nevanen, 2015; Ruokonen, 2020b; Ru-

sanen, 2016). Turvallisessa ympäristössä ei ole lasten välistä kilpailua eikä mahdollisia 

virheitä tarvitse jännittää, vaan aikuiset tukevat, tutkivat ja opettelevat yhtä lailla lasten 

kanssa (Nevanen ym. 2014; myös Toivanen, Halkilahti, & Ruismäki, 2013). Lapsilla tai-

teen tekemiseen liittyvät erilaiset kokeilut harjaannuttavat hyvin myös pettymisen ja epä-

onnistumisen tunteen kokemuksia. Luottamuksellisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä 

näitä on turvallista kokea. (Huotilainen ym., 2018.) 

Lapset tarvitsisivat taiteen ohjatulle ja omaehtoiselle tekemiselle, kokeiluille ja tutkimi-

selle sekä taiteella leikkimiselle paljon tilaa ja riittävästi aikaa (Kuusela ym., 2014, 64; 

McClure ym. 2017; Ruokonen, 2020a). Kuusela ym. (2014) korostaakin keskustelua ryh-

missä henkilöstön kesken siitä, miten tämä voitaisiin mahdollistaa, milloin ja missä tilassa 

saa olla esimerkiksi hallittu kaaos, mihin keskeneräisiä töitä voi viedä ja niin edelleen.  

Kiire, ajanpuute ja tilat mainitaan usein haasteeksi päiväkodin arjessa, mutta osa saattaa 

olla niin sanotusti henkilöstön itsetuottamaa heidän salliessaan esimerkiksi toiminnan 

keskeytyksiä (esim. Karila, 2013, 40). Nevasen ym. (2014) artikkelissa tuli myös selvästi 

esille se, että päiväkodeissa koetaan juurikin tilojen pienuus ja muunnelmattomuus melko 

isoksi ongelmaksi taidekasvatuksen näkökulmasta. Tutkimukseen liittyvissä projekteissa 

oli hyödynnetty usein ulkotiloja, kuten esimerkiksi puistoja ja metsää tiloina taiteen teke-

misessä ja pitkäkestoisissa projekteissa. Tämä koettiin positiivisena asiana, olihan yhtenä 

tavoitteena omaan lähiympäristöön tutustuminen, mutta tämä vaati huolellista suunnitte-

lua sekä perinteisten rutiinien ja aikakehyksien rikkomista. Moniammatillinen sekä ym-

pärillä asuvien naapureiden kanssa tehtävä yhteistyö eli taiteen tekeminen yhteisössä ja 

yhteisön kanssa, lisäsivät harjoiteltujen taitojen lisäksi lasten kokemusta olla itse yhteisön 

jäsenenä. (myös Nevanen, 2015.) 

Varhaiskasvatuksessa käytetään paljon kuvia ja videoita havainnollistamaan asioita, 

mutta lapsilla tulisi olla mahdollisuus nähdä taideteoksia myös paikan päällä.  Näin niistä 

voi keskustella paremmin, mutta myös kolmiulotteisuus ja mittasuhteet korostuvat sekä 

konkretisoituvat. Näitä voi harjoitella myös itse rakentamalla tai muovaamalla. (McClure 

ym., 2017.) Kulttuuri- ja taidekasvatuksen näkökulmasta vierailut päiväkodin ulkopuo-

lella ovat merkityksellisiä ja kuuluvatkin osana lasten kulttuurikasvatukseen. Yhteistyö 



11 
 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa koetaan usein hedelmälliseksi. Esimerkiksi Aerilan 

(2018) artikkelissa sanotaankin, että lapsiryhmät ovatkin yksi museoiden suurimpia kä-

vijäryhmiä ja tämän takia useissa museoissa onkin suunniteltu myös lapsilähtöistä toi-

mintaa tai materiaalia ryhmien käyttöön. Artikkelissa kuvaillaan projekti, jossa mielestäni 

varhaiskasvatukselle tyypilliseen tapaan on taideprojekti yhdistetty museokäyntiin sekä 

kulttuurikasvatukseen ja näin luotu eheyttävä oppimiskokonaisuus, jossa yhdistyy mm. 

lastenkirjallisuus, käsityö ja kotikaupunkiin tutustuminen.  

Oppimisympäristön arviointi ja kehittäminen on hyvin oleellinen osa koko toiminnan ar-

viointia varhaiskasvatuksessa. Erilaiset ympäristöt luovat mahdollisesti itsessään jo eri-

laisia tarjoumia, joilla on rikastuttava ja monipuolistava vaikutus toimintaan. Usein kes-

kitytään päiväkodissa olevaan fyysiseen tilaan huomioimatta psyykkisen ja sosiaalisen 

ympäristön myötävaikutusta tai kenties sen tuomia haasteita. Kuten edellä sanottiin, tar-

vitaan paljon yhteistä keskustelua, jotta voidaan rikkoa käytettyjä toimintamalleja ja ken-

ties muuttaa koko päiväkodin yhteistä toimintakulttuuria erilaiseksi, uudenlaiseksi. 

 

2.2 Taide, lapset ja taidekasvatus 

 

Taiteesta me saamme nauttia. Taide on keino kokea ja välittää kulttuuria, mutta myös 

omia tuntemuksia moniaistillisesti. Ruokonen (2020a) kuvaa taidetta kielenä, jota kaikki 

osaavat lähtökohdistaan tai taustoistaan riippumatta. Kuten tässä luvussa tulee esille, tai-

teen tekeminen, kokeminen, uuden luominen ja käsillä tekeminen on useissa tutkimuk-

sissa todettu lisäävän mm. kokonaisvaltaisesti hyvinvointia, mielihyvän tuntemusta sekä 

vähentävän stressiä. Taiteen myötä koetaan myös yhteyttä muihin ihmisiin. Se lisää siis 

niin henkistä, sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia (esim. Nevanen, 2015) ja tästä syystä 

myös aivotutkijatkin ovat olleet hyvin kiinnostuneita asiasta (esim. Huotilainen, Ranka-

nen, Groth, Seitamaa-Hakkarainen, & Mäkelä, 2018). 

Aivot ja keho tekevät yhteistyötä silloin, kun teemme käsillämme ja saamme kokemuk-

sen, kuinka mielikuvamme muuttuu konkreettisesti näkyväksi ja tunnusteltavaksi, 

luomme jotain uutta sekä saamme ympäristössä muutosta aikaan. Ymmärrys siitä, että 

itse voi vaikuttaa ja muokata asioita on Huotilaisen (2019) mukaan myös mielen kehitty-

miselle tärkeää. Kun tekemisen kokemukseen liittyy positiivisia mielikuvia ja onnistumi-

sia, rauhoittavan ja rentouttavan tunteen voi saavuttaa, vaikka aloittaessa tuntisi 
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levottomuutta, stressiä tai ärtyneisyyttä (Huotilainen, 2019, 261–267; Rusanen & Räsä-

nen, 2016, 181).  

Lapset nauttivat käsillä tutkimisesta ja tekemisestä (Huotilainen ym., 2018; Kuusela ym. 

2014, 21, 37) ja se onkin luontainen tapa oppia myös uusia asioita. Juntunen (2011) kir-

joittaa artikkelissaan Dalcrozepedagogiikasta, jossa painotetaan kinesteettisen tietoisuu-

den merkitystä liikkeen kautta syntyvästä kokemuksesta ja sen avulla oppimisesta. Tämä 

on hänen mukaansa tietämisen keskeinen prosessi. Huotilainen ym. (2018) yhdistävät 

myös kognitiiviset taidot ja oppimisen käsillä tekemiseen. Kun tekemisessä on mukana 

tunne, kokemusyhteys sekä kehon tuntoaistit, lisää se toimintaan sitoutumista sekä vah-

vistaa myös opitun asian muistamista. Jotta uusia asioita voi oppia, täytyy mielen olla 

vastaanottavaisessa tilassa. Tähän paras olisi niin sanottu flow-tila, jossa haaste on taito-

tasolle sopiva sekä keskittymiskyky, sitoutuminen ja innostus ovat huipussaan ja ajan-

kulku hämärtyy. Tällainen flow-tila on ensimmäiseksi huomattu juurikin taitelijoilla tai 

luovissa prosesseissa ja sanotaankin, että taidetta tai käsitöitä tehdessä tämä tila voidaan 

saavuttaa usein. (esim. Huotilainen, 2018.) 

Lapsella on halu ja tavoite ilmaista sisäistä maailmaansa.   Esimerkiksi Malin (2013) on 

tutkinut vähän isompien lasten, noin 6–10-vuotiaiden, taiteen tekemisen tarkoitusta lap-

sen näkökulmasta. Hän oli valinnut tämän ikäiset lapset saadakseen tutkimuksessa lasten 

omat ajatukset selville, sillä pienempien lasten tutkimuksessa tämä saattaa jäädä aikuisen 

tulkinnan varaan. Tulokset ovat mielestäni peilattavissa myös varhaiskasvatukseen ja pie-

nemmän lapsen taiteen tekemisen intentioon.  Omalla taiteella lapset kertovat paljon ta-

rinoita. Esimerkiksi materiaalin vapaa käyttö saattaa luoda mielikuvituksellisen tarinan, 

joka syntyy sitä mukaan, kun asia / esine muotoutuu ja tämä valmistunut luomus määrit-

telee taas sen, miten tarina jatkuu. Taiteella myös kuvataan itselle mielenkiintoisia asioita, 

tärkeitä henkilöitä ja paikkoja. Kun näistä mielenkiinnon kohteista tehtiin taideteoksissa, 

samalla he oppivat uusia asioita etsiessään tietoa tai pohtiessaan esimerkiksi rakentamis-

ratkaisua. Taidetta tekemällä ilmaistaan myös tunteita ja jopa muutetaan omaa olotilaa, 

puretaan kiukkua ja kuvataan niitäkin tunteita, joita ei vielä osata itse sanoittaa. Lapset 

myös tekevät paljon kokeiluja ja tutkivat, miten omat ideat saa esitettyä sekä materiaalien 

toimivuutta. Tällaista kokeilua voi verrata myös leikkiin, kun halutaan tuoda mielikuvi-

tuksensa näkyväksi ja realistiseksi. Lisäksi taiteella oli ihan käytännöllisiä tarkoituksia, 

esimerkiksi lahja jollekin, ystävystyminen, keskustelu yhteisestä aiheesta, sosiaalisen 

roolin ottaminen tai vaikuttaminen kaveriin. (Malin, 2013, 10–15.)  
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Taiteen tekemiseen liittyvä toiminta on myös usein lapselle hyvin mieleistä puuhaa.  Lap-

sille esitetyssä kysymyksessä kaikkein mukavamammaksi toiminnaksi varhaiskasvatuk-

sessa oli taide saanut toiseksi eniten mainintoja heti leikin jälkeen (Pihlainen, Reunamo, 

& Kärnä, 2019.) 

Taulukko 1. Päiväkodissa perhepäivähoitoa useammin lasten mukavina mainitsemat asiat 

(N = 906) (Pihlainen ym., 2019). 

 

Lapset siis taiteilevat, käyttävät taiteen keinoja hyödykseen ja omaksi ilokseen aivan sa-

moin kuin leikkiä. Se on itsessään jo arvokasta. Kuten leikin yhteydessä puhutaan paljon 

leikin rikastamisesta, koen yhtä tärkeäksi mahdollistaa lasten leikillinen taiteilu ja sen 

rikastaminen huomioiden niin fyysinen, sosiaalinen sekä psyykkinen oppimisympäristö. 

Seuraava luku kuvaa, miten nämäkin asiat tulisi huomioida suunnitelmallisesti varhais-

kasvatuksessa. 

 

2.2.1 Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa  
 
 

Tässä tutkielmassa olen käyttänyt sanaa taidekasvatus, koska tätä käytetään myös va-

suissa. Yhtä lailla olisin useampaan kohtaan voinut kirjoittaa taidepedagogiikka, vaikka 

kasvatus ja pedagogiikka sanat Alilan ja Ukkola-Mikkolan (2018) käsiteanalyysin mu-

kaan eivät vastaa täysin toisiaan, mutta usein käytetään rinnasteisina. Ruokonen (2020b) 

sanoo heitä mukaillen taidepedagogiikan olevan suunnitelmallista, tavoitteellista ja vuo-

rovaikutuksellista toimintaa, jossa leikillä on suuri rooli. Lapsi on myös itse aktiivinen ja 

hänen osallisuutensa korostuu ja mahdollistetaan. 
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Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa sisältää sekä taiteen kokemista, taiteen tekemistä it-

seä ilmaisten ja työtapojen harjoittelua sekä taide on myös usein eheytetty toimintaan, 

jolloin sen funktio saattaa olla esimerkiksi havainnollistaminen (esim. Nevanen, 2015, 

13).  Varto (2011, 22–23) määrittelee taidekasvatuksen käytännöksi toiminnan, jossa hyö-

dynnetään eri taiteiden menetelmien opettamista, arvioidaan toimintaa ja sen tuloksia. 

Käytännön toteuttamiseen vaikuttavat esimerkiksi niin poliittisesti muodostuneet asiakir-

jat, sen hetkinen ihmiskäsitys, mutta myös yksittäisen henkilön tekemisen motiivit. Arvi-

oinnin kannalta hän korostaa henkilöstön oman työnsä dokumentointia, joka paljastaa 

konkreettisen toiminnan tason ihannetason sijaan. Myös Ruokonen (2020b) sanoo toi-

mintakulttuurin arvioinnin ja kehittämisen kuuluvan oleellisesti taidepedagogiikkaan. 

Esteettinen kuvataidekasvatus on osa esteettistä kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa tätä 

voidaan harjoitella havaitsemalla kaikilla aisteilla luontoa, taidetta ja ihmisten tekemää 

ympäristöä. Ympäristöä voidaan myös tarkastella kriittisesti ja pohtia miten meihin yri-

tetään vaikuttaa visuaalisin keinoin.  Keskustelua syntynee myös siitä, millaisia asioita 

kukakin kokee kauniiksi tai rumaksi ja mitkä seikat siihen vaikuttavat. Tähän liitetään 

usein siis myös eettistä pohdintaa. (Kuusela ym., 2014, 17, 26, 28.) 

Taidekasvatuksen suunta on ajan kuluessa muuttunut taidon korostamisesta kokemuksel-

lisuuden arvostamiseen ja tämänkin takia se yhdistyy tiedonalaltaan muihin aloihin yhä 

enenevässä määrin. Tämä haastaa Varton (2011, 26–28) mukaan kasvattajaa olemaan tie-

toinen ja omaksumaan jatkuvasti uusia asioita esim. kasvatustieteen alueelta ja sovelta-

maan niitä työhönsä. Deweytä mukaillen Westerlund ja Väkevä (2011) kirjoittavat, että 

taiteen tekeminen on vuorovaikutteinen kasvuprosessi niin ympäristön tai ihmisten kes-

ken, jossa kokemus ja ”taide palvelee elämää, ei itseään” ja esteettiset kokemukset tuli-

sivatkin olla kasvatuksen päämääränä, ei niinkään taitojen opettelu.  

Varto (2011, 26–28) kuitenkin huomauttaa, että taiteen taitojen oppimisella on merkitystä 

kuitenkin yksilön kokonaisvaltaiselle kehittymiselle (myös Ruokonen, 2020b). Monipuo-

liset taiteelliset taidot edistävät ja rikastuttavat luovaa ajattelua ja toimintaa niin arjessa 

kuin erilaisissa tehtävissä tai taiteellisessa tekemisessä. (ks. myös Winner, Goldstein & 

Vincent-Lancrin, 2013.) Ruokosen (2020a) sanoin voidaan tiivistää, että varhaiskasva-

tuksessa taidekasvatuksen tavoitteena voidaan siis pitää välineiden antaminen ja mahdol-

lisuuksien luominen itseilmaisuun ja taiteellisien elämyksien kokemiseen.  
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Varhaiskasvatus on hyvin moniammatillista, monitahoista yhteistyötä. Varhaiskasvatuk-

sen taidekasvatuksessa kumppaneina ovat eri kulttuuritoimijat ja taidealojen taiteilijat. 

Yhteistyömuotoina voi olla ryhmän vierailu eri paikoissa, taiteilijan vierailu päiväkodissa 

ja erilaiset projektit. Nevasen (2015, 37) tutkimuksen mukaan yhteistyössä tulisi panostaa 

aluksi suunnitteluun ja yhteisten päämäärien pohdintaan, sillä taitelijoilla ja päiväkodeilla 

tai kouluilla on keskenään erilainen toimintakulttuuri, esimerkkinä täsmälliset aikataulu-

tukset, ja tämän takia näkökulmat voivat olla hyvinkin erilaisia. Yhteistyö ja lisääntynyt 

resurssi on saatu onnistuneesti hyödynnettyä vain, jos koko tiimi tai työyhteisö on ollut 

myönteinen ja halukas kehittämään uutta toimintamallia (Nevanen, 2015, 39; Rusanen, 

2016). 

Esimerkiksi Vantaalla ja Kirkkonummella on toteutettu hankkeita, joissa ryhmissä toimii 

lisäkasvattajana taidepedagogi. Vantaalla taidepedagogi toimi erityisesti tukea tarvitse-

vien lasten kanssa. Taiteellinen toiminta Rusasen (2016) tutkimuksen mukaan toimi tuen 

muotona riittävästi ja noin 90% lapsista hyötyivät toiminnasta joko pitkäaikaisesti tai ti-

lannekohtaisesti. Taidepedagogin toiminta kehitti myös koko ryhmän toimintaa rikastut-

taen leikkiä ja lisäten pedagogista toimintaa, jossa korostui lapsen osallisuus sekä aktii-

vinen toiminta ja mahdollisti lapsen yksilöllisemmän kohtaamisen sekä runsaamman ha-

vainnoinnin. Sen lisäksi, että taide toimi tuen muotona, tuki taidepedagoginen toiminta 

koko päiväkodin taidekasvatusta sekä lisäsi henkilöstön ammatillista osaamista.  

Osallistuminen taiteelliseen ja kulttuuriseen toimintaan on yksi tasa-arvon toteutumisen 

edellytys. Koska kaikilla lapsilla eri kunnissa ei välttämättä ole mahdollisuutta osallistua 

projekteihin tai yhteistyömahdollisuudet kulttuuritoimen kanssa ovat rajalliset (esim. Ru-

sanen & Räisänen 2016, 174), on varhaiskasvatuksen arjessa ja päiväkodissa toteutetta-

valla taidekasvatuksella suuri merkitys ja tästä syystä sen laatuun ja riittävyyteen tulee 

kiinnittää huomiota. Lasten ei myöskään tarvitsisi enää välttämättä mennä harrastamaan 

erikseen päivän päätteeksi. Varhaiskasvatuksessa syntyy myös lapsen suhde taiteeseen, 

joka saattaa kestää läpi elämän.  (Kuusela ym., 2014, 22–23; Ruokonen 2020b.) 

Lapsella on oikeus kokea osallisuutta, tulla kuulluksi ikä sekä taitotaso huomioiden ja 

taide on yksi väline tähän. Taidekasvatuksen näkökulmasta keskustellaan ja ohjataan, 

myös vanhempia, havainnoimaan visuaalisessa mediassa esiintyviä aiheita ja vaikuttami-

sen keinoja sekä esimerkiksi kokemukseni mukaan tietokonepelien vaikuttamisesta lap-

sen kehitykseen jopa haitallisella tavalla tietyissä tilanteissa. Varhaiskasvatuksessa 
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tarjotaan keinoja ja ajatuksia, mitä muuta voidaan tehdä kuin vaikka pelata, mistä jutella 

tai piirtää. Taidekasvatukseen kuuluu myös järkevän kulutuksen harjoittelu. (esim. Kuu-

sela ym., 2014, 20–21; Ruokonen, 2020a.) 

Ruokonen (2020a, 16) kuvailee Puurulaa mukaillen, kuinka taide ja taidekasvatus integ-

roituu neljällä tasolla varhaiskasvatuksessa. Ensimmäiseen eri primaarin integroinnin ta-

soon voidaan ajatella taiteen yhdistyminen mihin tahansa lapsen toimintaan tavallisessa 

arjessa, niin leikkiin kuin esimerkiksi perushoidollisiin tilanteisiin. Toisella tasolla taide 

monipuolisesti yhdistetään lapsen mielenkiinnon kohteisiin ja toteutetaan lasten ehdoilla. 

Kolmannella tasolla taidekasvatus on tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa. Neljäs taso 

pitääkin jo periaatteessa kaiken edellisen sisällään, koska silloin puhutaan eheyttävästä 

toiminnasta. 

Kuten oppimisympäristöä koskevassa luvussa mainitsin, niin materiaalia tulisi olla lasten 

käytössä vapaasti. Taiteen tekeminen sekä leikki kietoutuvat toisiinsa hyvin tiivisti lapsen 

päivän aikana ja yhteistä näille ovat esimerkiksi luovuus, mielikuvitus sekä ongelmien 

ratkaisu (esim. Nevanen, 2015, 19). Taidetta tehdään ja taitoja harjoitellaan leikkien ja 

taiteen keinoin rakennetaan omaa leikkiympäristöä tai leikkivälineitä (esim. Savva & 

Erakleous, 2018; Yliverronen, 2019, 20). Lapset myös ilmentävät käsitystään ympäröi-

västä maailmasta taiteen keinoin, tarinoilla, draamalla ja esityksillä, musiikilla ja vaikka 

valokuvilla. Taiteen avulla, esimerkkinä piirrokset, myös käydään erilaisia keskusteluja 

ja neuvotteluita niin vertaisten kuin aikuisten kanssa. Näissä näkyvät myös mikä lapselle 

on tärkeää hänen elämässään sillä hetkellä, lasten ajatus ympäröivästä kulttuurista, tun-

teet, omat ideat sekä kiinnostuksen kohteet (McClure ym., 2017). 

Taide ei voi olla ainoastaan väline jonkun muun toteuttamisessa. Tulee myös opetella 

taiteen tekemisen keinoja (esim. McClure ym., 2017). Kuusela ym. (2014) muistuttaakin 

siitä, että lapsi ei osaa kysyä sellaista mitä ei tiedä tai osaa. Tekeminen ei saa kuitenkaan 

mennä vain aikuiskeskeiseksi toiminnaksi, jossa lapelle jää vain toteuttajan ja tekijän 

rooli. Kun puhutaan aikuisjohtoisesta toiminnasta se tarkoittaa ohjaavaa ja kannustavaa 

toimintaa, jossa tutustutaan ja harjoitellaan uusia asioita ja menetelmiä, jättäen tilaa lap-

sen omalle luovuudelle. (Kuusela ym., 2014, 28–29, 60). 

Varhaiskasvatuksessa taide integroidaan usein yhteen muiden oppimisen alueiden kanssa 

ja asioita harjoitellaan sekä opetellaan projekteissa tai erilaisia teemoja työstäen. Björk-

lund ja Ahlskog-Björkman (2017) nimeävät taiteen keinoiksi usein esimerkiksi 
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havainnollistamisen, konkretisoimisen, kuvailun sekä näkyväksi tekemisen (myös Huo-

tilainen ym., 2018). Käsiteltävästä asiasta on näin helpompi keskustella lasten kanssa ja 

lasten motivoiminen helpottuu sekä innostus itse tutkimiseen lisääntyy. Taiteen käyttä-

minen kehittää myös ongelmaratkaisun keinoja. Esimerkkinä he mallintavat, kuinka ma-

tematiikkaa voidaan tuoda tietoisuuteen taiteen yhteydessä nimeämällä käsitteitä oikein 

ja selittämällä niiden käyttöä. Samalla opeteltava asia yhdistyy arkisiin ja lapsille tuttui-

hin asioihin. Tämä Yılmaztekinin ja Erdenin (2017) mukaan auttaa yhdistämään eri osa-

alueita opittavasta aiheesta ja monipuolistavat itse oppimistapahtumaa. Samalla, kun tai-

teen integrointi aktivoi toimintaan, se myös auttaa pitämän keskittymistä yllä. Tätä seik-

kaa voidaan käyttää suunnitelmallisesti hyödyksi esimerkiksi, jos lapsella olisi vaikeutta 

ylläpitää tarkkaavuutta (Huotilainen ym., 2018).   

Piirtämällä voidaan esimerkiksi kerrata ja kuvata sitä, mitä lapsi on sillä kertaa oppinut, 

mikä samalla on myös lapsen itsearviointia. Kasvattaja voi myös havainnoida piirrok-

sesta, kuinka lapsi on käsittänyt tai kokenut käsitellyn asian. (Yılmaztekinin & Erdenin, 

2017.) Papandreu (2014, 87–88, 97) kirjoittaa artikkelissaan siitä, kuinka lapset piirtäes-

sään tekevät ajatuksensa näkyväksi, antavat asioille ja tapahtumille merkityksiä sekä 

työstävät oppimaansa asiaa tai kehittelevät uusia ideoita. Lapset oppivat koko ajan ym-

päristössä tarkkailemalla toisten käyttäytymistä, tapaa tehdä asioita kuin myös tapaa rat-

kaista ongelmia samalla imien vaikutteita asenteista ja esimerkiksi ilmapiiristä. Myös 

nämä havaintojen kautta opitut asiat sekä kokemukset esiintyvät piirroksissa. (Papandreu, 

2014, 87–88, 97; Kuusela ym., 2014, 10–11.) Olen työssäni huomannut, kuinka lapset 

myös keskenään juttelevat, korjaavat, ihastelevat toistensa töitä ja yleensä piirustusten 

äärellä käykin hyvin aktiivinen keskustelu. 

Toiminnan suunnittelussa kaikki taidekasvatuksen neljä tasoa tulee ottaa tavoitteellisesti 

huomioon, niin hetket perushoidon tilanteissa ja leikeissä, lapsen omasta kiinnostuksesta 

nouseva toiminta, kasvattajan tavoitteellinen toiminta sekä taiteen integroiminen eheyt-

tävästi (Ruokonen, 2020a). Henkilöstöltä vaaditaan hyvää lapsiryhmän tuntemista, sillä 

suunnitellussa huomioidaan sekä yksilön että ryhmän vahvuudet ja haasteet. Kasvattajan 

tulee havainnoida ja dokumentoida niin lapsen ajatuksia, oppimisen prosessia ja taitojen 

kehittymistä monimenetelmällisesti. Tämä on tärkeää niin lapsen kehittymisen seuraa-

miseksi, mutta myös oman toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä. (Kuusela ym., 

2014; McClure ym., 2017; Ruokonen, 2020a.)  
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Kuuselan ym. (2014, 58) toiminnan suunnittelun timantissa on monta kysymyssanaa. Se, 

miten niihin vastataan ja mitä valintoja tehdään kertovat, mitä kulloinenkin kasvattajayh-

teisö arvostaa ja haluavat välittää eteenpäin. Miksi, miten ja mitä kysymykset koskevat 

tavoitteita, sisältöjä ja käytettäviä menetelmiä. Kuka kohtaa pohditaan sekä lapsen että 

aikuisen toimijuuden näkökulmasta. Tässä kulmassa tulee kasvattajan pohtia muun mu-

assa toiminnan aikuisjohtoisuuden ja lapsilähtöisyyden suhdetta kuin myös kriittisesti 

omia asenteitaan, arvostuksia sekä kasvatuskäsitystään. Oppimisympäristöä pohditaan 

kysymyksillä missä ja miten sekä toiminnan ajankohtaa milloin. 

 

 

Kuva 1.Toiminnan suunnittelun timantti. (Kuusela ym., 2014, 58.) 
 

Lapsen omassa toiminnassa tulisi olla suunnittelu, toteutus ja arviointi vaiheet. Tekemi-

nen tulisi vaihdella hetken mielijohteesta syntyneistä töistä pitkäjänniteisyyttä vaativiin 

projekteihin (Kuusela ym., 2014, 28–29, 60; Yliverronen, 2019, 18–19). Tärkeää on myös 

mahdollistaa tarpeeksi aikaa lapsen tehdä työtään omaan tahtiin sekä spontaanien ja pit-

käkestoisten töiden vaihtelu (Kuusela ym., 2014, 37, 60, 63; McClure ym., 2017; Ruoko-

nen, 2020a).  

Arviointi varhaiskasvatuksessa kohdistuu usein itsearviointina kasvattajan omaan toimin-

taan, mutta myös lasten kehittymiseen, joka on osaltaan riippuvainen aikuisen toimin-

nasta. Arvioinnissa tulee pohtia esimerkiksi suunnitellun toiminnan, menetelmien ja 
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materiaalien sopivuutta erilaisille oppijoille ja eritasoisille tekijöille sekä dokumentoinnin 

ja havainnoinnin onnistumista. Havainnoinnit kertovat lasten valmiuksista, taitojen ja 

ajattelun kehittymisestä. Lapsille oma kokeminen ja tekeminen on tärkeää. Kasvattajan 

tuleekin tarkoin tiedostaa, mikä on hänen tapansa arvostaa lasten tuotosta eli tarkasteleeko 

hän töissä tarinaa, tekemisen tapaa vai tekemisen iloa. (Kuusela ym., 2014, 17, 66 – 67.) 

Tuotos sekä tekemisen prosessi lapsen toiminnassa voivat siis painottua tehtävän mukaan. 

Joskus tavoitteena voi olla menetelmän harjoittelu ja sen myötä tuotos ja toisinaan tuotos 

voi olla lapsen ideoinnin, kokeilujen ja suunnittelun väline ja lopputulos. (esim. Yliver-

ronen, 2019, 56.) 

Arviointia saadaan ja tehdään myös yhdessä vanhempien kanssa jopa päivittäin sekä va-

sukeskustelujen yhteydessä ja vanhempien kausiarvioinneista.  Rusasen (2016, 151–152) 

tutkimuksessa on palautetta TAIKAVA hankkeeseen osallistuvien lasten vanhemmilta. 

Kyselyssä ilmeni, että vanhemmat olivat huomanneet esimerkiksi lasten itsevarmuuden 

ja rohkeuden lisääntyneen. Samoin oli lisääntynyt kiinnostus taiteisiin, empatiataidot sekä 

erilaisuuden ymmärtäminen ja tunteista puhuminen. Pitkäjänteisyys ja keskittymiskyky 

olivat myös kehittyneet. Toki Rusanen (2016) muistuttaa, että kaikkia muutoksia lasten 

kehittymiseen ei voida aina luotettavasti liittää vain johtuvaksi taiteen myötävaikutuk-

sesta. Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että taiteella on merkittävä vaikutus näihin, 

kuten seuraava luku osoittaa. 

 

2.2.2 Taiteen ”positiiviset sivuvaikutukset” 

 

Vasua lukiessa huomaa, että taiteet ovat usein mainittu keinoina, oppimisen välineinä, 

kokemuksen tuojina ja ilmaisun keinoina. Tässä luvussa kirjoitan siitä, mikä merkitys 

taiteella ja taidekasvatuksella on lapsen kasvamiselle ja kehitykselle varhaiskasvatuksen 

aikana sekä lapsen tulevaa elämää ajatellen. Ruokonen (2020a) kirjoittaa, että taidekas-

vatuksen tärkeydestä voidaan keskustella kahdesta näkökulmasta, toinen esiintyy vah-

vasti edellisessä luvussa eli taiteen luontaiset arvot ja tässä luvussa korostuu taas taiteen 

hyödyllisyys, sen välineellinen arvo. Taidekasvatus ja taide on todettu kehittävän lasta 

monin tavoin sekä myötävaikuttavan niin lapsen kouluvalmiuksiin, kuin fyysisiin, psyyk-

kisiin ja sosiaalisiin taitoihin, kielellisiin valmiuksiin ja keskittymiskykyyn, kuten 
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seuraavat viitaukset useisiin tutkimuksiin osoittavat. Olen valinnut tutkimuksia, jotka 

koskevat tähän työhön rajaamiani taidelajeja tai jotka käsittelevät taiteen vaikutusta ylei-

sesti. 

Taiteiden tekeminen kehittää hahmottamisen taitoja ja yleistä älykkyyttä. Varhaiskasva-

tusikäisen lapsen aivot kehittyvät voimakkaasti ja tarvitsevat monenlaisia juuri oikeaan 

herkkyyskauteen sopivia virikkeitä. Esimerkiksi pelkästään hienomotoriikan harjaantu-

minen vaatii aivoissa aktiivista toimintaan monilla aivoalueilla. Jotta toiminnasta tulisi 

sujuvaa, tarvitaan toistoja ja paljon tekemistä sekä tekemisen näkemistä, sillä lapset op-

pivat helposti myös toista seuraamalla. (Huotilainen, 2019, 261–267; ks. myös Yliverro-

nen, 2019, 14–15.) Taiteen keinoja on myös onnistuneesti käytetty harjaannuttaman tu-

entarpeisten lasten hienomotorisia, hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden taitoja (Rusanen 

& Sajaniemi, 2016, 155–159). 

Varhaiskasvatuksen eheytetyssä toiminnassa taiteet ja taiteen keinot ovat usein rikastut-

tamassa ja monipuolistamassa toimintaa. Yhdysvalloissa eräässä esikoulussa taide kuuluu 

jokapäiväiseen toimintaan ja sen kautta opetellaan myös muita akateemisia taitoja, kuten 

luku- ja kirjoitustaitoja, matematiikka sekä tieteitä. Tässä ryhmässä on myös lapsia, jotka 

kuuluvat syrjäytymisvaarassa oleviin ryhmiin, esimerkiksi etnisen taustan mukaan tai 

vanhempien pienituloisuuden takia. Ryhmässä on tehty useampikin tutkimus, joissa pai-

nopisteinä ovat olleet mm. kouluvalmius akateemisissa taidoissa sekä tunnesäätelytai-

doissa. Tulokset ovat osoittaneet taidepainotteisen kasvatuksen lisänneen esimerkiksi 

kouluvalmiustaitoja myös riskiryhmän lapsilla verrattuna ryhmän muihin lapsiin. Myös 

tunnesäätelytaitojen sekä positiivisten tunteiden, kuten kiinnostus, onni ja ylpeys, koettiin 

lisääntyneen. (Brown & Sax, 2013, 339–340, 344.) Näiden lisäksi Rusanen ja Sajaniemi 

(2016, 160–163) mainitsevat lapsen saavan lisää sosiaalisia taitoja ja yhteistyötaitoja, joi-

den avulla kokemus mukaan pääsemisestä ja ryhmään kuulumisesta kasvavat. (ks. myös 

Nevanen, 2015, 35–36). 

Jotta musiikista voi nauttia, soittaa tai kuunnella, ei tarvitse olla niin sanotusti musikaali-

nen vaan esimerkiksi soittamaan opettelu vaatii harjoittelua. Pienen lapsen luontainen 

laulelu, hyräily, taputtaminen, hytkyttely, soittaminen esineillä sekä soittimilla, tanssi ja 

aikuisen kanssa loruttelu vahvistavat niin havaitsemisen kuin tarkkaavaisuuden taitoja 

sekä muistin toimintaa. Lapsi oppii myös kommunikaatiotaitoja sekä vuorottelua, jotka 

ovat kielenkehittymisen perusedellytyksiä. (Huotilainen, 2019, 225–229.) Lapsen tulee 
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kuitenkin olla itse aktiivinen toteuttaja ja tuottaa myös itse omaa musiikkia. Pelkkä mu-

siikin kuuntelu ei ole yhtä tehokasta näiden taitojen kehittymisen kannalta. Lapset myös 

nauttivat suuresti yhdessä toisten kanssa laulamisesta ja soittamisesta. Musiikkihetki vii-

koittain on jo osoitettu merkittäväksi määräksi tuodakseen positiivisia vaikutuksia (Lin-

navalli, Putkinen, Lipsanen, Huotilainen & Tervaniemi, 2018, 24, 27–28, 51 – 53.) 

Musiikin vaikutusta oppimiseen sekä aivojen kehittymiseen on tutkittu paljon, mutta tu-

loksiin on suhtauduttu myös hyvin kriittisesti. Interventiotutkimuksilla on kuitenkin to-

dettu saatavan positiivista vaikutusta niin kielenkehitykseen kuin myös kognitiivisten tai-

tojen kehittymiseen. (Huotilainen, 2019, 224–232; Linnavalli ym., 2018, 24,27–28, 51– 

53.) Faberin (2017, 172, 180) mukaan tanssia varhaiskasvatuksessa on myös tutkittu liian 

vähän, mutta hän pitää tanssia hyvin vahvasti ilmaisun keinona jo ennen kuin lapsi osaa 

esittää ajatuksiaan sanoin. Tanssi kehittää tietysti motorisia taitoja, mutta myös aivoja 

sekä kognitiivisia kykyjä kuten musiikki Huotilaisen (2019) mukaan. Faber (2017) ko-

rostaa myös sitä, että juuri pieniä lapsia opettavalla tanssinopettajalla tulisi olla vahva 

ammattitaito ja ymmärrys, mikä vaikutus tanssilla on näin pienille.   

Vasussa painotetaan taiteen merkitystä itseilmaisun välineenä. Voidaan jopa puhua kie-

lestä varsinaisen puhutun ja kirjoitetun kielen rinnalla. Varhaislapsuudessa tämän merki-

tys voidaan ajatella todella tärkeäksi, kun kielenkehitys on vasta aluillaan. Jotta lapsi op-

pisi keskustelemaan taiteesta ja ilmaisemaan tunteitaan niiden tuottamasta kokemuksesta, 

tarvitsee hän Duhin (2016) mukaan siihen motivoituneen aikuisen apua, joka osaa laajen-

taa keskustelua pidemmälle kuin esimerkiksi lapsen mainitsemaan yksityiskohtaan. Täl-

lainen keskustelu laajentaa esim. lasten sanavarastoa ja kehittää kommunikointitaitoja 

myös lasten välillä. (Duh, 2016, 74, 90–92.) Musiikkia tuottamalla ja kuuntelemalla voi 

ilmaista monenlaisia tunnetiloja sekä muuttaa olemassa olevaa tunnetta esimerkiksi posi-

tiivisemmaksi.  Ihan pieni lapsikin osaa valita musiikkia sen mukaan millainen tunnetila 

hänellä on. Kun taide on mukana tunnetaitoharjoitteluissa, lapsi saattaa oppia yhdistä-

mään tunteet, kognitiot ja menetelmät niin, että niistä tulee hänelle toimivia työkaluja 

tunteiden säätelyyn. (Brown & Sax, 2013, 339–340, 344; Huotilainen, 2019, 228, 265–

267.)  

Varhaiskasvatuksessa tunteiden säätelyä ja oman toiminnan ohjausta harjoitellaan onnis-

tuneesti myös draaman keinoin (Rusasen & Sajaniemi, 2016, 164–167). Voidaan miettiä 

yhdessä ongelmallisten tilanteiden ratkaisua, mutta myös nauttia tarinan syntymisestä ja 



22 
 

esittämisestä muistaen, että draamaa tehdään itselle ei yleisölle.  Draamassa lapsella on 

mahdollisuus ottaa rooli ja tarkastella asioita eri näkökulmista ja reflektoiden omia aja-

tuksia asiasta. Se on myös hyvin vuorovaikutteista, luovaa ja mielikuvituksellista toimin-

taa yhdessä toisten vertaisten kanssa. (esim. Toivanen ym., 2013.) Pienillä lapsilla, lähtien 

kahdesta ikävuodesta, draama muistuttaa paljon heidän omaa mielikuvitusleikkiään. 

Brownin mukaan tarvittaisiin vielä paljon draamasta tehtyjen tutkimusten esilletuomista 

ja hyötyjen korostamista. Ja tietysti varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietoisuutta asiasta 

ja tukea sen käyttöön, mutta myös taitoa käyttää draamaa. (Brown, 2017, 165, 170.) Alla 

oleva Hyvinkään Kaupunkisillan kuvio mielestäni havainnollistaa hyvin draaman moni-

puolisen käytön mahdollisuudet sekä kuinka toimintaa varhaiskasvatuksessa eheytetään 

laaja-alainen osaaminen huomioiden. 

. 

 

Kuva 2. Kaupunkisillan päivähoidon helminauhamalli. (esim. Reunamo, 2014, 62–65.) 
 
 

Nämä kaksi edellistä lukua pyrkivät kuvaamaan taiteen luontaiset ja välineelliset arvot 

huomioiden ja niiden hyötyyn perustuen sitä, kuinka tärkeää olisi taata taiteen monipuo-

lisuus ja sen liittyminen lapsen toimintaan läpi varhaiskasvatuspäivän. Vaikka edellä olen 
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kuvannut eri taidelajeja myös yksittäin, on hyvin tavallista toteuttaa taidekasvatusta yh-

distelemällä eri menetelmiä ja taidelajeja monipuolisesti käsiteltävän aiheen tai toiminnan 

mukaan, esimerkiksi projektimaisesti, huomioiden lasten toiveet, taitotaso ja kehittämi-

sen tavoitteet. Nämä vaatimukset yhdessä osoittavat mielestäni myös sen, kuinka moni-

puolista ammattitaitoa ja osaamista varhaiskasvatuksen henkilöstöllä tulee olla. Ammat-

titaitoon kuuluvat myös toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja jatkuva arviointi eri ta-

voin. Taidekasvatuksen toteutumista peilataan ja arvioidaan kaikkien vasujen tasolla, joi-

den lähtökohtana on tietenkin valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Seuraavassa 

luvussa esittelen lyhyesti, miten taidekasvatus määritellään Tuusulan vasussa. 

 

2.2.3 Taidekasvatus Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelmassa 
 

Varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma Taika Kultsu pohjautuu vasuun, joten 

tästä syystä kirjoitan oman lukunsa vasun määrittelemästä taidekasvatuksesta. Uudessa 

vasussa sekä EOPS:ssa kirjoitetaan laaja-alaisesta oppimisesta sekä eheyttävästä toimin-

nasta sekä kulttuurisen monimuotoisuuden, joka tulee ottaa huomioon esimerkiksi liikun-

nassa, musiikissa ja kädentöissä (Tuusulan vasu, 2019, 19–20).  

Varhaiskasvatuksessa toiminnallinen ja eheyttävä toiminta on hyvin tuttua.  Monipuolis-

ten työtapojen valintaan vaikuttavat tavoitteet ja tarpeet, joita tarkastellaan ja kirjataan 

ylös sekä lapsi-, ryhmätasolla että valtakunnan vasuun peilaten. Taiteelliset tavat on mai-

nittu kokemusten tuojina sekä lapsen itseilmaisun keinoina ja tämä tulee mahdollistaa 

esim. oppimisympäristöjä muokkaamalla ja laajentamalla. Monilukutaito harjaantuu 

myös taidekasvatuksen myötä, sillä eheyttävässä toiminnassa mm. tutkitaan ja keskustel-

laan niin kuvista, musiikista, ohjelmista ja elokuvista, peleistä ja erilaisista teksteistä.   

(Tuusulan vasu, 2019, 21, 36). 

Varhaiskasvatus ja esiopetus ovat hyvin eheyttävää toimintaa, joten varsinaisia oppiai-

nesisältöjä suunnitelmissa ei ole vaan puhutaan oppimisen alueista, joita ovat kielten rikas 

maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäris-

tössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn. (Tuusulan EOPS, 2016, 31–32; Tuusulan vasu 

2019, 39.) Tässä kirjoitan tarkemmin kohdasta ilmaisun monet muodot, jossa on lyhyesti 

määritelty tarkemmat tavoitteet taiteelliselle toiminnalle. Vasussa on jaoteltu seuraavasti: 

musiikillinen, kuvallinen sekä sanallinen ja kehollinen ilmaisu. EOPS:ssa on kuvallinen 
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ilmaisu jaettu kuvalliseen ilmaisuun sekä käsityöhön. (Tuusulan EOPS, 2016, 31; Tuusu-

lan vasu, 2019, 41.)  

Yleisesti vasussa taidekasvatuksen tavoitteena on lisätä kiinnostusta taiteista, tutustua 

sekä harjoitella eri taiteenaloja, saada kokemuksia ja elämyksiä, joita eri taiteiden tavoit-

teellinen sekä spontaani kokeileminen ja luominen saa aikaan. Myös leikki ja leikillisyys 

on aina läsnä. Kulttuuriperintöön tutustutaan myös taiteen keinoin. Lasten minäkuva ja 

sosiaaliset taidot kehittyvät sekä ymmärrys lasta ympäröivästä maailmasta kasvaa. Lap-

sille taide voi olla myös itseilmaisun, vaikuttamisen ja osallistumisen keino. Myös mo-

nilukutaito ja ajattelun taidot kehittyvät ympäristöä havainnoiden, pohtiessa ja keskuste-

luissa taiteesta ja sen tekemisestä. (Tuusulan vasu, 2019, 41.)  

Musiikillisen ilmaisun yksityiskohtaisempina tavoitteina mainitaan äänen keston, tason, 

sointivärin ja voiman hahmottamien sekä perussykkeen kokeminen. Lasten kanssa kuun-

nellaan ja lauletaan erilaista musiikkia, tuotetaan omaa musiikkia soittimia ja kehonsoit-

timia kokeillen. Musiikin mukana liikutaan ja tanssitaan loruillaan sekä harjoitellaan sa-

narytmityksiä.  Musiikin tuomia kokemuksia voidaan myös ilmaista liikkeen lisäksi ker-

toen ja kuvan keinoin. Yhdessä tekemistä ja esiintymistä voidaan toteuttaa harjoitellessa 

vaikka esitystä. (Tuusulan EOPS, 2016, 32; Tuusulan vasu, 2019, 41–42.) 

Kuvallisen ilmaisun avulla lapset harjoittelevat ja kokeilevat erilaisia menetelmiä ja ma-

teriaaleja sekä käyttävät erilaisia välineitä.  Vasussa on mainittu mm. maalaaminen, piir-

täminen, rakentaminen sekä mediaesitykset. Erilaisia kuvia, esim. omat kuvat, taideteok-

set, media, ja ympäristöstä mm. muotoilua, rakennuksia tutkitaan ja havainnoidaan mm. 

värejä, muotoja, materiaaleja, tekijöitä, mutta myös tunteista, joita ne herättävät. (Tuusu-

lan EOPS, 2016, 32; Tuusulan vasu, 2019, 42.) Vasussa tähän kuuluvat myös käsityölli-

sen toiminnan suunnittelu ja ongelmanratkaisu. Menetelminä ovat muovailu, rakentelu, 

ompelu ja nikkarointi ja näiden tekniikoiden harjoittelu. Pehmeitä ja kovia materiaaleja 

yhdistellään luovasti ja tehdään teoksia ja esineitä. Lasten taustat ja erilaiset käsityöpe-

rinteet voidaan huomioida toiminnassa. (Tuusulan vasu, 2019, 42.) EOPS:ssa käsitöiden 

harjoittelu ja tekeminen mainitaan erikseen, mutta sisällöltään se on samankaltainen kuin 

vasun määritelmä edellä. EOPS:ssa mainitaan tarkemmin oman pitkäkestoisen työn suun-

nittelu alusta saakka sekä yhteistyö toisten kanssa. (Tuusulan EOPS, 2016, 32.) 

Suullinen ja kehollinen ilmaisu ovat kirjoitettu molemmissa suunnitelmissa yhteen ja hy-

vin lyhyesti. Tässä kohdassa mainitaan keholliseksi ilmaisuksi esim. draama, tanssi, 
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leikki, sirkus ja teatterin eri muodot. Esimerkkejä suullisesta taiteesta mainitaan sanataide 

ja lastenkirjallisuus. Tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia kielelliseen ja keholliseen 

kokemuksiin, ilmaisuun ja viestintään lasten omia mielenkiinnon kohteita, mielikuvitusta 

ja havaintoja huomioonottamalla. Toiminnassa on sekä spontaaneja että suunniteltua toi-

mintaa, jota yhdessä myös suunnitellaan ja arvioidaan. (Tuusulan EOPS, 2016, 32; Tuu-

sulan vasu, 2019, 42.) 

Vasussa tulee esille kaikki huomioon otettavat asiat, joita olen taidekasvatusta koskevissa 

luvuissa avannut, mutta hyvin lyhyesti. Se, miten kukin vasutekstin ymmärtää ja tulkitsee, 

ohjaa pitkälti toiminnan toteutumista. Osaltaan tähän toki vaikuttavat henkilön koulutus-

tausta, kokemus, taidot mutta myös motivaatio. Näistä enemmän seuraavissa luvuissa. 

 

2.2.4 Taidekasvatuksen toteutumisen haasteet varhaiskasvatuksessa  
 

Taidekasvatuksen monipuolinen tai riittävä toteutuminen varhaiskasvatuksen arjessa ei 

ole mikään itsestäänselvyys, kuten kuvasta 3 alla voidaan todeta. Karvi on tehnyt kattavan 

tutkimuksen 2018 -2019 laadun toteutumisesta varhaiskasvatuksessa. Siinä todetaan esi-

merkiksi, että taidekasvatus ei aina toteudu suunnitelmallisesti eikä välttämättä tarpeeksi 

usein. Kuvataidekasvatusta vastaajista kolmanneksen mukaan on vain kerran kuussa tai 

harvemmin. Kehollisen ilmaisun osuus on toiminnassa suunnitellusti vähäistä, sillä noin 

70% vastaajista ilmoittaa sitä olevan vain kerran kuussa tai harvemmin. Jopa 30% vas-

taajista kertoo sitä olevan toimintakauden aikana vain yksittäisiä kertoja tai ei ollenkaan. 

Musiikkikasvatus näyttäisi tässä selvityksessä toteutuvan parhaiten. Siitäkin löytyy vas-

tauksia, joissa suunnitelmallisesti se toteutuu kerran kuussa tai harvemmin. Avovastauk-

sista on voitu päätellä, että huolestuttavin tilanne on alle 3 -vuotiaiden ryhmissä. Epätasa-

arvoa lisää myös se, että joissakin paikoissa taidekasvatus on saatettu jättää ulkopuolisten 

toimijoiden, esim. taidepedagogien, vastuulle ja toiminnasta osa on saattanut olla jopa 

maksullista, jolloin kaikille ei ole voitu taata siihen osallistumista.  (Repo ym., 2019, 159–

160.) 
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Kuva 3. Päiväkotien henkilöstön arviot siitä, kuinka usein ryhmässä on toteutettu taiteel-

lista kokemista ja ilmaisua mahdollistavaa toimintaa (%). (Repo ym., 2019, 92.) 
 

Hyvän taidekasvatuksen toteutumisen esteiksi nimetyissä haasteissa korostuvat raken-

teelliset haasteet. Esimerkiksi se, että lapset ovat läsnä hyvin vaihtelevasti, on haastavaa 

toiminnan toteuttamisessa, etenkin vuorohoidossa. Moni myös mainitsee, että tilat ovat 

epäsopivia, niitä ei ole tai yksinkertaisesti materiaalia ei ole tarpeeksi hyvin saatavilla. 

Myös epävarmuus tai puutteet henkilöstön taidoissa, toiminnan suunnittelemattomuus, 

sekä henkilöstön asenne mainittiin. Jos ryhmässä oli jotain taidelajia harrastava henkilö, 

koettiin silloin sen taidelajin toteutuvan hyvin.  Alle 3 -vuotiaiden ryhmässä koettiin myös 

lasten iän lisäävän haasteita toiminnan toteuttamiseen. (Repo ym., 2019, 93–95.) 
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Taulukko 2. Esteet taiteellisen kokemisen ja ilmaisun toteutumiselle päiväkodeissa (f, %) 

(Repo ym., 2019, 93.) 

 

 

Karvin tutkimuksen loppupäätelmä olikin aika selkeä: 

Varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä päiväkotien johtajien tulee varmistaa, että 

henkilöstöllä on riittävä osaaminen, mahdollisuus ja tuki toteuttaa vasun mukaista, 

myös taidekasvatuksen sisältävää pedagogiikka ilman erillistä maksullista toimin-

taa. Taidekasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa tulee vahvistaa. Arvioinnin 

mukaan kuvataidekasvatusta, ilmaisua ja osin myös musiikkikasvatusta toteutetaan 

satunnaisesti. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan toimintakulttuurin muokkaamista 

taidetta ja kulttuuria tukevaksi. Osallisuuden kapean tulkinnan, lasten vaihtelevien 

läsnäoloaikojen, päivän organisoinnin tai tilojen siivouksen ei tulisi muodostua 

laadukkaan taiteellisen ja kulttuurisen toiminnan esteeksi. Lisäksi tarvitaan taide-

aineiden aseman ja sisältöjen tarkastelua henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuk-

sessa. (Repo ym., 2019, 160,165.) 

 

Tämä loppupäätelmä on vahvasti ollut vaikuttamassa tämän tutkielman aiheen valintaan 

sekä rajaukseen. Näitä ajatuksia olen huomioinut myös muun muassa kyselylomaketta 

tehdessäni ja tuloksia pohtiessani. Tähän loppupäätelmään palaan tarkemmin myös Poh-

dinta luvussa, jossa peilaan tutkielmani antia myös tämän kautta.  
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2.3 Henkilöstön autonomia suunnitelmien kontrollissa 

 

Suomessa varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja ei ole juurikaan tutkittu opetussuunni-

telmien näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen suunnitelmat ja koulujen opetussuunnitelmat 

ovat samankaltaistuneet ja lähentyneet toisiaan viime aikoina. Esimerkkinä voidaan ottaa 

vasuissa määritellyt oppimisen alueet, joita voidaan verrata oppiainesisältöihin. Perus-

koulun opetussuunnitelmissa on tullut yhä vahvemmin esille ilmiölähtöinen oppiminen, 

joka taas on ollut varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa pitkään. (Onnismaa & Paana-

nen, 2019, 180, 212–214.) Onnismaan ja Paanasen mukaan (2019) mukaan varhaiskas-

vatusta ohjaavissa asiakirjoissa on aina painottunut lapsi – tai ryhmäkeskeinen ajattelu, 

joka on myös verrattavissa koulujen oppijakeskeisyyteen. Varhaiskasvatussuunnitel-

missa, ja koulujen opetussuunnitelmissa, nämä nähdään ja arvotetaan aina kyseisen aika-

kauden, kulttuurin sekä politiikan näkökulmasta eri tavoin painottuen. Yhtäläisyyksiin 

perustuen pohdinkin tässä luvussa henkilöstön autonomiaa ja sen suhdetta suunnitelmiin, 

en pelkästään varhaiskasvatuksen alalta saatavaan tietoon, vaan yhtä lailla perusopetuk-

sessa tehdyistä selvityksistä ja tutkimuksista.  

Autonomialla on monta erilaista merkitystä riippuen minkä teorian valossa sitä tarkaste-

lee. Seuraavana Castlen (2004) määrittelyä, joka sopii mielestäni hyvin varhaiskasvatuk-

seen ja vasun henkeen. Hänen artikkelissaan löytyy sanalle useita merkityksiä, esimer-

kiksi riippumattomuus ulkoisesta kontrollista, vapaus tehdä päätöksiä ilman byrokraatti-

sia rajoitteita, vapautta, itseohjautuvuutta ja niin edelleen. Piageta mukaillen Castle 

(2004) kuvailee, että autonomisesti työskentelevä ja ammattitaitoinen opettaja osaa poh-

tia tilanteisiin sopivia ratkaisumalleja, jotka ovat lapsen kannalta optimaalisia, sekä osaa 

myös perustella ratkaisunsa esimerkiksi kollegoilleen. Hän ottaa toimissaan huomioon 

lasten henkilökohtaiset tarpeet, oppimiskäsitykset ja toimii yhteistyössä niin kolle-

goidensa, vanhempien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä kehittää kriittisesti 

arvioiden opetussuunnitelmaa eikä vain toteuta sitä. (Castle, 2004).  

Autonomia koetaan tärkeäksi työtä motivoivaksi sekä työhyvinvointia lisääväksi teki-

jäksi. Autonomian käsite sekä haluttu itseohjautuvuuden määrä vaihtelee maittain johtuen 

kulttuurisesta kontekstista sekä esimerkiksi koululaitoksen historiallisesta kehityksestä 

(Erss, 2018). Suomessa opettajat luottavatkin omaan ammattitaitoonsa ottaen vastuun 

oman työnsä toteuttamisesta (Erss, 2018; Paulsrud & Wermke, 2019). Rajatonta autono-

miaa ei välttämättä kuitenkaan pidetä hyvänä, vaan opetussuunnitelmat ja ohjaavat 
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asiakirjat nähdään mahdollistavan toimintaa tiettyjen rajojen sisällä (Erss, 2018). Tämä 

taas vaatii opetussuunnitelmien perusteiden yhdenmukaista tulkintaa sekä ymmärrettä-

vyyttä, jotta toiminta toteutuisi perusteiden mukaisella tavalla kuitenkin paikallisuuden 

huomioiden. Paikallisten suunnitelmien suuri tasoero saattaa tuoda isojakin laatueroja toi-

mintaan, esimerkiksi sisältöön tai arviointiin. (esim. Vitakka ja Rissanen, 2019, 240–

242.)  

Autonomian laajuutta tuleekin pohtia, sillä toisaalta ajatellaan tarkkojen, yksityiskohtais-

ten linjausten, testausten ja arviointien lisäävän esimerkiksi koulutuksen tasalaatuisuutta 

(Paulsrud ja Wermke, 2019), mutta samalla se saattaa vähentää autonomian tunnetta (Vi-

takka ja Rissanen, 2019, 240–242). Tällaisten yksikkökohtaisten arviointien julkistami-

sessa kaikille näkyväksi voi sisältää myös riskin, jos niitä käytetään lapselle päiväkodin 

tai koulun valintaan vain tulosten paremmuuden mukaan, vaikka arvioinnin perimmäinen 

tarkoitus olisikin kaikille tasalaatuisen toiminnan tavoite. Jotta näin ei kävisi, pitäisi arvi-

oinnin taitoja ja tapoja uudistaa niin, että niillä saadaan nimenomaan edistettyä ja kehi-

tettyä henkilöstön omaa toimintaa. (Repo ym., 2018, 130.)  

Autonomian ja asiakirjojen säätelevyyden suhdetta on voinut seurata Virossa itsenäisty-

misen jälkeen, missä esiopettajien ammatillinen autonomisuus on selvästi lisääntynyt 

opetusta säätelevissä asiakirjoissa. Tutkimuksessa havaittiin, että päivittäin käytettävien 

asiakirjojen kehittämistä pidettiin tarpeellisena. Yllättävä havainto oli, että opettajan au-

tonomiaa opetussuunnitelman yleisessä toteuttamisessa pidettiin hyvänä, mutta koulutuk-

sen tarkkoihin päämääriin, sisältöihin sekä menetelmiin kaivattiin yhteisiä suuntaviivoja. 

Henkilöstön kokemus ja koulutus vaikuttivat kuitenkin tähän mielipiteeseen, sillä esimer-

kiksi yliopistossa tutkintonsa suorittaneet eivät kokeneet tarkkoja linjauksia niin tarpeel-

lisena. Pitkän ammatillisen kokemuksen omaavat vastaajat kokivat asian samoin, mutta 

he pitivät niitä kuitenkin hyödyllisinä tulevaisuuden suunnittelun kannalta. (Tuul, Mikser, 

Neudorf & Ugaste, 2015).  Sama toive yleisistä suuntaviivoista tuli Erssin (2018) tutki-

muksessa virolaisilta ja saksalaisilta koulun opettajilta. Vitikka ja Rissanen (2019, 242) 

ovat ehdottaneet artikkelissaan, että kansallisen suunnitelman tasossa kirjattaisiin ny-

kyistä tarkemmin määritelmät toiminnan tai opetuksen sisällölle sekä arvioinnille. Pai-

kallisella tasolla voidaan taas tarkemmin sopia esimerkiksi oppimisympäristöihin ja me-

netelmiin sekä kehittämiseen liittyvät seikat.  
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Onnismaa ja Paananen (2019, 212) käyttävät sanaa ”opetussuunnitelmarunous” kuvaa-

maan toisinaan vasuissa esiintyvää tekstiä, joka saattaa jäädä liian abstraktille tasolle si-

sältäen jopa keskenään eri lailla tulkittavia sisältöjä tai arvoja. Karvin tutkimuksessa 

(2018) yleisesti ottaen vasun perusteet koettiin selkeiksi, mutta osittain jäävän liian abst-

raktille tasolle sekä väljäksi, jolloin henkilöstön omalle tulkinnalle tulee suuri merkitys. 

Henkilöstölle tehty kysely osoitti, että mitä selkeämmäksi paikallinen vasu oli tehty, sen 

paremmin henkilöstö koki voivansa toteuttaa mielestään laadukasta varhaiskasvatusta ja 

paikallinen vasu toimi työkaluna pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttami-

sessa. Tämän koettiin lisäävän myös tasa-arvoisuutta, kun vasu yhtenäisti käytettyjä toi-

mintatapoja. Tutkimuksen tekovaiheessa uudet paikalliset vasut oli kirjattu melko kii-

reellä vasu-uudistuksen aikana. Tämän jälkeen niitä onkin jo ehditty päivittää ja tarken-

taa. Tähän päivittämiseen kannattaakin panostaa, sillä paikallisiin vasuihin perehdytään 

tarkemmin kuin valtakunnallisiin vasu perusteisiin. (Repo ym., 2018, 133; Repo ym., 

2019, 46–47, 165.) 

Karvin tekemässä tutkimuksessa (Repo ym., 2018, 129–130, 133) tuli esille mm. se, 

kuinka tärkeää on panostaa työyhteisössä yhteiseen koulutukseen ja mahdollistaa keskus-

telu uutta opetus- tai varhaiskasvatussuunnitelmaa käyttöönotettaessa. Keskustelut ja 

asiakirjan keskeisten tavoitteiden avaaminen ohjaavat opettajan tekemään työtään ope-

tussuunnitelman tarkoittamaan suuntaan. Saman päätelmään tulivat Birbili ja Myrovali 

(2019) Kreikassa. Ilman tällaista keskustelua, yhteistä koulutusta tai ohjausta suunnitel-

man käyttöönottovaiheessa saattoi käydä niin, että jokainen päätyy tulkitsemaan suunni-

telmaa haluamallaan tavalla (myös Vitakka & Rissanen, 2019), johon esimerkiksi henki-

lön koulutus, ammattikokemus ja asenteet vaikuttivat. (Birbili & Myrovali, 2019; Karila, 

2013). Myös yksiköissä valitseva toimintakulttuuri joko edistää tai hidastaa uusien suun-

nitelmien arvostamista, sisäistämistä ja tämän myötä todellista juurtumista arjen toimin-

taan ja käytäntöihin. Toimintakulttuurien arvioinnissa ja kehittämisessä pedagogisella 

johtajuudella eri toiminnan tasoilla on suuri merkitys ja vaikutus. (esim. Parrila & Fonsen, 

2017.)   Useimmiten opetussuunnitelman toteumista ei valvota tai mitata mittareilla, joten 

saattaa käydä niin, ettei opetussuunnitelma elä arjessa niin kuin on tarkoitettu (Birbili & 

Myrovali, 2019). 

Viron esiopettajille tehdyssä tutkimuksessa tekijää hämmästytti se, etteivät vastaajat ol-

leet kovin aktiivisesti osallistuneet esimerkiksi opetussuunnitelmien yleiseen kehittämi-

seen (Tuul ym., 2015). Ammattilaisten tulisikin osallistua aktiivisesti oman työnsä 
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kehittämiseen myös yleisten suunnitelmien kautta. Tuusulan vasussa (2019, 25) tämä tuo-

daan esille niin, että henkilöstöä kannustetaan jakamaan tietoaan ja keskustelamaan työ-

yhteisössään muun muassa yhteisistä tavoitteista ja kehittämiskohteista. Työn arviointia 

tulisi tapahtua niin suunnitelmien tasolla kuin henkilökohtaisesti itsearviointina sekä hyö-

dyntäen vanhemmilta saatua palautetta. Omaa ammattitaitoa ja kehittymistä tulisi pitää 

yllä perehtymällä uusimpiin alan tutkimustietoihin.  Kilderry (2014) kirjoittaa, kuinka 

tärkeää on tuoda selvemmin esille myös sitä, mitä erikoistaitoja ja tiedon hallintaa työ 

varhaiskasvatuksessa vaatii ja edellyttää. Tästä esimerkkinä Australiassa tehty tutkimus 

siitä, miten siellä varhaiskasvatus, ammattilaisuus sekä alan asiantuntijuus on näkynyt 

poliittisissa asiakirjoissa ja opetussuunnitelmissa lähinnä ”sosiaalisina toimina”. Tällai-

sissa tilanteissa esimerkiksi henkilöstöltä odotetaan vastuuta, mutta häntä ei nähdä oman 

opetussuunnitelmansa asiantuntijana eikä opettajana. Tärkeää on tunnustaa myös amma-

tillisuus ja opettajan professio varhaiskasvatuksessakin. (Kilderry, 2014). Tätä samaa am-

matillisuuden korostamista ja ammattinimikkeiden sekä työtehtävien täsmentämistä on 

Suomessakin juuri tehty mm. vaihtamalla lastentarhanopettajan nimike varhaiskasvatuk-

sen opettajaksi.  

Autonomian ”sopivan määrän” määrittely lienee melko vaikeaa, sillä kuten tämä luku 

osoittaa siihen vaikuttavat niin henkilön työkokemus ja koulutus, mutta myös työyhteisön 

johtamis- ja toimintakulttuuri sekä kulttuuriset erot ylipäätään. Tutkimukset ovat kuiten-

kin osoittaneet, että konkreettisuus ja paikallisuuden huomioiminen koetaan asiakirjoissa 

positiiviseksi asiaksi toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen kannalta. Autonomiaan ja 

sen laajuuden pohdintaa tulee aina liittää myös arviointi. Varhaiskasvatuksessa henkilös-

töllä tulisi olla vahvat itsearviointi taidot ja menetelmät, joihin hän osaa yhdistää niin 

vanhemmilta kuin työyhteisöstä saadun tiedon. Karvissa onkin menossa varhaiskasvatuk-

sen arviointityökalujen kehittäminen ja pilotoiminen kentällä 2020 -2021 (karvi.fi). Suun-

nitelmien voidaan olettaa myös olevan sellaisia, joiden tulisi auttaa myös oman toiminnan 

arvioinnissa ja kehittämisessä. 
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2.4 Tuusulan kunnan Taika Kultsu 

 

Kulttuurikasvatussuunnitelma on työkalu, jonka kunta voi laatia tukemaan kulttuurikas-

vatuksellista työtä valtakunnallisten opetussuunnitelmien pohjalta. Tarkoituksena on 

mahdollistaa tasavertaisempi tarjonta ja osallistuminen lapsille sekä tutustuttaa oman 

kunnan kulttuuritarjontaan.  Suunnitelmalla tavoitellaan eri toimijoiden yhteistyötä niin 

suunnittelussa kuin toteutuksessa, mikä myös helpottaisi sekä koulujen henkilöstön toi-

minnan suunnittelua kuin myös kulttuuritoimien tarjonnan kohdistamista. Suomessa on 

kulttuurikasvatussuunnitelmia perusopetuksen opetussuunnitelman osana noin 114 kun-

nassa. Vuonna 2017 päättynyt Kulttuurivolttihanke lisäsi suunnitelmien määrää huomat-

tavasti. Tämä hanke on myös saanut eurooppalaisen Europa Nostran kulttuuriperintöpal-

kinnon 2018. (www.kulttuurikasvatussuunnitelmat.fi.) Kävin verkossa löytyviä suunni-

telmia läpi ja suunnitelmista osa piti sisällään myös varhaiskasvatuksen (n. 30 kpl) ja/ tai 

esiopetuksen (n. 50 kpl) tai varhaiskasvatukselle löytyi oma suunnitelma. Kaikkia suun-

nitelmia ei löytynyt tai niitä ei päässyt tarkasteleman. Tilanne oli päivitetty 22.11.2019. 

(Kulttuurikasvatussuunnitelma.fi; lastenkulttuuri.fi, 2020). 

 

Tuusulassa on otettu varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelma, Taika Kultsu, 

käyttöön tammikuussa 2020. Se on valmistunut projektimaisesti kulttuuritoimen ja var-

haiskasvatuksen kentän yhteistyönä 2018 – 2019 ja kehittämistyötä on rahoitettu Matalan 

kynnyksen harrastustoiminta ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatus -rahaston varoista. 

Projektiryhmää veti kulttuurituottaja Taiju Kiesilä. Ryhmä koostui varhaiskasvatuksessa 

työskentelevistä yksikön johtajista, varhaiskasvatuksen päälliköstä sekä kirjaston, kult-

tuurin ja museon lastenkulttuuri yhteistyötä tekevästä henkilöstöstä. (Kiesilä, 2020.) 

 

Suunnitelma tehtiin vastaamaan varhaiskasvatuksen kentältä nousseeseen tarpeeseen. 

Sillä luodaan myös jatkumoa koulumaailman kanssa, johon perusopetuksen kulttuurikas-

vatussuunnitelma, Kultsu, oli valmistunut 2016. Kultsu sisältää jokaiselle vuosiluokalle 

tarjottavan sisällön, tapahtuman tai esim. käynnin tietyssä kohteessa. Suunnitelmaa ja sen 

sisältöä arvioidaan ja päivitetään vuosittain. Varhaiskasvatuksen suunnitelman nimessä, 

Taika Kultsu, yhdistyy jo olemassa oleva koulun suunnitelma ja Taika sana on poimittu 

nimiäänestyksen tuloksista. (Kiesilä, 2020.) 

 

 

http://www.kulttuurikasvatussuunnitelmat.fi/
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Projektiryhmän raportissa (Kiesilä, 2020) tavoitteiksi on kirjattu mm. seuraavaa: 

  

• Henkilöstö tiedostaa Tuusulan ainutlaatuisen, kulttuurisen ympäristön 

• Päivittäisen arjessa tehtävän kulttuurikasvatustyön sanoittaminen, tavoitteellinen 

toteuttaminen sekä näkyväksi tekeminen  

• Henkilöstön menetelmätaitojen monipuolistaminen 

• Ammattitaiteilijoita ja -tekijöitä toteuttamaan toimintaa päiväkodeissa   

• Tuoda lasten tekijyys esille 

• Taika Kultsu vastaa vasun kulttuurikasvatukselle antamiin vaatimuksiin  

 

Kehittämisprojektin aikana ryhmä on tutustunut aikaisemmin tehtyihin suunnitelmiin. 

Erikseen on muistiossa mainittu Oulun kulttuurikasvatussuunnitelma, joka koettiin ole-

van hyvä malli. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle lähetettiin kysely lokakuussa 

2018, missä esitettiin seuraavat kysymykset:  

1. Millainen suunnitelman pitäisi olla, että se helpottaa työtäsi kulttuurikasvatuksen 

toteuttamisessa Vasun tavoitteiden mukaisesti?    

2.  Millaista tukea/koulutusta tarvitset toimintaasi kulttuurikasvatuksen toteutta-

jana?  

3. Millaisia esteitä näet kulttuurikasvatuksen toteuttamiseen tällä hetkellä?  

(Kiesilä, 2020.) 

 

Kyselyyn oli tullut vastauksia 14, kun sähköposti oli mennyt 352 vastaanottajalle. Vas-

tauksissa korostuivat mm. yksinkertaisuus, konkreettisuus, muokattavuus, koulutus tai-

delajeittain, tapahtumat sekä vierailut ja suunnitelman päivittäminen vuosittain. Jokai-

sessa yksikössä pohdittiin lisäksi pienien eriytettyjen tehtävien kautta oppimisen osa-alu-

eita myös eri ikäryhmien sekä kulttuurikasvatuksen näkökulmasta. Näihin vastauksia tuli 

194. (Kiesilä, 2020.)  Hyvin samankaltaisia kysymyksiä ja taustatyötä tein itsekin, kun 

pohdiskelin sitä, olisiko tästä graduni aiheeksi. 

Jokaiseen yksikköön nimettiin myös kulttuurivastaava joulukuussa 2018, joka projekti-

vaiheessa huolehti tiedonkulusta ja tehtävien annosta sekä koonnista omassa yksikössään. 

Tässä vaiheessa olen itse ollut mukana hetken kulttuurivastaavana.  Jatkossa yksikkönsä 

kulttuurivastaavat toimivat yhteistyössä toisten kulttuurivastaavien kanssa tiedottaen ja 

pitäen keskustelua yllä aiheesta sekä osallistuvat suunnitelman kehittämiseen.  

Tällä hetkellä Taika Kultsu löytyy verkkosivuilta www.tuusulankulttuurikasvatus.fi/tai-

kakultsu josta löytyvät Taika Kultsun tavoitteet ja velvoittavuudet, joista seuraavat lai-

naukset:  

http://www.tuusulankulttuurikasvatus.fi/taikakultsu
http://www.tuusulankulttuurikasvatus.fi/taikakultsu
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• positiivisen suhtautumistavan luominen taiteeseen ja kulttuurilliseen ilmaisuun 

• uteliaisuuden, luovuuden ja vastuuntunnon kehittäminen 

• taiteellisen ilmaisun taitojen kehittäminen 

• kulttuuriperinnön tiedostaminen 

• oman ja muiden perheiden perinteiden ja tapojen arvostus 

 

Jokaisella Tuusulassa varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on: 

• toimintavuoden aikana mahdollisuus osallistua omassa varhaiskasvatusyksikössä 

vähintään yhteen (1) luovaan projektiin, joka sisältää osia esim. teatterista, tans-

sista, sirkuksesta, musiikista, kuvataiteesta, mediasta... 

• toimintavuoden aikana mahdollisuus kokea vähintään kerran (1) teatteri-, mu-

siikki-, tanssi-, elokuva- tai sirkusesitys, joka on ammattitaiteilijoiden toteuttama 

ja / tai osallistua työpajaan, museo-opastukseen tai kirjastokäyntiin 

• varhaiskasvattajat tutustuttavat lapset vuoden aikana vähintään kolmeen perin-

neleikkiin 

• jokaisessa yksikössä järjestetään vuosittain yksi liikunnallinen tapahtuma yh-

dessä huoltajien kanssa 

(www. tuusulankulttuurikasvatus.fi/taikakultsu) 

 

Taika Kultsussa on nähtävissä kolme eri tasoa; arjessa tapahtuva kulttuurikasvatus, am-

mattilaisten toteuttama toiminta sekä varhaiskasvatushenkilöstön kouluttaminen.  Lisäksi 

sivuilta löytyvät niin sanotut suunnittelutarjottimet. Nämä tarjottimet sisältävät konkreet-

tisia esimerkkejä, mitä kulttuurikasvatus on ja miten sitä voi toteuttaa oppimisen alueiden 

näkökulmasta jaoteltuina viikoittaisiin ja kausittaisiin tekemisiin. Samoin sivuille on 

koottu kaikki Tuusulan kulttuuritarjonta, esim. kirjaston ja museon tarjoama toiminta lap-

sille, jotta kaikki löytyisivät samasta paikasta. (www. tuusulankulttuurikasvatus.fi/taika-

kultsu) 
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3 Tutkimuksen toteutus 
 

3.1 Tutkimuskysymykset ja menetelmät 

 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää uuden varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatus-

suunnitelman toimivuutta työkaluna eli suunnitelman tuomaa tukea, runkoa toiminnan 

suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä kehittämiseen niin kulttuurikasvatuksen 

kuin myös tarkemmin taidekasvatuksen näkökulmasta. Tutkimuksen aihe on syntynyt 

puhtaasti omasta mielenkiinnosta, mutta saatuja tuloksia käytetään myös Taika Kultsu 

suunnitelman arvioinnissa sekä kehittämisessä. Tutkimuskysymykseni ovat 

 

1. Mitkä ovat Tuusulan varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemukset uudesta 

Taika Kultsusta? 

 

2. Millä tavoin Taika Kultsu tukee varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiope-

tussuunnitelman mukaista taidekasvatusta ja sen toteuttamista päiväkodin 

arjessa Tuusulassa?  

 

 

Tämä tutkimus on tapaustutkimus, jossa kvalitatiivinen ote painottuu, mutta mahdollisesti 

kvantitatiivisilla menetelmillä tuodaan lisätietoa eli voidaan myös hyvin varovaisesti pu-

hua mixed methodista (Eriksson & Koistinen, 2014, 9–10; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 57–

60). Käytän sanaa varovainen siitä syystä, että tässä työssä en pääsyyt tekemään määräl-

lisiä analyysejä kuin tunnuslukujen tasolla sekä Tuomi ja Sarajärven (2018, 58) mukaan 

kyselytutkimuksen avovastaukset eivät ole riittävä tapa ”korvata” haastattelua.  

Laine, Bamberg ja Jokinen (2007, 9) nimeävät tapaustutkimuksen monimenetelmälliseksi 

ja erilaisia aineistoja hyödyntäväksi tutkimusstrategiaksi, vaikka usein tapaustutkimusta 

saatetaan pitää vain menetelmänä. Tapaustutkimukselle on tyypillistä käyttää siis moni-

menetelmällisiä keinoja tai määrällistä ja laadullista otetta lomittain (Eriksson & Koisti-

nen, 2014, 9; myös Laine ym., 2007, 12). Metsämuurosen (2015, 276) mukaan aineistosta 

voisi poimia esimerkiksi joitain yksittäisiä esiin tulleita asioita ja tarkastella niitä myös 

määrällisesti. Kvantitatiivisella otteella työssäni voin esimerkiksi osoittaa, kuinka samaa, 

yleistä tai erilaista, joku vastaus on vastaajien kesken (esim. Otankorpi-Lehtovaara & 

Ylöstalo, 2015, 239). Tässä työssä pyrin tuloksia analysoidessa yhdistämää molempia ta-

poja yhtä aikaa. 
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Tapaustutkimukselle voidaan antaa Erikssonin ja Koistisen (2014, 5–6) mukaan monen-

laisia perusteita ja toisinaan sen rajaaminen sekä määrittely saattaa olla vaikeaa.  Usein 

kohteena voi olla esimerkiksi jokin tapahtuma, organisaatio, yhteisö tai yksilö, josta ha-

lutaan hyvin konkreettista ja tarkkaakin tietoa (Laine ym., 2007, 9–11). Tämä tutkimus 

kohdistuu lähinnä yhteen varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaan ja vain yh-

dessä kunnassa, joten rajaus on selkeä. Tutkimuksen aineistonhankinta ajoittuu vain yh-

teen kertaan eli kyse on siis poikittaistutkimuksesta, joten tämä tutkimus ei pysty kuvaa-

maan kasvatuksen laatua tai laadun muutosta kunta- tai vastaajakohtaisesti ennen tai jäl-

keen tehdyn kyselyn.  

Kvalitatiiviseen tutkimukseen voidaan liittää ajatus siitä, että tutkimus on prosessi, joka 

etenee, kehittyy ja tarkentuu tutkimusta tehdessä sekä tekijän ymmärryksen tai oppimisen 

lisääntyessä. Kun kyseessä on jonkin asian, ilmiön tai esimerkiksi tutkittavan käsityksen 

kuvaaminen ja ymmärtäminen, saattaa prosessi edetessään tuoda myös ennakoimatonta 

tietoa, johon olisi mielekästäkin tarttua. (Kiviniemi, 2015, 74). Työni alussa minulla ei 

esimerkiksi ollut aivan tarkkaan mietittyä aineistonhankinta tapaa, eikä näin ollen myös-

kään aineistonanalyysin tapaa, vaan ne ovat täsmentyneet työn edetessä. Työni aihe on 

todella laaja ja siihen voisi ottaa monta erilaista näkökulmaa. Mahdollisesti esille tulevat 

ideat voin jättää jatkotutkimuksen aiheiksi. Kiviniemi (2015, 77) tarkentaa, että hyvällä 

rajaamisella voidaan tuoda esille tutkijan haluama näkökulma, joka näkyy jo aineiston 

keräämisessä. Tässä työssä olen varhaisessa vaiheessa rajannut työni koskemaan varhais-

kasvatuksessa toteutettua taidekasvatusta tietyissä taidelajeissa.    

Haluan selvittää ihmisten kokemuksia tästä suunnitelmasta. Perttula (2008) määrittelee 

kokemuksen sisältävän subjektin eli tekijän, toiminnan tietyssä elämäntilanteessa sekä 

toiminnan kohteen ja nämä yhdessä muodostavat merkityssuhteita.  Tekijän omakohtai-

nen elävä kokemus voi olla tietoa, tunnetta, intuitiota tai uskoa ja usein myös sekoitus 

kaikkea tätä. (Perttula, 2008, 116, 137.)  Kokemuksen tutkimus on näiden merkityssisäl-

töjen tutkimusta. Tutkijan tulee huomioida se, että kokemus on kokijalleen intentionaali-

nen eli vain ja ainoastaan hänelle merkityksellinen, yksilöllinen, mutta kuitenkin ympä-

rillä olevan yhteisönsä vaikuttama. Tämän ympärillä olevan yhteisön vaikutus ihmisiin 

on suuri, joten vaikka kokemus on yksilöllinen, voi sen takaa paljastua myös jotain hyvin 

yleistä.  (Laine, 2015, 29–32.) Tässä työssä voidaan yhteisö ajatella kunkin henkilön työ-

yhteisöksi ja työntekijää subjektiksi. Jokaisen elämäntilanne on omanlaisensa ja siitä saan 

tietoa niukasti vain taustatiedoissa, ellei joku avaa sitä avoimissa kysymyksissä 
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enemmän. Toiminnan kohteena voidaan ajatella olevan kulttuuri- ja taidekasvatus, vielä 

tarkemmin kulttuurikasvatussuunnitelman käyttö, kunkin henkilön toimesta työyksikös-

sään. 

Tutkimuksen aineiston perustuessa kokemuksiin, on myös pohdittava, kenen kokemus 

ajatellaan olevan merkittävä ja totta. Miten esille tulevia asioita esitetään? Kenen sitaat-

teja otetaan kuvaamaan esille tulleita seikkoja? Myös lukijalla on usein omia kokemuksia 

ja nämä vaikuttavat vahvasti siihen, miten esimerkiksi työn tuloksiin suhtaudutaan. Tämä 

saattaa olla erilaisissa kehittämistehtävissä tai esimerkiksi toimintakulttuurin muuttami-

sessa myös yksi haaste. (Otankorpi-Lehtovaara & Ylöstalo, 2015, 222, 227–230.) Nämä 

asiat minun tulee pohtia tuloksia analysoidessani ja niitä esittäessäni myöhemmin kunnan 

työryhmälle. Miten esittelen työni pohdintoja niin, että niistä saadaan kerättyä kehitettä-

vät asiat jatkotyöskentelyn alle ilman, että käytännön toteutus jää esimerkiksi totuttujen 

tapojen vuoksi puutteelliseksi.  

 

3.2 Kyselytutkimuksen valinta aineistonhankinnan välineeksi ja kyse-

lyn toteuttaminen 

 

Työssäni lähestyn tutkittavaa asiaa hieman ehkä epätyypillisin menetelmin. Usein tiedon-

keruun menetelmänä kokemuksia tutkittaessa käytetään avoimia haastatteluita, kun taas 

minulla on sähköinen kysely (esim. Tuomi & Sarajärvi, 2018, 64). Perustelen valintaani 

sillä, että minulla ei ole juurikaan aikaisempaa tutkimustietoa käytössäni kulttuurikasva-

tussuunnitelmista, joten vastausten määrälläkin on merkitystä sekä työni että Taika Kult-

sussa työskenteleville projektiryhmäläisille suunnitelman arvioinnin ja kehittämisen kan-

nalta. Sähköinen kysely osoittautui myös sen hetkisen koronaepidemian kannalta käytän-

nölliseksi vaihtoehdoksi.  

Varauduin myös täydentämään kyselyn jälkeen aineistoa muutamalla henkilökohtaisella 

haastattelulla, jos vastaajia tulee vähän tai kysely ei tuota tarpeeksi olennaista tietoa. Ky-

selylomakkeen yhteydessä sai ilmoittautua myös haastateltavaksi, mutta vastaajista vain 

yksi ilmoitti tietonsa. Kyselylomake oli tehty niin, etten voi jäljittää vastaajia esimerkiksi 

sähköpostin perusteella. Koin, että haastattelun tekeminen olisi saattanut tuoda hieman 

kaipaamiani tarkennuksia, mutta ajankäytön rajoissa sekä koronan takia jätin 



38 
 

mahdollisuuden nyt käyttämättä. Tarkoitus oli myös osallistua kulttuurivastaavien kevään 

tapaamisiin, mutta koronaepidemian takia pääsin mukaan vain yhteen.  

Aluksi minun tuli päättää sähköisen lomakkeen alusta. En ole ennen tätä työtä tehnyt itse 

yhtään kyselylomaketta, joten yhtenä valintakriteerinä oli helppokäyttöisyys sekä vastaa-

jille että minulle. Kokeilin Webropol, Googlen Forms sekä yliopiston E-lomaketta. Valt-

sin Googlen Formsin, koska sen muokkaaminen vaikutti helpoimmalle oppia. Kriteerinä 

alustan valinnassa oli myös tulosten helppo tarkastelu sekä mahdollisuus siirtää Exceliin 

ja SPSS-ohjelmaan, mikä toteutui kaikissa alustoissa. 

Kyselytutkimuksessa tutkija haluaa kerätä tietoa lomaketta käyttämällä esimerkiksi eri-

laisista toiminnoista, asenteista, mielipiteistä sekä arvoista (Vehkalahti, 2014, 11). Pyrki-

mykseni on saada tietoa monen henkilön kokemuksesta, jotta saisin mahdollisimman ku-

vaavia päätelmiä juuri tässä tapauksessa. Lisäksi projektiryhmä hyötyy parhaiten monen-

laisesta palautteesta jatkotyöstämistä ajatellen. Tästä syystä olen joutunut miettimään lo-

makkeen rakennetta tarkkaan. Usein kyselyllä pyritään saamaan määrällisesti paljon tie-

toa, jota käsitellään erilaisilla kvantitatiivisilla analyyseillä, jolloin kysymyksiä joudutaan 

pohtimaan myös mittareina (Vehkalahti, 2014, 12).  

Tässä tutkimuksessa on kyse henkilöstön kokemuksista, joita mielestäni ei pysty tuomaan 

esille vain suljetuilla kysymyksillä tai osioilla, vaan tarvitaan myös avoimia kysymyksiä 

eli avoimia osioita. Suljetuilla kysymyksillä saan kaikilta vastaajilta tiettyihin asioihin 

vastauksen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 64). Nämä myös nopeuttavat sekä kyselyyn vas-

taamista sekä joidenkin asioiden analysointia. Vastaamisen helppous ja nopeus saattavat 

lisätä vastaamishalukkuutta, mikä on tärkeää ottaa huomioon. Jotta saisin esille myös 

mahdollisimman montaa eri variaatiota vastauksiin, on hyvä olla myös avoimia kysymyk-

siä. Näistä saan esille asioita, joita en voi suljettuihin kysymyksiin sisällyttää esimerkiksi 

laajuuden tai monimuotoisuuden takia sekä asioita, joita en ole itse osannut ottaa huomi-

oon kyselyä tehdessäni. (Vehkalahti, 2014, 18–25.) Pyrin tekemään suljetuista osioista 

mahdollisimman hyviä mittareita käyttämällä Likert-asteikkoa, jotta voin mahdollisesti 

joitain asioita esittää myös kvantitatiivisin keinoin. Likert-asteikko soveltuu joihinkin 

analyysimenetelmiin, vaikka onkin järjestysasteikollinen, mutta myös sitä voidaan aja-

tella sekä käsitellä kuten välimatka-asteikollista mittaria ottamalla huomioon yleisiä mit-

taamisen ehtoja (Nummenmaa 2009, 40–44; Vehkalahti 2014, 30, 34–38). 
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Lomakkeeseen pyrin saamaan kattavasti monivalintakysymyksiä ja lisäsin myös avoky-

symyksiä tarkennuksia ja kommentteja varten. Kysymykset muodostin teorian, kulttuuri-

suunnitelman ja tutkimuskysymysten pohjalta. Keskustelin myös Taika Kultsun projek-

tiryhmäläisten kanssa, oliko heillä joitain tiettyjä asioita, mitä he haluaisivat selvittää. 

Heidän osaltaan kysymyksiin tuli vain hieman tarkennuksia. Seminaariryhmä myös luki 

kysymykset. Heille oli paljon outoja termejä ja nimiä, joten he pystyivät ottamaan kantaa 

oikeastaan vain sanamuotoihin yms. yleiseen asiaan. Lomakkeen lukivat ja testasivat use-

ammat henkilöt. Osa testaajista oli Tuusulan kunnalla töissä, joten he pystyivät kommen-

toimaan tarkemmin kysymyksiin ja niiden ymmärrettävyyteen. Osa henkilöistä eivät voi-

neet kommentoida sisältöön, mutta testasivat lomakkeen teknistä toimivuutta. Samalla 

minä pystyin seuraamaan ja harjoittelemaan sitä, miten tulokset tulisivat näkymään oh-

jelmassa sekä miten niitä voisi muokata 

Sähköiset kyselyt ovat lisääntyneet paljon ja haasteena saattaa olla muun muassa alhainen 

vastausprosentti, joka saattaa jäädä jopa alle 50% (Vehkalahti 2014, 44). Olen myös tie-

toinen perustuen projektiryhmäläisten kokemukseen, että kunnan sisällä laitettuihin ky-

selyihin saattaa tulla heikosti vastuksia. Tähän perustuen pidin tavoitteena noin 50 vas-

taajaa, kun kysely lähetettiin noin 300:lle. Tämä määrä on mielestäni pro gradu -työhön 

riittävä, mutta vielä myös analyysivaiheessa hallittava. Toteutuessaan se saattaisi myös 

mahdollistaa joitain kvalitatiivisia testejä. Laadullinen tutkimus harvoin kuitenkaan pyr-

kii yleistettäviin tuloksiin, harvoin myöskään opinnäytetyöt. Kyselyn lähettäminen säh-

köpostilistalla kaikille varmisti sen, että jokaisella oli mahdollisuus vastata kyselyyn sekä 

vastaajat olivat sellaisia, joilla on juuri tähän tutkimukseen liittyvä tietoa. Voidaan sanoa, 

että kyselyyn vastaajat olivat harkitusta joukosta, mutta satunnaisesti vastanneita. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, 73–74.)  

Valitsimme yhdessä projektiryhmän kanssa ajankohdaksi toukokuu 2020, jolloin ehtisin 

koostaa mahdollisesti vastauksista koonnin syksyn 2020 tapaamiseen. Kyselyhetkellä 

Taika Kultsu oli ollut käytössä noin neljä kuukautta. Tässä ajassa kaikkien oletettiin kui-

tenkin siihen jo hyvinkin tutustuneen. Korona pandemia kuitenkin vaikutti luultavasti 

myös vastaamiseen niin määrältään kuin sisällöltään, sillä henkilöstön läsnäolo oli vaih-

televa sekä vastaajien intressi saattoi olla muualla.  

Kysely välitettiin siis Tuusulan varhaiskasvatuspäällikön kautta sähköpostitse henkilö-

kohtaisesti ”varahaiskasvatus” listan kautta kaikille kunnassa varhaiskasvatuksessa 
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työskenteleville. Kyselyn vastaamisaika oli noin kaksi viikkoa. Muistutusviestiä laitoin 

muutamaa päivää ennen loppumista, jossa ilmoitin myös jatkoajasta. Kaikki 42 vastausta 

tuli kuitenkin alkuperäisen ajan sisällä, mutta muistutusviestin jälkeen tuli 7 vastausta 

lisää. Myös projektiryhmän vetäjä oli laittanut muistutusviestin kulttuurivastaaville. Vas-

tausajan jatkaminen edelleen ei tässä tilanteessa näyttänyt enää tuovan lisää vastauksia. 

 

3.3 Aineiston analyysi  

 

Laadullisessa tutkimuksessa erilaisia aineistoja usein analysoidaan sisällönanalyysiä jol-

lain tavoin varioiden tai siihen perustuen. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 78) puhuvat tällöin 

väljästä viitekehyksestä. Sisällönanalyysi on myös yksi metodi, jossa on erilaisia lähes-

tymistapoja tuloksia tarkastellessa. Kyselyni tuloksia analysoin teoriaohajaavan sisäl-

lönanalyysin tavoin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Eskola (2015, 188) käyttää nimitystä teo-

riasidonnainen analyysi ja Salo (2015, 172) ehdottaa ”ajattelemista aineiston kanssa”.  

Teoriaohjaava sisällönanalyysi tarkoittaa työssäni sitä, että teoriatieto auttaa ja ohjaa mi-

nua melko aineistolähtöisen analyysin kuluessa yhdistämään tietoa aikaisempaan tietoon 

ja esimerkiksi teemoittelemaan asioita aikaisemman tiedon suuntaisesti. Aineistossa voi 

olla siis samoja teemoja aikaisempien tutkimusten kanssa tai aivan uusia ja erilaisia. Jos 

vertaan teoriaohjaavaa analyysiä teorialähtöiseen analyysiin, olisin jo esimerkiksi etukä-

teen saattanut päättää tietyt näkökulmat tai teemat ja analysoida saadun aineiston sen mu-

kaan. Puhtaasti aineistolähtöisessä analyysissä kaikki teemat taas muodostuisivat vain ai-

neistoon perustuen. Tämä ei kuitenkaan usein ole käytännössä mahdollista, eikä myös-

kään minunkaan työssäni, jossa aikaisempi tieto on ollut jo vahvasti vaikuttamassa kyse-

lyn kysymysten ja väittämien muodostamiseen.  (esim. Salo, 2015; Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 80–83.)  

Kysely koostui suurelta osin Likert -asteikollisista kysymyksistä tai väittämistä. Tästä 

syystä näitä analysoin tunnuslukujen kautta, jotka antavat suuntaa siitä, kuinka yhtenäi-

sesti tai eriävästi asia koetaan. Avovastaukset täydentävät tai saattavat selittää tarkemmin 

väittämien saamia keski- tai tyyppiarvoja (esim. Metsämuuronen, 2015, 276). Tulosten 

analysointi etenee siis yhtäaikaisesti määrällisiä ja laadullisia tuloksia käsitellen ja aikai-

sempaan teoriaan sitoen.  
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Analyysin vaiheista on erilaisia versioita, mutta yleensä ensimmäisenä tehdään päätös 

asioita, joista ollaan tuloksissa kiinnostuneita. Tämän ratkaisun olen jo tehnyt hyvin var-

haisessa vaiheessa, koska teen työni juuri teoriaohjaavan analyysin tavoin. Avoimien ky-

symysten sisältöä teemoittelen. Olen halunnut ilmoittaa myös määriä, vaikka yksittäisel-

läkin maininnalla on laadullisessa tutkimuksessa merkitystä. Vertaan näitä teemoja esi-

merkiksi Karvin raportissa (2019) esiintyneisiin aiheisiin, jotka olivat listattu muun mu-

assa esiintyvyyden mukaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 78 –79.)   

Teemoittelu etenee niin, että poimin ja pelkistän avovastauksista ilmaisuja ja sanoja, joita 

yhdistelen saman aiheen alle eli muodostan alaluokkia melko aineistolähtöisesti. Näistä 

syntyy vielä pelkistäen yläluokkia, jotka saattavat esimerkiksi kuvata asiaa yhdellä käsit-

teellä, joihin olen saattanut hakea suuntaa aikaisemmasta tiedosta (esim. liite 3). Samoin 

teemoittelen ja yhdistelen kyselylomakkeen väittämiä yhteen isommiksi kokonaisuuk-

siksi sekä analysoin niitä avovastuksiin yhdistellen. Sisällönanalyysin riskinä on se, että 

työ jää tälle asteelle, jossa tulokset ovat vain teemoiteltu, eritelty tai esimerkiksi tyypitelty 

(Salo, 2015; Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 87). Mielestäni teoriaohjaava analyysitapa auttaa 

myös analyysissä eteenpäin pakottaessaan linkittämään aineistosta saatua tietoa jo ole-

massa olevaan teoriaan ja tietoon. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 82) kirjoittavat abduktiivi-

sesta päättelystä, jossa aineistolähtöisyys vuorottelee aikaisempien mallien sekä tiedon 

kanssa.  Tällöin syntyy mielestäni myös aitoa pohdintaa pelkkien tulosten luettelemisen 

sijaan.  
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4 Tutkimustuloksia ja niiden tulkintaa 
 

 

Tässä luvussa esittelen tuloksia kyselylomakkeen kysymysjärjestyksen mukaan. Aluksi 

käyn läpi vastaajista saatua taustatietoa. Tuloksia kulttuurikasvatuksen näkökulmasta lu-

vussa tarkastelen aineistoa koko kulttuurikasvatuksen ja koko suunnitelman näkökul-

masta. Tämän jälkeen esittelen tuloksia tarkemmin taidekasvatukseen liittyen. Koetut 

haasteet olen yhdistänyt samaan lukuun, sillä vastaukset olivat hyvin samankaltaisia sekä 

osa vastaajista oli vastannut kysymyksiin myös ristiin.  Välttääkseni runsasta toistoa teks-

tissä olen kirjoittanut yhteenvetoa tutkimuskysymyksittäin vasta Pohdinta -lukuun. 

 
 

4.1 Vastaajien taustatietoja 

 

Tavoitteena vastaajien määrässä oli 50, mutta pääsin tässä haasteellisessa koronakeväässä 

42 vastaajaan. Pidän tätä kuitenkin tämän kyselyn sekä pro gradu -tutkielman kannalta 

kohtalaisena määränä. Kysely toteutettiin toukokuussa 2020, jolloin koronan vuoksi osa 

henkilöstöstä saattoi olla esimerkiksi muissa työtehtävissä jopa pois varhaiskasvatuksesta 

tai lomalla. Kyselyhetkeen osui toisaalta myös lasten paluu takaisin päiväkotiin koronara-

joitusten löyhentyessä, jolloin henkilöstö oli taas uudenlaisten haasteiden edessä mukaut-

taessaan toimintaan poikkeustilanteessa jälleen uudella tavalla. Päätin kuitenkin toteuttaa 

kyselyn tästä huolimatta ja pidän vastauksia ensikokemuksina ja alustavina mielipiteinä 

suunnitelmasta, joista on hyötyä kuitenkin suunnitelman jatkokehittämiselle. Tämän tut-

kielman kannalta suunnitelma oli kenties vielä liian vähän aikaa käytössä ja siksi sen ar-

vioiminen koettiin osittain hankalaksi.  

Korona vaikutti siis luultavammin niin vastaajien määrään, mutta myös vastauksien si-

sältöön. Taika Kultsu otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa, joten siihen tutustumiseen ja 

sen käyttöönottoon jäi hyvin lyhyt aika ennen kuin korona muutti työtä normaalista poik-

keavaksi monin tavoin.  

H41.Vastauksissa heijastuu korona, joka vaikuttanut toimintaan suuresti kevätkauden aikana. 

Monet suunnitellut jutut jäi toteuttamatta koronasta johtuen, kun esimerkiksi kirjastot menivät 

kiinni ja lasten määrä väheni alkuun hyvin rajusti. Koska TaikaKultsu otettiin käyttöön vasta tam-

mikuussa ja jo heti maaliskuussa alkoivat koronan aiheuttamat poikkeusolot, on arviointi aika 

tynkää. Helpompi olisi ollut arvioida esimerkiksi ensi jouluna tai jopa vasta vuoden päästä. Nyt 

moni jo suunniteltu juttu jäi meistä riippumattomista syistä toteutumatta, joten pakko oli arvioida, 

ettei ole käytetty lainkaan tai vain vähän, vaikka alkuperäisten suunnitelmien toteutuessa arviointi 

olisi ollut päinvastaista. 
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Pohdin myös, voiko tässä vastausmäärässä myös näkyä ylipäätään laimea kiinnostus osal-

listua työn kehittämiseen yleisellä tasolla, kuten Tuul ym. (2018) olivat todenneet ope-

tussuunnitelmien yleisestä kehittämisestä. Voisiko tämä olla verrattavissa samaan? Avo-

vastaukset eivät antaneet tältä osin tarkennusta. Usein ajanpuute vaikuttanee myös kyse-

lyihin osallistumiseen ja koronan takia niitäkin saattoi olla monta samanaikaisesti. 

Vastaajista 24 oli opettajaa; 22 varhaiskasvatuksen opettajia (VO), 2 varhaiskasvatuksen 

erityisopettajaa (VEO), lastenhoitajia yhteensä 15; 13 ryhmissä (VLH) ja 2 kiertävää / 

varahenkilöä (kiertävä LH), 2 perhepäivähoitajaa (PPH) ja 1 avustaja (Kuva 4). 

 
Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden jakaantuminen työtehtävien mukaan. N 42 

 

Kuvasta 5 selviää, minkä ikäisten lasten ryhmässä vastaajat työskentelevät. Pidin tär-

keänä, että sain vastauksia kaikenikäisten lasten ryhmistä ja seurasin tätä vastausaikana. 

Muistutusviestissä pyysin erityisesti alle 3-vuotiaiden kanssa työskenteleviä aktivoitu-

maan, jotta vastaajien suhde ryhmittäin olisi tasaisempi. 

 
Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden jakaantuminen lapsiryhmien mukaan. N 42 
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Vastaajista 8 on yksikkönsä kulttuurivastaava, 3 liikuntavastaava ja 1 oli ollut mukana 

projektiryhmässä (N42). Vain 15 (N42) oli merkannut, että oli osallistunut yksikkönsä 

esittelyyn Taika Kultsusta, jonka oletin kuuluneen kaikille. Kysymys on myös saatettu 

ymmärtää väärin tai jäänyt huomioimatta. Toisaalta, jos esittelyyn tai koulutukseen on 

osallistunut vain noin harva, kannattanee kulttuurikasvatussuunnitelmaa käydä vielä 

kunta- tai yksikkötasolla uudelleen, sillä yhteinen koulutus ja keskustelu ovat osoittautu-

neet uusien suunnitelmien käyttöönottovaiheessa erittäin tärkeäksi tekijäksi toimintakult-

tuurin kehittämisessä tai muuttamisessa. (esim. Birbili & Myrovali, 2019; Karila, 2013; 

Repo ym. 2018, 129–133.) 

Seuraavasta taulukossa näkee vastaajien koulutuksen, joka on laitettu taulukkoon ilmoi-

tetuista ylimmän mukaan. Kuten varhaiskasvatuksessa on tyypillistä, löytyy tästäkin vas-

taajaryhmästä henkilöitä hyvin monenlaisella koulutustaustalla. Vastaajista muodostui 

koulutustaustaltaan niin pieniä joukkoja, ettei ryhmien välistä vertailua ollut mielekästä 

suorittaa. 

 

Taulukko 3. Vastaajien ilmoittama koulutus ja työtehtävät 

Koulutus  

                  korkeimman mukaan                        
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 varhaiskasvatuksen opettaja 4 8 2 0 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0 22 

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 13 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

avustaja 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

perhepäivähoitaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

kiertävä lastenhoitaja / varahlö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Total 4 8 11 1 3 1 2 1 2 1 4 2 1 1 42 
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Yksi mielenkiintoisista pohdinnoista tai vertailusta jäi nyt tekemättä. Olisin ollut kiinnos-

tunut selvittämään, poikkeaisivatko vastaukset vastavalmistuneiden ja pidemmän aikaa 

alalla olleiden välillä. Vastaajissa oli vain 1 vastaaja 0–2 vuotta ja 1 vastaaja 3–5 vuotta 

alalla olevia. Aikaisempien tutkimusten mukaan eroja olisi saattanut olla, esimerkiksi 

kuinka konkreettinen suunnitelman halutaan olevan riippuvan osittain myös kokemus-

vuosista alalla (esim. Tuul ym., 2015). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajista noin puolet olivat iältään 40–49-vuotiaita ja nuorin 30 ja vanhin alle 64. Ryh-

mittelyn olen muodostanut vastaajien ilmoittamien syntymävuosien perusteella. 

 

Taulukko 4. Vastaajien ikä 

Ikä välillä 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid 30 - 34 3 7,1 7,5 7,5 

35 - 39 4 9,5 10,0 17,5 

40 - 44 13 31,0 32,5 50,0 

45 - 49 7 16,7 17,5 67,5 

50 - 54 6 14,3 15,0 82,5 

55 - 59 6 14,3 15,0 97,5 

60 - 64 1 2,4 2,5 100,0 

Total 40 95,2 100,0  

Missing System 2 4,8   

Total 42 100,0   

 

Kuva 6. Työssäolovuodet. 
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4.2 Tuloksia kulttuurikasvatuksen näkökulmasta 

 

Tässä luvussa käyn kyselyn tuloksia ryhmitellen samaan aiheeseen liittyviä väittämiä 

isomman teeman alle. Tuloksia kirjoittaessa yhdistän määrällisiä tuloksia sekä koonteja 

avovastauksista. Taulukoista näkee kunkin kysymyksen ja vastausten keskiarvon (mean, 

M) ja tyyppiarvon (mode, mo). Sama taulukko löytyy liitteestä frekvensseineen ja niiden 

prosenttiosuutena. Koska vastausten määrä on näinkin pieni, jää määrällinen analyysi 

tunnuslukujen tasolle, eikä tuloksissa ole tehty eri ryhmien välisiä vertailuja. Kaikki vas-

taajat eivät ole vastanneet avokysymyksiin ja usein enemmistö niihin vastanneista toimi-

vat varhaiskasvatuksen opettajan työtehtävässä. Sitaattien yhteydessä olen ilmoittanut 

vastaajat kirjaimella H ja vastausjärjestyksen numerolla eli esim. H21. 

Vastausten vaihtoehdot olivat: 

5 hyvin paljon,  

4 paljon,  

3 jonkin verran,  

2 vähän,  

1 ei lainkaan ja 

 0 en osaa sanoa.  

 

Vastauksien perusteella voidaan todeta, että uusi kulttuurisuunnitelma selkeyttää henki-

löstölle paljon kulttuurikasvatus käsitettä (M= 3,5) sen osa-alueita (M = 3,6) sekä havain-

nollistaa kunnan kulttuuritarjontaa (M = 3,9). (Taulukot 5 ja 18 liite.) Yhteisten tavoittei-

den toteutuminen vaatiikin asioiden määrittelyä ja keskustelua, jotta kaikilla olisi sama 

päämäärä (esim. Repo ym., 2018). Avovastauksissa nousee esille myös se, että paljon jo 

tehdään oikeita asioita, mutta suunnitelma konkretisoi tätä niin henkilöstölle ja myös esi-

merkiksi vanhemmille, eli tekee varhaiskasvatusta näkyväksi, joka oli myös yksi Taika 

Kultsun tavoite. (ks. luku 2.4.)  

H13. Tämä tarjotin oli kyllä erittäin positiivinen ja selkeyttävä asia. Kulttuuri ei ole selkeä käsite 

kaikille ja tarjotin toi esiin sen, kuinka laaja käsite on ja kuinka paljon me jo nyt teemme arjes-

samme. Oli myös kiva, että kultturiin oli otettu asioita laajasti myös liikunnan ja toiminnallisuuden 

näkökulmista. 

H18. Toiminnan suunnittelussa, uusien ideoiden etsimisessä, kunnan kulttuuritarjonnan seuraa-

misessa. 

H29. Konkretisoi kulttuurikasvatuksen toteutusta arkeen ja tekee näkyväksi. 

H4. Kun on aika päivittää tietoa ja tietoisuutta 
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Taulukko 5. Kysymykset kulttuurikasvatus käsitteestä, osa-alueista ja kunnan tarjoamista 

mahdollisuuksista. 
 [kulttuurikasvatus kä-

sitteenä on minulle 

selkeämpi luettuani 

suunnitelmaa] 

 [suunnitelma sel-

keytti minulle kult-

tuurikasvatuksen osa-

alueita] 

suunnitelma havainnol-

listaa minulle kunnan 

kulttuuritarjonnan mah-

dollisuuksia 

Mean 3,5366 3,6341 3,8537 

Mode 3,00a 4,00 4,00 

 

 

Suunnitelmasta avovastausten perusteella on tällä hetkellä löytynyt paljon ideoita ja suun-

taviivoja, miten kulttuurikasvatusta voidaan toteuttaa (ks. myös taulukot 6 ja 19 liite) ja 

se näkynee jonkin verran kulttuurikasvatuksen lisäämisessä (M = 2,8) ja sen näkökulman 

mukaan ottamisen toiminnassa (M = 2,7) sekä paljon toiminnan monipuolistamisessa (M 

= 3,8).  

H10. Suunnitelma selkeyttää toiminnan suunnittelemista. Voin katsoa ideoita kulttuurikasvatuk-

seen oppimisen alueiksi jaoteltuna. Näen suunnitelmasta helposti, mikä on velvoittaa, mitkä vain 

ideoita suunnittelun tueksi. Suunnitelmaa voisi päivittää säännöllisesti ja ideoita lisätä/muokata 

säännöllisin väliajoin. 

 

 

Taulukko 6. Kulttuurikasvatuksen näkyminen toiminnassa Taika Kultsun myötä. 

 

 [olen lisännyt kulttuuri-

kasvatusta ryhmän toi-

minnassa] 

 [suunnitelman avulla 

voin monipuolistaa 

oman ryhmän toimintaa 

päiväkodin arjessa] 

 [olen lisännyt kulttuuri-

kasvatuksellista näkökul-

maa projekteihin] 

Mean 2,8293 3,7805 2,7073 

Mode 3,00 4,00 3,00 

 

Oppimisympäristöihin on suunnitelman myötä myös kiinnitetty jonkin verran huomioita 

(taulukot 7 ja 20 liite).  Oppimisympäristöä on laajennettu hieman enemmän päiväkodin 

ulkopuolelle (M = 2,7) kuin muokattu päiväkodissa (M = 2,5). Mielestäni yllättävä vähän 

avovastauksissa kommentoitiin oppimisympäristöä. Se nousi esille lähinnä ainoastaan 

fyysisen tilan puutteena taidekasvatuksessa koettujen haasteiden yhteydessä. Oppimis-

ympäristöä laajemmin sosiaalisesta ja psyykkisestä näkökulmasta ei kukaan pohtinut tai 

huomioinut, vaikka se olisi hyvin oleellista kulttuurikasvatuksenkin näkökulmasta (esim. 

Kuusela ym., 2014; McClure ym., 2017; Nevanen ym., 2014; Ruokonen, 2020a; Rusanen, 

2016). Oletan, että tähän voisi osaltaan vaikuttaa se, että suunnittelutarjottimissa on op-

pimisympäristöstä mainittu vain välineitä ja tiloja. 
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H28. Erinomainen työkalu käytettäväksi !!! Varmasti tulen käyttämään Taika Kultsua syksyllä 

ryhmävasua tehdessä sekä myöhemmin arvioidessa. Tarjottimista löytyy erinomaisesti vinkkejä 

toimintaan. Lisäksi ajattelen, että käytän tarjottimia myös tukena kulttuurikasvatuksen vanhem-

mille näkyväksi tuomisessa. Koska tarjottimet ovat jaettu mukavasti oppimisen alueisiin, sieltä 

on helppo käydä tsekkaamassa, mitä osa-alueita on käytetty arjen tuoksinnassa luontaisesti ja 

mitä voisi lisätä tai miten voisi rikastuttaa toimintaa tai muokata oppimisympäristöä. 

 

Taulukko 7.Oppimisympäristön muutokset. 

 

 [luettuani suunnitel-

maa olen muokannut 

oppimisympäristöä 

päiväkodissa] 

 [olen lisännyt toimin-

taa päiväkodin ulko-

puolisissa oppimis-

ympäristöissä] 

Mean 2,5366 2,7073 

Mode 3,00 3,00 

 

 

Vastaajien kokemus on positiivinen siitä, että suunnitelmassa annetaan paljon tilaa lap-

silähtöiselle toiminnalle (M = 3,6) ja lapsen osallisuudelle (M = 3,7). Myös ajatus siitä, 

että tämä lisäisi tasa-arvoa lasten välillä on vahvasti positiivinen (M = 3,6). (Taulukot 8 

ja 21 liite.) Myös avovastauksissa nostettiin nämä asiat esille.  

H37.Retkien suunnittelussa, toimintaa suunnitellessa ja lasten ideoita toteuttaakseen haen suun-

nittelutarjottimista jatkuvasti ideoita ja ajatuksia.  

H33. Kun haluan näkökulmia lapsilta tulleisiin toiveisiin liittyen, miten voisimme saada 

esim.projektista/kiinnostavista aiheista monipuolisempia, silloin TaikaKultsu on apuna yhtenä 

"lähteenä",hyvänä "lähteenä".  

H25. Pienten ryhmässä toiminnan suunnittelussa on lähdetty liikkeelle lapsen kiinnostuksen koh-

teista ja niitä hyödyntäen. Suunnitelma sinällään on hyödyllinen tukemaan juurikin Kulttuuristen 

asioiden monipuolista käyttöönottoa toiminnassa. Suunnitelma tukee jo tehtävää työtä hyvin ja 

avaa esimerkiksi taidekasvatuksen merkityksen selkeästi 

 

Taulukko 8. Suunnitelman tasa-arvoistava vaikutus sekä lapsilähtöisyys ja osallisuus. 

 

 [suunnitelma lisää mie-

lestäni tasa-arvoa lasten 

välille päiväkodissa 

kulttuurikasvatuksen nä-

kökulmasta] 

 [suunnitelmassa anne-

taan tilaa lapsilähtöiselle 

toiminnalle] 

 [suunnitelmassa anne-

taan tilaa lapsen osalli-

suudelle] 

Mean 3,5854 3,6341 3,7317 

Mode 4,00 4,00 4,00 

 

 

Yksi tärkeimmistä kysymyksistäni oli se, onko suunnitelma toimiva työkalu arjessa. 

Näyttäisi sille, että sitä voidaan hyödyntää hyvin toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa 

kulttuurikasvatuksen näkökulmasta. Avovastausten koonneista selviää, että Taika Kult-

sua käytetään paljon ideointiin ja suunnitteluvaiheessa (Taulukko 10.) Suunnitelma 
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toimiin paremmin ryhmätason vasujen suunnittelun (M = 3,5) ja arvioinnin (M = 3,2) 

kuin lapsikohtaisten vasujen tekemisessä. (M = 3 ja M = 2,8) (Taulukot 9 ja 22 liite).  

Vasua jo itsessään voi pitää työkaluna ja tämän voi katsoa täydentävän sitä hyvin. Tämä 

suunnitelma voisi auttaa siis myös vasujen kirjaamisprosessia ja kenties täten yhtenäistä-

vän käytettävää kieltä ja käsitteitä, joka on voinut olla haasteellista (esim. Karila, 2013, 

43 – 44). 

 

H41.Tänä keväänä lähinnä tarvittaessa. Alkuun toki tutustuin tarkemmin TaikaKultsuun. Ensi 

syksynä tarkoitus ottaa TaikaKultsu vielä tarkempaan käsittelyyn, jolloin se kulkisi mukana myös 

niin SAK-ajalla kuin tiimipalavereissakin säännöllisesti. 

H24. tiimipalaverissa, arvioinnissa, toimintaa suunniteltaessa (SAK- ajalla)  

H9. Esiopetuksen tak-suunnitelmaa tehdessä sekä arvioidessa. Toiminnan pedagogista suunni-

telmaa tehdessä sekä jos lapsilta nousee esille mielenkiinnon kohteita esim. leikkejä kohtaan, 

niin on helppo kurkata mitä perinneleikkejä tarjotin tarjoaa. 
 

Taulukko 9.Taika Kultsu suunnittelun ja arvioinnin tukena. 

 

 [suunnitelma toimii 

tukena ryhmävasun 

/TAK suunnitte-

lussa] 

 [suunnitelma toimii 

tukena lapsen va-

sun/LEOPS suun-

nittelussa] 

 [suunnitelma toimii 

tukena ryhmävasun 

/TAK arvioinnissa] 

 [suunnitelma toimii 

tukena lapsen va-

sun/LEOPS arvioin-

nissa] 

Mean 3,5122 3,0000 3,1750 2,7500 

Mode 4,00 4,00 4,00 3,00 

 

 

Kuten alla olevasta koonnista (taulukko 10) voidaan todeta, että Taika Kultsua käytetään 

paljon siis ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Ideointi ja vinkkien hakeminen ehkä koros-

tuu ja suunnitelma antanee siihen konkreettisuudellaan mahdollisuuden. Tässä kenties tu-

lee selvemmin ero tällaisen tarkemmin kirjatun, vapaamman, paikallisen suunnitelman ja 

esimerkiksi valtakunnallisen velvoittavan suunnitelman välillä. (esim.  Erss, 2018; Repo 

ym., 2018; Tuul ym., 2015, Vitikka & Rissanen, 2019.)  Taika Kultsu on myös otettu 

mukaan arviointiin, mutta mainintoja oli tästä vähemmän avoimissa vastauksissa. Vas-

tauksissa tuli myös esille se, ettei suunnitelmaan olla vielä ehditty tutustua tarpeeksi. 

Taika Kultsuun palataan useimmiten tarvittaessa, esimerkiksi toimintakauden alussa ja 

toimintaa suunniteltaessa. Suunnitelmaan perehdytään myös SAK ajalla sekä se on esillä 

tiimipalavereissa. 
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Taulukko 10. Miten ja milloin suunnitelmaa käytetään. 

Koonti kysymyksestä: Kuvaile vielä omin sanoin, missä tilanteissa luet ja miten 

käytät uutta Taika Kultsua? 

Vastauksia yhteensä: 32 (VO 20, LH 9, VEO 2, PPH 1) 

ideoitiin ja tiedon ha-

kemiseen sekä päivit-

tämiseen 

projektit / teemat, haen tietoa, vinkkejä/ideoita, mieleen palauttami-

sessa, kunnan kulttuuritarjonnan seuraamisessa, näkökulmaa lasten toi-

veisiin / ideoihin liittyen 

suunnittelun tukena   TAK suunnitelmaa tehdessä, toimintakauden suunnittelussa, toiminnan 

suunnittelussa, retkien ja projektien suunnittelussa, muistuttaminen 

varmistaminen, monipuolistaminen 

arvioinnin tukena TAK suunnitelmaa arvioidessa, VASUN arvioimisessa, 

arviointitilanteissa, tarkastelen ryhmän toimintaa arjessa, tiimipalave-

reissa 

milloin käytetään Tarvittaessa, tutustunut sisältöön, innostaa ryhmiä käyttämään tarjotti-

mia, SAK ajalla, tiimipalavereissa, uuden ryhmän alkaessa 

 

 

Teoriaosuudessa kirjoitin paljon henkilöstön autonomiasta suhteessa asiakirjan velvoitta-

vuuteen. Varhaiskasvatuksessa korostuu paljon myös itsearviointi ja sen tekemisen taito. 

Taika Kultsu koetaan auttavan oman työn kehittämisessä paljon (M = 3,8) eikä se kuiten-

kaan rajoita toimintaa ryhmässä (M =1,1) eikä toimintaa ryhmän tarpeista lähtien (M = 

1,2) Vastausten perusteella tämä suunnitelmaa toimii myös arviointivälineenä sekä 

omalle toiminnalle että ryhmän suunnittelulle.  Suunnitelman konkreettisuus koetaan po-

sitiivisena sekä työtä helpottavana asiana (M = 3,8) eikä se vielä rajoita tunnetta oman 

työn autonomista (M = 1,1). (Taulukot 11 ja 23 liite.) Käytettäviin menetelmiin ja toimin-

tatapoihin saatetaankin yleisesti toivoa tarkempia sekä yhteisiä suuntaviivoja (esim. Erss, 

2018; Tuul ym., 2015) ja konkreettisuus lisää samaan suuntaan toimimista. 

 

Väittämään suunnitelma velvoittaa tekemään vastauksissa oli enemmän hajontaa verrat-

tuna muihin osion väittämiin. Vaikka M = 3 eli koetaan jonkin verran velvoittavaksi, oli 

vastauksissa muita enemmän hajontaa eri vastausvaihtoehtojen välillä. Vain 1 ei osannut 

sanoa, 7 mielestä ei velvoita lainkaan, 3 vähän, 12 jonkin verran, 13 paljon ja 4 hyvin 

paljon (total 40, N42). (Taulukot 11 ja 29 liite.) Tämä on mielestäni asia, joka tulee ehkä 

kuntatasolla selkeyttää. Mikä tämän suunnitelman asema on varhaiskasvatuksessa ja ver-

rattuna vasuun? 

 

H13.  Pitää muistaa, että kaikkea ei tarvitse tarjottimista toteuttaa, vaan ottaa sieltä ryhmään ne, 

mitkä sopivat ja rikastuttavat arkea. On ihanaa kurkata suunnitelmaa ja nappailla sieltä ideoita 

tehtäviksi 
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Taulukko 11. Suunnittelutyön toteuttamisesta. 

 

 [suunnitelma 

auttaa oman 

työn kehittä-

misessä] 

 [suunni-

telma rajoit-

taa suunnit-

telua ryhmän 

tarpeista läh-

tien] 

 [suunni-

telma vähen-

tää varhais-

kasvattajan 

toiminnan 

suunnittelun 

autonomiaa] 

 [suunni-

telma rajoit-

taa varhais-

kasvattajan 

toimintaa] 

 [suunni-

telma velvoit-

taa teke-

mään] 

 [suunnitel-

man konk-

reettisuus 

helpottaa 

käyttöä] 

Mean 3,7561 1,2439 1,1220 1,0732 3,0250 3,8293 

Mode 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 

 

Suunnittelutarjottimet koetaan onnistuneeksi muodoksi esittää suunnitelman käytännön 

toteuttamista. Tarjottimia koskevissa väittämissä on vastausehdot:  

5 täysin samaa mieltä,  

4 osittain samaa mieltä,  

3 en samaa enkä eri mieltä,  

2 osittain eri mieltä,  

1 täysin eri mieltä,  

0 en osaa sanoa. 

 

Tarjottimia on kolme ja ne on jaoteltu oppimisen alueittain, mikä koetaan hyväksi (M = 

4,0) ja sisältöä niissä on riittävästi (M = 4,1) Tarjottimet ovat myös sopivan konkreettisia 

(M = 4,1), ne ovat selkeitä (M = 4,1), helppokäyttöiset (M = 4,0) ja helposti saatavilla (M 

= 4,1). (Taulukko 12 ja 24.) Tarjottimia ja koko suunnitelmaa kuvaillaan myös avoimissa 

vastauksissa sanoilla hyödyllinen, selkeä, konkreettinen ja helppokäyttöinen 

 

H10. Suunnitelma selkeyttää toiminnan suunnittelemista. Voin katsoa ideoita kulttuurikasvatuk-

seen oppimisen alueiksi jaoteltuna. Näen suunnitelmasta helposti, mikä on velvoittaa, mitkä vain 

ideoita suunnittelun tueksi. Suunnitelmaa voisi päivittää säännöllisesti ja ideoita lisätä/muokata 

säännöllisin väliajoin 

H41. Hienoa, että lomakkeet on sellaisia, että niihin saa itse ruksittua, mitä ryhmän kanssa on jo 

tullut tehtyä. Näin toiminta on mahdollista pitää monipuolisena, kun tarjottimiin palaa säännöl-

lisesti ja suunnittelee toimintaa niistä kohdista käsin, joita ei vielä ole toteutettu. 
 

Haastavana suunnittelutarjottimissa mainitaan toiminnan jakaminen viikoittain tai kausit-

tain (M = 3,5), sillä koetaan, että viikkotasolla on liikaa asioita. Vain yksi mainitsee, että 

osa asioista on itsestäänselvyyksiä. Toiveena olisi myös saada enemmän sisältöä ja tar-

jontaa alle kolmevuotiaille. Yhdessä vastauksessa oli ehdotus, että esimerkiksi tutustu-

miskohteet olisivat määritelty jo kunnan suunnitelmissa, jolloin ne tulisi toteutettua. 

Tässä voi palata taas siihen kysymykseen, kuinka velvoittavana Taika Kultsu koetaan, 

sillä vastaajan mielestä osan asioista tulisi olla jo kunnan vasussa? 
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H8. Hiukan osa tuntuu itsestään selviltä asioilta mutta ehkä se pitääkin olla niin :) 

H35. enemmän tarjontaa alle kolmevuotiaille 

H11. Tarjottimen selkeyttä haastaa kausi/viikkojako. Tämän lisäksi viikkotasolla on melko pal-

jon asioita, joita ei kyllä joka viikko pystytä toteuttamaan. 

H5. Minusta olisi hyvä, että vasuun/eopsiin olisi kirjattu tietyt kulttuurikohteet tietyn ikäisille esim. 

kaikki tuusulalaiset esiopetusikäiset  lapset vierailevat toimintakauden aikana Halosenniemessä. 

Tällä tavoin saisimme tasalaatuisempaa varhaiskasvatusta. Sitten voisi olla vielä kirjattuna, että 

kaikki kellokoskelaiset varhaiskasvatuksessa olevat 5-vuotiaat tutustuvat Ruukin alueeseen , joke-

lalaiset 5-vuotiaat Tiilitehtaan alueeseen ja etelä-tuusulalaiset johonkin siellä olevaan kohtee-

seen. Tällä tavoin saataisiin siirrettyä myös paikallista historiaa lapsille. Lisäksi se ei jäisi vaan 

opettajan aktiivisuuden varaan vaan tukisi jälleen tasalaatuista varhaiskasvatusta. 

 

Taulukko 12.  Kysymykset tarjottimista. 
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Mean 3,9756 3,4634 4,1220 4,1220 4,1220 4,0000 4,0732 

Mode 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

Kulttuurikasvatuksen verkkosivuilla ja suunnitelmaa käydään lukemassa vaihtelevasti.  

Vastaajista (N42) 17 henkilöä lukee noin kerran kuussa tai useammin, heihin kuuluu 

myös vastanneet 8 kulttuurivastaavaa. Vastaajista toiset 17 ilmoittaa lukevansa harvem-

min kuin kerran kuussa ja 8 lukee tarvittaessa tai ehtiessä esim. ryhmävasua kirjottaessa. 

Verkkosivujen seuraaminen saattaa siis jäädä joissain yksiköissä kenties kulttuurivastaa-

van varaan, jolloin tältä henkilöltä vaaditaan aktiivista otetta myös tiedon ja tapahtumien 

välittämisessä omassa yksikössä erillisten kulttuurituottajien ilmoitusten jäädessä pois tai 

vähemmälle.  

 

H2. luulenpa, että Taika Kultsu on vielä pienessä roolissa tiimien arjessa, asioita tehdään mutta 

itse materiaalin lukeminen ja sen seuraaminen on ehkä vähäistä... 

 

 

Pidän myös kulttuurivastaavien sekä johtajien merkitystä suunnitelman aktiivisen käytön 

ylläpitämisessä ja toimintaan juurruttamisessa hyvin tärkeänä (esim. Parrila & Fonsen, 

2017.)    

 

H3. Kulttuurisuunnitelma on hyvä ja selkeä, toivon, että sitä pidetään yllä seuraavat kauden 

säännöllisesti, jotta se vakiintuu kasvattajien käyttöön, eikä unohdu yhdeksi suunnitelmaksi mui-

den mukana. Esiin nostaminen, velvoittaminen ja töniminen käyttämiseen aiheuttaa pidemmällä 

aikavälillä sen, että käyttö vakiintuu ja tulee osaksi arkea ja suunnittelua. 
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4.3 Tuloksia taidekasvatuksen näkökulmasta 

 

Kyselyn jälkimmäinen osio sisälsi väittämiä taidelajeittain; musiikki, kuvataide, käden-

taidot ja kehollinen ilmaisu. Kaikista taidelajeista kysyttiin samat väittämät samassa jär-

jestyksessä. Vastauksen vaihtoehdot olivat  

5 hyvin paljon,  

4 paljon,  

3 jonkin verran,  

2 vähän,  

1 ei lainkaan ja  

0 en osaa sanoa.  

 

Jos tuloksia tarkastelee vain keskiarvon (M, mean) tai tyyppiarvon (mo, moodi) tasolla, 

ei eri taidelajien vastausten välillä ole juurikaan nähtävissä eroja. Tämä oli itselleni yllä-

tys, koska oletin perustuen esimerkiksi Karvin (2019) raporttiin, että suurempia vaihte-

luita voisi esiintyä Tarkastelin vastauksia myös henkilötasolla ja muutamaa vastaajaa lu-

kuun ottamatta vastaukset olivat myös tällä tasolla samankaltaiset taidelajien välillä. Eli 

vastauksissa ei juuri ilmennyt, että vastaajat olisivat kokeneet taitavuutta joissain taiteen 

osa-alueessa tai joku olisi ollut huomattavasti haasteellisempi itselle. Tarkastin myös sen, 

että lomakkeen pituuden takia lopussa olisi vain vastattu keskimmäistä vaihtoehtoa läpi 

väittämien, mutta näin ei ollut. Toisaalta tämä on positiivinen havainto ja voidaan ajatella, 

että näiden vastaajien toiminnassa taidelajit ovat keskenään melko samanarvoisessa ase-

massa. 

 

Lähes kaikkiin väittämiin tulee siis tyyppiarvoksi mo = 3 eli jonkin verran. Poikkeuksena 

väittämät: väittämä 7: käytän suunnitelmaa apuna arvioinnissa, jossa kaikissa taidela-

jeissa arvo mo = 2 eli vähän, väittämä 9: olen opetellut uuden taidon, jossa mo = 1 eli ei 

lainkaan, paitsi kädentaidoissa, jossa mo = 1 eli ei lainkaan ja 2 vähän sekä väittämä 8: 

tarjottimessa on kyseiseen taidelajiin liittyviä ideoita, joissa mo = 3 eli jonkin verran tai 

4 eli paljon.  

 

Kehollinen ilmaisu on lähes kaikissa kysymyksissä (kysymykset 1-8) saanut alimpia kes-

kiarvoja. Tässä tutkimuksessa ei voida sanoa, johtuuko tämä siitä, että sitä olisi toimin-

nassa vähemmän, taitojen puutteesta vai onko sitä jo aikaisemminkin ollut riittävästi. Pei-

laten Karvin tutkimuksiin voisi päätellä, että sitä on muutenkin toiminnassa vähemmän. 
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Koetaan myös, että tähän taiteen lajiin on tarjottimissa myös vähemmän ideoita toisiin 

verrattuna.  (Taulukot 13 ja 25–28.) 

 

Lomakkeen kysymykset, jotka on merkattu taulukkoon yläriville numeroin. 

1.käytän suunnitelmaa apuna toiminnan suunnittelussa   

2.lisännyt suunnitelmallista toimintaa viikoittain   

3.lisännyt suunnitelmallista toimintaa kausittain  

4.monipuolistanut musiikillista/kuvataiteellista/kädentaitoja/kehollista ilmaisua toimintaa   

5.olen lisännyt musiikin/kuvataiteen/kädentaitojen/ kehollista ilmaisua / käyttöä eheyttävästi  

6.antanut uusia ideoita   

7.käytän suunnitelmaa apuna arvioinnissa  

8.tarjottimessa on kyseiseen taidelajiin liittyviä ideoita   

9.olen opetellut uuden taidon  

10.tarvitsisin tässä taiteenlajissa täydennyskoulutusta, jotta voisin toteuttaa mielestäni laadukasta taidekas-

vatusta 

 

Taulukko 13. Väittämien keski- ja tyyppiarvot taidelajeittain. 
Taiteen-

laji 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

musiikki Mean 2,32 2,02 2,32 2,27 2,22 2,56 2,27 2,93 1,42 2,56 

Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 1,00 3,00 

kuva-

taide 

Mean 2,49 2,17 2,59 2,54 2,15 2,66 2,17 2,90 1,78 2,42 

Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3 / 4 1,00 3,00 

käden-

taidot 

Mean 2,40 2,15 2,46 2,50 2,23 2,63 2,18 2,90 1,70 2,20 

Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3 / 4 2,00 3,00 1 / 2 3,00 

keholli-

nen il-

maisu 

Mean 2,27 1,927 2,32 2,27 2,07 2,49 2,17 2,80 1,59 2,56 

Mode 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 

 

 

Havainnollisempaa onkin katsoa vastauksia frekvenssien tasolla (Taulukko 14 ja taulukot 

25–28 liitteenä), joista pienet erot ovat nähtävissä. Eri taidelajien tulokset on haluttu koota 

samaan kuvioon vertailun helpottamiseksi ja havainnollistamiseksi. Tästä syystä tekstien 

luettavuus kärsii, joten ne avataan seuraavaksi. Taidelajit ovat seuraavassa järjestyksessä: 

musiikkikasvatus, kuvataide, kädentaidot ja kehollinen ilmaisu. Huomioi kehollisen il-

maisun erilainen viivasto seuraavassa graafisessa taulukossa. Graafisen kuvion kysymyk-

set on toistettu tässä alla ja on merkattu kuvioon numeroin 1–10.  
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Lomakkeen kysymykset, jotka alla, on merkitty kuvioon numeroin 1–10. 

1.käytän suunnitelmaa apuna toiminnan suunnittelussa   

2.lisännyt suunnitelmallista toimintaa viikoittain   

3.lisännyt suunnitelmallista toimintaa kausittain  

4.monipuolistanut musiikillista/kuvataiteellista/kädentaitoja/kehollista ilmaisua toimintaa   

5.olen lisännyt musiikin/kuvataiteen/kädentaitojen/ kehollista ilmaisua / käyttöä eheyttävästi  

6.antanut uusia ideoita   

7.käytän suunnitelmaa apuna arvioinnissa  

8.tarjottimessa on kyseiseen taidelajiin liittyviä ideoita   

9.olen opetellut uuden taidon  

10.tarvitsisin tässä taiteenlajissa täydennyskoulutusta, jotta voisin toteuttaa mielestäni laadukasta taidekas-

vatusta 

 

Taulukko 14. Vastaukset taidelajeittain graafisessa muodossa. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 
 

Huomioitavaa on, että kun kysyttiin yleisesti, onko Taika Kultsusta apua vasujen suun-

nittelussa (M = 3,0 – 3,5) tai arvioinnissa (M = 2,8 – 3,2) niin vastaukset olivat hieman 

positiivisempia kuin taidelajeittain kokemus hyödystä suunnittelussa (M = 2,3 – 2,5) tai 

arvioinnissa (M = 2,2 – 2,3). Taiteeseen liittyvissä kysymyksissä oli enemmän ”en osaa 

sanoa” arvolla 0, joka laskee myös keskiarvoa. 
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Näyttäisi siltä, että Taika Kultsua on hyödynnetty taidelajeista kuvataiteissa eniten toi-

minnan suunnittelussa. Suunnitelman käyttöönoton jälkeen sitä on myös monipuolistettu 

ja lisätty suunnitelmallisesti hieman muita enemmän. (Kysymykset 1 – 4) Kädentaidoissa 

ja kuvataiteissa on vastaukissa samankaltaisuutta. Huomioitavaa on, että näihin taidela-

jeihin on vastattu myös vaihtoehto hyvin paljon. Kädentaitojen väittämissä oli enemmän 

tyhjiä kohtia kuin muissa kohdissa. Puuttuvia vastauksia oli 2-4 (N42), kun muissa puut-

tuvia oli vain 1 yhtä lukuun ottamatta. Voisiko johtua, että erotteleminen arvioinnissa on 

vaikeampaa, sillä nämä on vasussa yhdistetty samaan. EOPS:ssa näiden tavoitteita on 

määritelty erikseen. 

 

Osalla vastaajista suunnitelma ei ole lisännyt taidekasvatuksen osuutta toiminnassa, 

osalla taas on. Jos lisäystä on tullut, on sitä enemmän kausittain kuin viikoittain. Kyselyllä 

en saa vastausta siihen, johtuuko lisäys aina siitä, että on huomattu monipuolistaa toimin-

taa suunnitelman myötä vai onko sitä ollut kenties aiemmin vähän. Osa kirjoitti avovas-

tauksiin, ettei lisäämiseen ole ollut tarvetta, sillä tällä osa-alueella on ollut aiemminkin 

toiminta hyvää ja vasun mukaista. Tämä on oikeastaan asia, jota voisi vain arvioida pit-

kittäistutkimuksen kautta tai kenties havainnoimalla kentällä. Vastaus riippunee myös 

henkilöstön itsearviointitaidoista. 

 

H18.Tarjottimien avulla on hyvä seurata, kunkin taideosa-alueen laajaa läpikäyntiä. Näistä on 

myös noussut uusia ideoita ja muistutellut aiemmin käytetyistä ideoista ja niiden uusiokäytöstä. 
H28. Vaikka vastasin tässä osiossa suureen osaan kysymyksistä vähän, se ei tarkoita, etteikö ryh-

mässämme taidekasvatus olisi vähäistä. En vain ole useinkaan käyttänyt tarjottimia apunani tai-

dekasvatuksessa. 

H38. Taidekasvatus on ryhmässämme melko vähän joten tämä on hyvä lisä soittamanaan juttuja 

eteen päin ha ehkä myös ryhmämme opettajaa herättämään. 

 

Kysymykseen 10, eli kokeeko tarvetta täydennyskoulutukselle, kaikissa taideaineissa vas-

taukset sijoittuivat 50% tai yli vaihtoehdoille jonkin verran, paljon tai hyvin paljon. Hie-

man muita enemmän koettiin tarvetta kehollisen ilmaisun ja musiikin täydennyskoulu-

tukselle. Kädentaidot koettiin olevan parhaiten hallussa. Kuvataiteiden ja kädentaitojen 

kohdalla oli hieman enemmän myöntäviä vastauksia kysymykseen 9 opeteltu uusi taito, 

johon oletettavasti vaikuttavat esimerkiksi kunnassa järjestetyt koulutukset. Kehollisen 

ilmaisun täydennyskoulutusta, esim. draamaa ei kuitenkaan mainittu erikseen kuin kerran 

avovastauksissa. Täydennyskoulutukselta toivottiin yleisesti hyvin käytännönläheisyyttä 

ja taitoja lisäävää, yhdessä toisten kollegoiden kanssa tekemistä tai sitten taiteilijaa omaan 
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ryhmään. Keväällä toteutettuja Taika Kultsun myötä toteutettavia koulutuksia kehuttiin, 

esim. sanataidekoulutusta. 

 

H26. Olisi ihana saada eri taidelajeista kouluttaja ohjaamaan omaa lapsiryhmää malliksi ja 

opiksi. Olisi ihana saada ihan käytännön vinkkejä nimenomaan omaan ryhmään sopivasti. Sana-

taidetuokio oli todella kiva! 

H10. Kulttuurikasvatussuunnitelma on tuonut käytännön koulutusta, mikä on hyvä. Nyt täytyy 

tuoda työyhteisössä esille tarve päästä osallistumaan em. koulutuksiin. Myös kulttuurivastaavien 

yhteistyö helpottaa ideoiden kysymystä toisilta kollegoilta 

 

Taulukko 15. Koonti koulutustoiveista.  

Koonti kysymyksestä: Jos vastasit jonkin taidelajin kohdalla, että tarvitsisit lisää koulu-

tusta, millaista koulutusta toivoisit? 

vastauksia yhteensä: 16, (11 VO, 

1 VEO, 4 LH) 

maininnat määrä 

käytännön tasolla ideat, vinkit, konkreettisia, juuri omaan ryhmään sopivia, 

yhdessä kokeilua toisten vakan henkilöiden kanssa, taiteen 

ammattilainen omaan ryhmään 

9 

materiaali ja menetelmiin käytännön taitojen koulutus, materiaalien ja menetelmien 

käyttö 

2 

kädentaidot  1 

kehollinen ilmaisu  1 

musiikki musiikillista koulutusta, laulupiirtäminen 3 

 

Tarkasteltuna vastauksia sen mukaan, minkä ikäisten kanssa vastaajat työskentelevät, ei 

ole havaittavissa juurikaan eroa eikä ryhmien pienen koon takia voi luotettavia vertailuja 

tehdä. Ainoa väittämä, jossa vastaukset hieman painottuvat pienempiin vaihtoehtoihin, 

on kysymys 8 tarjottimessa on kyseiseen taidelajiin liittyviä ideoita. Myös avovastauk-

sesta voisi päätellä, että esitetyt ideat voi olla helpommin suoraan sovellettavissa isom-

mille lapsille kuin alle kolmevuotiaille. 

 

Kysymys 5 olen lisännyt taidelajin käyttöä eheyttävästi lienee huonohko kysymys tai sitä 

on ollut vaikea ymmärtää, koska siihen on tullut eniten en osaa sanoa vastauksia. Tämän 

takia olen jättänyt sen huomioimatta tuloksia analysoitaessa. 
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4.4 Koetut haasteet kulttuurikasvatuksen ja taidekasvatuksen toteut-

tamisessa  

 

Kysyin avokysymyksellä, mitä haasteita koetaan kulttuurikasvatuksen tai taidekasvatuk-

sen vasun / EOPS:n mukaisessa toteuttamisessa. Kysymykset olivat erikseen, mutta vas-

taukset olivat hyvin samankaltaiset ja niihin oli vastattu myös hieman ristiin, joten käsit-

telen tässä niitä rinnakkain. Näihin kahteen kysymykseen oli vastannut noin puolet vas-

taajista, kun koko lomakkeen vastausmäärä oli N = 42. 

Taulukko 16. Koonti haasteista.  

Millaisia haasteita koet vasun / eopsin mukaisen kulttuurikasvatuksen ja taidekasvatuksen 

toteuttamisessa omassa työssäsi?   

Kulttuurikasvatus 

Vastauksia yhteensä: 22 (14 VO, 6 LH, 2 VEO)         

Taidekasvatus 

Vastauksia yhteensä: 20  

 (14 VO, 2 VEO, 4 LH)          

 

 maininnat määrä   

Rakenne/ 

Resurssit 

aika, kiire, henkilökuntaa puuttuu, re-

surssit, välimatkat 

8 aika, tilat, materiaalit /välineet, 

materiaalien saatavuus, resurs-

sien puute, arjen haasteet 

12 

Epävarmuus 

omista tai-

doista  

uskallus kokeilla uutta, tiedon puute, 

tekniikan/taidon puute, rajaaminen, mo-

nipuolisuuden takaaminen 

7 monipuolinen toteuttamien, ei 

riittävää osaamista taidela-

jeissa, suunnittelutaito 

5 

Yhteiset ta-

voitteet epä-

selviä joko yk-

sikkö tai ryh-

mätasolla 

koko talon tavoite ei selkeä, keskustelu 

tiimissä liian vähäistä, erilaiset näke-

mykset, motivaatio 

5 ei voi vaikuttaa itse, motivaatio 2 

Ei haasteita vahva osaaminen tällä osa-alueella, ei 

haasteita toteuttaa eheyttävästi, aiem-

minkin laadukasta, suunnittelu lapsiläh-

töisesti 

4 omat vahvuudet, lapsilähtöi-

syys 

4 

Suunnitelmat  suunnitelmassa monia osa-alueita eli 

joku jää aina vähemmälle, pirstaloitu-

neet suunnitelmat, projektiluontoisuus ei 

mahdollista tarkkoja suunnitelmia 

3 suunnitelmassa monia osa-alu-

eita eli joku jää aina vähem-

mälle 

1 

Lapsen ikä Lapsiryhmän ikäjakauma 1  1 

Riippuu toi-

mintakaudesta 

 1   
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Eniten mainintoja avovastauksessa tuli kategoriaan rakenne / resurssit, johon olen laske-

nut tässä tutkielmassa aika- tai henkilöstöpulan ja välimatkat sekä taidekasvatuksen nä-

kökulmasta vielä tilat ja materiaalit. Myös ajan puute ensinnäkin suunnitella hyvin, val-

mistella ja myös toteuttaa monipuolisesti.  Nämä ovat usein mainittu myös aikaisemmissa 

tutkimuksissa (vertaa Karila, 2013; Nevanen ym., 2014; Repo ym., 2019). 

 

H4.Resurssit ei aina kohtaa, henkilökuntaa välillä puuttuu, arjen haasteet 

H41.Tarvittavat välineet ja materiaalit eivät ole helposti saatavilla tai niitä ei ole lainkaan. 

H18. Suunnitteluajalle kertyy yleensä pitkä tehtävälista, joten suunnitelman pitää olla nopeasti 

kasassa ja valmistelut kohtuullisessa ajassa suoritettavissa. 

 

Usein saatetaan mainita myös lasten ikä, taitotaso tai esimerkiksi tuentarpeet haasteena 

tai estävänä tekijänä toteuttaa esim. taidekasvatusta, kuten Karvin raportissa (Repo 

ym.,2019), mutta tällä kertaa avovastauksissa kulttuurikasvatuksen kohdalla oli vain yksi 

maininta ja siinäkin sanottiin enemmän ikäjakauma kuin ikä.  Taidekasvatuksen kohdalla 

lapsiryhmän ikä mainittiin jälleen vain kerran ja huomattavaa on, että eri henkilöllä kuin 

haasteissa kulttuurikasvatuksen kohdalla. Tässäkään sitä ei sanota esteeksi.  

 
H13. Aika ei riitä kaikkeen. Taidekasvatus on haastavampaa pienimpien kanssa. Isompien kanssa 

voi tehdä jo monipuolisemmin 

 

Kategoria epävarmuus omista taidoista sisältää maininnat taitamattomuudesta. Henkilös-

tön osaamien mainittiin myös Karvin (2019) raportissa. Tässä kategoriassa on myös ra-

jaaminen ja monipuolisuuden takaaminen, jotka olisivat voineet sopia myös suunnitel-

mien alle.  

 

H22. oman taitamattomuuden tältä alueelta 

H10. Uusien ideoiden löytäminen on helpottunut internetin avulla, mutta minulla ei ole mielestäni 

riittävästi osaamista eri kädentaitojen tekniikoihin tai soittamiseen. 

H2. uskallus kokeilla uutta, tiedon puute, kiire, paljon tekemistä  

H6. Monipuolisesti kaikkien osioiden toteutuminen. 

H39. Isosta tarjonnasta valita ne parhaiten ryhmään sopivat ja kohdentuvat. 
 

 

Kolmanneksi määrällisesti nousi kategoria yhteiset tavoitteet. Avovastauksissa nousi sel-

västi pula yhteisestä keskustelusta sekä henkilöstön motivoitumisen vaikutus. Tämä asia 

korostui lastenhoitajien vastauksista. Yhteinen keskustelu uuden suunnitelman ja toimin-

tatavan yhteydessä oli aikaisemmissa tutkimuksissakin (esim. Birbili & Myrovali, 2019; 

Karila, 2013; Repo ym., 2018) todettu hyvin tärkeäksi, jotta toiminnassa ja 
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toimintakulttuurissa otettaisiin uudet asiat arkeen mukaan koko henkilöstön toimesta riip-

pumatta koulutus- tai ammattitaustasta. Tämä vastaisi ehkä Karvin (2019) raportissa koh-

taa asenteet, joka oli yhdistetty henkilöstön osaamiseen kanssa samaan. Tässä työssä se 

nousi omana asiana avovastaukissa esille. 

 

H23. Opettajat suunnittelevat toiminnan, en tiedä kuinka paljonko he käyttävät suunnitelmaa hy-

väkseen, päiväkodissa tai ryhmässämme ei toteutuksesta ei aina keretä keskustelemaan lastenhoi-

tajien kanssa. Kiire ja ja henkilökunnan vähäisyys viikottain tuo haasteita toiminnan toteuttami-

seen. Koko päiväkodin yhteinen punainen lanka tai tavoite kulttuurikasvatuksessa ei ole selkeä. 

Toisen suunnittelemaa on välillä vaikea alkaa toteuttamaan omatoimisesti ja suunnitteluihin pe-

rehtymiseen on vähäisesti aikaa.  

H28. Ehkä haasteena voi olla, jos ajatukset kulttuurikasvatuksesta tiimin kesken ovat kovin eri-

laiset. 

H38.Ryhmämme opettaja ei ole uudistuksia juurikaan toteuttava, siksi kaikki junnaa paikoillaan. 

H42. Saada ryhmät innostumaan 

H23. Vaikuttamisen mahdollisuus toiminnan suunnittelussa vähäistä. Kaikkien sitoutuminen tai-

dekasvatukseen ei aina toteudu, toteutus jää joskus vain yhden henkilön vastuulle 

 

Oli myös vastauksia, joissa sanottiin, ettei haasteita ole tai luotetaan omaan ammattitai-

toon. Taidekasvatus saattaa toteutua laadukkaammin niissä ryhmissä, joissa henkilöstöllä 

on harrastuneisuutta, ammattitaitoa tai muuten kiinnostusta eri taidelajeihin (Repo ym., 

2019) ja tästä seuraa myös mielestäni yks isoimmista haasteista kentällä ja saattaa näkyä 

myös näissä vastauksissa. Suunnittelun ja toteuttaminen lapsilähtöisesti katsotaan olevan 

vain pelkästään helpottava asia, kun lasten kiinnostuksen kohteet olivat Karvin raportissa 

(Repo ym. 2019) merkitty esteeksi taiteelliselle kokemiselle ja ilmaisulle. 

 

H13. En koe haasteita, koska koen, että olemme tehneet kulttuurikasvatusta aiemminkin ihan laa-

dukkaasti. Ongelmana on aina aika. Olisi kiva tehdä aikkea, mutta aika on rajallinen. 

H1. Itselle vahva osaamisen taso tällä osa-alueilla. En koe haastavaksi toteuttaa eheytetysti  

H25. Pienten ryhmässä on tällä toimintakaudella ollut musiikki- ja taidekasvatus vahvasti läsnä 

toiminnassa. Päivittäiset laulu- ja loruhetket, arjen erilaisissa tilanteissa (pukeminen, riisuminen, 

vessatukset, odottaminen), musiikin kuuntelu tai musiikkimaalaus ovat olleet merkittävän tärkeitä 

ryhmämme toiminnassa. Ryhmän kasvattajilla on vahvaa osaamista tällä sektorilla, joten toteut-

taminen on ollut helppoa. Ja mikä on tärkeintä, lapset ovat nauttineet..  

H2. Silloin kun sen suunnittelee lapsilähtöisesti toimintaan, ei haasteita pitäisi olla. 

H21. Lto suunnittelee ja olen apuna toteutuksessa 

H9.On hyvä muistaa kuunnella ja kunnioittaa kunkin lapsiryhmän kiinnostuksen kohteista vuosit-

tain. Kuten tänä vuonna eskarit useammassa selvityksessä toivoi perinneleikkejä sekä kädentaitoja 

mm. askarteluita. Näitä painnotimme tänä vuonna siis enemmän. Ehkä ensi vuonna on ryhmä joka 

on innostunut/ kiinnostunut draamasta ja musiikista niin sitten teemme sitä enemmän. Toki kaikkia 

osa-alueita joka vuosi otetaan,mutta painotus muuttuu ryhmän mukaan. 

 

Osassa vastuksessa koettiin, että suunnitelmia on yleisesti paljon ja niistä tulee runsaus, 

jota on välillä vaikeaa hallita. Nämä vastaajat olivat kuitenkin väittämissä valinneet usein 

positiivisen vaihtoehdon, joten voisi olettaa, että tämä suunnitelma on kuitenkin hyödyl-

linen myös heidän mielestään.  
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H39. Aika paljon pitäisi kaikkea huomioida ja ehtiä ja pystyä tekemään... Melkoista sillisalaattia  

kun pitää kuitenkin noudattaa esiopetuksen ops:a. 

H24. Eopsissa niin monta osa-aluetta että joku jää aina pakosti vähän vähemmälle 

H40. Kaiken vasun velvoittamien juttujen sisäistäminen ja arkeen vieminen on tosi haasteellista 

rajallisten resurssien puitteissa: arkeen ei "erikseen" mahdu kaikki vasun velvoittamat jutut, toki 

kaikesta jotain pientä, ja välillä enemmän ja välillä vähemmän. 

 

 

Kysyin Onko sinulla ideoita, ratkaisuja jne. edellisiin kysymyksiin? Onko uusi kulttuuri-

kasvatussuunnitelma mielestäsi ratkaissut/helpottanut jonkin aiemmin esiintyneen haas-

teen? Vastauksia kysymykseen tuli 12 (N=42).  Vielä on monia, jotka ilmoittivat, että 

ovat vasta tutustuneet Taika Kultsuun ja sen ottaminen toimintaan mukaan vaatii vielä 

aikaa tai se huomioidaan paremmin seuraavalla toimintakaudella. Taika Kultsu oli ollut 

liian vähän aikaa käytössä ja koronan tuomilla muutoksilla oli vaikutuksensa, joten ke-

hittämisehdotuksia ei vielä välttämättä osattu esittää. Osa sanoikin ettei ole. 

 

H24. ollut vasta vähän aikaa tutustua ja toteuttaa kultsua joten vaikea vielä vastata kysymyksiin 

kovin kattvasti  

H8. pienissä ryhmissä ja maltilla, ei yritetä liikaa kaikkea  

H18.Kulttuuritarjottimesta saa selkeästi valikoitua tietyn osa-alueen toimintaa ja poimittua ide-

oita. 

H42. Nyt kaikki on paperilla ja kaikki tietävät että mitään uutta ja ihmeellistä ei ole. Näitä asioita 

on tehty ennenkin. Mutta nyt ne ovat kerätty yhteen, josta on helpompi katsoa mitä ryhmä tarvitsee 

ja saa toimintaan monipuolisuutta 

 

 

Tämän takia ei vielä osattu mainita juurikaan kehitettäviä asioita kuin muutama. Esimer-

kiksi viikkotasolle tai kausitasolle jaoteltuja asioita pidettiin osittain haastavina toteuttaa. 

Alle 3 -vuotiaille sopivia ideoita toivottiin tarjottimiin enemmän. Koska kunnassa on eri-

laisia kehittämisaiheita ja painotuksia toimintakausittain, toivottiin näiden yhdistämistä 

tai yhteistyötä parempien kokonaisuuksien saavuttamiseksi. Suunnitelman säännöllistä 

päivittämistä pidettiin myös tärkeänä. 

 

Vastausten perusteella tulisi vielä koko talon ja varsinkin tiimitasolla keskustella yhtei-

sistä tavoitteista sekä kulttuurikasvatuksessa että taidekasvatuksessa. Tähän samaan viit-

taa myös vastausten suuri vaihtelevaisuus väittämään suunnitelman velvoittavuudesta. 

Kysymyksen voi tulkita myös kahdella tavalla, sillä suunnitelma itsessään ei ole velvoit-

tava kuin muutamin kohdin, mutta suunnitelmaan kirjatut sisällöt ja ideat ovat pitkälti 

vasuun peilaavia. Ideoiden toteutus ei tarvitse olla esitetyn kaltainen, mutta asiasisältö 

pitäisi toiminnassa kuitenkin jollain tavoin toteutua. 
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H23. Ryhmassä tehtäisiin suunnitelmat kuulttuurikasvatuksen totettamisesta ja niihin ryhmän 

kaikki kasvattajat sitoutuisivat.  Enemmän kulttuurikasvatussuunnitelma ryhmän käytössä ja opet-

tajat voisivat yhdessä lastenhoitajien kanssa toteuttaa sunnitelman.  

H27.Toiminnan suunnittelu lapsilähtöisesti sekä tasapuolisesti koko tiimin kesken 

 

 

Taulukko 17.  Arviointia ja yhteenvetoa suunnitelmasta. 
Kysymys: Arvioi uuden suunnitelman hyödyllisyyttä juuri sinulle esim. oman työn helpotta-

jana, työkaluna tms. Kerro myös, miten kehittäisit suunnitelmaa, verkkosivuja tai tarjottimia. 

(Taidekasvatukseen liittyvät ehdotukset voit kirjata myös seuraavassa osiossa.) 

Vastauksia 24 (VO 15, LH 7, VEO 2)  

suunnittelun 

tukena 

innoittaja, ideoita, konkretisoi, selkeyttää, avaa merkityksiä, muisti- ja tar-

kistuslista, näen mikä velvoittaa,  
 

arvioinnin tu-

kena 

seuraan tiimin toimintaa, tekee näkyväksi, muisti- ja tarkistuslista, oppimis-

ympäristön arviointi, 
 

positiivista tarjottimet selkeät ja helppokäyttöiset, hyödyllinen, tarjottimien jaottelu op-

pimisenalueittain toimiva, liikunnan ja toiminallisuuden linkittäminen, 

koulutukset,  

 

kehitettävää viikko/kausijaottelu, yhteistyö digitiimin kanssa, säännöllinen päivitys, 

enemmän alle 3v sopivaa, lisää ideoita, osa itsestäänselvyyksiä,  
 

 
 

Taulukosta on nähtävissä, että Taika Kultsu on ollut tukena suunnittelussa ja arvioin-

nissa. Positiivisissa asioissa mainitaan suunnitelman muoto ja suunnittelutarjottimien 

helppous sekä eheyttämisen huomioiminen. Kuten aikaisemmin kirjoitin, kehitettävää 

itse suunnitelmasta ei juurikaan osattu kommentoida lyhyen käyttökokemuksen perus-

teella. Tässä työssä tulosten tiiviimpi yhteenveto tutkimuskysymyksittäin sekä merkittä-

vimpien tulosten pohdiskelu laajemmin on kirjoitettu vielä Pohdinta lukuun.   
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5 Luotettavuus 
 

Jos validiteetti käsitettä käyttää siinä merkityksessä, että tutkimuksessa on tutkittu ja saatu 

vastauksia juuri siihen, mitä on aiottu ja mitä tutkimuskysymykset kysyvät (esim. Tuomi 

ja Sarajärvi, 2018, 119) niin voisi sanoa, että työni on melko hyvin kokonaisuudessaan 

siinä onnistunut. Seuraavaksi kirjoitan seikoista, jotka ovat parantaneet koko työni luo-

tettavuutta sekä myös mahdollisesti kriittiset kohdat. 

Koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua kyselyyn anonyyminä henkilökohtaiseen 

työsähköpostiin tulleen linkin kautta. Vastaajat eivät ole siis olleet riippuvaisia esimer-

kiksi siitä, onko esihenkilö välittänyt viestiä eteenpäin. Voidaan sanoa, että tutkimuksen 

mahdollisista tiedonantajista kaikki ovat olleet asiasta tietoisia ja kysely on perustunut 

täysin vapaaehtoisuuteen. Aineistoa on pyritty keräämään mahdollisimman kattavasti 

kaikilta, sillä jokainen henkilöstöön kuuluva olisi ollut yhtä kompetentti toimimaan tie-

donantajana. Tiedonantajaksi tulisi valita henkilöitä, joilla on paras edellytys vastata ky-

symyksiin eli tässä tapauksessa henkilöt, jotka ovat tutustuneet Taika Kultsuun (esim. 

Tuomi & Sarajärvi, 2018, 73.) Vastaajia ei voi tunnistaa henkilötasolla eikä myöskään 

yhdistää tiettyyn päiväkotiin. 

Kyselytutkimus standardoiduin väittämin sekä avoimin kysymyksin osoittautui hyväksi 

tavaksi kerätä tietoa tässä vaiheessa kulttuurikasvatussuunnitelman kehittämisen näkö-

kulmasta, mutta syvällisemmän analyysin tai pohdinnan tekeminen näiden tulosten pe-

rusteella on hieman vajaata.  Kyselyn ajankohta oli hieman hankala koronan takia ja on 

saattanut vaikuttaa sekä vastausmääriin että vastausten sisältöön. Voisi olettaa, että kyse-

lyn täyttämisen helppous ja mahdollisuus vastata etänä on jonkin verran lisännyt vastaa-

jia, joita olisi voinut olla vieläkin vähemmän verraten kunnan aikaisemmin tehtyyn kyse-

lyyn kehittämisprojektin alkuvaiheessa.  

Kyselylomakkeen tekemisessä saattaa heijastua oma kytkeytyminen tähän työyhteisöön, 

oma toimiminen hetken kulttuurivastaavana sekä oma positiivinen asenne jo siinä vai-

heessa tähän suunnitelmaan. Vaikka kysymykset pyrkivät pohjaamaan aikaisempaan teo-

riatietoon, voi niissä painottua oma mielenkiinto taidekasvatukseen sekä oma positiivinen 

ennakkokäsitys suunnitelmasta. Sama haaste voi olla tuloksia analysoidessa. Tässä minua 

on kuitenkin auttanut selvästi myös määrällinen tutkimusote, joka selvästi osoittaa vas-

tausten suuntaa positiiviseen tai negatiiviseen kokemukseen kysytystä aiheesta. Avovas-

tausten huolellinen teemoittelu ja yksittäistenkin kommenttien kirjaaminen on joko 
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vahvistanut tai herättänyt poikkeavuudellaan huomion yhdessä määrällisiä tulosten 

kanssa analysoidessa. Monimenetelmällisyys mielestäni lisää tämän työn validiutta 

(esim. Hirsijärvi ym., 2010, 231–233).  Kyselylomake oli testattu ennen sen toteuttamista 

(ks. s. 36), mutta tuloksia analysoidessa joidenkin kysymysten kohdalla jäin pohtimaan, 

ovatko kaikki ajatelleet sitä samoin. Tämä on kylläkin tyypillinen ongelma väittämäky-

symyksissä tai lomakekyselyissä (esim. Hirsijärvi ym., 2010, 231–232; Tuomi & Sara-

järvi, 2018, 63.) 

Aineiston määrällinen analysointi on melko suppeaa jäädessä keskiarvojen, tyyppiarvo-

jen sekä frekvenssien tasolle. Tämä pääosin johtuu vastaajien niukasta määrästä, mutta 

myös omista puutteista ja epävarmuudesta tehdä erilaisia analyysejä. Kokeneempi SPSS-

ohjelman käyttäjä olisi lienee löytänyt enemmänkin analysoitavaa. Pidän kuitenkin vas-

taajamääriä sekä analysointia riittävänä tähän opinnäytetyöhön, sen tavoitteisiin sekä tut-

kimuskysymyksiin nähden. Pidän kyselyyn annettua vastausaikaa riittävänä ja ajan jatka-

minen toistamiseen ei juurikaan olisi tuonut lisää, sillä ensimmäistä jatkoajasta huoli-

matta kaikki vastaukset tulivat alkuperäisen ajan sisällä.  

Aineiston analyysin olen pyrkinyt pitämään raportoidessa mahdollisimman läpinäkyvänä 

esittämällä määrällisiä yhteenvetoja sekä avovastausten teemoittelun kautta syntyneitä 

koonteja että runsailla sitaateilla (esim. Hirsijärvi ym., 2010, 233).  Aineiston analyysiin 

on ollut käytettävissä riittävästi aikaa ja olen pyrkinyt huolellisuuteen sekä pohdiskele-

vaan kirjoittamiseen yhdistäen omia tuloksia aikaisempaan teoriaan ja tutkimuksiin, ku-

ten teoriaohjaavassa sisällöanalyysissä kuuluukin (esim. Tuomi & Sarajärvi, 2018).  

Omana heikkoutena pidän kuitenkin pohtivan ajattelun taitoja tai harjaantumattomuutta, 

joten minulle määrällisten tulosten suunta on ollut hyvinkin vahvasti aina ohjaamassa 

tulosten pohdintaa. Tapaustutkimuksen ollessa kyseessä tulosten ei kuitenkaan tarvitse 

olla yleistettävissä, vaan ne voidaan ajatella kohdistuvan juuri tähän yhteen suunnitel-

maan yhdessä kunnassa, jossa niitä voidaan käyttää suunnitelman arviointiin ja kehittä-

miseen. Tutkimuksen pystyisi myös osittain toistamaan samalla kyselykaavakkeella ja 

vertaamaan tuloksia puhtaasti esimerkiksi tunnuslukujen tasolla. Tätä työtä ja näitä tulok-

sia voi kuitenkin pitää hyvinkin pohdinnan lähtökohtina kunnissa, joissa mietitään mil-

lainen suunnitelma juuri heidän kunnassaan olisi tarkoituksenmukainen. 

Olen pyrkinyt läpi työn avaamaan oleellisemmat vaiheet ja kirjoittamaan valintoihin vai-

kuttaneet seikat mahdollisimman tarkasti auki (esim. Hirsijärvi ym., 2010, 232) samoin 
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kuin käyttämäni käsitteet. Teoriaosuuteen poimitut lähteet olen yrittänyt valita mahdolli-

simman osuvasti ja tuoreista, mutta kuitenkin laajasti saadakseni sekä itselleni että luki-

jalle hyvän pohjan ja ymmärryksen työni viitekehyksestä. Olen myös kiinnittänyt huo-

miota huolelliseen ja tarkkaan viittaustekniikkaan.  
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6 Pohdintaa 

 

Työni lähenee loppuaan ja on aika pohtia, mitä sain aineistollani selville ja tuliko tutki-

muskysymyksiini vastauksia. Tarkastelen tuloksia yhteenvedon omaisesti tutkimuskysy-

myksittäin tässä pohdinnassa tekstin ja toiston vähentämiseksi, sillä tulososiossa tarkas-

telu ja analysointi eteni enemmän lomakkeen teemojen mukaan.  Peilaan pohdintaani pal-

jon myös Karvin (2019) raportin loppupäätelmään sekä sen suosittelemiin ja ehdottamiin 

toimiin taide- ja kulttuurikasvatuksen laadun parantamiseksi varhaiskasvatuksen arjessa. 

Tämä ”arkeen” linkittäminen ja sisällyttäminen on ollut tämän opinnäytetyöni tärkeimpiä 

ajatuksia ja pidän sitä myös yhtenä tärkeänä tavoitteena varhaiskasvatuksen taidekasva-

tuksessa jo tasa-arvon näkökulmasta ajatellen esimerkiksi saavutettavuutta ja maksutto-

muuden mahdollistamista.  

Varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä päiväkotien johtajien tulee varmistaa, että 

henkilöstöllä on riittävä osaaminen, mahdollisuus ja tuki toteuttaa vasun mu-

kaista, myös taidekasvatuksen sisältävää pedagogiikka ilman erillistä maksullista 

toimintaa….Lisäksi tarvitaan taideaineiden aseman ja sisältöjen tarkastelua hen-

kilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa. (Repo ym., 2019, 160, 165.) 

 

Mielestäni tämä suunnitelma ja sen myötä toimintatahojen tiiviimpi yhteistyö ja kohden-

nettu kulttuuritoimien tarjonta sekä täydennyskoulutukset voitaisiin nähdä varhaiskasva-

tuksen järjestäjien antamana tukena. Taika Kultsuun kuuluu myös erilaisia täydennys-

koulutuksia, jotka koettiin onnistuneiksi ja hyödyllisiksi. Päiväkodin johtajien on tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella pidettävä kuitenkin yllä jatkuvaa keskustelua kulttuuri- 

ja taidekasvatuksesta ja myös itse Taika Kultsusta sekä pyrittävä yhdessä henkilöstön 

kanssa keskustellen muuttamaan tarvittaessa toimintakulttuuria ja pohtimaan ryhmäta-

solla ratkaisuja kunkin ryhmän haasteita tuovaan osa-alueeseen.  

Arvioinnin mukaan kuvataidekasvatusta, ilmaisua ja osin myös musiikkikasva-

tusta toteutetaan satunnaisesti. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan toimintakult-

tuurin muokkaamista taidetta ja kulttuuria tukevaksi. (Repo ym., 2019, 160, 165.) 

 

Tässä vaiheessa on tärkeää keskustella yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista, koska 

näitä koskevia haasteita mainittiin myös, esimerkkeinä avovastaukissa oli yksikön yhtei-

sen linjan puuttuminen, saattoi olla niin sanottua muutosvastarintaa tai kenties koettiin 

henkilökohtaisesti taitamattomuutta toteuttaa toimintaa halutulla tavalla. Taika Kultsu on 
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vastausten perusteella avannut käsitteitä sekä havainnollistanut asioita, joita kunnassa ha-

lutaan korostaa ja tämä voisi edesauttaa sitä, että kaikki puhuvat samasta asiasta samoin 

käsittein, jolloin yhteisten tavoitteidenkin asettaminen helpottuu.  

Osallisuuden kapean tulkinnan, lasten vaihtelevien läsnäoloaikojen, päivän orga-

nisoinnin tai tilojen siivouksen ei tulisi muodostua laadukkaan taiteellisen ja kult-

tuurisen toiminnan esteeksi. (Repo ym., 2019, 160, 165.) 

 

Poiketen Karvin (2019) tekemästä tutkimuksesta saamissani tuloksissa ei juurikaan mai-

nittu lasten osallisuuden huomioimista, lasten ikää tai läsnäolon vaihtelevuutta haasteena 

taidekasvatuksen toteuttamiseksi. Vastauksista voi päätellä, että oman ryhmän tarpeiden, 

kiinnostuksen kohteiden ja lapsen osallisuuden huomioimiselle sekä toteutumiselle on 

suunnitelmassa jätetty riittävästi väljyyttä. Samankaltaisia kommentteja haasteiksi Kar-

vin (2019) raporin kanssa olivat tilojen epäsopivuus tai riittävyys, materiaalien saatavuus, 

samoin kuin mahdollinen henkilöstövajaus tai ajan riittämättömyys. 

Tärkeä aihe, mikä mielestäni vaatii tarkempaa tarkastelua, koskee tämän suunnitelman 

velvoittavuutta. Yleisesti kulttuurikasvatussuunnitelmat itsessään eivät ole virallisesti 

velvoittavia asiakirjoja, vaikka ne ovatkin esimerkiksi monissa peruskouluissa liitetty 

osaksi kyseisen kunnan opetussuunnitelmaa. Velvoittavuutta koskevassa kysymyksen 

vastauksissa oli suurempaa hajontaa verrattuna osion muihin kysymyksiin tai väittämiin.  

Väittämä ”suunnitelma velvoittaa tekemään ” sai kaikkia vaihtoehtoja ”ei juuri lainkaan” 

ja ”todella paljon” välille. Kuntatasolla voisi pohtia, miten tämä velvoittavuus halutaan 

kirjata ylös.  Suunnitelma pohjautuu kuitenkin vasuun, joten voisi ajatella, että esimer-

kiksi sisältö on velvoittavaa, mutta toteuttamistavat ovat ideoita, joita voidaan soveltaa. 

Taika Kultsu on myös linkitetty kunnan vasuun, joten sen käyttäminen/lukeminen ei 

voine perustua aivan vapaaehtoisuuteen.  

Opetussuunnitelmien toteutuminen ja kehittäminen vaativat aktiivista osallisuutta ja ke-

hittämismyönteistä asennetta ja toimintakulttuuria. Paikallisen suunnitelman huolellinen 

suunnittelu ja kirjoittaminen koetaan tasoittavan toimipisteiden välisiä eroja. Tämän takia 

valtakunnalliseltakin suunnitelmalta vaaditaan tiettyä konkreettisuutta, sillä jos paikallis-

ten suunnitelmien määrittelemä laatu poikkeaa toisistaan, lisää se taas epätasaisuutta val-

takunnallisesti (esim. Vitakka & Rissanen, 2019). Paikallisella suunnitelmalla on siis 

suuri merkitys millaiseksi paikallinen toimintakulttuuri, painotukset ja arvot muodostu-

vat. Taika Kultsun niin sanotut suunnittelutarjottimet sisältävät paljon ideoita, 
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esimerkkejä ja niitä yhteisiä suuntaviivoja, joita aikaisempien tutkimusten mukaan saate-

taan kaivata (esim. Tuul ym., 2015; Erss, 2018). Ideoiden ja esimerkkien pohjalta voi 

toimintaa soveltaa helposti oman ryhmän tarpeita huomioiden.  

Tutkimuskysymykseen 1. Mitkä ovat Tuusulan varhaiskasvatuksen henkilöstön kokemuk-

set uudesta Taika Kultsusta? sain mielestäni melko selkeän vastauksen. Lomakkeen ja 

avoimien kysymyksien perusteella voidaan todeta, että Taika Kultsu on saanut positiivi-

sen vastaanoton ja se koetaan hyödylliseksi ja toimivaksi sekä selkeäksi suunnitelmaksi. 

Suunnitelmaa käytetään usein ideointiin ja tiedon hankintaan, mutta myös paljon suun-

nittelun runkona sekä arvioinnin välineenä. Konkreettisesti tämä näkyy muun muassa toi-

minnan monipuolistamisena.  

Kunnan suunnitelmiin tutustutaan yleensä tarkemmin kuin yleisiin suunnitelmiin (esim. 

Repo ym., 2018; Repo ym., 2019) ja ne voivat näin ollen tarkemmin kirjoitettu sisältäen 

esimerkiksi toimintatapoja ja menetelmiä (esim. Vitikka ja Rissanen, 2019). Tämän suun-

nitelman selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä käytännön tasolla lisäävät suunnittelutarjotti-

met, joiden sisältö on hyvin konkreettinen ja paljon ideoita esittelevä. Voidaan sanoa, että 

tämä täyttänee Karvin (2018) ehdotuksen suunnitelmien konkreettisuuden tasosta vaik-

kakin raportissa oli kyse kunnan vasusta. Mielestäni Taika Kultsua voidaan verrata tältä 

osin Karvissa mainittuun paikalliseen vasuun, koska Taika Kultsu on tiiviisti linkitetty ja 

pohjautuu kunnan vasuun kulttuurikasvatuksen osalta. Samalla se konkreettisesti osoit-

taa, mitä asioita Tuusulassa paikallisesti halutaan korostaa sekä pidetään tärkeänä var-

haiskasvatuksen kulttuurikasvatuksessa. 

Tutkimuskysymys 2: Millä tavoin Taika Kultsu tukee varhaiskasvatussuunnitelmien ja 

esiopetussuunnitelman mukaista taidekasvatusta ja sen toteuttamista päiväkodin arjessa? 

oli ensimäistä kysymystä hankalampi analysoida tämän kyselyn vastausten perusteella. 

Tuloksia tarkastellessa näytti sille, että yksittäisiä taiteenlajeja koskevia väittämiä oli vai-

keampi arvioida kuin koko suunnitelmaa yleisellä tasolla ja vastauksissa oli enemmän 

myös valittu ”en osaa sanoa” vaihtoehto. Positiivisena huomiona voisi todeta, ettei taide-

lajien välillä ollut tuloksissa merkittäviä eroja. Suunnitelmasta koettiin olevan hyötyä ja 

sitä käytettiin myös taidelajeittain toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, mutta nämä sai-

vat hieman tunnusluvuiltaan pienempiä arvoja kuin kulttuurikasvatussuunnitelmaa koko-

naisuudessaan koskevat kysymykset. Jokaiseen taidelajiin koettiin löytyvän kuitenkin hy-

vin ideoita suunnittelun lähtökohdaksi ja avuksi. Taidekasvatus onkin usein eheyttävää ja 
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tiiviisti yhteydessä kaikkeen toimintaan, niin leikkiin kuin ohjattuun toimintaan, ja Taika 

Kultsun arviointi taidelajeittain saattoi olla tästä syystä haasteellista. 

Taidekasvatuksen laadun haasteena on usein mainittu se, että se toteutuu hyvin silloin, 

jos ryhmässä on taidelajia taitava, harrastava tai siitä innostunut henkilö (esim. Repo ym. 

2019). Jos näin ei ole, saatetaan se kokea esim. oman osaamisen kannalta haastavaksi. 

Tässäkin tutkimuksessa haasteena kerrottiin oma taitamattomuus esimerkiksi jossakin 

taidelajissa. Heittäisin ilmaan myös pohdinnan siitä, että taidekasvatuksessa voisi enem-

män huomioida yleisestikin vasussa esiintyvän ajatuksen aikuisen ja lapsen yhteisestä ih-

mettelystä, tutkimisesta ja kokeiluista. Tarvitseeko aikuisen välttämättä itse olla ”niin tai-

tava kaikessa” mahdollistaakseen monipuolisten kokemusten tarjoamisen ja erilaisten tai-

tojen kokeilun sekä harjoittelun vai riittäkö laadukkaaseen toteuttamiseen myös heittäy-

tyminen ja uskallus harjoitella uutta yhdessä lasten kanssa?   

Taika Kultsun myötä tulee myös kaivattua täydennyskoulutusta, jotka saivatkin kysel-

lyssä paljon kiitosta. Juuri pohdintaa kirjottaessani luin uudesta Opettaja -lehdestä 

(13/2020) esittelyä meneillään olevasta mentoroivan täydennyskoulutuksen tutkimus-

hankkeesta, jossa vahvasti toteutetaan integroidun taidekasvatuksen periaatetta. Mielen-

kiinnolla jään odottamaan tämän hankeen tuloksia, sillä omassa kyselyssäni koulutuksen 

muotona toivottiin myös tällaista ryhmässä toteutettavaa koulutusta.  

Suurin merkitys taidekasvatuksen näkökulmasta tällä suunnitelmalla on luultavammin 

toiminnan monipuolistuminen. Vastausten perusteella on vaikea arvioida, tuoko tämä 

suunnitelma tasalaatuisuutta toimintaan koko kunnassa tai edesauttaako se kaikkien tai-

teenlajien määrällisesti yhtäläistä osuutta toiminnassa. Samoin jää kysymys auki siitä, 

että onko taidetta ”tarpeeksi” taiteen vuoksi, pääsevätkö lapset harjoittelemaan ja saa-

maan itselleen hyvät taidot ja välineet ilmaista itseään monipuolisesti Koen, ettei tällä 

kyselyllä siihen pystynyt vastausta saamaankaan, vaan se vaatisi toisenlaisen tutkimus-

menetelmän käyttöä esimerkiksi havainnointia ja haastatteluita.   

Vaikuttaisi siltä, että taide on kuitenkin vahvasti mukana toiminnassa eheyttävästi, kuten 

sen kuuluukin olla. Mietin voisiko päivittämisen yhteydessä myös pohtia, miten taiteen 

integroimisen neljä tasoa (Ruokonen, 2020a) saisi suunnittelutarjottimisessa näkyviin? 

Auttaisiko se henkilöstöä arvioimaan omaa työtään kaikilla tasoilla ja huomioimaan tai-

teellinen toiminta eheyttävästä tasosta kohti yksityiskohtaisempaa arviointia taiteenlajeit-

tain perushoidollisiin tilanteisiin saakka unohtamatta oppimisympäristöä? Monissa 
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vastauksissa tuli esille, että suunnitelmaa käytetään eräänlaisena tarkistuslistana, jotta 

kaikki osa-alueet tulisi suunnittelussa ja toiminnassa huomioitua. Tämä tulee huomioida, 

kun suunnitelmaa kehitetään ja päivitetään, jotta taidelajit olisivat tasa-arvoisina suh-

teessa toisiinsa ja vasun velvoitteet tulevat huomioitua jokaisen taidelajin kohdalla. Mie-

lestäni tämäkin yksityiskohta on tärkeää pitää mielessä, sillä jokaisella taiteenlajilla on 

omanlaisensa vaikutus lapsen kehittymisessä sekä monipuolisuus mahdollistaa myös eri 

tavoin oppivien lasten huomioimisen.   

Kehittämisideoita tuli vielä niukasti, koska suunnitelma oli kyselyajankohtana ollut vasta 

vähän aikaa aktiivisessa käytössä. Päivittämistä ja ylläpitämistä pidettiin tärkeänä ja tämä 

toteutuneekin osittain automaattisesti kulttuuritoimen uudistuvan tarjonnan myötä, mutta 

suunnittelutarjottimiakaan ei pitäisi unohtaa. Ajan myötä kokemukseen perustuen löytyy 

oikea suhde esimerkiksi siihen, miten suunnittelutarjottimien sisältöä jaetaan teemoittain 

tai kausittain. Vasunmukaiset sisällöt tulisi mielestäni löytyä jossain muodossa aina ja 

päivitykset voisivat liittyä kunnan vuosittaisten teemojen ja kehittämistarpeiden ympä-

rille. Avovastuksissa juuri ehdotettiinkin esimerkiksi konkreettisesti digitiimin tehtävien 

linkittämistä Taika Kultsuun. Haasteena itse näen tasapainoilun konkreettisen, mutta tilaa 

antavan suunnitelman välillä. Suunnitelman tulisi säilyä kohtalaisen tiiviinä, jotta sen 

käyttö ei hankaloidu vaan se pysyy nimenomaan kätevänä, työtä helpottavana työkaluna.  

Jäin myös pohtimaan sitä, miten henkilöstä yleisesti saataisiin mukaan kehittämään ja 

ideoimaan yhteisiä suunnitelmia entistä enemmän, kun aika on rajallista ja omat työpa-

nokset kuluvat kenties ryhmätason tai yksikkötason asioihin ja niiden kehittämiseen. 

Tämä haastehan näkyy myös teoriaosuuden tutkimuksissa (esim. Tuul ym., 2015). Esi-

merkiksi tähän kyselyyn en aluksi saanut vastuksia juurikaan ihan pienten kanssa toimi-

vilta henkilöiltä, vaikka laajemmissa tutkimuksissa taidekasvatuksessa sanotaan olevan 

eniten haasteita ja kehitettävää juuri alle 3 -vuotiaiden ryhmissä. SAK aika kenties osal-

taan auttaa myös tähän ongelmaan. Osallistumisen tärkeys yleisten suunnitelmien kehit-

tämiseen tulisi myös alan koulutuksessa tulla painokkaammin esille. 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan mielestäni käyttää hyvin Taika Kultsun arvioimi-

sessa ja kehittämisessä, vaikka vastaajien määrä on prosentuaalisesti melko vähäinen. Tu-

lokset antavat olettaa, että suunnitelma koetaan hyödylliseksi ja sen toteuttamistapaa käy-

tännölliseksi sekä helpoksi. Kehittämisideoita saatane selville ensimmäisen kokonaisen 
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toimintakauden jälkeen enemmän, kun suunnitelmaa on pystytty käyttämään hyödyksi 

niin toiminnan suunnittelussa kuin myös arvioinnissa.  

Taika Kultsu voi olla myös hyvä malli muille kunnille varhaiskasvatuksen kulttuurisuun-

nitelmaa suunniteltaessa ja näitä tuloksia voisi käyttää pohdintaa, millaista suunnitelmaa 

ollaan tavoittelemassa. Taika Kultsun -tyyppisen suunnitelman etuna näen nimenomaan 

suunnitelman linkittymisen arkeen. Ja näin mielestäni varhaiskasvatuksessa tulisi olla, 

jotta suunnitelma on työtä helpottava työkalu sekä näin ollen myös aktiivisessa käytössä. 

Näinkään konkreettinen suunnitelma ei tulosten perusteella vähentänyt henkilöstön työs-

sään kokemaa autonomian tunnetta, joka osaltaan pitää yllä työmotivaatiota. Jos mallia 

otetaan peruskoulun puolelle tehtävistä kulttuurisuunnitelmista, jotka ovat usein oppia-

ainesisältöjä rikastuttavia tai tukevia, voidaan jäädä tasolle, jolla suunnitelma ei mieles-

täni tue pitkäjaksoisesti jokapäiväistä toimintaa. Varhaiskasvatuksessa voisi olla siis ai-

van omanlaisensa runko ja muoto/malli, mutta sen tulisi kuitenkin muodostaa hyvä jat-

kumo mahdollisesti kunnassa olevaan peruskoulun kulttuurikasvatussuunnitelman 

kanssa.  

Tällä tutkimuksella tai näillä kysymyksillä en siis aivan saanut haluamaani kuvaa siitä, 

miten tämä suunnitelma toimii juuri taidekasvatuksen tukena. Voi olla, että kyselyä aja-

teltiin enemmän koko kulttuurikasvatuksen osalta, joten taidekasvatukseen erikseen ei 

vielä osattu niin tyhjentävästi vastata. Kyselystä tuli myös melko pitkä, kun halusin tietoa 

sekä kokemuksia kokonaisuudesta sekä tietyistä taidelajeista erikseen. Tätä asiaa voisi 

esimerkiksi tarkentaa tulevaisuudessa tekemällä kyselyn koskien vain taideaineita koske-

van tarjottimen kehittämisen yhteydessä. Karvi seuraa sivustollaan olevan tiedon mukaan 

myös erilaisin selvityksin taito- ja taideaineiden nykytilaa, sillä seuraava kysely aiheesta 

suoritetaan lokakuussa 2020 (karvi.fi).  Mielenkiintoista olisi myös saada tutkittua sitä, 

miten eri koulutuksen käyneet tai eri ikäisten kanssa toimivat kokevat tällaisen suunnitel-

man. Nyt tämä pohdinta jäi vielä selvittämättä tässä tutkielmassa. 
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Liitteet 
 
Liite 1. Kopiot kyselyn sivunäkymistä Google formista, yhteensä 8 sivua 

Kysely Taika Kultsusta 

Tällä kyselyllä kerätään Tuusulan varhaiskasvatuksen henkilöstöltä kokemuksia tammikuussa 

2020 käyttöönotetusta Tuusulan varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmasta Taika 

Kultsusta. Kyselyn tuloksia käytetään sekä kulttuurisuunnitelman arvioimiseen että kehitämi-

seen omassa kunnassa ja Annamari Mustamäen pro gradu -tutkielmassa, joka koskee Taika 

Kultsua sekä varhaiskasvatuksen taidekasvatusta yleensä.  

Kysely etenee taustatietojen jälkeen sinun kokemuksiisi Taika Kultsusta ja lopuksi vielä tarkem-

min taidekasvatuksen näkökulmasta. Vastaamiseen menee noin 15 -20 minuuttia. Kysely on 

helpompi täyttää tietokoneella tai tabletilla. Jos käytät puhelinta vastaamisessa, voit joutua 

kääntämään puhelimen vaakatasoon nähdäksesi koko valikon.  

Kysely on täysin luottamuksellinen eikä vastauksia voida yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Vas-

tauksissa ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia, vaan kerään juuri sinun kokemuksiasi. Mahdolli-

simman tarkat vastaukset ovat siis tärkeitä ja arvokkaita työlleni. 

Kiitos jo etukäteen! 

Jos et pääse vastamaan "Jatka" kohdasta, käytä "Täytä Google". 
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LIITE 2. Taulukoita frekvenssien kanssa.  

Taulukko18. Liite 2. Kysymykset kulttuurikasvatus käsitteestä, osa-alueista ja kunnan 

tarjoamista mahdollisuuksista 
 [kulttuurikasvatus 

käsitteenä on mi-

nulle selkeämpi 

luettuani suunni-

telmaa] 

 [suunnitelma 

selkeytti minulle 

kulttuurikasva-

tuksen osa-alu-

eita] 

suunnitelma ha-

vainnollistaa mi-

nulle kunnan kult-

tuuritarjonnan 

mahdollisuuksia 

Mean 3,5366 3,6341 3,8537 

Mode 3,00a 4,00 4,00 

 f % f % f % 

en osaa sanoa 0 0 0 0 0 0 

ei lainkaan 0 0 0 0 0 0 

vähän 2 4,8 4 9,5 4 9,5 

jonkin verran 18 42,9 13 31,0 4 9,5 

paljon 18 42,9 18 42,9 27 64,3 

todella paljon 3 7,1 6 14,3 6 14,3 

Total 41 97,6 41 97,6 41 97,6 

missing 1 2,4 1 2,4 1 2,4 

N 42 100,0 42 100,0 42 100,0 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Taulukko 19. Liite2. Kulttuurikasvatuksen näkyminen toiminnassa Taika Kultsun myötä. 

 

 [olen lisännyt kult-

tuurikasvatusta ryh-

män toiminnassa] 

 [suunnitelman 

avulla voin moni-

puolistaa oman ryh-

män toimintaa päi-

väkodin arjessa] 

 [olen lisännyt kult-

tuurikasvatuksellista 

näkökulmaa projek-

teihin] 

Mean 2,8293 3,7805 2,7073 

Mode 3,00 4,00 3,00 

 f % f % f % 

en osaa sanoa 2 4,8 0 0 3 7,1 

ei lainkaan 1 2,4 1 2,4 4 9,5 

vähän 5 11,9 2 4,8 5 11,9 

jonkin verran 27 64,3 9 21,4 20 47,6 

paljon 6 14,3 22 52,4 8 19,0 

todella paljon 0 0 7 16,7 1 2,4 

Total 41 97,6 41 97,6 41 97,6 

missing 1 2,4 1 2,4 1 2,4 

N 42 100,0 42 100,0 42 100,0 
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Taulukko 20. Liite 2. Oppimisympäristön muutokset. 

Oppimisympäristö 

 

 [luettuani suun-

nitelmaa olen 

muokannut oppi-

misympäristöä 

päiväkodissa] 

 [olen lisännyt 

toimintaa päivä-

kodin ulkopuoli-

sissa oppimis-

ympäristöissä] 

Mean 2,5366 2,7073 

Mode 3,00 3,00 

 f % f % 

en osaa sanoa 2 4,8 3 7,1 

ei lainkaan 6 14,3 4 9,5 

vähän 6 14,3 5 11,9 

jonkin verran 22 52,4 21 50,0 

paljon 5 11,9 6 14,3 

todella paljon 0 0 2 4,8 

Total 41 97,6 41 97,6 

missing 1 2,4 1 2,4 

N 42 100,0 42 100,0 
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Taulukko 21. Liite 2. Suunnitelman tasa-arvoistava vaikutus sekä lapsilähtöisyys ja osal-

lisuus. 

 

 [suunnitelma lisää 

mielestäni tasa-ar-

voa lasten välille 

päiväkodissa kult-

tuurikasvatuksen 

näkökulmasta] 

 [suunnitelmassa 

annetaan tilaa lapsi-

lähtöiselle toimin-

nalle] 

 [suunnitelmassa 

annetaan tilaa lap-

sen osallisuudelle] 

Mean 3,5854 3,6341 3,7317 

Mode 4,00 4,00 4,00 

 f % f % f % 

en osaa sanoa 3 7,1 2 4,8 2 4,8 

ei lainkaan 0 0 1 2,4 1 2,4 

vähän 2 4,8 0 0 0 0 

jonkin verran 8 19,0 5 11,9 5 11,9 

paljon 21 50,0 32 76,2 32 76,2 

todella paljon 7 16,7 1 2,4 1 2,4 

Total 41 97,6 41 97,6 41 97,6 

missing 1 2,4 1 2,4 1 2,4 

N 42 100,0 42 100,0 42 100,0 
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Taulukko 22. Liite 2.Taika Kultsu suunnittelun ja arvioinnin tukena. 

 

 [suunnitelma toimii 

tukena ryhmävasun 

/TAK suunnitte-

lussa] 

 [suunnitelma toimii 

tukena lapsen va-

sun/LEOPS suun-

nittelussa] 

 [suunnitelma toimii 

tukena ryhmävasun 

/TAK arvioinnissa] 

 [suunnitelma toimii 

tukena lapsen va-

sun/LEOPS arvioin-

nissa] 

Mean 3,5122 3,0000 3,1750 2,7500 

Mode 4,00 4,00 4,00 3,00 

 f % f % f % 
f % 

en osaa sanoa 4 9,5 5 11,9 6 14,3 
6 14,3 

ei lainkaan 1 2,4 2 4,8 1 2,4 
2 4,8 

vähän 0 0 1 2,4 1 2,4 
3 7,1 

jonkin verran 5 11,9 14 33,3 10 23,8 
16 38,1 

paljon 27 64,3 16 38,1 16 38,1 
11 26,2 

todella paljon 4 9,5 2 4,8 6 14,3 
2 4,8 

Total 41 97,6 40 95,2 40 95,2 
40 95,2 

missing 1 2,4 2 4,8 2 4,8 
2 4,8 

N 42 100,0 42 100,0 42 100,0 
42 100,0 
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Taulukko 23. Liite 2. Suunnittelutyön toteuttamisesta. 

 

 [suunnitelma 

auttaa oman 

työn kehittämi-

sessä] 

 [suunnitelma 

rajoittaa suun-

nittelua ryh-

män tarpeista 

lähtien] 

 [suunnitelma 

vähentää var-

haiskasvatta-

jan toiminnan 

suunnittelun 

autonomiaa] 

 [suunnitelma 

rajoittaa var-

haiskasvatta-

jan toimintaa] 

 [suunnitelma 

velvoittaa teke-

mään] 

 [suunnitelman 

konkreettisuus 

helpottaa käyt-

töä] 

Mean 3,7561 1,2439 1,1220 1,0732 3,0250 3,8293 

Mode 4,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 

 f % f % f % 
f % f % f % 

en osaa sanoa 1 2,4 3 7,1 8 19,0 3 7,1 1 2,4 1 2,4 

ei lainkaan 0 0 27 64,3 24 57,1 32 76,2 7 16,7 0 0 

vähän 2 4,8 9 21,4 7 16,7 6 14,3 3 7,1 2 4,8 

jonkin verran 7 16,7 2 4,8 0 0 0 0 12 28,6 9 21,4 

paljon 26 61,9 0 0 2 4,8 0 0 13 31,0 19 45,2 

todella paljon 5 11,9 0 0 0 0 0 0 4 9,5 10 23,8 

Total 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 40 95,2 41 97,6 

missing 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 2 4,8 1 2,4 

N 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 
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Taulukko 24. Liite 2. Kysymykset suunnittelutarjottimista. 
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Mean 3,9756 3,4634 4,1220 4,1220 4,1220 4,0000 4,0732 

Mode 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 f % f % f % f % f % f % f % 

en osaa sanoa 4 9,5 5 11,9 3 7,1 3 7,1 3 7,1 4 9,5 3 7,1 

täysin eri mieltä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

osittain eri mieltä 0 0 5 11,9 1 2,4 0 0 0 0 0 0 1 2,4 

en samaa enkä eri mieltä 1 2,4 3 7,1 1 2,4 2 4,8 3 7,1 2 4,8 2 4,8 

osittain samaa mieltä 20 47,6 17 40,5 16 38,1 17 40,5 15 35,7 17 40,5 16 38,1 

täysin samaa mieltä 16 38,1 11 26,2 20 47,6 19 45,2 20 47,6 18 42,9 19 45,2 

Total 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 

missing 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 

N 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 
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Taulukko 25. Liite 2. Musiikkikasvatus 

MUSIIKKIKASVATUS 
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Mean 2,3171 2,0244 2,3171 2,2683 2,2195 2,5610 2,2683 2,9268 1,4146 2,5610 

Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 1,00 3,00 

 f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

en osaa sanoa 4 9,5 5 11,9 6 14,3 5 11,9 6 14,3 8 19,0 6 14,3 7 16,7 5 11,9 4 9,5 

ei lainkaan 6 14,3 7 16,7 2 4,8 5 11,9 4 9,5 1 2,4 7 16,7 0 0 22 52,4 7 16,7 

vähän 6 14,3 12 28,6 9 21,4 8 19,0 12 28,6 6 14,3 10 23,8 2 4,8 8 19,0 7 16,7 

jonkin verran 23 54,8 16 38,1 21 50,0 20 47,6 15 35,7 14 33,3 8 19,0 14 33,3 4 9,5 11 26,2 

paljon 2 4,8 1 2,4 3 7,1 3 7,1 2 4,8 10 23,8 8 19,0 16 38,1 2 4,8 9 21,4 

hyvin paljon 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,8 2 4,8 2 4,8 2 4,8 0 0 3 7,1 

Total 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 

Missing 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 

N 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 
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Taulukko 26. Liite 2. Kuvataidekasvatus 

KUVATAIDEKASVATUS      
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Mean 2,4878 2,1707 2,5854 2,5366 2,1463 2,6585 2,1707 2,9000 1,7805 2,4146 

Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00a 1,00 3,00 

 a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

en osaa sanoa 2 4,8 4 9,5 4 9,5 5 11,9 10 23,8 4 9,5 5 11,9 5 11,9 5 11,9 4 9,5 

ei lainkaan 6 14,3 9 21,4 6 14,3 4 9,5 4 9,5 4 9,5 8 19,0 2 4,8 15 35,7 7 16,7 

vähän 11 26,2 10 23,8 4 9,5 5 11,9 5 11,9 3 7,1 11 26,2 4 9,5 9 21,4 8 19,0 

jonkin verran 16 38,1 13 31,0 18 42,9 20 47,6 16 38,1 22 52,4 10 23,8 13 31,0 9 21,4 14 33,3 

paljon 4 9,5 4 9,5 7 16,7 5 11,9 4 9,5 7 16,7 6 14,3 13 31 2 4,8 6 14,3 

hyvin paljon 2 4,8 1 2,4 2 4,8 2 4,8 2 4,8 1 2,4 1 2,4 3 7,1 1 2,4 2 4,8 

Total 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 40 95,2 41 97,6 41 97,6 

Missing 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 2 4,8 1 2,4 1 2,4 

N 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 
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Taulukko 27. Liite 2. Kädentaidot 

KÄDENTAIDOT    
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Mean 2,4000 2,1500 2,4750 2,5000 2,2308 2,6250 2,1842 2,9000 1,7000 2,2000 

Mode 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00a 2,00 3,00 1,00a 3,00 

 a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

en osaa sa-

noa 

2 4,8 4 9,5 4 9,5 5 11,9 6 14,3 5 11,9 5 11,9 5 11,9 9 21,4 6 14,3 

ei lainkaan 6 14,3 8 19,0 4 9,5 3 7,1 5 11,9 4 9,5 5 11,9 2 4,8 10 23,8 7 16,7 

vähän 9 21,4 10 23,8 6 14,3 7 16,7 8 19,0 6 14,3 12 28,6 5 11,9 8 19,0 7 16,7 

jonkin verran 21 50,0 14 33,3 22 52,4 18 42,9 15 35,7 12 28,6 11 26,2 13 31,0 10 23,8 14 33,3 

paljon 1 2,4 4 9,5 3 7,1 6 14,3 4 9,5 12 28,6 4 9,5 10 23,8 3 7,1 5 11,9 

hyvin paljon 1 2,4 0 0 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 5 11,9 0 0 1 2,4 

Total 40 95,2 40 95,2 40 95,2 40 95,2 39 92,9 40 95,2 38 90,5 40 95,2 40 95,2 40 95,2 

Missing 2 4,8 2 4,8 2 4,8 2 4,8 3 7,1 2 4,8 4 9,5 2 4,8 2 4,8 2 4,8 

N 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100,0 
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Taulukko 28. Liite 2. Kehollinen ilmaisu 

KEHOLLINEN ILMAISU (draama, tanssi, sirkus)    
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Mean 2,2683 1,9268 2,3171 2,2683 2,0732 2,4878 2,1707 2,8049 1,5854 2,5610 

Mode 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 

 f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

en osaa sanoa 2 4,8 5 11,9 4 9,5 5 11,9 7 16,7 5 11,9 4 9,5 5 11,9 6 14,3 5 11,9 

ei lainkaan 8 19,0 7 16,7 5 11,9 4 9,5 5 11,9 5 11,9 7 16,7 3 7,1 16 38,1 6 14,3 

vähän 10 23,8 16 38,1 10 23,8 10 23,8 11 26,2 5 11,9 14 33,3 4 9,5 10 23,8 7 16,7 

jonkin verran 19 45,2 12 28,6 18 42,9 19 45,2 14 33,3 17 40,5 11 26,2 15 35,7 7 16,7 11 26,2 

paljon 2 4,8 1 2,4 4 9,5 3 7,1 4 9,5 9 21,4 4 9,5 11 26,2 2 4,8 8 19,0 

hyvin paljon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,4 3 7,1 0 0 4 9,5 

Total 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 41 97,6 

Missing 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 1 2,4 

N 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 
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LIITE 3. Malli avoimien kysymysten teemoittelusta 

Kuvaile vielä omin sanoin, missä tilanteissa luet 

ja miten käytät uutta Taika Kultsua? 

uusi ryhmittely   pää-
teema 

suunnitellessa Tak, TAK suunnittelu, TAK suunnittelu 2 17 suunnit-
telu arvioinnissa, tarkastelen ryhmän toimintaa. TAK arvi-

ointi, arviointi, vasun arviointi 
pedagoginen 
suunnittelu, toi-
minnan suunnit-
telu, toiminta-
kauden suunnit-
telu 

11 

projektit,suunnittelee projektia, sisältöä projehteihin, 
projektit, retket 
 

muistuttaminen 
varmistaminen 
monipuolistami-
nen 

4 

tietoa, tiedon päivittämien, tietoisuuden lisääminen tie-
toa, toiminnan ideointi 

tiedon haku ja 
päivittäminen 

4 25 ideointi 
ja tiedon 
hankinta vinkkejä , vinkkejä inspiraatio, ideointi 

lisää ideoita, mitä tarjotin tarjoaa, uudet ideat, kunnan 
kulttuuritarjonta, vinkkejä, saanut uusia ideoita, ideoita, 
tekemistä kulttuuritarjottimista, innostaa muitakin, 
lähde 

ideat, , kunnan 
kulttuuritar-
jonta 

13 

SAK ajalla, SAK aika, vapaan toimminnan aikana, kun 
mahdollista, kävin eka kerran, tutustunut,Sak ajalla, sak 
ajalla, tiimipalavereissa, harvoin luen, tarvittaessa,, tu-
tustunut, tarvittaessa, Sak ajalla. tiimipalavereissa, vaih-
televasti, uuden ryhmän alkaessa 
 

lasten toiveet ja 
ideat 

3 

pedagoginen suunnittelu, toiminnan suunnittelu, toi-
mintakauden suunnittelu, toiminnan suunnittelussa, 
toiminnan suunnittelu, toiminnan suunnittelu, toimin-
nan suunnittelu, työkalu suunnitteluun, suunnittelu, 
suunnitellessa toimintaa, toiminnan suunnittelu 

projektit, retket 5 

lasten mielenkiinnon kohteet, näkökulmia lasten toivei-
siin, lasten ideoiden toteuttaminen 

arviointi, TAK 
arviointi, vasun 
arviointi 

5 5 arvionti 

muistuttamaan, kulttuurikasvatuksen mieleen palautta-
mine, varmistamaan osa-alueiden toteutuminen, moni-
puolistaminen 

sak ajalla 
tutustumista 
tiimipalave-
reissa 
tarvittaessa 
uuden ryhmän 
alussa 

16 16 milloiin 

ei vastannut esitettyyn kysymykseen/kysymys ymmär-
retty eri tavoin 

 1   

 

 

 

 


