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tutkimusosa on sekä teoreettisanalyyttinen, teoria- ja tutkimuskirjallisuuteen, 
-
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-
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-
-
-

-

sekä tutkielmaa varten kokoamaani, mutta käsittelemättä jättämääni, että 
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tutkielmassani käyttämääni, tilastollisesti ja sisällönanalyyttisesti työstämää-
ni. Ensimmäinen aineisto sisältää 1980-luvun puolivälissä tekemäni lasten, van-
hempien ja työntekijöiden haastattelut ja omat, päiväkotien taidekasvatuksen 
käytännön toteutukseen ja sitä ohjaaviin näkemyksiin liittyneet muistiinpanot.
Täydennän tätä tutkimusaineistoa haastattelemalla keväällä 2020 työntekijöitä 
ja tuolloin päiväkodissa olleita lapsia ja heidän vanhempiaan. Toinen aineisto on 
lisensiaatin tutkielmani empiirisen osatutkimuksen kvantitatiivinen ja kvanti-
tatiivisesti työstetty osa ja lapsen varhaiskehitykseen ja varhaisiän taidekasva-
tukseen liittyneen teoria- ja tutkimuskirjallisuuden analyysin tuloksena hah-
mottelemani näkemys varhaiskasvatuksen taidekasvatuksesta.

Käyn ensimmäisessä tutkimusosassa reflektiivistä ja retrospektiivisesti 
muistelevaa vuoropuhelua tutkimusaineistoni kanssa. Vertailen tutkimustani 
ja saamiani tuloksia muuhun vuosien 1978–2020 kuluessa valmistuneeseen 
varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen, siihen suoraan tai läheisesti liittyneeseen 
tutkimuskirjallisuuteen. Tutkin myös aihetta käsittelevää asiantuntijakeskus-
telua ja alle kouluikäisten lasten taidekasvatuksen käytäntöön vaikuttaneita 
yhteiskunnallisia, kuten päivähoitojärjestelmään, varhais- ja taidekasvatuksen 
toteuttamiseen ja henkilökunnan koulutukseen liittyneitä päätöksiä. Muokkaan 
kokoamani laadullisen aineiston tarinallisiksi episodeiksi, sijoitan ne Bronfen-
brennerin bioekologisen systeemiteorian rakenteeseen ja ajallisesti 1980-luvulle 
ja vuoteen 2020. Tutkin tarinoita kronologisesti muuttuvina. Tarkastelen omia 
ja muiden tekoja ja niistä tekemiäni kokemuksellisia tulkintoja, niitä ajallisesti 
vertailemalla ja reflektiivisesti muistelemalla. Vaikka lisensiaatin tutkielmani 
(1994) toteutui bioekologisen systeemiteorian mukaisesti makro-, ekso-, meso- 
ja mikroympäristöissä ja näiden vuorovaikutuksessa, päättelyni painopiste oli 
lähimmässä mikroympäristössä ja tutkimieni lasten ja lähiaikuisten yksilöllis-
ten ominaisuuksien ja lasten kehityksen kuvaamisessa. Näitä tutkimalla saatoin 
todentaa taidekasvatustapahtumassa lasten ja lähiaikuisten erilaisia rooleja. 
Tämä nykyinen laadullinen tutkimus ja haastattelujen muokkaaminen koke-
muksellisiksi pienoistarinoiksi, puolestaan tuotti metatarinan varhaiskasva-
tuksen taidekasvatuksen lähtökohdista ja toteutumisen haasteista. Se oli muu-
tosparadoksi. Samanaikaisesti, kun ajanjaksona 1980–2020 lapsinäkökulma ja 
yksilölliset, etenkin lasten vanhempien myönteiset edellytykset, kuten asenteet, 
motivaatio ja taidot toteuttaa taidekasvatusta vahvistuivat, lisääntyivät olosuh-
teista nousevat uhkat. Olosuhteet eriyttivät sekä aiheuttivat ja ylläpitivät eri-
arvoisuutta mikroympäristön taidekasvatuksessa. Lapsista tuli enemmän tai-
teenharrastajia kuin taiteen kanssa kasvavia. Monen vanhemman rooli lapsen 
lähitaidekasvattajana vaihtui taidekasvatuksesta erikseen maksajaksi ja taide-
kasvatuspalveluun kuljettajaksi. Lapsen varhaisvuosien kasvattajien, vanhem-
pien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden rooli lähitaidekasvattajana muuttui 
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suunnitelmallisesta yhteistyöroolista sattumanvaraiseksi, tilanteen mukaan 
toimijarooliksi.

Toisessa osassa tutkin varhaista taidetietämistä, -taitamista ja -oppimista. 
Teen sen sekä aikaisemman tutkimukseni, että muun ajankohtaisen teoreet-
tiseen viitekehykseeni soveltuvan filosofisteoreettisen tutkimuskirjallisuuden 
avulla. Lähtökohtana tutkimukseni konstruktiiviskulttuurinen kehys tutkin, 
mitä varhaiskasvatuksen taidekasvatus siinä on ja miten sitä on hyvä toteut-
taa. Tutkin Bronfenbrennerin (2005) bioekologiseen systeemiteoriaan, Brunerin 
(1983, 1989, 1996) kulttuuripsykologiseen kasvatus- ja representaatioteoriaan ja 
Räsäsen (2008) kokonaisvaltaiseen taidetietokäsitykseen perustuen lapsen sekä 
keho- ja mielikokonaisuutta, että taidekokonaisuutta. Aloitan tutkimalla keho-
mielipersoonallisuutta ja taidetta erillisinä ilmiöinä ja tieto-ominaisuuksina, 
toimintana ja taitoina. Kokoan näistä tiedoista ja taidoista varhaisiän taidekas-
vatuksen rakennekokonaisuuden, konstruktiiviskulttuuriseen viitekehykseen 
perustuvan taidetarinamallin. Muokkaan siitä representaatioteorian avulla spi-
raalisen tiedonhankinnan mallin ja sille narratiivisessa ja dialogisessa vuorovai-
kutuksessa toteutuvan tarinallisen muodon. Tämän sijoitan varhaiskasvatuksen 
ympäristöön ja pedagogiseksi arkikäytännöksi Vygotskyn lähikehityksen vyö-
hyketeorian ja leikkikäsityksen mukaisena juonellisena taideleikkinä.

Monivuotinen tutkimustyöni konkretisoituu ajatukseen varhaiskasvatuksen 
taidekasvatuksen omasta ja merkittävästä tehtävästä kodin ja harrastustoimin-
nan välissä. Varhaiskasvatuksen erityisyyttä ovat lapsiryhmä, leikki varhaiskas-
vatuksen pääasiallisena toimintana, lapsen ajattelun narratiivinen kehittyminen 
sekä ohjaavan aikuisen ja toisten lasten merkittävänä rooli lapsen lähikehityk-
sen vyöhykkeessä. Päiväkodissa lapsi kohtaa päivittäin ja useita vuosia samoja 
lapsia ja aikuisia. Toiminta sisältää monenlaisia kohtaamisia, lyhyitä ohikiitäviä 
ja pitkäkestoisia sekä muuntuvia ja toistuvasti samankaltaisia. 

Avainkäsitteet: varhaiskasvatus, taidekasvatus, musiikin, kuvataiteen, kirjalli-
suuden, sanataiteen, draaman ja teatterin varhaiskasvatus, psyykkinen, moto-
rinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja leikkitoiminnan varhaiskehitys, autoet-
nografinen muistitietotutkimus
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for the licentiate thesis statically and content-analytically in my dissertation. 
The former material includes interviews with children, parents, and employees 
in the mid- 1980 s and my own notes related to the practical implementation 
of art education in kindergartens and the views that guide it. I supplement the 
first research material by interviewing employees and children in kindergarten 
in the mid- 1980s and their parents in the spring of 2020. The latter material 
comprises the quantitative and quantitatively elaborated part of my licentiate 
thesis and an empirical analysis of the theoretical and research literature related 
to early childhood development and early childhood art education. 

In the first part of the research, I engage in a reflective and retrospectively 
reminiscent dialogue with my research data. I compare my research and 
the results I obtained with other research literature on early childhood art 
education completed between 1978 and 2020, either directly or closely related 
to it. I also examine expert discussion on the topic and the social decisions that 
influenced pre-school art education such as the day-care system, early and art 
education, and staff training. I transform the qualitative material I have collected 
into narrative episodes and place them in the structure of Bronfenbrenner’s 
bioecological systems theory and timewise between the 1980s and 2020. I study 
the chronological variation in the narratives. I examine my own actions and 
those of others’ and my experiential interpretation thereof, comparing them 
over time and reflecting on them. Although my licentiate thesis (1994) employs 
bioecological systems theory in macro-, exo-, meso-, and micro-environments 
and interaction among them, in the dissertion my reasoning focused on the most 
immediate microenvironment and describes my owing individual characteristics 
and child development and those of significant adults. By studying these, I was 
able to verify the various roles of children and adults in an art education event.

Through this qualitative research and by transforming interviews into 
experiential mini-narratives, I produced a meta-narrative of the starting points 
and challenges of early childhood art education. It was a paradox narrative of 
change. While the children’s perspective and the individual’s positive conditions, 
especially those of their parents, such as attitudes, motivations, and skills 
regarding engagement in art education, strengthened over the period 1980–
2020, threats from external circumstances increased. These circumstances had a 
differentiating effect, thereby causing and maintaining inequality in art education 
in the micro-environment. Children remained on the level of art lovers, art no 
longer became an integral part of their lives. The planned co-operative roles of 
early childhood educators, parents and early childhood education workers as 
immediate art educator became random, depending on the situation.

In the second part, I explore art knowledge and the skills of child ś yearly 
years. I do so with the help of both my previous research and other philosophical 
theoretical research literature suitable for my current theoretical frame of 
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reference. With the constructive cultural framework of my research as a starting 
point, I examine what early childhood art education has to offer and what is 
worthwhile implemening. Based on Bruner’s theories of cultural psychological 
education and representation and Räsänen’s holistic conception of art knowledge, 
I study the child’s body-mind and the art entity. I begin by exploring body-
mind personality and art as separate phenomena and knowledge attributes, 
actions, and skills. From this knowledge and skills, I compile a structure of 
early childhood art education, an art narrative model based on a constructive 
cultural frame of reference. Applying the theory of representation, I modify the 
model of spiral information acquisition and the narrative form realized for it 
through narrative and dialogical interaction. I place this in the environment of 
early childhood education and treat it as a everyday pedagogical practice, i.e. 
artistic play acting in accordance with Vygotsky’s zone of proximal development 
and concept of play.

My many years of research materialize into the idea of   the significant 
role of art education in early childhood education between home and 
hobby activities. The specifics of early childhood education are the group of 
children, play as the main activity of early childhood education, the narrative 
development of the child’s thinking and the significant role of the guiding 
adult and other children in the child’s zone of proximal developmental. 
In kindergarten, a child encounters the same children and adults daily 
and for several years. The activity includes a wide variety of encounters, 
short-lived and long-lasting, as well as changing and repeatedly similar.

Key concepts: early education, art education, early education in music, visual 
arts, literature, word art, drama and theater, mental, motor, social, emotional 
and early development of play, autoethnografic oral history research
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PROLOGI

Päivä oli alkamassa ja minua jännitti. Näin edessä olevan tulevaisuuteni 
isona muutoksena ja ennen kokemattomana. Olin jo runsaan kolmen vuo-
den ajan sijaistanut oman osa-aikaisen psykologin työni ohella lastentar-
hanopettajaa. Ensiksi kolme-kuusivuotiaiden kokopäiväryhmässä ja nyt 
kuusivuotiaiden osa-aikaryhmässä. Juuri tänään päiväkodista tuli kokei-
lupäiväkoti ja työroolini kahdesta muuttui toisenlaiseksi kahdeksi. Minusta 
tuli tutkija ja käytännön työssä toimiva kehittäjä. Ensimmäisessä roolissa 
olin kasvatustieteilijänä ja psykologina pätevä, vaikkakin vasta aloitteleva. 
Toisessa roolissa olin epäpätevä, tosin jo hiukan kokenut. Kokeilu oli osa 
uudenlaista toiminnassa mukana olemalla tutkimuksen tekemistä, ja me 
kaikki mukanaolijat olimme siinä kokemattomia. 

Lapsiryhmä, kaksikymmentä kuusivuotiasta tyttöä ja poikaa, oli hiljalleen 
kokoontumassa eteeni puolikaareksi. Osa lapsista istui jo rauhallisen odot-
tavaisina ja katse minussa, osa taas vielä liikuskeli itselleen paikkaa hakien. 
Meillä oli alkamassa toimintatuokio, johon olin valmistautunut huolella. Mi-
nulla oli mielestäni selkeä suunnitelma, kuinka aloittaa keskustelu ja johdat-
taa lapset toimintaan. Siis tiesin, mitä tein. Ainakin luulin niin. Näytin lap-
sille kädessäni olevaa kuvaa värikkäästä syksyisestä puutarhasta ja aloitin 
pirteästi: ”Kertokaapa minulle, mikä vuodenaika nyt on!” Hyvä, että sain 
sanottua lauseeni huutomerkkiin asti, kun yksi pojista parkaisi: ”Apua! Ei! 
Nyt me sitten taas leikataan, liimataan, piirretään, pistellään, maalataan 
ja muovaillaan omenaa. Niin ja lauletaan ja varmaan vielä pompitaan.” 
Nielaisin. Näinhän minä olin suunnilleen suunnitellut. Hämmennyksestäni 
huolimatta jatkoin eteenpäin. Poikakin suostui puuhaan. Mutta missä oli 
ilo, innostus ja uteliaisuus? En saanut kysyttyä. 

Olin miettinyt enemmän tuotosta kuin prosessia ja nähnyt jo etukäteen 
mielessäni lasten värikkäät piirustukset. Ne seinällä luulin toteuttavani laa-
dukasta lasten kulttuurikasvatusta. Vaikka sain aikaan pettymyksen, niin 
itselle kuin lapsille, minä myös opin. Samaisesta hetkestä alkoi mutkittele-
va ja poukkoileva polkuni varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen tutkijana. 
Saamani käytännön opetus johdatti minut olemaan uskollinen ajatukselle, 
että varhainen taidekasvatus on niin vakavaa, ettei sen enempää lasten 
vanhemmilla kuin kasvatuksen ammattilaisilla ole varaa olla liian vaka-
via. Taidekasvatukseen kuuluu ilo ja kokeileva tutkiminen.
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ESIPUHE

”Ei pelkästään leivästä vaan myös taiteesta”, -

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

pennuille elinikäisiä tapoja ja käyttäytymismalleja, seepramanguistien kulttuu-
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vuorovaikutus. Ihmisvauvaa rauhoittaa tai riehaannuttaa lähimmän ympäris-
tön tuottamat äänet, ilmeet, liikkeet ja kosketukset. Ensimmäiset kokemukset 
herättävät ja ylläpitävät tunteita. Ne säilyvät vauvan kehossa ja niistä tulee so-
siaalisessa vuorovaikutuksessa narratiiveja, oppimisen työkaluja (Trevarthen 
& Bjørkvåld, 2016).

Aivotutkimus ja taide ovat vankka käsitepari. Tutkijoiden kiinnostus tai-
teeseen on pitkäaikaista, muuttuvaa ja lähtökohdiltaan monitieteistä. Moderni 
1960-luvun ja tuoreempi postmoderni psykologinen, neurologinen, biologinen 
ja insinööritieteellinen tutkimus eri suuntauksineen tuottaa tietoa taiteen ja 
aivojen, erityisesti taiteen ja mielen kehityksen yhteyksistä. Tarkentuneet mag-
neetti- ja aivosähkökäyräkuvaukset sekä aivo- ja suolistoaineenvaihdunnan tut-
kimusten tulokset tarkentavat ja kyseenlaistavat aikaisempia jo vakiintuneita 
käsityksiä aivojen toiminnasta. Helsingin yliopiston kognitiivisen aivotutkimus-
keskuksen (2019) ja Turun yliopiston monitieteisen FinnBrain -hankkeen (2021) 
tutkimustulokset puhuttelevat ja korostavat olosuhteita, joissa lapsi elämänsä 
aloittaa. Vahvasti filosofinen näkemys aivopuoliskojen jakautumisesta luovaan ja 
loogiseen päättelyyn (Bergström, 1997) väistyi tietoon, että vaikka aivopuoliskot 
ovat erilaisia, ne osallistuvat molemmat tiedon, myös taidetiedon prosessointiin 
(Häkkinen, 2018). Musiikin vaikutuksiin erikoistunut kognitiivinen psykologi, 
neurologi ja muusikko Daniel J. Levitin (2016) tutki muusikko Stingin aivoja 
ja mitä siellä tapahtui hänen kuunnellessaan musiikkia. Tulos oli, että musiik-
ki synnyttää vahvoja muistijälkiä. Tämän lisäksi selvisi, että kuunteleminen ja 
muisteleminen aktivoivat samoja aivoalueita. Olennaista oli kuuntelijan tunne-
suhde muisteltavaan. Myös havaintopsykologisesti vuosia sitten todennettu ja 
paljon tutkittu syntesia -ilmiö, jossa yhdellä aistilla tahdottomasti saatu ärsyke 
aiheuttaa aistimuksen toisen aistin alueella, laajentui yksilön ominaisuudesta 
käsittämään tahdonalaista, metaforista, eri aistimusten analogioihin perustu-
vaa kokemista ja sen kuvailua (Cytowic & Eagleman, 2018). Filosofi Kathleen 
Higgins (2011) olettaa, että kuulolla, tuntoaistilla ja liikkeen aistimisella on 
mahdollisesti evoluutioperäinen yhteys ja että kaikki aistit ovat jossain määrin 
yhteydessä toisiinsa. 

Musiikkitoimittaja Vesa Siren tutki Helsingin Sanomien kolumnissa 
12.12.2020 suhdettaan Väinö Linnan kirjalliseen tuotantoon. Siren kertoi, 
että hän analysoi tekstiä, etenkin kaunokirjallisuutta musiikillisesti. Hän 
pohtii lukiessaan, imaiseeko rytmi mukaansa, onko rakenne riittävän luja, 
entä onko sointiväri kiinnostava? Linnan tekstissä nämä musiikilliset teki-
jät ovat kohdallaan ja herättävät lukijassa vahvan ihailun.

Kasvatustieteen professorit Heikki Ruismäki ja Inkeri Ruokonen (2009) 
muistuttavat, että Lapsen oikeuksien yleissopimus (60/1991) määrittelee 



4

taidekasvatuksen lapsen ihmisoikeudeksi. Sopimuksessa yksilöidään, että lap-
sessa oleva kyky ja halu taiteeseen ilmenee ja kehittyy vuorovaikutuksessa. 
Lapsen biologinen ja sosiaalinen tarve taiteeseen on hänen oikeutensa saada ja 
vanhempien ja kasvatustehtäviin koulutettujen oikeus toteuttaa taidekasvatusta 
(Ruismäki & Ruokonen, 2010). Taidekasvatus on vahvasti lapsen hyvinvoinnin 
perusta (Ruismäki & Juvonen, 2011). 

Miten minusta tuli minä -ohjelmasarjassa radiotoimittaja kysyi maalis-
kuussa 2019 pianisti Joonas Ahoselta, halusiko hän itse aloittaa viisivuo-
tiaana pianonsoiton. Välitön vastaus oli, ettei todellakaan! Vastaus yllätti 
kuulijan ja toimittajan. Kuinka ihmeessä näin? Olivathan lapsuuden kas-
vuolosuhteet asialle suotuisat, lähin ympäristö oli taidetta tekevät vanhem-
mat ja taidemyönteinen varhaiskasvatus. Joonaksen mielestä musiikki oli 
hauskaa, mutta soitin oli väärä. Hän olisi halunnut ryhtyä rumpaliksi. Kui-
tenkin Joonaksesta tuli pianisti. Eikä mikä tahansa pianisti. Joonas jatkoi, 
että hänen onnensa oli leikkitaitoinen soitonopettaja. Soitonopetus sekä loi 
että antoi paljon tilaa lapsen musiikilliselle uteliaisuudelle. Joonas sai tu-
tustua nykymusiikkiin ja leikkiä äänillä. Vasta tämän jälkeen alkoivat vä-
lillä uuvuttavat etydien harjoittelut ja kurinalaisuus. (Aalto-Setälä, 2019).

Taiteilijaprofessori Virpi Suutarin dokumenttielokuva (2020) Uusi Aalto 
arkkitehti Alvar Aallosta kuvaa, kuinka Aallon ja hänen puolisonsa Aino 
Aallon luomaa muotoilun ja arkkitehtuurin Aalto-kielioppia ja sanastoa 
ohjasi leikillisyys. Suutari lähti jäljittämään Aaltojen ajattelumaailmaa to-
teuttamalla elokuvan tutkittaviensa omaksumassa leikillisessä hengessä. 
Esimerkkinä siitä on elokuvasäveltäjä Olli Huhtasen luoma äänimaisema. 
Se rakentuu Savoy -vaasia jousella soittamalla ja marmoripalasia yhteen 
hakkaamalla.

Joonas Ahosen haastattelu nostaa esille leikillisyyden ja sen tärkeyden lisäksi 
kysymyksen systemaattisen ja tavoitteellisen harjoittelun aloittamisen ajan-
kohdasta. Näkemys mahdollisimman varhain ja keskittymällä yhteen lajiin voi 
johtaa osaamisen yksipuolistumiseen. Tuloksena saattaa olla mestarimuusikko 
ja säveltäjä Wolfgang Amadeus Mozart tai golftaituri Tiger Woods, vaan useim-
miten ei. Toisenlainen näkemys oli elokuun kahdeksas päivä vuonna 2019 Hel-
singin Sanomissa toimittaja Annikka Mutasen referaattina tietokirjailija David 
Epsteinin (2019) tutkimuksiin pohjautuvasta teoksesta Range: Why Generalists 
Triumph in a Specilized World. Siinä Epstein todistaa, että paras pohja menes-
tykselle on varhaisen erikoistumisen sijaan laaja-alaisuus ja kokeilevat sivupolut.
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1 TUTKIJANA ERI AIKOINA JA POSITIOISSA 

osaamiseni, kasvatustieteilijänä ja psykologina tutkia alle kouluikäisten lasten 
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-kokeilu- ja tutkimushankkeelle laaditun suunnitelman ja myönsi Mannerhei-
min lastensuojeluliiton Hyvinkään osasto ry:n Kenttäkadun päiväkodille kym-
menellä prosentilla korotetun valtionosuuden. Tämä rahoitus mahdollisti ke-
hittämistoiminnan ja tutkimuksen. Raha-automaattiyhdistys puolestaan tuki 
Mannerheimin lastensuojeluliittoa, joka vastasi hankkeen suunnittelusta ja oh-
jauksesta tukenaan kasvatuksen, kehityspsykologian ja lasten taidetoiminnan 
asiantuntijatyöryhmä. 

Asettauduin uteliaana uudenlaiseen toimintatutkimukseen ja sitä linjaavaan 
kenttäteoriaan, kehityksen ekologiseen malliin. Roolini tutkijana oli alussa kai-
kille, niin minulle kuin työtovereilleni, epäselvä. Olin samanaikaisesti tutkija 
ja osa tutkittavaa ilmiötä. Tein tutkimusta ja työskentelin lapsiryhmän kanssa. 
Vaikka siirryin myöhemmin päätoimiseksi tutkijaksi, tein toimintatutkimuksen 
hengessä lastentarhanopettajan sijaisuuksia tarpeiden mukaan. Vastaavanlaista 
tutkimusta ja vastaavanlaisesti sitä toteuttavia tutkijakollegoita oli vähänlaises-
ti. Tutkimustyöni alkoi pienimuotoisesti ja laajeni hankkeen edetessä. Aluksi 
kartoitin lapsiperheille kohdennettuja kulttuuripalveluja ja alle kouluikäisten 
lasten vanhempien kulttuuriharrastuksia. Seuraavaksi selvitin päiväkotien toi-
mintakäytäntöjä, välineistöjä ja toimintaympäristöjä ja kokeilun toimintasisäl-
töjen suunnittelun ja käytännön toiminnan toteutumista. Selvitykset johdattivat 
minut taidetoiminnan ja lasten kehityksen suhteeseen. Hankkeen päätteeksi 
työstin kokoamastani tutkimusaineistosta kasvatustieteellisen opinnäytteen, 
varhaiskasvatuksen taidekasvatusta käsittelevän lisensiaatin tutkielman (1994). 
Jatkoin tutkimustani, välillä tutkien ja välillä etäisyyttä ottaen. Siirryinkin use-
aksi vuodeksi muihin tutkimusaiheisiin, kuten varhaisen vuorovaikutuksen ja 
vauvaperhetyön vaikuttavuustutkimuksiin, kunnes viimein palasin viimeiste-
lemään väitöskirjaani.

Etenen nyt jo aikaisemmin omaksumassani kasvatuksen ja kehityksen 
konstruktiiviskulttuurisessa viitekehyksessä. Tutkin varhaista taidetietämistä 
ja -taitamista pohtimalla, mitä varhaiskasvatuksen taidekasvatus on ja miten 
sitä on hyvä toteuttaa. Monivuotinen tutkimustyöni konkretisoituu ajatukseen 
varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen omasta ja merkittävästä tehtävästä kodin 
ja harrastustoiminnan välissä. Hahmotan ensin taidekasvatuksen vuorovaiku-
tuksessa toteutuvan tarinallisen muodon taidetarinamallina ja sijoitan sen var-
haiskasvatukseen juonellisena taideleikkinä. Varhaiskasvatuksen erityisyyttä 
ovat lapsiryhmä, leikki varhaiskasvatuksen pääasiallisena toimintana, lapsen 
ajattelun narratiivinen kehittyminen sekä ohjaavan aikuisen ja toisten lasten 
merkittävänä rooli lapsen lähikehityksen vyöhykkeessä. Päiväkodissa lapsi koh-
taa päivittäin ja useita vuosia samoja lapsia ja aikuisia. Toiminta sisältää mo-
nenlaisia kohtaamisia, lyhyitä ohikiitäviä ja pitkäkestoisia sekä muuntuvia ja 
toistuvasti samankaltaisia. 



8

Tunnustan ja vähän pitkästi, että minua jo tutkimukseni alussa viehätti yh-
dysvaltalaisen psykologian professori Jerome Brunerin (1915–2016), (1963, 1966, 
1975, 1976, 1980, 1983, 1986, 1990, 1996, 2003) rohkeus kulkea toistuvasti psy-
kologian valtavirran sivussa. Hän ei lähtenyt tyhjästä, vaan jatkoi siitä, mihin 
hänen valkovenäläinen kollegansa, psykologi Lev Vygotsky (1896–1934), (1967, 
1978, 1982, 1994, 1995, 2004) jäi omassa työssään. Bruner (1983) kertoi saaneen-
sa vaikutteita monilta teoreetikoilta ja mainitsee preussilaisen filosofi Karl Mar-
xin (1818–1883), (1867), maanmiehensä kieli- ja kognitiotieteilijä, historioitsija, 
filosofi, loogikko ja yhteiskuntakriitikko Noam Chomskyn (1983, 2015), sveitsi-
läisen psykologi ja geneettinen epistemologi Jean Piaget ń (1896–1980), (1977) ja 
itävaltalaisen lääkäri, psykoanalyytikko Sigmund Freudin (1856–1939), (1968). 
Näitä neljää kansainvälistä teoreetikkoa voi tuskin kuvata yhdellä viitekehyksel-
lä. Olen velkaa Brunerille paljosta ja erityisesti kolmesta asiasta. Hänen avullaan 
opin ymmärtämään, että lapsen ajattelu kehittyy narratiivisen ja käytännön 
toiminnan yhdistelmänä, samanaikaisesti sekä loogissystemaattisena että luo-
vana. Narratiivinen ajattelu tuottaa ja käyttää metaforia, pienoistarinoita ja sen 
huipentuma on kuvitteleminen, ajatuksilla leikkiminen. Tästä tuli työni keskei-
nen ajatus varhaiskasvatuksen taidekasvatuksesta tarinallisena taideleikkinä. 
Kolmanneksi opin, että ajattelu on kaksisuuntaista, ulkoa sisälle ja sisältä ulos. 
Ajatteleminen ja ajatusten ilmaiseminen perustuvat lapsen tekemiin havaintoi-
hin. Näihin taas vaikuttavat ympäristö ja olosuhteet. Toinen minua opastanut 
auktoriteetti on alun perin venäläissyntyinen, mutta myöhemmin yhdysvalta-
laistunut psykologian professori Urie Bronfenbrenner (1917–2005), (1979, 1989, 
1993, 1998, 2002, 2005) ja hänen teoriansa sosialisaation kehittymisestä ja vuo-
rovaikutuksesta. Tämäkin liittyy taideleikkiin. Olen hyvässä seurassa, koska 
myös italialainen psykologi Loris Malaguzzi (1920–1994), (1998, 2016) Reggio 
Emilia -pedagogiikkaa kehittäessään kävi henkilökohtaisesti ja usein vuoropu-
helua Brunerin ja Bronfenbrennerin kanssa. Ei kahta ilman kolmatta. Tukeu-
dun myös suomalaisen taiteen dosentti Marjo Räsäsen (1993, 2008, 2009, 2015) 
kokonaisvaltaiseen taidetietokäsitykseen ja kehittämään integroivaan taideope-
tuksen malliin. Räsänen korostaa kolmea näkökulmaa, maailman moniaistis-
ta kokemista, tuntemista ja tunteiden ilmaista taiteen avulla sekä maailman 
tutkimista ja käsitteellistämistä erilaisten symbolijärjestelmien avulla. Näin 
lapsilla on mahdollisuus ilmaista ja lukea monikulttuurisia merkityksiä. Vii-
meisen sysäyksen tutkimukseni sai Ruotsista kasvatustieteen professori Ingrid 
Pramling Samuelssonin ja käyttäytymistieteen professori Maj Asplund Carls-
sonin (2008) varhaiskasvatuksen leikkimällä oppimisen pedagogiikasta. Tämä 
perustui draamapedagogi, kasvatustieteen professori Gunilla Lindqvistin (1998) 
kymmenen vuotta aikaisemmin kehittämään ja Vygotskyn ajatuksia soveltavan 
leikkitoimintaan. Samalla asialla ja samoista lähtökohdista oli liettualaissyn-
tyisen suomalaisen draamapedagogi ja varhaiskasvatuksen apulaisprofessori 
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Milda Brédikytén (2011) ja yhdessä kasvatustieteen dosentti Pentti Hakkaraisen 
(2013) kehittämä juonellinen leikkipedagogiikka.

Taidetarina on kaksiosainen ja nelitehtäväinen tutkimus varhaiskasvatuksen 
taidekasvatuksesta kasvatuksen ja kehityksen konstruktiiviskulttuurisessa ke-
hyksessä. Tavoitteeni on selvittää tutkimukseni avulla, miten lasten varhaisiän 
taidekasvatus ilmenee varhaiskasvatuksen kontekstissa ja mitä se on valitse-
massani konstruktiiviskulttuurisessa viitekehyksessä. Ensimmäinen tutkimus-
osa on autoetnografinen, reflektiivinen ja retrospektiivinen muistelututkimus. 
Toinen tutkimusosa on sekä teoreettisanalyyttinen, teoria- ja tutkimuskirjalli-
suuteen, että omiin tutkijankokemuksiini perustuva tutkimus varhaiskasvatuk-
sen taidekasvatuksen tiedon ja taidon konstruktiivisista ja vuorovaikutukselli-
sista rakenteista ja toiminnallisesta toteutuksesta. Ensimmäisessä tehtävässäni 
tutkin bioekologisen systeemiteorian (Bronfenbrenner, 1979, 1989, 2005) avulla 
omia ja muiden varhaiskasvatuksen taidekasvatukseen liittyviä näkemyksiä ja 
tekoja vuodesta 1980-vuoteen 2020. Toisessa tehtävässäni keskityn kysymyk-
seen, miten varhaisiän taidekasvatus ilmenee Bronfenbrennerin bioekologiseen 
systeemiteoriaan, Brunerin (1980, 1996, 2003) konstruktiiviskulttuurisiin kas-
vatus- ja representaatioteorioihin ja Räsäsen (2008) moniaistiseen taidetietokä-
sitykseen rakentuvana taidetietona ja taidetietämisenä. Kolmannessa tutkimus-
tehtävässä selvitän, mitä on Bronfenbrennerin (2005) bioekologiseen systeemi-, 
Brunerin (1980, 1983) representaatio- ja Vygotskyn (1978) lähikehityksen vyö-
hyketeoriaan perustuva varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen taidetoiminta- ja 
taitokokonaisuus ja taideoppiminen. Neljännessä tehtävässä yhdistän toisen ja 
kolmannen tehtävän tulokset ja muokkaan niistä kaksi mallia, varhaiskasvatuk-
sen taidekasvatuksen vuorovaikutuksellisen tarinamallin ja Vygotskyn (2004) 
leikkinäkemyksen mukaan täydennetyn varhaiskasvatuksen taidepedagogisen, 
juonellisen ja tarinallisen taideleikkimallin.

Tutkimuksen kuluessa viittaan useasti lisensiaatin tutkielmaani (1994; Liit-
teet 1. ja 2.). Päädyin perustamaan väitöstutkimukseni lisensiaatin tutkielmaa-
ni harkiten. En tutkimusaiheiden puutteen vuoksi, vaan koska, aloittaessani 
1980-luvulla varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen taidekasvatus ja varsinkin 
varhaiskasvatuksen taidekasvatustutkimus oli lähes tuntematonta. Sain itse oh-
jeeksi pysytellä varmuuden vuoksi viriketoiminnassa. Aloin kuitenkin tutkia 
varhaisiän taidekasvatusta konstruktiiviskulttuurisessa hengessä. Olen tietoi-
nen, että taide ja taidekasvatus, niin käytännön toimintana kuin tutkimukse-
nakin on omaa viitekehystäni laajempi ilmiö. Omalla työlläni haluan korostaa 
varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen erityisyyttä ja ainutkertaisuutta sekä 
ensimmäisten kokemusten, tässä tutkimuksessa taidekokemusten merkitystä 
koko tulevan elämän mittaisen motivaation, uteliaisuuden ja avoimen asenteen 
rakentajana.



10

Kuljetan tutkimuksessani tutkijatukijoita niin, että he esiintyvät ensimmäi-
sellä kerralla koko nimellään. Liitän heihin tutkijaposition lainaamani lähteen 
ilmestymisajankohdan mukaan. Yritän välttää mahdollisimman hyvin epätark-
kuuksia. Lähtökohtaisesti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki tut-
kijat ovat omasta tieteenalastaan väitelleitä.
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2 LAPSI JA LAPSUUSAJATTELUA

Tuiki tavallinen päiväkotiviikko alkoi olla takanapäin. Olimme juuri hetki 
sitten lopettaneet, Vaarini on merirosvo -leikin. Se oli jatkunut jo useam-
man viikon. Tänään pääsimme vihdoin onnellisesti kotiin. Leikin päätyttyä 
lapsilla oli kiire ulos. Nopeimmat olivat jo pihalla. Me vielä Sirkun kanssa 
taistelimme hänen vetoketjunsa parissa. Siinä silmätyksin Sirkku yllättä-
en kysyy: Sinikka, oletko sinä aikuinen? Hups, mietin mielessäni, että sitä 
minäkin pohdin aina silloin tällöin. Äänen totean, että kerro minulle! Olet 
sinä, sanoo Sirkku. Kysyn, mistä sen tietää? No ku sulla on silmälasit! Eikö 
lapsilla voi olla, ihmettelen? Joo voi. Mut ku sä oot vähän iso, vaikka joo 
ootkin pieni. Ai siksikö minä en päässyt teidän leikkiin alkuasukasvauvaksi. 
Sirkku melkein tuskastuneena huokaisee: Eihän me osata hoitaa noin isoo 
vauvaa! Oo sä vaan vaarin äiti. Siihen minä, että sovittu!

Käsitykseni pätevästä lapsuuden tutkimuksesta muuttui tutkimuksen kulues-

-

-

-

-

-

-
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ja hänellä on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärre-
tyksi sekä yksilönä että yhteisönsä jäsenenä. Lapsille tulee myös tarjota mah-
dollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan.

Konkreettinen esimerkki lasten aseman muuttumisesta ja vahvistumisesta 
Suomessa on vuonna 2005 perustettu lapsiasiavaltuutetun virka. Valtuutetun 
tehtävänä on puolustaa ja edistää lasten oikeuksia ja olla kiinnostunut siitä, 
miten lapset kokevat elämänsä (Lapsiasiavaltuutettu, 2020). Näin ei aina ole 
ollut ja nytkin vasta suhteellisen vähän aikaa, 15 vuotta. Tilastokeskus julkaisi 
vuonna 2001 Suomalainen lapsi -nimisen tilastojulkaisun, jossa ensimmäis-
tä kertaa oli kootusti tietoa lasten elämästä heidän omasta näkökulmastaan. 
Lapsitutkimuksen lisääntyminen näkyy useissa yliopistoissa toimivina lapsuu-
den tutkimukseen keskittyvinä tutkimuskeskuksina, kuten esimerkiksi Tampe-
reen yliopiston vuonna 2001 verkostona alkanut ja vuodesta 2014 lähtien toi-
minut monitieteinen tutkimuskeskittymä PERLA. Suomen Akatemia käynnisti 
vuoden 2010 alussa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja terveyteen keskittyneen 
tutkimusohjelman (SKIDI-KIDS, 2010–2015). Ensimmäiset monitieteiset lap-
suuden tutkimuspäivät järjestettiin Turussa vuonna 2008 ja näiden päivien 
aikana perustettiin Lapsuudentutkimuksen seura (Karimäki, 2012). Nykyisen 
lapsuustutkimuksen juuret ovat 1980-luvulla alkaneessa historiaan, sosiologi-
aan ja kulttuuriantropologiaan nojautuneessa lapsuustutkimuksessa. Se pyrki 
irtautumaan empiirisen lapsipsykologian tulkinnoista (Tähtinen ja muut, 2009).

Lapsuuden tutkija, yhteiskuntatieteiden professori Leena Alanen ja varhais-
kasvatuksen professori Kirsti Karila (2009) viittaavat teoksessaan Lapsuus, lap-
suuden instituutiot ja lasten toiminta norjalaisen lapsuuden tutkijan ja sosio-
login Jens Qvorstrupin (2009) näkemyksiin lapsuutta määrittelevien mikro- ja 
makroprosessien riitasoinnusta, jossa teot ja ajatukset kulkevat erisuuntaan. 
Aikuiset sekä yleisesti uskovat lasten ja vanhempien runsaan yhdessäolon ole-
van tärkeää, että käytännössä eriyttävät arkielämäänsä aina vain enemmän 
toisistaan. Edelleen aikuiset samanaikaisesti sekä ymmärtävät ja antavat arvoa 
lasten spontaanisuudelle, että organisoivat lisääntyneesti lasten elämää (Alanen 
& Karila, 2009). Lapsinäkökulma nousee harvoin ensisijaiseksi taloudellisissa 
ja poliittisissa päätöksissä, vaikka lapset sijoittuvat aikuisten puheissa tärkeys-
järjestyksessä ensimmäiselle sijalle (Qvorstrup, 2009). Alanen (2009) toteaa, 
että vanhempien vastuuta lasten hyvinvoinnista korostetaan samalla kun niiden 
yhteiskuntarakenteellisia edellytyksiä murennetaan systemaattisesti. Alanen 
(2009) muistuttaa, että lapsuudentutkimuksessa kehitetyn sosiaalisen lapsen 
ja lapsuuden konstruktion sisältö määräytyy ajallisesti ja paikallisesti. Se, mitä 
milloinkin pidetään lapsuuden objektiivisena ja muuttumattomana totuutena, 
määritellään ja muovataan yhteiskunnallisilla tasoilla, lainsäädännössä, julki-
sessa perhe- ja lapsipolitiikassa, lapsuuden instituutioissa, lastensuojelujärjes-
töissä ja arjen vuorovaikutussuhteissa (Alanen, 2009; Qvorstrup, 2009).
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Lapsuuden tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat lapsikeskeisyys ja -lähtöi-
syys ja lapsuus kulttuurisena konstruktiona. Lapsilähtöisyys -käsite nousi esille 
samaan aikaan kuin näkemys lapsuuden luonteesta muuttui. Kasvatustieteen 
dosentti Jarmo Kinos (2002) hahmottaa lapsilähtöisyyden erityisyydeksi lapsen 
oman intressin näkyväksi tekemisen. Kasvatustieteen dosentti Liisa Karlsson 
(2012, 2021) nostaa edellä mainittujen rinnalle lapsinäkökulmaisuuden. Siinä 
keskitytään kuuntelemaan lasten viestejä, nostetaan esiin ja analysoidaan lasten 
kokemuksia, näkökulmia, painotuksia, tapoja toimia ja ilmaista asioita niiden 
kulttuurisessa, sosiaalisessa, yhteiskunnallisessa ja historiallisessa kontekstissa. 
Lapsinäkökulmaisuudessa ei ole kyse siitä, että lasten äänen tulisi olla kaikista 
pätevin mielipide. Vaikka lapset nähdään sosiaalisina toimijoina ja aktiivisina 
osallistujina, aikuisten vastuu lasten hyvinvoinnista ei vähene (Karlsson, 2012, 
2021). Sosiaalityön lapsuuden tutkimuksessa lapsilähtöisyyden rinnalla esiintyy 
myös käsite lapsisensitiivisyys (Törrönen, 2012). Siitä esimerkkinä on erityisesti 
lapsen huostaanoton kuluessa toteutettava lapsisensitiivinen vanhemmuustyö 
(Pitkänen, 2011).

Varhaiskasvatuksen tutkijan Eeva-Leena Onnismaan (2010) asiakirjatut-
kimus universalistisesta lapsuusdiskurssista kertoo, että 1970–1990-luvuilla 
vallitsi yleisesti jaettu ajatus mahdollisuudesta tuottaa hyvä lapsuus kaikille 
perhetaustasta ja asuinpaikasta riippumatta. Perhediskurssi oli voimakkaas-
ti familistinen ja korosti perheen ja kotikasvatuksen ensisijaisuutta. Kehitys-
psykologinen ja biologinen lapsuuskäsitys oli vallalla 1970- ja 1980-luvuilla ja 
1990-luvulla lapsuuskeskustelu kääntyi sosiologiaan ja lapsesta tuli puhtaasti 
kompetentti. Perhekäsitys kallistui 1990-luvun jälkeen heikon ja tuettavan per-
heen konstruktioon (Onnismaa, 2010). Jyväskylän yliopiston vuonna 2019 to-
teuttama Oiva – Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja 
alkuopetuksessa hanke osoitti, että osallisuuden toteutuminen oli käytännössä 
vaikeaa epäselvän teoreettisen määrittelyn, puutteellisen tiedon ja resurssoin-
nin vuoksi (Sevón ja muut, 2021).

Kompetentti lapsi -käsitteen kulttuurisidonnaisuus nousee esille Sheffiel-
din yliopiston sosiologian ja sosiaalityön professorien Allison ja Adrian James 
(2008) tutkimuksissa. He todensivat tutkimuskirjallisuudessa yksinkertaistetun 
yleisen lapsitulkinnan, jossa kompetentti lapsi oli rikas lapsi ja köyhä lapsi oli 
kyvytön lapsi. Tutkijat kyseenalaistavat tulkinnan, koska ominaisuudet muo-
toutuvat eri tavoin eri kulttuureissa. He korostavat, että kompetenssi on dynaa-
minen käsite. Se kehittyy ihmisen koko elämän ajan sen perusteella, millaisia 
osallistumisen mahdollisuuksia hänellä on ja millaiseksi hänen itseluottamuk-
sensa muodostuu kokemusten myötä. James & James (2008) jatkavat, että mikä-
li lapsille annetaan vastuuta ja tarvittaessa ohjausta, he osoittautuvat aikuisten 
esioletuksia kykeneväisemmiksi. Kompetentin lapsen tunnusmerkki on sosiaa-
lisesti rakentunut lapsuus ja sosiaalinen toimijuus niin, että lapset osallistuvat 
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oman elämänsä määrittelyyn ja rakentamiseen. Kompetentti lapsuus tarkoittaa 
myös sitä, että lasten keskinäiset sosiaaliset suhteet ja kulttuuri ovat tutkimisen 
arvoisia, heidän ääntään tulee kuulla ja antaa lapsille mahdollisuus osallistua 
aikuisten kanssa tasa-arvoiseen dialogiin ja päätöksentekoon ja nähdä yleensä 
lapsilla merkittävä rooli yhteisöelämässä (James & James, 2008). Dahlberg ja 
muut (2007) hahmottavat konstruktivistisen lapsiparadigman, jossa lapsuus 
ymmärretään sosiaalisesti rakentuneena ja lasten sosiaaliset suhteet ja kulttuuri 
tutkimisen arvoisena. Tutkijat varoittavat yliromanttisesta lapsikeskeisyydestä. 
He ovat itsekin sitä lähellä kritiikillään, että kehityspsykologia ja kasvatus estä-
vät lapsen osallistumista yhteiskuntaan (Dahlberg ja muut, 2007). 

Varhaiskasvatuksen lehtori Pirkko Niiranen ja dosentti Jarmo Kinos (2001) 
liittävät lapsikeskeisyyden renessanssin ja uuden lapsilähtöisyys -käsitteen syn-
nyn ajanjaksoon 1950–1970. Lapsikeskeisyys perustui Fröbelin (1861, 2018) kas-
vatusfilosofiaan. Sille antoivat tukea muutkin teoreetikot ja filosofit, kuten kehi-
tyspsykologian uranuurtaja Jean Piaget (1888–1939) ja lapsuuden aktiivisuus- ja 
vapauspedagogit, teosofinen filosofi Rudolf Steiner (1861–1925), pedagogi ja ant-
ropologian ja terveysopin professori Maria Montessori (1870–1952) ja pedagogi 
Célestin Freinet (1896–1966), (Hytönen, 1998, 2008; Tahkokallio, 2014).

Kasvatustieteen professori Anneli Niikko (2009) epäilee, että vallalla oleva 
lapsikeskeinen -ajattelu johtaa hyvä lapsi - paha lapsi -ajatteluun. Tässä yksilöl-
lisyyden korostaminen sivuuttaa yhteisöllisen oppimisen. Hän näkee, että ai-
kuisen roolin tulee olla selkeämpi ja aktiivisempi. Fröbel (2018) määritti aikui-
suuden sisäisesti aktiivisena, ulkoisesti passiivisena, filosofi ja psykologi John 
Dewey (1859–1952), (1935, 2010) puolestaan näki aikuisen mahdollistajana, ei 
johtajana, Montessori (1967) taas määritteli aikuisen ohjaajana, ei opettajana 
(Niikko, 2009). Reggio Emilia pedagogiikassa aikuisen rooli perustuu sellaiseen 
lapsen ja aikuisen vuorovaikutukseen, jossa aikuinen kuuntelee lasta aktiivisesti 
ja suhtautuu lapsiin tasa-arvoisesti ilman, että luopuu aikuisen vastuusta. Ai-
kuisen tehtävänä on luoda mahdollisuuksia oppimistilanteille, että havainnoida 
lapsia (Malaguzzi, 1998). Varhaiskasvatuksen lehtori Leena Tahkokallio (2014) 
muistuttaa, että lapsen ja aikuisen välinen suhde ei ole symmetrinen. Kasvatus 
on aina väistämättä aikuisjohtoista, samalla se voi olla vaihtelevassa määrin 
aikuis- tai lapsijohtoista (Tahkokallio, 2014).

”Hei onks teidän kaikkien pakko aloittaa lapsuudesta? Me ollaan jo poh-
dittu ekoja muistikuvia kuviksessa, musiikissa, psykassa, äikässä, siis ihan 
kaikissa aineissa, pitääks sunkin alottaa samalla tavalla?” 

Näin parahti tuleva lastentarhanopettaja antaessani taidepedagogiikan ensim-
mäistä kotitehtävää syksyllä 2001. Hän jatkoi: ”Jos vaan pliis mentäisiin itse 
asiaan, jooko!”
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Opettajana olin ajatellut lähteä yksityisestä ja edetä yleiseen. Sijaisopetta-
jana osallistuin harvoin opettajakunnan kokouksiin. Olisi pitänyt. Oletan, että 
olin jäänyt paitsi linjakeskustelusta ja mahdollisuudesta kuulostella opettaja-
kollegoiden suunnitelmia. Opiskelijan toive mennä itse asiaan hämmensi mi-
nut. Ok. lähdetään lopusta ja katsotaan puolalaisen elokuvaohjaajan Krysztof 
Kieslowskin (1941–1996) elokuva Veronikan kaksoiselämä (1991). Elokuvassa 
on monta ja monella tavalla kerrottua vuorovaikutuksellista nuoren kasvutari-
naa. Valitse taiteen alue, tarinan muoto ja keinot. Tee oma tarinasi! Elokuvan 
loputtua seurasi piiiitkä hiljaisuus. Sen jälkeen kuului yksi vieno huokaus: ”
Hei ihan oikeesti.” 

Mikä oli tämän prosessin lopputulos. Villapaita, pienoiselokuva, valokuva-
tarina, useita akvarelleja, runoja, loru, sävellyksiä, seinävaate, käsinukke, sar-
jakuva…Jokaiselta jotain. Tämän jälkeen heräsi kysymys yksilöllisyydestä ja 
siitä, mikä yhdisti kovin erilaisia töitä.
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II TUTKIMUSOSA

-
-

ja -menetelmät sekä tutkii 
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3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

3.1 Konstruktiiviskulttuurinen kehys

-

-

-
-

-
misen älyllisessä toiminnassa käyttämät kulttuuriset työkalut ja välineet, kieli, 

-
-

-
-

-
-

-
-
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merkitysjärjestelmät (havainnolliset, tilannesidonnaiset) ja mieli mahdollistavat 
ihmisten keskinäisen kommunikaation. Sanan takana on ilmauksen päämää-
rä ja motiivi, affekti ja emootio. Vygotsky (2004) viittaa taiteeseen ja taiteilijan 
tehtävään välittää vastaanottajalle ilmaisun mieli. 

Vygotsky (1978) kritisoi Piaget ń teoriaa, jossa lapsi ensimmäisen kahden 
ikävuoden aikana ei erota ulkomaailmaa omista elämyksistään ja on tavallaan 
sulkeutunut autismiinsa. Teoriassa lapsen puhe on egosentristä, ei aikuiselle 
suunnattua. Ajatus vauvan elämän alun ja ensimmäisten kuukausien autismista 
oli vallalla erityisesti psykoanalyyttisessa kehitysnäkemyksessä aina 2000-lu-
vun alkuvuosiin saakka (Siltala, 2003). Tämä näkemys kumoutui, kun neuro-
biologisissa tutkimuksissa paikantuivat ihmisen peilisolut (Hari ja muut, 2006). 
Aivotutkimukset (Huotilainen, 2019) herättivät huomaamaan, että jo vastasyn-
tyneellä oli kyvykkyyttä vuorovaikutukseen.

Bronfenbrenner muokkasi tutkimukseni pitkän keston kuluessa ekologisen 
mallinsa (1979) ekologiseksi systeemiteoriaksi (1989) ja viimein bioekologisek-
si systeemiteoriaksi (2005). Hän aloitti yhteisöllisellä otteella ja päätyi täyden-
tämään teoriansa yksilöllisellä bioekologialla. Bruner (1980, 1983) puolestaan 
aloitti yksilöllisillä kehitystutkimuksilla ja päätyi yksilöä ympäröivään kult-
tuuriin ja sen merkitykseen (2003). Yhdessä nämä teoriat muodostavat vah-
van yksilön ja ympäristön ajassa tapahtuvan vuorovaikutuksen viitekehyksen. 
Bronfenbrennerin ja Brunerin kasvatus- ja kehitysteoriat tukevat työtäni var-
haiskasvatuksen taidepedagogisen käytännön sovelluksen luomisessa. Käytän 
myös Räsäsen (2008, 2009) kehittämää integroivan taideopetuksen ja Pram-
ling Samuelssonin ja Asplund Carlssonin (2009) leikkimällä oppimisen peda-
gogista mallia. Tarkistan taiteen professori Elliot Eisnerin (1933–2014), (1979, 
1985, 1987, 2002) ja taidehistorioitsija ja kuvataiteen professori Arthur Eflan-
din (1990, 2002, 2004) ajatuksia varhaisesta taidekasvatuksesta sekä neurolo-
gi ja psykologian professori Howard Gardnerin (2004, 2006, 2011) moniälyk-
kyysteoriaa. Tutkin toistamiseen suomalaisten taidekasvatuksen tutkijoiden, 
lähinnä taidekasvatuksen dosentti Päivi Huuhtasen (1984), taidepedagogiikan 
professori Inkeri Savan (1993, 1998) ja taito- ja taideaineiden professori Arja 
Puurulan (1948–2003), (1992, 2000) taidekasvatusajattelun lähtökohtia. Sava 
toteaa vierastavansa kaikenlaisia konstruktionismiin viittavia ilmaisuja (2011), 
Huuhtanen liittyy estetiikan kautta antroposofiseen filosofiaan (1984) ja Puurula 
erittelee esteettistä näkemystään kulttuurisesti ja humanistisesti integratiivise-
na (2001). En kiistä ilmeistä taidekasvatuksen esteettistä näkökulmaa. Päädyn 
kuitenkin pysyttelemään konstruktiivisessa viitekehyksessäni.

 Brofenbrenner ja Bruner tunnetaan enemmän kognitiivisen kehityksen ko-
konaisteorian kehittelijöinä kuin varsinaisesti varhaiskasvatuksen teoreetikkoi-
na, vaikka he sijoittivatkin ihmisen kehityksen alkupään varhaisvuosiin. Hei-
tä pidetään harvoin taidekasvatuksenkaan taustateoreetikkoina. Tosin lasten 
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kuvataide- (esimerkiksi Salminen, 2005) ja musiikkikasvatuksessa (esimerkiksi 
Regelsky, 2005) löytyy Brunerin (1980) representaatioteorian sovelluksia. Bron-
fenbenner puolestaan suoritti uransa alkuvaiheessa tutkinnon sekä musiikissa 
että psykologiassa. Hänen vaikutuksensa varhaiskasvatuksen taidekasvatuk-
seen tulee ilmi Reggio Emiliassa, Malaguzzin taidepedagogisena mentorina ja 
lausumana metaforana vanhemmista lapsen ensimmäisinä taidekasvattajina 
(1998).

Osa suomalaisista varhaiskasvatuksen tutkijoista omaksui Bronfenbrenne-
rin (1979) systeemisen lähestymistavan jo tuoreeltaan 1980-luvun alkupuolella. 
Tuohon asti varhaiskasvatuksen tutkimukset olivat moniteoreettisia ja tukeu-
tuivat Piaget ń näkemykseen ajattelun universaaleista kehitysvaiheista (1977), 
Freudin seuraajan psykologi Erik H. Eriksonin (1902–1994), (2016) psykoana-
lyyttiseen teoriaan lapsen psykofyysisestä kehityksestä ja psykologi Lawrence 
Kohlbergin (1927–1987), (2009) moraalisen kehityksen vaiheteoriaan. Tutki-
mukseni alkaessa Jyväskylän yliopistossa lopeteltiin psykologian professorien 
Lea Pulkkisen, Isto Ruoppilan ja Martti Takalan (1924–2012) johdolla toteu-
tettua laajaa usean tutkijan monitieteistä Suomalainen lapsiperhe -tutkimusta 
(Alanen, Pölkki & Takala, 1978, Lyytinen, 1978, Munter, Kuvaja & Viitanen, 1977, 
Siren-Tiusanen, 1977). Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian 
tiedekunta on jäsenenä International Society for the Study of Behavioural Deve-
lopment, ISSBD, järjestössä, jonka hallitukseen Bronfenbrenner kuului vuosia.

Brunerin (1996) edustama kasvatuksen kulttuuripsykologinen teoria yhdis-
tää antropologiaa, kasvatustiedettä, psykologiaa ja sosiologiaa. Teoriassa kult-
tuuri ja aikalaishistoria muokkaavat yksilön tietoisuutta ja ajattelua sekä tarjo-
avat hänelle välineitä rakentaa todellisuuttaan, itseään ja kykyjään. Kulttuuri 
vaikuttaa ajattelutapojen ilmentymiin sen mukaan, millä tavoin niitä suositaan. 
Bruner (1986) liitti jo varhain narratiivitermillä tunteet osaksi toiminnan, kie-
len ja ajattelun käsitteitä, koska lapsi muodostaa merkityksiä ja konstruoi omaa 
maailmaansa emootioiden ja tunteiden välityksellä. Hän korosti, että ajattelu 
ja merkityksen anto tapahtuu ihmisten välillä, ei pään sisällä ja että mielen ra-
kenteet perustuvat vuorovaikutukselliseen toimintaan. Bruner (1996) asettaa 
kasvatuksen kulttuurispsykologiselle teorialle näkökulmallisuus (kasvatus voi 
olla katsojasta käsin ”tylsää tai innostavaa”), rajoittavuus (luontaiset havain-
to- ja ajattelukykyjen rajoitukset ja niiden ylittäminen), konstruktiivisuus (to-
dellisuus on rakennettu, ei löydetty), interaktiivisuus (kulttuuri ei siirry, vaan 
välittyy vuorovaikutuksessa), ulkoistavuus (ei pelkästään instituutioina, vaan 
myös yksilöiden ja ryhmien tekeminä töinä), instrumentaalisuus (tiedot, taidot 
ja asenteet), institutionaalisuus (päiväkoti, koulu ja keskustelufoorumit), identi-
teetti ja itsetuntemus (itseys toimijuuden kokemuksena ja toimijuuden arviointi 
itsearvostuksena) sekä narratiivisuus (maailmassa olemisen tapa) periaatteet.
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3.2 Kehyksen taustalla ja laidalla 

Tarkastelen ajatteluni tueksi ja teoreettisten esikuvieni tavoin kuutta muuta 
-

Kognitiivisen kehityksen vaiheteoria

-

-

-

-

-

Intersubjektiivinen vuorovaikutusteoria

-
-

Esimerkkinä ilmiöstä ovat eri puolella maailmaa tavattavat tutut vauvan kutitus 

-
-
-
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-
-

-
sa toisen ymmärtäminen ja tunteet eivät ole mieleen kätkettyjä, vaan niiden 

-
-

-

-

-
merkiksi lastenlorut, teatteri, elokuva, televisio pitävät sisällään erilaisia luon-

-

-

Transformaatioteoria

-

-
sellä on kyky tuottaa lukumäärältään rajallisten sääntöjen avulla rajoittamaton 

-
teena oli luoda kielioppi, joka pystyy kuvaamaan kielen syvärakenteen ja ne 

transformaatiokielioppi, jonka avulla voidaan tuottaa ja määrittää kaikki kie-
-

-
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ja tiedonsaantia koskevaan käsitykseen ja siitä rekonstruktiivisen oppimisen 

ympäristön merkitys on oppimisen kannalta olennainen ja että oppimisen vai-

Havaitsemisen skeemateoria

avulla selitysmallin mielen sisäisten mallien, muistisisältöjen ja ulkoisen maail-

-
-

-

Moniälykkyysteoria, MI

ennustaa oppilaiden selviytymistä kouluaineissa, se ei ennusta menestymistä 

-
-

kologinen kyky käsitellä informaatiota, jota voi käyttää kyseisessä kulttuurissa 

-

oppi tuntemaan maailman kielen, matemaattisloogisen päättelyn, avaruudel-
-
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-

Kognitiivinen antropologia

-

-

-

ajattelun välineitä, joiden avulla tunnistetaan ja luokitellaan ilmiöitä ja asioi-

-

merkityksenantoa, että suuntaavat tulevaisuudenodotuksia tai menneisyyden 
-

-

-

-

-
ilmankuvansa, omassa kulttuurissaan vaikuttavien merkitysten ja kulttuu-

sovittaa epätavalliset ja omituiset asiat osaksi maailmankuvaansa tilantees-
-

-
-
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strukturalismi ja yhdysvaltalaisen Glifford Geertzin (1926–2006), (1983, 1993) 
tulkitseva antropologia.

Varhaiskasvatuksen kannalta kiinnostavaa on kognitiivisen rakenteen ja ryh-
mien käyttäytymisen rakenteen suhde lasten ryhmänä ja leikkinä. Oletukseni 
on, että sitä voi ajatella ainakin osittain antropologi Niina Aholan (2018) käsi-
tyksenä psykologisesta antropologiasta, jossa tutkimuksen kohteena on mielen 
ilmiöt ja sosiokulttuuriset ulottuvuudet kuten identiteetti, minuus, muisti, tie-
toisuus, tunteet, kognitiot, motivaatio sekä kehon ja mielen yhteys.
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4 PÄIVÄHOIDOSTA VARHAISKASVATUKSEEN

4.1 Päivähoito ja varhaiskasvatus, järjestelmä ja kasvatus

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

Tällöin rakennettiin pakollinen sosiaalivakuutusjärjestelmä ja sosiaali- ja ter-
-
-
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lisäämisestä (Välimäki & Rauhala, 2000). Ensimmäiseksi annettiin laki päivä-
hoidosta (1973) ja seuraavaksi käynnistettiin tutkimuksia päivähoitojärjestel-
män kehittämiseksi (esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa kehityspsykologian 
professorit Isto Ruoppila ja Mikko Korkiakangas, 1975, 1977 ja Turun yliopis-
tossa kasvatustieteen professori Soili Keskinen, 2003). Päivähoitolaki toi myös 
toiminnalle uuden nimen, lastentarhasta ja seimestä tuli yhdessä päiväkoti. Sa-
manaikaisesti kun kunnat rakensivat päiväkotiverkostoa, poliittiset päättäjät 
rohkaisivat kuntia tarjoamaan perheille myös muita hoitoratkaisuja, kuten per-
hepäivähoitoa sekä leikki- ja kerhotoimintaa (Kaukoluoto, 2010). 

Päivähoitojärjestelmän kehittymiseen nykyisen kaltaiseksi oli useita tausta-
vaikuttajia ja työryhmiä. Ne ovat ajallisesti seuraavat: Lasten päivähoitokomi-
tea (1971), päivähoitolaki (1973), kasvatustavoitepykälä (1981), alle 3-vuotiaiden 
päivähoito-oikeus (1984), subjektiivinen päivähoito-oikeus (1995), päivähoidon 
neuvottelukunta kolmevuotiskausina (1974–1999), linjaukset päivähoitohenki-
löstön koulutuksesta ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutuskomitea 
(1974), alkuopetuksentyöryhmä (1974), päivähoidon kasvatustavoitekomitea 
(1980), varhaiskasvatusryhmä (1999–2003), varhaiskasvatuksen toiminnan 
valtakunnalliset linjaukset yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskas-
vatuksen periaatteet ja kehittämisen painopisteet (2002), Vasu, varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet (2003, 2005, 2016, 2018), varhaiskasvatuksen neu-
vottelukunta (2004–2012, 2013–2016, 2017–2020) ja lopulta varhaiskasvatuslaki 
(2015, 2018). 

Päivähoidon neuvottelukunta (1974–1999) käsitteli päivähoidon järjestämi-
sen ja kehittämisen linjauksia ja valmisteli esityksiä. Toimintaan osallistuivat 
viranomaiset, koulutuksista ja tutkimuksesta vastaavat asiantuntijat ja lasten-
suojelujärjestöjen edustajat. Neuvottelukunnan ensimmäinen tehtävä oli tuottaa 
päivähoidolle poliittisesti yksimielisesti hyväksytyt kasvatustavoitteet. Tehtävää 
lähti toteuttamaan Kasvatustavoitekomitea (1980), joka ehdotti työnsä tulok-
sena seitsemää kasvatuksen osa-aluetta. Nämä olivat uskonnollinen, eettinen, 
esteettinen, emotionaalinen, fyysinen, sosiaalinen ja älyllinen. Paradoksaalises-
ti ensin luotiin laki päivähoidosta ja vasta seitsemän vuotta myöhemmin sille 
määriteltiin tavoitteet.

Päivähoidon historiallisista kehitysvaiheista on useampia tutkimuksia. Te-
kijät jaksottavat ja painottavat kehitysvaiheita osin yhtenäisesti ja osin toisis-
taan poikkeavasti. Kehittämispäällikkö Anna-Leena Välimäki (1998) määritteli 
vuodet 1947–1972 päivähoidon ja päivähoitolain kamppailuvaiheeksi. Vuosia 
1973–1989 Välimäki kutsui päivähoidon valtiojohtoiseksi vaiheeksi. Välimäen 
kolmas, hyvinvointivaltion täyttymys, kriisi ja uuden alun vaihe sijoittuu vuo-
siin 1990–1996. Niiranen ja Kinos (2001) nimesivät vuodet 1880–1970 fröbe-
liläisen tradition ajaksi. Seuraavaa vuosikymmentä, 1970-lukua he nimittivät 
tuokiokeskeisyyden vaiheeksi ja 1980-lukua pedagogisen hämmennyksen ajaksi. 
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Tuolloin valtion ohjausvoima hävisi. Neljännen jakson, 1990-luvun Niiranen ja 
Kinos nimesivät lapsikeskeisyyden renessanssiksi. Varhaiskasvatuksen kehittä-
mispäällikkö Jarmo Lounassalo (2002) tutki päivähoitojärjestelmän kehitystä 
osana pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa alkaen päivähoitolain säätämi-
sestä 1990-luvun laman jälkeiseen aikaan. Lounassalon tutkimuksessa vuo-
det 1973–1999 muodostivat päivähoitojärjestelmän rakentamisjakson. Vuosina 
1985–1995 päivähoito siirtyi sosiaalihuollosta sosiaalipalveluksi. Vuodesta 1991 
alkoi kustannussäästöjen ja vaihtoehtopolitiikan jakso. Samaan aikaan koros-
tettiin yksityistä päivähoitoa taloudellisesti edullisempana ja luotiin yksityisen 
päivähoidontuki vuonna 1998. Vuodesta 2000 lähti liikkeelle varhaiskasvatuk-
sen kytkeytyminen kouluun (Lounassalo, 2002). Onnismaa (2010) muistutti, 
että julkisen ja yksityisen jännitteinen suhde erottui selvästi päivähoitolakia 
edeltäneessä keskustelussa. Toinen jännite oli lastentarhojen sosiaalisen ja pe-
dagogisen tehtävän välillä. Lastentarhojen kokopäiväosastot olivat ehkäisevää 
lastensuojelua ja niille lapsille, joiden äitien ”on pakko käydä työssä”. Puolipäivä-
osastojen lasten perhetaustat olivat keskiluokkaisemmat ja toiminta mielletään 
enemmän pedagogiseksi viriketoiminnaksi (Onnismaa, 2010).

Tutkija-kehittäjä Eeva Kaukoluoto (2010) hahmotti kolme yhteiskunnallista 
kehityshistoriallista konseptia. Ensimmäinen sisältää kaksi jaksoa, joista en-
simmäinen alkoi 1840-luvulla jatkuen aina 1950-luvulle. Sen Kaukoluoto nimesi 
lastentarhan ja -seimen pedagogis-sosiaaliseksi-konseptiksi. Toinen vaihe kesti 
1950-luvulta päivähoitolain asettamiseen asti, vuoteen 1973 ja sitä Kaukoluoto 
kutsui kasvatus-huoltopoliittiseksi kaudeksi. Toiminnallis-huollollinen-konsepti 
sijoittui 1980-luvulle. Silloin päivähoidosta tuli sosiaalihuoltolain (1982) kaut-
ta osa sosiaalihuoltoa. Kolmas konsepti oli eriyttävä ja ekonomishuollollinen. 
Siihen liittyi vuoden 1990 alussa käynnistynyt alle 3-vuotiaiden lasten koti-
hoidon tukeminen. Konseptissa esiintyivät uusliberalistisiksi kehityskuluiksi 
tunnistettavat yksilöllistämisen ja yksityistämisen kehityskulku, joka syventyi 
2000-luvulla. Yhteisöt ja yhteisöllinen vastuu pyrittiin korvaamaan rahasuh-
teilla ja yritysmuotoisuudella (Kaukoluoto, 2011).

Kaukoluoto (2010) ennusti, että päiväkotien ja niissä hoidossa olevien lasten 
lukumäärän kasvun myötä työntekijöiden tehtäväkenttä laajentuu ja päiväkotien 
vastuu lasten päivittäisestä elämästä ja hyvinvoinnista lisääntyy sekä toiminta-
edellytykset ohentuvat ja kaventuvat. Kolmas konsepti jo näytti, että kunnalli-
nen päiväkotitoiminnan tutkimuspohjainen kehittäminen pysähtyi 1980-luvun 
lopulla ja valtio alkoi tukea kilpailevia yksityisiä päivähoidon muotoja (Kauko-
luoto, 2010). Samaan aikaan tapahtui muutakin, jolla saattoi olla tekemistä ke-
hittämisen kanssa. Päiväkotien henkilöstörakenne muuttui. Vielä vuonna 1973 
lastentarhanopettajien osuus koko henkilökunnasta oli 58 %. Lastenhoitajia 27 
% ja muita työntekijöitä, kuten päiväkotiapulaisia oli 15 % (Varhaiskasvatuksen 
henkilökunnan koulutuskomitean mietintö, 1974). Runsaat neljävuosikymmentä 



29

myöhemmin, vuonna 2017 lastentarhanopettajia on 24 %, lastenhoitajia 70 % 
ja muita työntekijöitä 6 % (Alila ja muut, 2018). Muutoksen suuruutta ja las-
tentarhanopettajien osuuden huomattavaa pienentymistä havainnollistaa se, 
että noin joka toinen lastentarhanopettajana toimiva on suorittanut lastentar-
hanopettajatutkinnon (Setälä, 2017) ja että päiväkodissa lastentarhanopettajien 
kokonaisosuus koko henkilökunnasta on 12 %. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin Varhaiskas-
vatusryhmän raportti 1999 loi suunnan 2000-luvun varhaiskasvatukselle. En-
simmäiset hankkeet olivat Valoa I ja II, seuraavaksi toteutettiin Varttua, jonka 
tavoitteena oli kehittää suomalaisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja 
työtapoja avoimen internet-ympäristön avulla luomalla virtuaalinen kokoontu-
mispaikka sekä henkilöstölle, vanhemmille sekä muille kiinnostuneille. Suun-
ta tarkentui vuoden 2002 varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa. 
Syntyi varhaiskasvatuksen kolmitasoinen ohjausjärjestelmä, Vasu. Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteet (2003, 2005) on ensimmäinen, normittava taso. 
Paikallinen suunnitelma on toinen ja jokaiselle lapselle laadittava henkilökoh-
tainen suunnitelma on kolmas taso. Valtionohjaus siirtyi vuonna 2015 Opetus- 
ja kulttuuriministeriöön. Päätöksen takana oli vahva asiantuntijakäsitys siitä, 
että sosiaalihallinnon pääasiallinen tehtävä on ylläpitää päivähoitojärjestelmää, 
mutta ei kehittää sen toiminnallista ja sisällöllistä puolta eli pedagogiikkaa.

Opetusneuvos Kirsi Alilan (2003) tutkimus varhaiskasvatuksen laadun ke-
hittämisestä ja ohjaustoiminnasta osoitti, että päivähoidon määrällisen kas-
vun aikana toiminnan laatu, sisällöllinen kehitys ja varhaispedagogiikka jäivät 
vähälle huomiolle. Samaan johtopäätökseen tuli Kaukoluoto kymmenen vuot-
ta myöhemmin. Aikaisemmin toimintaa suunnannut Educare -ajattelu väistyi 
ja tilalle tuli kognitiivisten taitojen kehittäminen ja oppimistulosten arviointi 
(Kjørholt & Qvortrup, 2012). Alila päätteli, että näin hivuttaudutaan kohti kou-
lumaista opetussuunnitelmaa, dokumentointi sekä taitojen ja oppimistulosten 
arviointi lisääntyy. Samalla toiminnan painopiste siirtyy lähemmäksi tässä ja 
nyt -ajattelua ja sivuuttaa enemmän aikaa vaativan sosiaalisen prosessin ja 
kanssakäymisen.

Varhaiskasvatuksen koulutus ja hallinto kokivat kaksi merkittävää muutosta 
1990-luvun lopulla. Lastentarhanopettajien koulutus siirtyi vuonna 1995 koko-
naan yliopistoihin ja hallinto sosiaali- ja terveystoimesta opetus- ja kulttuuri-
hallintoon. Päivähoitohenkilöstön koulutusrakenne myös muuttui. Hallinnon 
uudistus eteni vähitellen kuntien omina päätöksinä. Niitä jouduttivat 1990-lu-
vulla kuntatalouden vaikeat vuodet ja erityisesti halu rajata sosiaalimenoja. Kon-
tekstin muutos lastensuojelusta elinikäiseen oppimiseen ja sen alkupää osui 
luonnollisesti vuosiin ennen koulun aloittamista. Hallinnon muutosta enteili jo 
1970-luvulla käynnissä ollut esiopetuskokeilu, jota aluksi toteutettiin sekä päi-
väkodissa että koulussa. Kun esiopetuslaki osana perusopetuslakia (1999) tuli 
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-
-

-
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4.2 Varhaiskasvatus määriteltynä

-
-

-
-

-
-

-

enemmän muissakin tieteenaloissa, kuten sosiologiassa ja sosiaalipolitiikassa 

-
-
-

-



31

Vielä vuonna 2000 ilmestyneen (Rinne, Kivirauma & Lehtinen) kasvatus-
tieteen oppikirjan tekijät eivät nähneet varhaiskasvatusta kasvatustieteen osa-
alueena (Nummenmaa, 2011). Tänään kaksikymmentävuotta myöhemmin, var-
haiskasvatus on useimmissa maissa omaleimainen monitieteinen tutkimusala, 
jonka painopistealueet kehittyvät ja muuntuvat tieteellisten aktiviteettien val-
tavirtojen vanavedessä (Ojala, 2021). Ensimmäisen varhaiskasvatuksen apulais-
professuuri perustettiin vuonna 1975 ja varsinainen professuuri 1996. Pääaineen 
aseman varhaiskasvatus sai vuonna 2006 Jyväskylän yliopistossa. Nykyään 
varhaiskasvatusta voi opiskella Jyväskylän yliopiston ohella Helsingissä, Joen-
suussa Itä-Suomen yliopistossa, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistoissa. Åbo 
Akademi tarjoaa ruotsinkielisenä vaihtoehtona småbarnspedagogik -opintoja 
Turussa. Kandidaatin tutkinto luo valmiudet päiväkodin ja esiopetuksen opet-
tajuuteen ja maisteritutkinto pätevöittää esimiestehtäviin. Vuonna 2020 lasten-
tarhanopettajanimike korvautui varhaiskasvatuksen opettajaksi.

Suomen ensimmäinen varhaiskasvatuksen apulaisprofessori Mikko Ojala 
loi ensimmäisen varhaiskasvatuksen määritelmän. Varhaiskasvatus oli kodin, 
päiväkodin ja esikoulun elämänpiiriin sijoittuva vuorovaikutustapahtuma, joka 
pyrki tavoitteellisesti kehittämään 0–6-vuotiaiden lasten kokonaispersoonal-
lisuutta (Ojala, 1985, 1993). Hoito, kasvatus ja opetus kietoutuivat varhaiskas-
vatuksessa yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Yliopistolehtori Annu 
Brotherus, professori Juhani Hytönen ja varhaiskasvatuksen konsultti Elina 
Helimäki (1994) täsmensivät, että varhaiskasvatus on lapsen kehittymistä vi-
rittävää, ohjaavaa, tukevaa ja hänen kehitysedellytyksiään turvaavaa tavoit-
teellista toimintaa, jota ohjaa kulttuuri ja sen toiminnalle antamat merkitykset. 
Käsitemäärittelyyn osallistuivat myös dosentti Eeva Hujala (entinen Huttunen) 
(1998, 2017), Hakkarainen (2002) ja Karila (2001). Hakkarainen (2002) kriti-
soi instituutioista lähteviä määritelmiä ja perusti omansa kehityspsykologiaan. 

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmal-
lisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama koko-
naisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka ja osana suomalaista koulu-
tusjärjestelmää kattaa ikävuodet 0 – 6. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, 
kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia ja varhaiskasvatuksen tehtävä 
on edistää lasten sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteis-
työssä huoltajien kanssa, että tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syr-
jäytymistä. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osalli-
suutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee 
huoltajia kasvatustyössä ja mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään 
tai opiskeluun. Varhaiskasvatuksen tehtävää täydentää kymmenen kasvun ja 
kehityksen edistämisen, tukemisen, toteuttamisen, kehittämisen, varmistami-
sen, turvaamisen, mahdollistamisen, tunnistamisen, järjestämisen, ohjaamisen 
ja tukemisen tavoitetta (Varhaiskasvatuksen perusteet, OPH, 2018).
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5 TAIDE JA KASVATUS VARHAISKASVATUKSEN 
NÄKÖKULMASTA

5.1 Taidekasvatuksen perustana käsitys hyvästä 

kasvatuksesta

-

kasvattavaa avunantoa, jonka tulisi antaa niin kasvattajalle kuin kasvatettavalle 

-
-

-

-
-

-
-

-
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roolin. Keskeiseksi tuli sosiaalinen vuorovaikutus ja lausuma ”Kaikki mikä kou-
lussa tapahtuu, on kasvattavaa, ei vain opetus ja oppitunnit” (Koskenniemi ja 
muut, 1975). Kahdeksallakymmenellä luvulla vahvistui empirismi, jota edusti 
professori Veikko Heinosen (1925–2018), (1989) vähemmän tunnettu behavio-
ristinen kasvatusmääritelmä, jossa kasvatus on ihmisen kehityksen sellaista 
systemaattista ohjaamista, jonka tavoitteena on tuottaa yksilössä yhteiskun-
nassa toivottavana pidettyjä kykyjä ja tietoisuutta. Yhteiskunta ja kulttuuri vai-
kuttavat ohjaukseen.

Wilenius (1985) kritisoi empiiristä kasvatustiedettä ja löysi vaihtoehdon ant-
roposofisesta filosofiasta, jonka mukaan kasvatus oli sitä, että ihminen ilmentää 
itseään tekemisen kautta, muokkaa ympäristöään ja liittyy toisten ihmisten yh-
teyteen. Tekeminen oli yhteydessä kasvatuksen kautta kulttuuriseen taustaansa. 
Kasvutapahtuma oli perusilmiö, johon kasvatustoiminta kohdistui ja jonka mu-
kaan se suuntautui. Kasvatustoiminta oli tietoista kasvuvirikkeiden tuottamista. 
Toisaalta vain osa kasvuvirikkeistä oli tietoisen toiminnan tulos, koska ihmisen 
koko fyysinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö sisälsi kasvuvirikkeitä.

Yhdeksänkymmentäluvulla kasvatustiede psykologisoitui. Vaikutteet tulivat 
Yhdysvalloista kognitiivisten oppimisteorioiden myötä. Tutkija Sirkku Ahonen 
(2003) nostaa erityisesti ajankohdan huomattaviksi edustajiksi tutkijaprofes-
sorit Arvo Lehtovaaran (1905–1985), (1954), Martti Takalan, (1980) ja Tapio 
Nummenmaan (1931–2000), (1979).

Hujala (2017) sovelsi Bronfenbrennerin (2002) ekosysteemisen kehityksen 
ja sosiaalistumisen teoriaa ja kehitti siitä kasvun, oppimisen ja kasvatuksen 
kontekstuaalisen mallin. Tämän perustana on vuorovaikutus, joka muodostuu 
yksilön käyttäytymisen ja sosiaalisen ympäristön yhteisrakentumisesta ja nii-
den jakamattomuudesta. Hujala määrittelee, että lapsen kasvu ja oppiminen 
sekä hänen kasvattamisensa ja opettamisensa tulee perustua jokaisen lapsen 
ominaiseen tapaan ajatella, toimia ja reagoida sosiaalisten toimintatilojen är-
sykkeisiin. Tässä yhdistyy yksittäisen lapsen omanlainen kasvuympäristö ja 
kokemusmaailma sekä lapsen biologinen ja persoonallinen rakenne.

Kasvatuspsykologian professori Maijaliisa Rauste-von Wright (2003) ja psy-
kologian professori Johan Wright (1924–2015), (2003) edustavat konstruktii-
vista kasvatuksen ja oppimisen suuntausta. Siinä kasvatus on kasvatettavalle 
kasvuvirikkeiden avulla annettuja ja kulttuurisesti arvokkaina ja tarpeellisi-
na pidettyjä valmiuksia, tietoja ja taitoja. Kasvatettava ilmentää kasvatuksen 
perillemenoa eli oppimistaan osallistuessaan ihmisten väliseen sosiaaliseen ja 
toiminnalliseen vuorovaikutukseen. Konstruktiivista kasvatusajattelua, jossa 
huomio on lapsen ensimmäisissä ikävuosissa, edustivat muun muassa toimin-
nan teoria (Weckroth, 1988) ja Neuvostoliitossa (1922–1991) alkunsa saanut ja 
Kulttuurihistoriallisena koulukuntana (Leontjev, 1979; Vygotsky & Lurija, 2006) 
tunnetuksi tullut kasvatuksen kognitiivinen suuntaus. 
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Psykologisoitumisen kanssa samanaikaisesti vaikutti myös sosiaalipsykolo-
gisesti painottunut kriittisemansipatorinen kasvatustiede, jonka suuntaisesti 
professorit Anna-Liisa ja Jarkko Leino (1995) päätyivät kuvaamaan kasvatus-
ta inhimillisen toiminnan muotona, jota esiintyi kaikissa yhteisöissä ja jon-
ka tarkoituksena oli auttaa yksilöä sopeutumaan yhteisöön ja tukea yhteisön 
säilymistä ja kehittymistä. Kasvatus oli myös elävään olentoon vaikuttamista. 
Tätä kasvatustoimintaa pyrittiin kohdentamaan yhteiskunnassa arvostettujen 
päämäärien suuntaan ja kasvatusprosessi ilmeni vuorovaikutuksena. Tutkijat 
Hannu L.T. Heikkinen ja Rauno Huttunen (2017) näkivät kasvatuksen osallisuu-
den taustalla kriittisemansipatorisen tietämisentavan. Siinä tieto kehkeytyi par-
haiten sosiaalisesti vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja sellaisen keskustelun 
ja vuorovaikutuksen kautta, jossa jokaisella on oikeus ja mahdollisuus esittää 
avoimesti väitteensä, perustella ne järkiperäisesti, tulla kuulluksi ja kohdelluksi 
tasavertaisena keskustelijana. 

Platon ajatteli, että kasvattajalla on oltava näkemys hyvästä elämästä, vaikka 
hän ei lopulta tiedäkään, mitä hyvä varsinaisesti on (Värri, 2000). Professori Ve-
li-Matti Värrin tutkimuksen hermeneuttishenkitieteelliseen perinteeseen kiin-
nittyvä dialogifilosofinen lopputulema oli, että ihmisenä olemme ontologisesti 
juurtuneita annettuun sosiaaliseen maailmaan ja sen kieliyhteisöön. Ihminen 
voi tulla ihmisiksi vain toisten kaltaisten joukossa. Ihminen tulee siksi, mitä 
hän on, yhteisössä. Värrin (2000) johtopäätöksenä hyvä kasvatus oli kasvatus-
ta hyvään ja sen kolme elementtiä ovat esimerkkinä toimiminen, molempien, 
kasvattajan ja kasvatettavan kasvavina oleminen ja että kasvattaja asennoituu 
toiseen persoonana ja kunnioittavasti. Kasvatustieteen tutkija Antti Saari (2011) 
jatkoi kysymällä, voidaanko ihmiset kasvattaa ennalta määrättyjen päämäärien 
mukaisiksi vai onko kasvatus ihmiselle itselleen tiedostamatonta historiallisten 
voimien tulosta? Mikä on ihminen ja mikä on ihmisen hyvä? Millaista on kas-
vatusta koskeva tieto? Kysymyksiin vastasivat Heikkinen & Huttunen (2017), 
että kasvatus on kasvavan ja kehittyvän ihmisen tiedollisten ja taidollisten val-
miuksien, eettisten ja sosiaalisten kykyjen sekä itsenäisen ajattelun tukemista 
siten, että hän voi elää mahdollisimman hyvää ja kukoistavaa elämää yhdessä 
toisten kanssa.

Saari (2011) täydensi, että kasvatus on toimintaa, jonka myötä kulttuuriset 
arvot, tavat ja normit välittyvät, muovautuvat ja uudistuvat. Osaltaan kasvatuk-
sen tavoite on siirtää kulttuuriperintöä sekä tärkeinä pidettyjä arvoja ja traditi-
oita seuraavalle sukupolvelle. Kasvatuksen avulla ohjataan lapsi muodostamaan 
omia mielipiteitään ja arvioimaan kriittisesti vallitsevia ajattelu- ja toimintata-
poja sekä toimimaan eettisesti kestävällä tavalla. Kasvatuksen sivistystehtävä 
on ohjata tietoisesti lasten yksilöllisen identiteetin muotoutumista siten, että 
lapset oppivat havaitsemaan oman toimintansa vaikutukset toisiin ihmisiin ja 
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5.2 Varhaisia estetiikan ja taidekasvatuksen näkemyksiä

-

-

määräytyneisyyden ja vapauden ongelmasta ja näkemyksen kasvatuksen ja ope-

-

Kenellekään kohtalaisen täysjärkiselle ihmiselle ei tarvinne todistaa, että 
kaikki mahdolliset kasvatusopilliset teoriat ovat mitättömiä verrattuna 
vuosituhansien ajan perityn ja kehitetyn tavan perusteella tapahtuvaan 
kasvatukseen. Jokaiselle tieteellisesti koulutetulle pedagogille on myös san-
gen selvää, ettei teoria voi koskaan olla muuta kuin pyrkimystä tavan ym-
märtämiseen .

-
-
-

kyseisiä näkökulmia luonnontieteellisen maailmankuvan vaikutuksesta synty-
-
-

kasvun retoriikkaa, pyrittiin kasvatusta koskevaa valtaa ja vastuuta siirtämään 
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vanhemmilta ja kodeilta pedagogisille asiantuntijoille, joilla ei kuitenkaan ol-
lut mahdollista rakentaa kasvatussuhteessa välttämätöntä molemmin puoleista 
rakkautta. (Snellman, 2004, 1860). 

Georg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770–1831), (1835, 2013) filosofiassa es-
tetiikka tarkoitti kauneutta yleisesti ja erityisesti taiteessa, koska vain taiteen 
kauneus avaa oven kauneuden luonteeseen. Hegel näki, että kauneus perustui 
sekä ulkoiseen että sisäiseen havaitsemiseen ja oli tekemisissä mielikuvituksen 
ja ajattelun kanssa. Hegel jakoi taiteen kolmeen lajiin, symboliseen, klassiseen 
ja romanttiseen ja hierakkisesti arkkitehtuuriin, kuvanveistoon, maalaustai-
teeseen, musiikkiin ja runouteen. Taiteen herättämä mielihyvä perustui taiteen 
kauneuteen.

Snellmanin vastahangasta huolimatta Fröbelin näkemykset (1861) loivat las-
tentarhatoiminnan arjen estetiikkaan, leikkiin ja työkasvatukseen perustuvan 
toiminnan kehyksen. Fröbel (1926) korosti lapsen taideaistia ihmisen ominai-
suutena, jota tuli hoitaa. Pikkulasten koulussa piirrettiin, maalattiin ja muo-
vailtiin. Ohjatut tehtävät mahdollistivat lapsen oman maailman hahmottami-
sen erilaisten symbolien avulla. Askartelu, kuvallinen toiminta ja käsityö, olivat 
aikansa taidekasvatusta.

Kasvatus, estetiikka ja taidekasvatus akateemisena ajatteluna yhdistyy vah-
vasti 1900-luvun alussa yhdessä henkilössä, kasvatusajattelun uranuurtajassa 
ja monialaisessa vaikuttajassa, Juho August Hollossa. Hän (1927) luonnehti 
kasvatuksen olemusta ja totesi, että esteettisyys oli rakennettava kasvatuksen 
sisään. Kasvatus oli tapahtuma, jossa yhtyivät älyllisyys, eettisyys ja esteetti-
syys. Näin yhtyessään se vaikutti koko ihmiseen.

Väitöskirjassaan Mielikuvitus ja sen kasvattaminen 1–11, (1918, 1932) Hollo 
jäsensi taidekasvatuksen neljä ulottuvuutta: ensimmäisenä kasvatus yleisim-
pien tavoitteiden puolesta, ulkopuolisen tarkoitukseen ja se toteutetaan yleisen 
koulutuksen yhteydessä, toisena kasvatus taidetta varten siten, että ihmistä kas-
vatetaan ottamaan vastaan ja nauttimaan taidetta ja arvioimaan ja antamaan 
kritiikkiä kokemastaan, kolmantena kasvatus taiteeseen ja taiteelliseen suoriu-
tumiseen, taiteilijaksi ja neljäntenä kasvatus kasvatustaiteena. Siinä kasvatus 
tulee tehdä taiteeksi ylipäätään. Ihmistä on kasvatettava taiteeseen kasvattajaksi 
ja kasvatusta suunnataan taiteeksi. Hollo ei koskaan tarkentanut, tarkoittiko 
hän taidekasvatuksella laajemmin taidetta vai kuvataidetta.

Taidekasvatuksen julkinen kuva näyttäytyi etupäässä akateemisten tutki-
joiden töissä, kun taas taidekasvatuksen käytäntö jäi tavoittamatta, ellei joku 
tutkija aiheesta innostunut. Näin olisi käynyt myös opettaja Lilli Törnuddil-
le (1862–1992) ja hänen taidekasvatusajattelulleen, ellei opetusneuvos Alma 
Muukka-Marjavuo (2014) olisi tehnyt siitä tutkimusta. Aineistona Muukka-
Marjovuo käytti Lilli Törnuddin (1862–1929), (1926) taidekasvatuksen meto-
diikan oppikirjaa, Kuvaanto-opetus.
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-

-
-

-
-
-

Taide oli ymmärrettävä intellektuaaliseksi käytännöksi ja näin esteettisen aluet-

-
-

ta, koska sivilisaatio ei voinut tyydyttää sielun kysyntää ilolle tai kokemuksen 
-

sekä päämäärästään tietoista tekemistä että avointa vastaanottoa, kontrolloitua 

Esteettisessä kokemuksessa oli kyseessä elämisen taiteen kulminaatio, palkkio 

-
-

5.3 Taidekasvatuksen ja taiteen laaja määritelmä

-
seksi, kun Jyväskylän yliopistoon perustettiin Taidekasvatuksen laitos vuonna 

-
-
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Tämän lieventämiseksi Routila näki yleisökasvatuksen, suuri yleisö tarvitsi tai-
dekasvatusta, valmennusta, jotta kykeni toteamaan, erottelemaan ja kontrol-

-

-
-

teellisessä sanakirjassa löytyvä määritelmä: Taidekasvatus on taiteellisen 
kulttuurin välittämistä oppilaille ja heidän ohjaamistaan eri taiteen 

-

-
taidekasvatus 

on kasvatuksen prosessi, jossa jokin vaikuttaa johonkin

Tutkija Paula Tuomikosken näkemys taidekasvatuksesta oli yksilön aisti-
-

-

-
kyä ja taitoja, taidekasvatuksella annetaan taidollisia valmiuksia ilmaista itseä 
eri taiteenlajien ilmaisukielien avulla, taidekasvatuksen avulla kasvatettavan 

-
-

5.4 Estetiikan, taiteen ja kulttuurin kasvatuksellisia 

määritelmiä

-

-
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perusopinnot. Lapset tarvitsevat esteettistä kasvatusta arvomaailmansa sel-
kiyttämiseksi, taidekasvatusta edistämään henkistä kasvua ja taideopetusta 
kehittämään taiteellista ilmaisukykyä.

Kasvatustieteen dosentti Marjatta Saarnivaara (1993) valitsi tutkimukses-
saan käsitteen esteettinen kasvatus. Perusteluna hän käytti säveltäjä Michael 
Parsonsin (1998) esteettisen kehityksen määritelmää, jossa esteettisen kehityk-
sen päätepisteenä on ihmisen tietoiseksi tuleminen itsestään. Taiteella on näin 
reflektiivinen ja sosiaalinen luonne. 

Puurula (1992) näki taidekasvatuksen esteettisenä kasvatuksena, joka on 
perusluonteeltaan sosiaalista ja yhteiskunnallista koko persoonallisuuden kas-
vattamista. Hän puolsi Eisnerin (1979, 1989) ajatusta taiteesta muidenkin kuin 
kielellisen ja numeerisen symboliikan varaan rakentuvien merkityssisältöjen 
luojana. Puurula arvosti Ison Britannian vuonna 1998 tekemää ratkaisua määri-
tellä opetussuunnitelmatasolla taidekasvatus ydinoppiaineeksi, jota opettamalla 
tuetaan lapsen intellektuaalista ja esteettistä kehitystä, tunnekasvatusta, arvo-
jen tutkimista ja selvittelyä, yksilöllistä ja sosiaalista kasvua sekä käytännöllisiin 
ja havaintokykyihin liittyvien taitojen oppimista. Taideaineita olivat visuaaliset 
taiteet, musiikki, tanssi ja äidinkieli.

Puurula (2001) tarkensi määritelmänsä liittäen lasten taidekasvatukseen ai-
kuisten lapsille tekemän ja lasten oman taiteen. Näiden välimuotoon sijoittuivat 
lapsen arjessa tapahtuvat elämykselliset tilanteet, joita Puurula kutsui perusko-
kemuksiksi. Hän totesi, että lapsi on aktiivisimmillaan tehdessään itse ja vähiten 
ollessaan yleisönä, ainoastaan hänelle tuotetun taiteen vastaanottajana. Puuru-
la (2001) hahmotteli, että lapsen kannalta parhaassa taidekasvatustilanteessa 
integroituivat taiteen eri alueet ja lapsi on itse toimijana.

Yliopistolehtorit Sinikka Rusanen & Marja Suojanen (1998) nimesivät yhtei-
sessä kuvataide- ja kirjallisuuskasvatuksen kehittämishankkeessaan taidekas-
vatukseen liittyviä toimintoja produktiivisiksi, reproduktiivisiksi ja reseptiivi-
siksi. Produktiivista oli itse tuottaminen, itse tekeminen ja uuden luominen. 
Reseptiivinen toiminta oli vastaanottamista, johon liittyi katseleminen, kuunte-
leminen ja esityksen seuraaminen. Vastaanottaessaan katsoja, kokija ja kuulija 
loivat omia mielikuviaan ja suhteuttivat teoksen omaan sisäiseen tai ulkoiseen 
todellisuuteen. Reproduktiivinen toiminta oli esittävää toimintaa, olemassa ole-
van musiikin, tanssin tai muun esittämistä tai tulkintaa.

Rusanen (2007) käytti omassa tutkimuksessaan käsitettä taidemaailma, 
maailmana, jossa taidetta tuotetaan, esitetään, arvioidaan ja kohdataan erilaisi-
na käytäntöinä. Taidemaailma on suhteessa sekä omaan aikaansa että aikaisem-
piin edeltäjiinsä. Toimijoilta edellytetään taideteorian ja -historian tuntemusta. 
Kunkin kulttuurin sisällä on useita taidemaailmoja. Niiden tarkoituksena on 
taiteellisen toiminnan ylläpitäminen ja edistäminen. Rusanen (2007) kutsui 
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varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen maailmaksi sitä aluetta, joka syntyi, kun 
taiteen maailma ja varhaiskasvatuksen maailma leikkaavat toisensa.

Ruokonen ja Rusanen (2009) tunnistivat taidekasvatuksessa ensisijaisena 
varhaiskasvattajan kulttuurisen tehtävän, koska lapsi omaksuu kulttuurisen pe-
rinteen kulttuuriin sosiaalistumalla. Kasvatuksen toteutumisen edellytyksenä 
he pitivät sellaisen taidekasvatuksellisen oppimisympäristön luomista, joka kyt-
keytyy lapsen aikaisempiin kokemuksiin ja ottaa huomioon lapsen kehitystason 
ja tavan kokea todellisuutta. Ruokonen & Rusanen (2009) korostivat sellaisia 
esteettisiä tai taiteellisia peruskokemuksia, joiden varaan lasten myöhemmät 
taidemieltymykset, kulttuuriset arvostukset ja taideharrastukset rakentuivat. 
Kolmas olennainen tekijä oli ajattelu ja sen liikkuminen todellisuuden ja ku-
vitteellisuuden maailmassa niin, että leikki ja eri taidemuodot mahdollistivat 
rinnakkaisen todellisen ja kuvitteellisen maailman.  

Taiteen tutkimisessa peruskehä on taide, taiteilija ja teos (Eisner, 2002). Lap-
sen näkökulmasta kehä on sellaisenaan ongelmallinen. Eisner (2002) toteaa, että 
kun lapsi havainnoi aisteillaan ja käyttää taiteen välineitä ja menetelmiä, hän 
ensisijaisesti tutkii lähiympäristöään ja kokemuksiaan siinä. Lapsi tutkii leik-
kimällä ja sen yllykkeenä on harvoin lopputulos. Hän ei tee tekemistään toisille 
ja toisten tutkittavaksi. Kyseessä on tässä ja nyt vuorovaikutus (Eisner, 2002). 
Varsinaisessa taiteen tutkimuksessa taiteen tulee olla sellaista, mitä ihmiset ovat 
harrastaneet pitkiä aikoja ja jolle löytyy kulttuuri- ja vaikuttavuushistorialliset 
juuret (Elo & Arlander, 2017). Vadén ja muut (2014) ehdottavat lasten toimintaa 
kutsuttavan taiteen tekemisen sijaan taiteelliseksi toiminnaksi. Perusteluksi he 
esittävät, että taiteellinen tekeminen on tutkimista. 

Monista määritelmistä huolimatta varhaiskasvatuksen taidekasvatusmää-
ritelmä on edelleen toistaiseksi joukko näkökulmia. Tästä teen pitkän loikan 
tähän päivään ja otan vertailukohdaksi Reggio Emilian Italiassa. Varhaiskas-
vattajien laaja kansainvälinen kiinnostus paikkakuntaa kohtaan kiinnittyi en-
simmäiseksi alle kouluikäisten lasten kuvallisiin töihin, piirustuksiin. Nämä 
näyttivät jo vanhempien lasten töiltä. Reaktio oli ihastus ja ensimmäinen arvos-
tus tuli hienoista tuotteista. Vasta myöhemmin alkoi keskustelu Reggio Emili-
an taidepedagogiikasta, sen taustasta ja lapsista osana ympäröivää kulttuuria. 
Olennaista oli, mitä he ympärillään näkivät, miten arvokkaana he sen kokivat ja 
mitä he olivat valmiita tulevaisuudessa säilyttämään tai toiseksi muokkaamaan. 
Piirustuksilla oli aluksi välillinen aputehtävä, vaikkakin ne olivat arvokkaita 
sellaisinaan. Taideteokseksi arvottamisen puolesta ja vastaan, tekivät aikuiset. 
Käsitemäärittelyn keskeinen näkökulma onkin se, kenen silmin ja kenen tar-
peista taidekasvatusta tarkastellaan, lapsen vai taiteen. Vaikka jokainen lapsi jo 
vauvaiästä lähtien tutkii ja hankkii tietoa aistiensa välityksellä, niin oman kehon 
sisäisestä kuin ulkoisesta maailmasta, harva estetiikan tai taiteen teoreetikko 
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5.5 Kulttuuri, lastenkulttuuri, lasten kulttuuri ja luovuus 

-käsitteiden tarkennusta

Tarkastelin edellä rinnan esteettistä ja taidekasvatusta ja päädyin asettamaan 
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
teelliseen lapsia koskevaan tutkimukseen, koska näissä tutkijat tarkastelivat 



42

lapsuutta lapsilta kysymättä ja aikuisuuden näkökulmasta (Lönnqvist, 1992; 
Sutton-Smith, 1997). 

Eisnerin (1972, 1987, 2002) missio oli, että taide kuuluu kaikille. Hän ko-
rosti, että luovuus on läsnä kaikessa ja että taiteellisuus ei ole vain harvojen 
erityisominaisuus. Hän perusti ajatuksensa taideteoreetikko ja hahmopsykologi 
Rudolf Arnheimin (1904–2007), (1960) teoriaan havainnon kognitiivisuudesta. 
Varhaiskasvatuksen taidekasvatus on mahdollista sijoittaa taiteellisena toimin-
tana Eisnerin hahmottamaan taidepedagogiseen liikkeeseen ja kontekstitietoi-
seen taiteeseen. Lapsen ja taiteilijan taiteellisen toiminnan ero on sinä, että lapsi 
ensisijaisesti toimii ja tutkii taiteella havaintojaan ja on vuorovaikutuksessa. 
Taiteilija taas tietoisesti tekee taidetta ja taidetoiminnan päämäärä on taidetuo-
te (Eisner, 2002). Varhaiskasvatuksessa, ympäristö ja tekijän, lapsen, ikä luo-
vat kontekstin. Tähän myös sisältyy joustava luovuusajattelu, jossa tiedekin on 
luovaa ja että taidoilla on rooli taiteessa. Kolmikon esteettinen, kulttuurinen ja 
taidekasvatus yhteydessä ja erityisesti varhaiskasvatuksessa nousee esille käsite 
luovuus. Se on olennainen osa lasten toiminnallista prosessia olematta kuiten-
kaan suoraan esteettistä, kulttuurista tai taiteellista (Uusikylä 2012).

Kasvatustieteen professori Kari Uusikylä (2012) tiivistää luovuuskäsitteen
historialliset aikakaudet nerouden, lahjakkuuden ja omaperäisyyden ajaksi. 
Lahjakkuuden tutkijana hän korostaa lahjakkuutta jokaisen ihmisen perus-
ominaisuutena (2012) ja ympäristön ja yksilöiden omien lähtökohtien yhdessä 
muokkaamana erityisominaisuutena. Tieteen, teknologian ja innovaatioiden 
tutkimuksen professori emeritus Reijo Miettinen (2016) määrittelee luovuus-
käsitteen kehityskulun samansuuntaisesti. Lähtökohtana oli nerouslahjakkuus, 
joka vaihtui psykologi Joy Paul Guilfordin (1897–1987), (1967) luovan persoo-
nallisuuden luonteenpiirteiksi ja episodeiksi. Tämän jälkeen tuli systeeminen 
ajattelu, jossa psykologi Howard Gruber (1974) nosti esille luovuuden pitkäjän-
teisyyden ja vuorovaikutuksellisuuden ja viimein psykologian professori Mihai-
ly Csikszentmihályin (1988, 2006) määritteli luovuuden sosiokulttuuriseksi ja 
systeemiseksi yksilön ja tiedonalueen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toteu-
tettavaksi ilmiöksi. Hän toi luovuuteen flown ja positiivisuuden. Lahjakkuuden 
käsite on leima, niin taiteen kuin muunkin osaamisessa. Levitin (2016) esittää 
lahjakkuuden kehäpäätelmän:” Kun sanotaan, että joku on lahjakas, ajatellaan, 
että hänellä on synnynnäinen taipumus olla etevä. Mutta lopulta vain sovel-
letaan termiä taannehtivasti sen jälkeen, kun hän on saavuttanut tuloksia.” 
Levitinin (2016) tutkimuksessa musiikin vaikutuksesta ja oppimisesta ilmeni, 
että erityisosaajat harjoittelevat jopa kaksi kertaa enemmän kuin huonommaksi 
havaitut yksilöt. Erityisosaajan tasolle pääsy edellyttää 10 000 tuntia harjoit-
telua alalla kuin alalla. Aivot vaativat pitkän ajan kokemuksen informaation 
vahvistamiseksi hermokudoksessa. Alkuperäisen ärsykkeen toistaminen useasti 
vahvistaa muistia ja samalla taidon kehittymistä.
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5.6 Päivähoidon toimintatuokiosta varhaiskasvatuksen 

taiteelliseen toimintaan ja taidekasvatukseen

-
seminaarin oppiaineita olivat uskonto, etiikka, kasvatus- ja opetusoppi, kasva-

-

-

-

luovaksi toiminnaksi, eettissosiaaliseksi kasvatukseksi ja uskonnoksi, kielelli-

-

-
kasvatussuunnitelman perusteissa mainintana monipuolisena toimintana eri 

-

-
-
-

-
-
-

-
vää ulkoiluun, leikkiin, syömiseen, lepoon ja suunnitelmalliseen toimintaan ja 
niitä toteutettiin päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai puolivuosittain, joko 
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toistuvia yhteisiä toimintoja olivat musiikkihetket. Kahdeksankymmentäluvulla 
tuokiokeskeinen ja koko ryhmää käsittävä toiminta kyseenalaistui, aikuisjoh-
toisuus ja lapsiryhmän hallinta väistyivät ja tilaa sai lasten oma aktiivisuus ja 
aloitteellisuus (Alanen ja muut, 2009).

Taidekasvatuksen näkökulmasta kahdeksankymmentäluvun puolivälin jäl-
keen oli vallalla kahdenlaista kasvatusajattelua. Kummassakin suhtauduttiin 
kriittisesti käytännön toiminnan keskusaihesuunnitteluun. Ruotsista vaikuttei-
ta saanut päivähoidon kehittämishanke Mitä voisi olla toisin (Rusanen, 1990) ja 
Basun -projekti (Lahikainen & Strandel, 1987) kritisoivat vallalla olevia toimin-
tarakenteita ja halusivat ruotsalaiseen päiväkotikäytäntöön vedoten ja lapsen 
yksilöllisen ja oma-aloitteisuuden nimissä purkaa vakiintuneet toimintaraken-
teet, kuten yhteiset ruokailut, ulkoilut ja toimintatuokiot. Toisessa taas paino-
tettiin toiminnan suunnittelemista sisältöalueista käsin teemallisina projekteina 
niin, että niissä yhdistyy lapsen kehityksen ja sisältöjen logiikka (Kuosmanen, 
1994). Taidekasvatus ja erityisesti Reggio Emilia -pedagogiikka alkoi saada tä-
män ajattelun myötä vahvempaa sijaa varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen sisältöä säätelee laki (1973, 2015, 2018) ja suuntaa an-
tavat säädökset ja asiakirjat. Näistä vanhimpana on Kasvatustavoitekomitean 
mietintö (1980) ja uudemmat kaksi ovat Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet (2003, 2005, 2019). Kasvatustavoitekomitean mietinnössä (1980) taidesi-
sältöinen kasvatus oli esteettistä kasvatusta. Komitea täsmensi esteettisen kas-
vatuksen musiikkiin, kuvataiteeseen, kirjallisuuteen ja kielenkehitykseen sekä 
draamaan ja teatteriin liittyviksi toimintatavoiksi. 

Ensimmäisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteasiakirjan (2003, 2005) 
laatijat päätyivät taidekasvatukseen esteettisen kasvatuksen orientaationa. Kas-
vatuksen lähtökohtana oli sekä sosiaalinen tasa-arvoideologia, että tieteenala-
kohtainen suunnitelma. Kasvatuksen kuusi keskeistä sisältöä, matemaattinen, 
luonnontieteellinen, historiallisyhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja us-
konnolliskatsomuksellinen muodostivat kuuden orientaation kokonaisuuden. 
Esteettinen orientaatio oli laaja ja monitahoinen. Se avautui havaitsemisen, 
kuuntelemisen, tuntemisen ja luomisen, mutta myös kuvittelun ja intuition 
avulla. Orientaation kohteista ja sen kohteisiin lapsille syntyi kauneuden, har-
monian, melodian, rytmin, tyylin, jännityksen ja ilon, mutta myös niiden vas-
takohtien kautta omakohtaisia aistimuksia, tuntemuksia ja kokemuksia. Lapsen 
arvostukset, asennoituminen ja näkemykset alkoivat hahmottua. Ihmisenä ja 
ihmisyyteen kasvun kannalta samaistuminen oli yksi orientaation tärkeä pro-
sessi. Varhaiskasvatuksen esteettinen orientaatio täsmentyi kasvatuksen sisäl-
töalueeksi ja perusopetuksessa oppiaineeksi (Hytönen, 2017).

Toisen perusteasiakirjan (2019) laatijat päätyivät oppija eli lapsikeskeiseen 
ideologiaan. Sitä tukevat vapaus, luovuus ja ilmaisu. Luovuus, itseilmaisu ja 
aktiivisuus, spontaanisuus ja kokemuksellisuus ovat avainasemassa. Lapsen 
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-

Ensimmäisen perusteasiakirjan sisällölliset orientaatiot saivat uuden nimen, 
-
-

dot, monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, osallistuminen 
-

-

-

kuului kielellinen, kuvallinen, musiikillinen ja liikunnallinen toiminta, joka tar-

-

5.7 Varhaiskasvatuksen taidekasvatus, yksi käsite ja monta 

näkökulmaa

-
-

-

-

-
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kattavakaan. Ensimmäiset taiteen asiantuntijalautakunnat olivat rakennustai-
de, kuvaamataide, kirjallisuus, säveltaide ja draamallinen taide (Sokka, 2012). 
Sovellan jaottelun 1980-luvulla varhaiskasvatukselle ominaiseksi, siinä taidealu-
eet olivat kuvataide, kirjallisuus, musiikki ja teatteri, erityisesti nukketeatteri. 
Sisällytän käsityön ja askartelun kuvataiteeseen, tanssin musiikkiin ja sirkuk-
sen teatteriin. Tässä jaottelussa oppiaineet kuvaamataito, laulaminen, lukemi-
nen ja kirjoittaminen ja voimistelu saavat taiteen aseman, vaikka ainoastaan 
kuvataiteessa esiintyy sana taide. Varhaiskasvatukseenkin ulottuvassa taiteen 
perusopetuksessa (2017) taiteen osa-alueet ovat arkkitehtuuri, kuvataide, kä-
sityö, mediataiteet, musiikki, tanssi, teatteritaide, sanataide ja sirkustaide. Ni-
mitykset ovat ajassa muuttuvia valintoja olematta koskaan täydellisesti ajan 
tasalla. Esimerkiksi kuvataide on vuosien 1980–2020 kuluessa ollut kasvatusta 
ohjaavissa asiakirjoissa kuvaamataidetta, kuvaamataitoa, kuvallista ilmaisua, 
kuvallista taidetta, kuvataidetta ja visuaalista taidetta.

Kierrettä määrittelyn moninäkökulmaiseen haasteeseen luovat kolmen, kas-
vatuksen, taiteen ja estetiikan filosofioiden ohella kasvatukseen ja taiteeseen 
liittyvät tieteenalat, kasvatustiede, psykologia, erityisesti kehityspsykologia ja 
sosiaalipsykologia, kuin myös yhteiskuntatieteet, sosiologia, kulttuuriantropo-
logia ja politiikka puhumattakaan lääketieteestä ja näiden kaikkien erityisalu-
eista. Taiteen tiede on estetiikka, aistitietoa käsittelevä tiede, jonka nimi tuli 
filosofi Alexander Baumgartenilta (1714–1762), (1750). Baumgartenille estetiikka 
oli yhtäältä ”logiikan sisar”, joka osoitti aistimusten alueen kognitiivisen arvon 
ja tähtäsi metodisesti jälkimmäisen ymmärtämiseen ”sellaisenaan, kauneuden 
sisältäen”. Se oli samalla metodi, jonka päämääränä oli aistihavainnon täydentä-
minen järjen tarjoamien välineiden avulla (1750). Taidefilosofi Monroe Bearsley 
(1915–1985), (1975) tulkitsi, että estetiikka etääntyi filosofi Immanuel Kantin 
(1724–1804), (1781, 2016) ajattelun myötä välittömän aistielämyksen kokemuk-
sesta ajatukseen taiteesta vapaan mielikuvituksen leikkinä. Vasta myöhemmin 
ajan myötä tutkimuksen kohteeksi tuli itse teos ja sen ominaisuudet.

Tutkijana haasteeni on, kuinka yhdistän yhdeksi, yleiseksi ja yksiselitteisek-
si käsitteeksi varhaiskasvatuksen taidekasvatus, kun sen osina ovat toisaalta 
estetiikka, taide ja kulttuuri sekä toisaalta kasvatus ja opetus, kehitys ja oppi-
minen. Haastetta kasvattaa moninaisuus, kuinka muokkaan monesta näkökul-
masta koostuvasta aineistosta mahdollisimman yksiselitteisen ja toiminnalli-
sen määritelmän, joka kuvaa sekä yksilöllisen, että ryhmässä kasvavan lapsen 
varhaisvuosina rakentuvaa, ajassa tapahtuvaa, tulevaisuuteen suuntaavaa sekä 
kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevaa taidekasvatusta? Puhumattakaan siitä, 
että kaikki aineiston osatekijät ovat riippuvaisia ajallisesta kontekstista ja siinä 
tehtävissä tulkinnoista. Ajatukset ja käsitykset muuttuvat. Määritelmän erityi-
nen lisähaaste on varhaiskasvatus kasvatuksen erityisalueena ja varhaiskas-
vatuksen taidekasvatus erityisalueen osa-alueena. Kasvatuksellinen erityisyys 
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-

-
-

-

-

-

Varhaiskasvatuksen taidekasvatus on olennainen osa lapsen 

jatkuu vauvana, vauvan ja vanhemman ja muiden vauvalle tärkei
den ihmisten välisenä vuorovaikutusleikkinä ja jatkuu varhaiskas

5.8 Varhaisiän taidekasvatuksen koulutuksellinen tuki 

-
mintaa, jossa taide ja taiteellinen ilmaisu ovat jollain tavoin läsnä joko opetet-

-

-
-

muun muassa musiikkioppilaitokset, kuvataidekoulut ja muut taideoppilaitok-

-
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ryhmää. Erityisesti vauvaikäisten muskari- ja tanssiryhmät olivat suosittuja 
(Luoma, 2020).

Taidekasvatuksessa, niin yksittäisen lapsen kuin taiteen ammattia opiske-
levan tai taidetta eri kontekstissa opettavan opintopolku on monihaarainen. 
Opettajien varsinaisen taideopettajuuden reitit erkanevat varhain. Taidekoulu-
jen opettajat ja peruskoulun taideaineiden aineopettajat suorittavat tutkintonsa 
taidekorkeakouluissa. Heillä on mahdollisuus perustutkintonsa jälkeen toteut-
taa täällä oman taidealueensa jatko-opintoja. Varhaiskasvatuksen opettajat ja 
lastenhoitajat sekä peruskoulun luokanopettajat saavat taidekasvattajan kou-
lutuksensa peruskoulutuksensa yhteydessä. Opettajien lähtökohdat käytännön 
taidekasvatukseen ovat erilaiset. Osalla heistä on jo opiskelujen alkaessa laaja-
alaista taiteen osaamista ja vuosien harrastuskokemusta, osalla taas pääasias-
sa peruskoulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja. Taiteilijat kouliintuvat taiteen 
opettamiseen pitkälti käytännön työssä, opettamalla toisille sitä, mitä itse osaa-
vat (muun muassa Rusanen, 2007). 

Lastentarhanopettajakoulutuksen siirryttyä yliopistoihin vuonna 1995, tai-
deaineiden kokonaisopetustuntimäärä alkoi laskea. Samanaikaisesti taiteen pe-
rusopetuksen tuntimäärä kasvoi ja taiteen harrastamisen ja varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen ulkopuolella tapahtuvan lastenkulttuuritoiminnan tukemi-
nen vankistui (Luoma, 2020). Hytösen (2017) näkemys lastentarhanopettajakou-
lutuksen tulosta ja olosta yliopistossa oli, että se alkoi suuresta hoivaosuuden 
huolesta. Koulutusta muokattiin paremmin yliopistoon sopivaksi, lisättiin ma-
tematiikan ja kielen opetuksen perusteet ja supistettiin käytännönharjoittelua 
ja kevennettiin ilmaisuaineiden opetusta. Opiskelijat ”vapautettiin” kaikkien 
taitoaineiden yhtä laajoista pakollisista opintojaksoista ja he saattoivat valita 
ne ilmaisuaineet, joihin syventyivät. Nykyisin tulevat peruskoulun ja varhais-
kasvatuksen opettajat opiskelevat musiikkia ja kuvataidetta perusopintoihin 
kuuluvina sisältöalueina ja valitsevat sivuaineinaan muita taito- ja taideaineita 
nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikkia taideaineita yhdistäen ja pro-
jektimaisesti (Rusanen, 2007).

Korkea-asteen taideoppilaitosten tarjoama taide voi tarkoittaa kuvataidet-
ta, mutta myös laajasti taiteen eri osa-alueita, musiikkia, teatteria tai tanssia. 
Ensimmäisessä Taideteollisessa korkeakoulussa (1871–2010) taideopetus iden-
tifioitui kuten anglosaksisissa kielialueilla kuvataiteisiin. Vuodesta 1961 aina 
vuoteen 2005 se oli kuvataideopettajia kouluttavan taidekasvatuksen osaston 
pääaineen nimike, kunnes 2005 siitä tuli visuaalinen kulttuurikasvatus. Vuodes-
ta 2010, kun taideteollinen korkeakoulu yhdistyi Helsingin kauppakorkeakoulun 
ja teknisen korkeakoulun kanssa vuonna 2010 Aalto yliopistoksi, sen taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulussa saattaa opiskella arkkitehtuuria, elokuva- ja la-
vastetaidetta, muotoilua, audiovisuaalista viestintää, taidekasvatusta ja taidetta. 
Aalto yliopiston Taiteen laitoksen opetusohjelma sisältää kuvataidekasvatusta, 



49

kuvataiteita, taiteen kuratointia ja näyttelypedagogiikka, visuaalista kulttuuria, 
-
-

-
manistisen tiedekunnan taideoppiaineita ovat elokuva-ala, estetiikka, musiik-

-
dekuntaan ja jakaantuu musiikin, kuvataiteen ja kulttuurin tutkimuksen lai-

Ammattikorkeakoulut, joita on kaksikymmentäkaksi eri puolella Suomea, 

Ne kattavat taiteen alat laajasti sisältäen musiikin, esittävän taiteen, kuvatai-

5.9 Tutkimusta tukevia taidekasvatuksen näkemyksiä ja 

vaikuttajia

Taidekasvatuksen traditiot elävät kasvattajien taidekasvatuskäsityksissä ja am-

-

taidetta itsessään arvokkaana pitävänä ja mielikuvitusta vapauttavana luovana 
itseilmaisuna, osana jokapäiväistä elämää sekä arkea ja taiteen vastaanottamis-

-

monimenetelmällisyys, erilaisten näkökantojen tarjoaminen, eklektisyys, jo-
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(1930–2004), (1976, 2001) tavoin taiteen ja tieteen verrannollisuuden ja että 
taiteen sisältöä ohjaa sosiologiset ja poliittiset virtaukset. Efland integroi sym-
bolien prosessointiin perustuvia ja sosiokulttuurisia näkemyksiä. Hän (1998) 
tukeutui taideoppimismäärittelyssään Bruneriin (1986), tämän narratiiviseen 
ja kognitiiviseen tapaan jäsentää kokemuksiaan. Taiteellisessa toiminnassa ko-
rostui metaforinen ajattelu ja se liittyi narratiiviseen tiedonmuodostuksen, jossa 
yksilö rakensi merkkien avulla erilaisia kertomuksia. Metaforat olivat kuitenkin 
välttämättömiä myös tieteessä. Loogis-tieteellinen ja taiteellinen merkityksen-
anto olivat toisiaan täydentäviä, eivät vastakkaisia. 

Efland (2002) päätteli, että ymmärtääkseen taideteosta vastaanottajan oli 
nähtävä sen esteettiset aspektit. Tämän lisäksi kestävä tulkinta edellytti aina 
ympäröivän kontekstin ymmärtämistä, koska taideteokset käsittelivät koke-
muksia, tunteita ja tapahtumia. Teoksen kontekstin ymmärtäminen vaati eri 
alojen tietojen yhdistelyä. Teoksen ilmaiseva sisältö heijasti taiteilijan motiive-
ja ja häneen vaikuttaneita kulttuurisia tekijöitä. Eflandin (2002) näkemys tai-
deoppimisen luonteesta perustui kognition integroivaan luonteeseen. Tiedon 
integroinnin ohella hän painotti kognitiivisen joustavuuden, mielikuvituksen 
ja esteettisten kokemusten merkitystä taiteellisessa tietämisessä. Taiteiden lo-
giikka ja merkityksenanto perustuivat narratiivisuudelle ja metaforille. Mieliku-
vituksen tuotteet toivat kulttuuriin uusia näkökulmia. Taiteellisella kognitiolla 
oli useita muotoja, jotka eivät ole ristiriidassa keskenään. Ne kaikki saivat al-
kunsa kehon kokemuksista, mutta niihin liittyi aina kulttuurin kohtaaminen. 
Todellisuuden ymmärtäminen vaati sekä tieteellisiä, että taiteellisia oivalluksia, 
ruumista ei voi erottaa mielestä eikä ajattelua tunteista tai yksilöä sosiaalisesta 
maailmasta (Efland, 2002). 

Eisner (2002) puolestaan lähestyi kognitiota erilaisten representaation muo-
tojen avulla. Vastaanottamisen sijaan olennaista oli, mitä ihminen teki havain-
nolla, miten hän representoi eli esitti sen. Eisnerilla oli pitkäaikainen kiinnos-
tus siihen, mitä koulun taideoppitunneilla todella tapahtui ja miten lapsen ja 
opettajan ääni kuului. Hänellä (1979, 1987, 2002) oli vahva näkemys taidekas-
vatuksen ainutlaatuisuudesta inhimillisessä kasvatuksessa. Eisner (2002) pu-
hui yhdeksänkymmentäluvun alusta lähtien kasvatuksen tutkimuksen uudesta 
paradigmasta, jossa korostui mittaamisen sijaan laadullisuus. Hän painotti kas-
vatuksen tutkimuksen neljää seikkaa, kontekstia, tapaa, jolla muoto informoi 
ymmärrystä, komponenttien välisen suhteen merkitystä ja tulosten arvioinnissa 
persoonallista ääntä. Taideaineet olivat kautta aikojen korostaneet muodon tär-
keyttä tunteen luojana ja tunteen suhdetta syvälliseen ymmärrykseen. Uudessa 
paradigmassa olennaista olivat siis konteksti, yksilölliset vivahteet, tutkijan oma 
persoonallinen ääni ja esteettisesti muotoiltu kirjoitus (Eisner, 1990).

Eisner (2002) tuskaantui muutoksen hitauteen. Hän muistutti, että taidekas-
vatus oli yhä edelleen laadullista ja yksilöllistä (välimatka ja aika tuovat esiin 
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uutta, taideteos ei ole kerralla “katsottu”), yllätyksellistä ja monitavoitteista (vää-
rin tekeminen ei ole välttämättä väärin, vaan joskus alkuperäistä suunnitelmaa 
tärkeämpää), opetti sisällön ja muodon yhteyden (miten -opettamista minkä 
–opettamisen sijaan), auttoi ymmärtämään näkymätöntä (tieto ei ollut vain 
näkyvää), opetti käyttämään monia välineitä (mieli ei ollut synnynnäistä, vaan 
lapsi toimi oman oppimisensa arkkitehtina) ja oli erityinen kokemisen muoto 
ja aistien supermarketti. On hyvä muistaa, että Eisnerin ja Eflandin ajattelussa 
taide oli ensisijaisesti kuvataidetta.

Kuvataidekasvatuksen vahva vaikuttaja oli itävaltalaisen taidekasvatuksen 
professori Victor Lowenfeldin (1903–1960) vuonna 1947 (1975) ilmestynyt kirja 
Creative and Mental Growth, jossa hän esittelee lapsen kuvataiteellisen kehi-
tyksen vaiheet. Kehitysvaiheiden perintö on vahva. Etenkin kuvataideterapias-
sa näitä hyödynnetään yhä eri puolella maailmaa. Käytännössä Lowenfeldin 
oma tutkimuksellinen anti oli vähäistä ja ristiriitaistakin. Taidehistorioitsija 
Megan Sullivanin (2015) tutkimus kertoo, että Lowenfeld itse asiassa loi mal-
linsa hyödyntäen muiden aikalaistensa töitä. Lowenfeldin keskeisiä lähteitä 
olivat esimerkiksi Freudin Unien tulkinta (1900, 1968), filosofi George Henri 
Luquet ń (1876–1965) teos Children ś Drawings (Le Dessin Enfantin) (1927, 
2001), Fröbelin sveitsiläisen esikuvan, kasvatuksen uudistaja Johan Heinrich 
Pestalozzin (1746–1827) vaikutteita heijastava teos Education of Man (1825) ja 
piirustuksenopettaja Walther Krotzschin (1878–1951) tutkimus lapsista taitei-
lijoina (1917) Rhytmus und Form in der freien Kinderzeichnung: Beobachten 
und Gedanken uber die Bedeutung von Rytmus und Form als Ausdruck kin-
derliche Entwicklung. 

Taidekasvatuksen professori Antero Salminen (1939–2003), (2005) oli sitä 
mieltä, että italialainen Corrado Ricci (1858–1934) oli ensimmäinen varsinainen 
lapsen kuvataiteellisen kehityksen tutkija. Löydän hänestä vain vähän tietoa. 
Sen verran kuitenkin, että Riccin tekemä ja vuonna 1887 ilmestynyt kirja L’Arte 
dei bambini oli oletettavasti ensimmäinen kuvaileva tutkimus lasten piirustuk-
sista ja muovailutöistä.

Herbert Read (1893–1968) oli monipuolinen taidefilosofi, -kriitikko ja -histo-
rioitsija. Paitsi taiteesta, Read oli kiinnostunut myös sosiologiasta ja psykologi-
asta. Tämä näkyy hänen paljon siteeratussa teoksessaan Education through Art 
(1943). Readin esille nostama ajatus taidekasvatuksesta johti INSEA:n (Inter-
national Society for Education through Art) perustamiseen vuonna 1952. Teos 
herätti kahdeksankymmentäluvun alussa uudestaan keskustelua yksilöllisyy-
den kunnioituksen ja kollektiivisen harmonian periaatteiden yhdistämisestä 
(Mantere, 1985).

Kuvataiteenopettaja Judith Smith Koroscikin (1990) tutkimus kuvataiteen 
oppimisesta ja taiteen ymmärtämisestä perustui kognitiivisen kuvataiteen op-
pimisen malliin. Ymmärtäminen rakentui kahteen toisiinsa liittyvään kognition 
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näkökulmaan, niin oppijan parhaillaan hallitsemaan tietoon, taitoihin ja ko-
kemukseen kuin oppijan käyttämiin tiedonhankinnan strategioihin (Bruner, 
1990).

Suomalaisessa musiikkikasvatuksessa on kaksi filosofista valtavirtaa esteet-
tinen ja praksaalinen. Näistä jälkimmäistä edustaa musiikkitieteen professori 
Thomas Regelski musiikin filosofian ja sosiologian tutkijana. Hänen vahva vies-
tinsä on, että musiikinopetuksen tehtävä on saada aikaan lapsessa koko elämän 
ajan kestävä musiikkikäyttäytymisen käytäntö (Regelski, 1997, 2005). Tässä on 
apuna Regelskin (1997) oppimiseen johtavista toiminnoista taidekasvatukseen 
soveltama taksonomia, jossa hän jakaa musiikkitoiminnot kognitiivisiin, affek-
tiivisiin ja psykomotorisiin. Toinen vaikuttaja on kasvatuksen kriittistä teoriaa 
edustava musiikkitieteen professori David Hargreaves ja hänen tutkimuksensa 
lapsen kehityksen ja musiikkikasvatuksen välisestä suhteesta (1999). Hargrea-
vesin (2019) viimeisin tutkimushanke liittyy musiikin ja hyvinvoinnin yhteyteen 
varhaislapsuudessa.

Professori Liora Bresler Illinoisin yliopistosta on ahkera Pohjoismaissa vie-
railija. Hänen monitieteinen työnsä keskittyy taiteisiin ja laadullisiin menetel-
miin. Musiikkiopintojen ja pianotutkinnon ohella hän paneutuu myös kuva-
taiteisiin. Bresler (2007) ehdottaa estetiikkaa kaiken laadullisen tutkimuksen 
lähtökohdaksi. Tutkimustensa ja julkaisujensa avulla Bresler (2017) kehottaa 
kulttuurin ja taidealueiden asiantuntijoita, kouluttajia ja tutkijoita keskittymään 
ihmisen kehityksen kannalta avainalueisiin, jona hän pitää erityisesti varhais-
kasvatusta. Bresler (2013) korostaa kehollisuuden merkitystä varhaisvuosien 
taidekasvatuksessa. Breslerin vaikutus ulottuu kansainvälisen kasvatuksen ja 
taiteen aikakausilehden The International Journal of Education and Arts (2000) 
perustamiseen ja taidekasvatuksen käsikirjan syntymiseen (2007).

Trevarthen ja Bjørkvold (2016) toteavat yhteisessä tutkimusartikkelissaan, 
että intersubjektiivisuuden johtoajatus on musiikillisen ihmisen ja musiikin 
kommunikatiivisessa luonteessa. Bjørkvold kutsuu teoriaansa The muse wit-
hin ja Trevarthen taas omaansa communicative musicality. Molemmissa teori-
oissa olennaista on rytmisyys. Ihmisellä on luontainen tapa lähestyä toista ja 
kertoa olemassaolostaan kehon kielellä, liikkumalla, laulamalla ja tanssimalla. 
Laulaminen on hengittämistä ja liikkuminen toimimista musiikin kanssa. Kak-
sijalkaisten polyrytminen tapa liikkua viestii toiselle tahtotilaa ja tietoisuutta 
siitä, että itse on läsnä, että on toisia. Lapsi alkaa jo seisomaan noustessaan 
liikkumaan rytmikkäästi. Molemmat tutkijat ovat kriittisiä lapsen kehityksen 
nykytutkimukseen. Kritiikin kohteena on lapsen kehityksen tutkiminen kog-
nitiivisina taitoina ja riippuvuussuhteena vanhempiinsa. Jälkimmäinen huo-
mautus liittyy kiintymyssuhdeteorian ylitulkintaan. Jo vastasyntynyt osoittaa 
nauttivansa seurasta.
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Professori Marjatta Bardy (2007) kirjoitti toimittamassaan Taide keskel-
lä elämää -julkaisussa tekijän ja kokijan taiteessa kohtaamisesta. Hän korosti 
taiteen ja arjen välistä yhteyttä. Kokoavana tekijänä oli kulttuuriantropologi, 
psykologi, sosiologi, kielen ja oppimisen tutkija Gregory Batesonin (1904–1980), 
(2000) ajattelu mielen eri kerrosten välisestä kommunikaatiosta. Sosiaaligeron-
tologian professori Antti Karisto (2007) pohti taiteen tilaa kognitiivisena, es-
teettisenä ja moraalisena tilana. Toisin kuin Kant (1764) piti nämä tilat erillään, 
Karisto näki tilat toisiinsa vaikuttavina ja päällekkäisinä. Karisto jatkaa, että 
modernissa ajattelussa tiede ja taide erotetaan toisistaan. Taiteen kognitiivinen 
puoli perustuu kieleen. Taide on empirismin kritiikkiä ja tietäminen ei ole pel-
kästään kognitiivista. Karisto tiivisti, että taiteen elämysmuotoja ovat innova-
tiivisuus, reflektiivisyys ja asioiden hallinta. Sava (1992) käytti työvälineenään 
taiteellisesteettistä tiedon mallia tutkiessaan koulumaailmassa tapahtuvan tai-
teen opettamista ja taideoppimista. Mallissa oppija yhdisti kokeillen ja valikoi-
den aisti- ja tunnetietoa, taito- ja toimintatietoa ja käsite- ja mielikuvatietoa. 
Sava tarkasteli taiteellista tietämistä dialogisena. Tarkemmin taide oli kokemuk-
sen viestintää itsen ja toisen välillä. Savan tutkimuksessa taide- ja taitoainei-
ta yhdisti niiden ominaisuudet, joita olivat nonverbaalinen luonne, käytännön 
toiminta (tekeminen-tuottaminen), produktion luomisprosessi ja toiminnan ja 
tekemisen persoonallinen luonne. Myöhemmin Sava (1998) eritteli tietämisen 
komponentteja aisti- ja tunnetieto, taito- ja toimintatieto, käsite- ja mielikuva-
tieto. Mietiskelevä ajattelu ja dialoginen tietäminen olivat todellisuussuhteen 
reflektointia vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
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6 TAUSTATUTKIMUKSIA JA KEHITTÄMIS-
HANKKEITA

6.1 Varhaiskasvatuksen ja varhaisiän 

taidekasvatustutkimuksia

-

-
-
-

Vuodet 1980–1990

-
-

manistista reseptiotutkimusta taiteen ymmärtämisestä ja vastaanottamisesta 
-

-
ria myyttien merkitysrakenteesta ja merkkien ja merkitysten tutkimus semio-

-
-

-
-

vuotiaana, angloamerikkalainen lapsi aloitti koulun viisivuotiaana, neuvostoliit-
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Italiassa ja Ranskassa lapset saattoivat olla koululaisia jo kaksivuotiaina, riip-
puen perheiden varallisuudesta ja koulun ylläpitäjästä. Päivähoitojärjestelmä oli 
kansainvälisesti epäyhtenäinen. Itäeurooppalainen järjestelmä muistutti poh-
joismaista käytäntöä enemmän kuin angloamerikkalainen.

Varsinaista varhaisvuosien taidekasvatustutkimusta tehtiin USAn, DDRn ja 
Neuvostoliitostan ohella Ruotsissa ja Norjassa. Kotimaiset tutkimukset keskit-
tyivät kouluikäisiin. Näitä olivat Savan (1981) tutkimus peruskoulun ala-asteen 
kuvaamataidon kirjoitetun opetussuunnitelman arvotaustasta ja Saarnivaaran 
(1979, 1993) lasten taidekäsityksiä ja -ajattelua selvittävä tutkimus sekä Huuh-
tasen (1984) taidekasvatuskäsitteen neliulotteinen määritelmä taiteesta taide-
aineiden opetuksena, kuvataiteen opetuksena, taide esteettisenä kasvatukse-
na ja taide- ja kulttuuripoliittisena hallinto- ja päätöksentekona. Saarnivaaran 
tutkimus osoitti taiteilijan ja lapsen ajattelutavan poikkeavan toisistaan. Lapsi 
sovelsi lineaarista ajattelua ja päättelyä ja ongelmanratkaisumalleja, kun taas 
taiteilijalle oli ominaista kokonaisvaltainen, samanaikainen ja päällekkäinen 
ajattelu- ja hahmotustapa. 

Kirjallisuuskasvatuksessa vaikutti itävaltalainen itseoppinut psykologi 
ja luonnonkauneudesta ja modernista estetiikasta väitellyt Bruno Bettelheim 
(1903–1990), (1975) ja hänen psykoanalyyttinen tulkintansa kansansaduista. 
Se sai kasvattajilta vastakaikua ja vahvisti yleistä näkemystä taiteesta erityi-
sesti lasten tunteita purkavana ja niitä käsittelevänä toimintana. Suomalaista 
lasten kirjallisuuskasvatusta käsittelevä perustutkimus oli Helsingin yliopiston 
psykologian professorien Lehtovaaran ja Pirkko Saarisen lasten lukuharrastus-
tutkimus vuodelta 1976.

Lasten musiikkikasvatuksen keskeinen tutkija oli ruotsalainen Bertil Sun-
din (1924-2009), (1997) ja hänen jo vuosina 1960–1963, kolmessa tukholmalai-
sessa päiväkodissa toteuttama etnografinen musiikkitutkimus lasten omasta 
musiikkikulttuurista ja heidän tekemistään lauluista. Sundinilla oli kaksi vies-
tiä. Ensimmäisen mukaan laulaminen oli perusviestintää ja musiikki vaikutti 
lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Hän korosti, että lapset leikkivät luon-
taisesti äänillä, rytmillä, liikkeillä, kertovat tarinoita, laulavat, tanssivat, muo-
vailevat ja maalaavat. Sundin näki mielikuvituksen ja ilmaisun osana esteettistä 
toimintaa. Toinen viesti oli, että lapsen musiikillinen luovuus oli riippumaton 
laulutaidosta, älykkyydestä tai vanhempien kiinnostuksesta musiikkiin. Kyse 
oli laajemmasta yhteiskunnallisesta suhtautumisesta luovuuteen.

Norjalaisen Bjørkvoldin (1980, 2007) tutkimus käsitteli lasten spontaania 
laulamista ja tutkimuksellaan hän loi käsitteen Den musiska mäniskan, The 
muse within, jolla Bjørkvold korosti musiikkiin liittyvää luovaa leikkisyyttä 
ja iloa. Kyse oli virkistyksen lisäksi uudelleen luomisesta. Bjørkvoldin (1980) 
tutkimuksen yhteenvetona oli, että kotona ja päiväkodeissa laulaminen oli 
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-

päätyi ajatukseen, että musikaalisuus on moniulotteinen ja komplisoitu kogni-

Vuodet 1991–2000

valtakunnallinen opetussuunnitelma, jonka perusteella kunnat laativat omat 

-
-
-

yleensä oppimisprosessin kannalta ja erityisesti kulttuurisen tasa-arvon turvaa-
-

musiikkikasvatuksen tutkimus oli yksi seitse-

-

-
-

sen perusteella kokemus edeltää varsinaista tietämistä olematta kuitenkaan 
-

periaatteet ja opetussuunnitelmat olivat muuttumassa ja tunnekokemusten ri-

-
teyksiä esiopetusikäisten lasten osoittamaan empatiaan ja prososiaalisuuteen 

-
-
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-
lisiä asioita ja ilmaisemaan niitä liikkuen, visuaalisesti kuvallisessa ilmaisussa 

Kuvataide -

-
vatuksen osaksi taidekasvatusta ja taidekasvatuksen eri taiteen alueiden kas-

-

-

-

-
-
-

-
-
-

mään esimerkiksi valokuvia ja taidekuvia omassa työskentelyssään perinteisten 

Draamaleikin pedagoginen prosessi ja opettajan rooli sen toteuttamisessa 

että draama oli vuorovaikutuksellista ja jokainen lapsi toimii siinä omana itse-
-

Vuodet 2001–2010
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kouluikäisten, koulumaailmaan liittyvästä ja laajasti taidetta koskettelevasta 
leikki- ja taidekasvatustutkimuksesta.

Päivi Kukkamäki (2002) loi musiikkikasvatukseen, erityisesti pienten 
lasten laulunopetuksen suzuki -menetelmän, opetusohjelman ja materiaalin. 
Työ perustui Kukkamäen 12 vuoden kehittämistyöhön.

Marja Ervastin (2003) lisensiaatintutkimuksessa tärkeimmiksi nousivat op-
pimisympäristön merkitys sekä Orff-pedagogiikan korostama kokonaisvaltai-
nen näkökulma musiikin opettamisessa. Kokonaisvaltainen näkökulma tarkoitti 
kasvatusta musiikkiin, musiikillisen ilmaisun kehittymistä ja musiikin eri pe-
ruskäsitteiden oppimista aktiivisen musisoinnin ja keksinnän kautta sekä kas-
vatusta musiikin avulla, jossa musiikkikasvatus oli kiinteästi yhteydessä muihin 
taidemuotoihin, oppiaineisiin ja teemakokonaisuuksiin.

Tuija Honkasen (2001) lisensiaatin tutkielma paneutui yleissivistävän koulun 
musiikkikasvatuksen päämäärään. Hän lähestyi aihetta sekä Keith Swanwickin 
ja Bennet Reimerin esteettisen musiikkikasvatusfilosofian ja David Elliotin ja 
Thomas Regelskyn praksaalisen musiikkikasvatuksen filosofian kautta. Ihmis-
käsitys näyttäytyi molemmissa kulttuurisena. Sen sijaan käsitykset musiikin 
arvosta poikkesivat. Esteettisessä painottui esteettinen kokemus, kun taas prak-
saalisessa musiikilla ei ollut itseisarvoa.

Pirkko Paanasen (2003) tutkimus käsitteli tonaalisen musiikin perusraken-
teiden kehittymistä musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 
6–11. Paananen päätyi ajatukseen, että esikouluikään tullessaan lapset kyke-
nivät tuottamaan soitinimprovisaatioissa paremmin musiikkia, jossa on pulssi, 
rytmikuviot ja fraasirakenne kuin melodian motiivista ja tonaalista rakennetta. 
Tutkimuksen tulos oli, että lapsen kognitiivismusiikillinen kehitys oli sekä vai-
heittaista ja asteittaista. Paananen päätteli, että lapsi kykeni ensin havaitsemaan 
tonaalisen musiikin perusrakenteita ja käyttämään niitä improvisoinnissa ja 
että harmonian taidot kehittyivät hitaammin.

Inkeri Ruokosen (2005) tutkimuksen kohteena olivat lahjakkaiden lasten 
oppimisympäristöt Suomessa ja Virossa. Hän havaitsi, että molemmissa maissa 
koulujärjestelmä arvostaa lapsen yksilöllisyyttä, mutta suuret ryhmät ja kaik-
kien oppilaiden yhdessä toimiminen tasapäistää ja ohjaa lahjakkaita osaksi val-
tavirtaa. Sosiaalisesti taitavat lahjakkaat lapset alisuoriutuvat huomattavasti 
vähemmän ja he auttavat tovereitaan. Suuret lapsiryhmät, fyysinen ympäristö 
ja avustajien puute vaikeuttivat apua tarvitsevien lasten huomioimista.

Maija Fredrikson (2005) tutki Maurice Merley-Pontyn (1968) kehollisuuden 
käsitteen kokonaisvaltaista kokemista musiikissa. Hän hyödynsi lasten kehon 
narratiiveja paneutuen kehollisuuteen pedagogisena käsitteenä, nimenomaan 
Dalcroze-metodin näkökulmasta.

Heikki Ruismäen ja Tarja Tereskan (2006) tutkimus selvitti esikoulu-
opettajien omien varhaislapsuuden musiikkikokemusten ja opiskeluaikaisen 
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musiikillisen minäkäsityksen ja opettajakoulutuksessa musiikillisen edistymi-
sen yhteyttä. Tuloksena oli, että vahvimmat tekijät olivat laulamisen tuottama 
mielihyvä, laulamisen määrä, omien laulujen tekeminen ja kodissa vallitseva 
musiikin arvostus. Kodin vaikutus oli muutenkin merkittävä, perheen yhtei-
nen musisointi, erilaisten soittimien ja pianon tai muun kosketinsoittimen ole-
massaolo selittivät vahvaa minäkäsitystä ja musiikillista edistymistä. Tutkimus 
vahvisti varhaislapsuuden musiikillisten kokemusten merkitystä niin persoonal-
lisuuden kuin musiikillisessa kehityksessä.

Ruismäen ja Tereskan (2008) toinen tutkimus käsitteli esikouluopettajiksi 
opiskelevien käsityksiä heidän varhaisesta musiikin oppimisestaan päiväkodissa 
ja nykyisissä opettajaopinnoissaan. Opiskelijat olivat saaneet opetusta 4–6-vuo-
tiaina, 7–12-vuotiaina, 13–15-vuotiaina, 16–19-vuotiaina ja 20–25-vuotiaina. 
Opiskelijoiden käsitykset musiikinopetuksesta olivat myönteisimmillään päivä-
koti-ikäisinä, 4–6-vuotiaiden ikäryhmässä. Ne kääntyivät laskuun alakoulus-
sa, kunnes alkoivat kohota nousuun murrosiän loppuvaiheessa. Sukupuoliero 
oli tilastollisesti merkitsevä paitsi yläkouluikäisillä. Eniten iloa oppilaille tuotti 
laulaminen ja soittaminen, musiikin teoria tuntui vastentahtoiselta.

Ruotsalaisen tutkijan Ulla Lundin (2010) alle koulu- ja alakouluikäisten 
lasten kuvataidekasvatusta käsittelevä tutkimus selvitti, mitä kuvan ja vi-
suaalisen kulttuurin toimintoja sisältyi tukholmalaisen varhaiskasvatuksen ja 
alkuopetuksen oppimisprosesseihin ja kuinka kuvakielen ja estetiikan oppi-
misprosesseja voidaan tutkia. Lundin tutkimustuloksena oli, että ympäröivä 
maailma, ajassa vallalla olevat merkitykset heijastuivat lasten tekemiin kuviin.

Kirjallisuus- ja draamakasvatukseen liittyvä Pirkko Karvosen (2005) 
kasvatustieteen tutkimus selvitti päiväkodin mahdollisuuksia lapsen kielellisen 
kehityksen tukemisessa. Karvonen kehitti lukemistietoisuutta ja lukutaitoa vah-
vistavan leikkiperustaisen lukuleikkiohjelman käyttäen sukeutuvaa lukutaidon 
teoriaa. Sukeutuva teoria on läheinen Vygotskyn (1978) lähikehityksen vyöhyke 
-teorialle. Ohjelma sisältää jatkotarinoiden lukemista, kahdestaan lapsen kans-
sa lukemista, teksteistä keskustelemista, lasten kysymyksiin vastaamista sekä 
monipuoliseen ilmaisuun ja lapsen lukuvalmiuksien kehittämiseen keskuste-
luun kannustamalla. Ohjelman taustalla oli Glenn Domanin (1991) kehittämä 
menetelmä, joka osoittautui tuloksekkaaksi jo alle kolmivuotiaiden lukemaan 
oppimisessa.

Göteborgin yliopiston tutkijaryhmä Niklas Pramling, Maj Asplund Carls-
son, Ingrid Pramling Samuelsson, Bengt Olsson ja Cecilia Wallerstedt (2009) 
tutkivat aikaisempien tutkimusten avulla lasten esteettistä oppimisprosessia, 
lähinnä musiikin, runouden ja tanssin varhaisessa oppimisessa. Tutkijat kiin-
nittivät huomionsa analyysissään opettajan rooliin lasten taideoppimisessa, 
siihen, mitä opettaja sanoi ja puhui, mihin oppimistavoitteeseen työskentelys-
sä viitattiin ja kuinka lapset saatettiin tietoiseksi taiteesta. Tutkijat tunnistivat 
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taiteen peruskäsitteitä, esittämistapoja, vastaanottamista. Yhdessä aikaisem-
pien tutkimusten kanssa tutkijaryhmän johtopäätös oli, että taide muodostaa 
varhaisen kasvatuksen perustan. Se tulee ottaa vakavasti huomioon tietämisen 
kehittämisessä.

Riitta Korhosen (2005) draamakasvatus varhaiskasvatuksessa tutkimuk-
sen johtopäätös oli, että kasvatuksen tuli olla muodoltaan leikillisen vakavaa 
toimintaa: opetuksen muodoltaan leikkisä, mutta tarkoituksen vakava. Työsken-
telyn tuli olla hauskaa, vaikka sitä tehdään tosissaan ja parhaansa yrittäen. Draa-
man ja teatterin leikillisyys tarjosi mahdollisuuden saavuttaa keskustelun ulot-
tumattomissa oleva aihe, kuten erilaisuus, kiusaaminen ja monikulttuurisuus.

Hannu Heikkisen (2005) tutkimuksessa draamakasvatus tuki kouluikäisten 
lasten pitkäjännitteisyyttä ja keskittymiskykyä, itseluottamusta sekä itsetun-
temusta. Draamatyöskentely vahvisti enemmän koko ryhmää kuin oppilaiden 
keskinäisiä toverisuhteita. Se lisäsi oppilaiden sosiaalisuutta ja ymmärrystä 
toisia kohtaan, toisten hyväksymistä, vastavuoroisuutta ja empatiakykyä. Jo 
pienetkin oppilaat pystyivät draaman avulla eettisesti korkeatasoisiin pohdin-
toihin. Draamakasvatus loi myönteisen oppimisilmapiirin ja tuki opettajan ja 
oppilaan välistä aitoa dialogia. Heijastusvaikutuksena opettajan suhde oppi-
laisiinsa muuttui kaikissa tilanteissa vuorovaikutuksellisemmaksi. Draama- ja 
teatterityöskentely sai mukaan myös lapset ja nuoret, joilla oli keskittymisvai-
keuksia. Draama toi näkyville oppilaissa piilevien mahdollisuuksia ja opettaja 
oppi tuntemaan oppilaansa paremmin.

Eeva-Liisa Kronqvist (2004, 2006) tutki pienten, 1–3-vuotiaiden lasten ryh-
mätoimintaa ja siinä erityisesti yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta. Tutki-
mus kohdistui lasten yhteistoiminnan piirteisiin, toiminnan organisoitumisen, 
konflikteihin sekä prosessissa kehittyviin kulttuurisiin ja sosiaalisiin rutiinei-
hin. Konteksteiksi osoittautuivat rinnakkaiset roolileikit, seurailu ja vaeltelu. 
Pienten lasten yhteistoiminta organisoitui ilman ponnistelua ja selkeitä aloit-
teita. Isommat lapset käyttivät kielellisiä aloitteita. Iän myötä kielellisten stra-
tegioiden käyttö korostui. Yhteistoiminta rakentui lasten tekemiin aloitteisiin 
ja niihin vastaamisena. Toiminnan edellytyksenä oli yhteinen käsitys tavoite-
tilasta. Lapset tekivät paljon aloitteita ja antoivat paljon vastauksia. Lapset te-
kivät eniten yhteistoiminta-aloitteita tilanteissa, joissa ei vielä ollut meneillään 
varsinaista yhteisleikkiä. Konfliktit kuuluivat yhteistoimintaan. Lasten lepytte-
ly- ja myöntymisstrategioiden käyttö korostui konfliktin kestäessä ja kun hei-
dän oli hankala päästä yhteisymmärrykseen. Lapsille oli tärkeää, että kontakti 
leikkikumppaniin säilyi ja että toiminta jatkui. Lapset tuottivat spontaanisti 
sosiaalisia rutiineja, sosiodraamallisia ja pitkäkestoisia leikkejä, keskusteluja, 
tarinointeja sekä jäljittelyä. Näiden avulla lapset tuottivat ja muuntelivat omaa 
kulttuuriaan. Sosiaalisten rutiinien toteutuminen edellytti erilaisia neuvotteluja 
toiminnan organisoimisesta.
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Tästä syystä taidekasvatuksen tuli pyrkiä olemaan tulevaisuuteen vaikuttaja, ei 

-

juonellisen leikin hanketta, jossa sekä aikuiset että lapset 

-
jautuvaa juonellisen vuorovaikutuksen tutkimusmetodologiaa tutkimaan toimi-

-

Vuodet 2011–2020
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 musiikki

-

-
-

-
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sessa oli, että musiikki tarjosi väylän tunneilmaisulle ja tunteiden säätelylle, 

Samaisessa tutkimuksessa ilmeni, että jo pieni, alle kolmivuotias lapsi pystyi 
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valitsemaan musiikkia, jolla hän sai omaa fysiologista tilaansa muutettua. Petri 
Toiviainen (2017) ja tutkimusryhmä päätyi tulokseen, jossa ihmisen motoriset 
aivoalueet aktivoituvat kuuntelutilanteessa, vaikka kuuntelija olisikin liikku-
matta paikallaan.

Kaarina Marjasen (2009) tutkimus raskauden aikaisen ja synnytyksen jäl-
keisen musiikkikasvatuksen vaikutuksesta äidin ja vauvan väliseen varhaiseen 
vuorovaikutukseen osoitti, että vaikutukset näkyivät selvästi äidin ja vauvan 
musiikillisessa ja vuorovaikutuksellisessa käyttäytymisessä. Vahvimmin lisään-
tyivät äidin itsensä ja tunteidensa ilmaisemisen ja kuuntelemisen taidot. Myös 
äidin reagointiherkkyys ja läsnäolo kommunikaatiotilanteessa vahvistuivat.

Leena Pantsu (2010) tutki vauvan ja vanhemman ensimmäisiä yhteisiä mu-
siikki- ja taidekokemuksia. Pantsu (2010) työsti vauvoille ja vanhemmille suun-
natun integroidun taidekasvatuksen ikävaiheittain etenevän praktisen mallin 
käyttäen Puurulan (1998, 2001) aikaisemmin kehittämää mallia taidekasvatuk-
sen integrointitavoista varhaiskasvatuksessa.

Borbála Tamásiné Dsupin (2010) Debrecenin yliopistosta tutki Jyväskylän 
yliopistossa kansanmusiikin ja perinneleikkien vaikutusta 3–7-vuotiaiden las-
ten persoonallisuuden kehitykseen. Hän totesi musiikin melodian ja rytmin 
vaikuttavan sanallista sisältöä enemmän lapsen mielihyvän ja ilon kokemuk-
seen. Dsupin näki musiikkikasvatuksen olevan merkittävä osa emotionaalista, 
sosiaalista, älyllistä ja kielellistä kasvatusta.

Johanna Still (2011) tutki alle kolmivuotiaiden lasten musiikillista oppimis-
ympäristöä ja suunnitelmallisen musiikkitoiminnan toteuttamista päiväkoti-
ryhmässä. Tutkimuksen tuloksena oli, että vaikka opettajien laulumateriaali 
koostui perinteisistä lastenlauluista, he myös käyttivät uudempaa lastenlaulu-
materiaalia. Musiikkitoiminnassa olennaisiksi nousivat laulujen tekstit, ei niin-
kään niiden musiikillinen sisältö. Musiikkituokiot eivät olleet varsinaisesti mu-
siikkikasvatuksellisia ja lasten musiikkitaitoja kehittäviä. Laulumateriaali oli 
lasten edellytyksiin nähden vaativaa. Lasten oli vaikea osallistua laulamiseen. 
Kasvattajat suunnittelivat harvoin laulutuokioita etukäteen. Soittimia käytettiin 
sekä lasten kanssa musisoinnissa, että niitä myös esiteltiin lapsille.

Kyllikki Rantala (2014) tutki musiikkileikkikoulupedagogiikan narratiiveja 
ja lapset positioitumista narratiivisessa kontekstissa. Tuloksena oli, että opetta-
jan narratiivinen toiminta oli tietoista ja tavoitteellista ja hän käytti narratiiveja 
suuntaamaan lasten huomiota yleisempään kasvatukselliseen ja opetukselli-
seen sisältöainekseen sekä kontekstin huomioiden musiikilliseen oppimiseen. 
Narratiivien keskiössä oli ratkaisun saava pulma sekä tunteet ja niiden nimeä-
minen. Positioiden piirteissä korostui taitavan, kyvykkään lapsen positio. Nar-
ratiivinen pedagogiikka näyttäytyi kokonaisvaltaisena ja eheyttävänä. Opetta-
ja pyrki auditiivisen ja visuaalisen lisäksi mielelliskeholliseen herkistämiseen. 
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Tutkijan johtopäätös oli, että narratiivinen pedagogiikka soveltui hyvin varhai-
siän musiikkikasvatukseen. 

Vesa Putkisen (2014) musiikkipsykologinen tutkimus musiikillisen toimin-
nan vaikutuksesta aivojen kehitykseen valaisi, miten arkipäiväiset musiikilliset 
toiminnot, kuten laulaminen ja tanssiminen heijastuivat äänien hermostollisen 
erottelukyvyn kehittymiseen. Tämä kyky oli 2–3 vuoden iässä kypsymätöntä ja 
kehitys jatkui esimurrosikään asti. Erottelukyvyn kehittymistä oli mahdollista 
tukea sekä arkipäiväisten musiikillisten toimintojen ja osallistumalla ohjattuun 
harrastustoimintaan.

Maria Männikön (2018) tutkimus kerronnan voimasta ja narratiivista sävel-
lyksen tulkinnassa ei mitenkään liity varhaiskasvatukseen, mutta kertoo Bru-
nerin narratiivisen ajattelun pohjalta, kuinka pianisti narratiivin syventämän 
mielikuvituksen avulla ja kertojakuulija vuorovaikutuksessa muovaa omaa tul-
kinnallista ilmaisuaan. 

Pirjo Nenonen (2018) tutki musiikkiliikuntaa kokonaisvaltaisessa laulun-
opetuksessa. Vaikka tämä tutkimus paneutui yksilöllisen laulunopetukseen, sen 
lähtökohtana oli musiikin varhaiskasvatuksen pioneeri Inkeri Simola-Isaksson 
(1930–2012) ja erityisesti hänen omassa työssään kehittelemä Émile Jaques-
Dalcrozen (1865–1950) musiikkiliikuntamenetelmän ja Rudolf von Labanin 
(1879–1958), (1981) kasvatuksellisen tanssipedagogiikan suomalainen versio. 
Nenosen toimintatutkimus paljasti menetelmän vahvistavan enemmän laula-
misen psykologisia ja fyysisiä ominaisuuksia kuin laulamisen laadullisia omi-
naisuuksia. Se vahvisti erityisesti iloa, rentoutta, rohkeutta ja lapsen käsitystä 
itsestä laulajana.

Heikki Ruismäki ja Antti Juvonen (2011) selvittivät pitkäaikaisena tutkijayh-
teistyönä taiteen taitojen ja hyvän elämän yhteyksiä, erityisesti oppilaiden hy-
vinvointina koulussa. He päätyivät ajatukseen, että jokaisella lapsella oli oikeus 
saada laadukasta opetusta niin musiikissa kuin muissakin taide- ja taitoaineissa. 
Lapsella tuli olla oikeus monimuotoiseen musisointiin, kuten laulamiseen, soit-
timien soittamiseen, eri musiikkilajien kuuntelemiseen, oman musiikin tekemi-
seen sekä etenkin musiikin kautta syntyviin myönteisiin kokemuksiin.

Suvi Saarikallion (2018) puheenvuoro Taide meissä -symposiumissa 2018 
painottui peruskoulun taidekasvatuksen mahdollisuuksiin. Hän totesi, että suo-
malaisessa musiikkikasvatuksessa musiikkia lähestyttiin oppijalähtöisesti, so-
siokonstruktiivisesti ja oppijan oman toimijuuden näkökulmasta. Saarikallio 
korosti, että taide on samalla tavoin sisäsyntyistä kuin leikki ja luovuus. Am-
mattitaiteilija voi viedä taiteeseen liittyvät taidot ja suoritteet huikeisiin mitta-
kaavoihin, mutta yhtä lailla taide on jotakin hyvin arkista ja jokaiselle tarjolla 
olevaa, ihmisen tarvetta kokea ja ilmaista jotakin, mikä sisällä soi. Kasvattajan 
haaste on, miten opettaa olemaan oman elämänsä asiantuntija. Oppimiskäsitys 
perustuu siihen, että oppija on aktiivinen toimija ja oppiminen on osa ihmisenä 
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kasvua ja toimintaa yhteisössä, taidekasvatus on dialoginen tila, johon jokainen 
oppija tulee oman taidesuhteensa asiantuntijana. Tässä tilanteessa kasvattaja 
ja kasvava ovat kuulemisen ja kuuluksi tulemisen äärellä.

Henna Suomi (2019) tutki tulevan luokanopettajan musiikillista kompetens-
sia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisen näkökul-
masta. Tulokset osoittavat, ettei luokanopettajakoulutus tue riittävästi opis-
kelijan musiikillisen kompetenssin saavuttamista, sillä vain viidesosa arvioi 
olevansa melkein pätevä tai pätevä opettamaan musiikkia alakoulussa. Suuri 
osa (60 %) opiskelijoista koki musiikin opettamisen haastavana tai jopa mah-
dottomana, vaikka koulutus antaa luokanopettajaksi valmistuville muodollisen 
kelpoisuuden kaikkien taide- ja taitoaineiden opettamiseen.

Tarja Linnavalli (2019) tutki lasten puheäänten hermostollisen erotteluky-
vyn kehitystä ja sen yhteyksiä kielellisiin taitoihin, sekä musiikkileikkikouluun 
osallistumisen vaikutuksia näihin taitoihin. Kognitiotieteeseen sijoittuvan tutki-
muksen tulokset korostavat puheäänten muutoksien synnyttämien tapahtuma-
sidonnaisten jännitevasteiden käyttökelpoisuutta kielellisten taitojen ja lasten 
kuuloerottelukyvyn kehityksen selvittämisessä. Tutkija suosittele leikillisten ja 
lapsen kehitystason huomioon ottavan musiikkitoiminnan käyttämistä lasten 
kielellisen kehityksen tukemiseen. 

Sinikka Rusasen (2007) kuvataiteen tutkimus Taidekasvattajaksi varhais-
kasvatukseen: kuvataiteen opintojen kehittäminen lastentarhanopettajien kou-
lutuksessa paneutui taidekasvattajan ammatillisen identiteetin jäsentämiseen. 
Tutkimus osoitti, että lastentarhanopettajan roolia taidekasvattajana oli mah-
dollista rakentaa opintojen aikana. Opiskelijoilla oli kolme ulottuvuutta suhtees-
sa taiteeseen. Ensimmäiseksi opiskelijat suhtautuivat itseensä tavallisina katso-
jina eikä heidän suhteensa sanottavasti muuttunut opiskelujen kuluessa. Toinen 
ulottuvuus oli taiteen tarkastelu kasvatuksen näkökulmasta. Kolmantena tuli 
esiin taiteellisiin kokemuksiin perustuva suhde taiteeseen. Suomalaisen varhai-
siän taidekasvatuksen kerrostumina näyttäytyivät kuvallinen toiminta askarte-
luna, kuvallinen ilmaisu esteettisenä kasvatuksena, kuvallinen toiminta taide-
kasvatuksena sekä kuvallinen toiminta ja ilmaisu kulttuurisena kasvatuksena.

Helena Malmivirta (2011) lähestyi taideoppimista muuttuvan työelämän läh-
tökohdista, jossa työntekijöiltä edellytetään kykyä ajatella luovasti ja innovatii-
visesti. Hän perusti taideoppimiskäsitteen tekemäänsä tutkimukseen Taide sil-
tana sosionomiksi (AMK) kasvamisessa, jossa taustateoriana on Deweyn (2005) 
kokemuksellinen, kokonaisvaltaista oppimista painottava oppimiskäsitys. Mal-
mivirta (2011) korosti, että taideoppiminen kehittää monimutkaista ajattelua. 

Kirjallisuus ja draama kokonaisuuteen kuuluvan Marja Nurmilaakson 
(2011) tutkimuksen kohteena olivat päivittäiset lukemaan oppimisen käytännöt 
ja niiden suhde lastentarhanopettajien ammatillisiin taustatekijöihin ja päivä-
kodin toimintaympäristöön. Opettajat pitivät äidinkielen selkeää artikulaatiota, 
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hyvää sanavarastoa, kielellisen tietoisuuden harjoittamista sekä kirjoitussuun-
nan tietämistä tärkeänä. Tärkeintä lapsen kieltä kehittävän ympäristön luomi-
sessa oli lasten kysymyksiin vastaaminen ja heidän kanssaan keskusteleminen 
ja kannustaminen monipuoliseen ilmaisuun. Esteenä olivat toiminnan suun-
nittelun ja ajan vähyys, liian suuret lapsiryhmät. Edistäjänä oli yhteistoiminta 
kollegoiden kanssa. Tutkijan mielestä myönteistä ajattelua tuli korostaa ja ke-
hittää lisää leikinomaisia oppimistapoja.

Janne Lepola, Tanja Kivineva ja Ritva-Liisa Orvasto (2012) tutkivat te-
hostetun sadunlukuintervention vaikutuksia esiopetusikäisen lapsen kuullun 
ymmärtämisen ja oppimismotivaation kehittymiseen. Tuloksena oli, että koe-
ryhmän kertomuksen ymmärtämisen taidot paranivat, mutta kuullun ymmär-
tämisen kehityksen kanssa interventiolla ei ollut mitään yhteyttä. Lasten välttä-
mismotivaatio väheni ja tehtäväsuuntautunut motivaatio lisääntyi. Koeryhmän 
lasten muistinvarainen kerronta oli tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin 
kontrolliryhmällä.

Susanne Ylösen (2016) tutkimus Tappeleva rapuhirviö selvitti kauhun este-
tiikkaa lastenkulttuurissa. Se sisälsi monenlaista kauhua ja sitä tulkittiin mo-
nilla eri tavoilla. Lapsille suunnatut kuvakirjat saattoivat sisältää kummituksia, 
hirviöitä, painajaisia, eksistentiaalisia pelkoja, väkivaltaa ja vaikeaksi leimattuja 
sisältöjä. Tutkimuksessa keskityttiin siihen, kuinka kauhun estetiikkaa voitiin 
hyödyntää 5–7-vuotiaille lapsille suunnatuissa kuvakirjoissa ja lastenkulttuu-
rin kauhujen kommentoinnissa yleensä. Kuvakirjojen semioottinen lähiluku 
paljasti, että kauhua voitiin hallita esimerkiksi söpöilyn kautta, pienten hirvi-
öiden edustaessa lasten osin ihailtavaa, osin pelottavaa toiseutta. Kauhun dy-
naamista, väkivaltaista puolta voitiin käyttää voimaannuttavassa mielessä, ku-
ten taisteluhenkisissä tarinoissa tehdään. Yöllisiä painajaisia voitiin käsitellä 
psykologisoiden, jolloin niistä puhuminen koettiin terapeuttisena. Päiväkotien 
työntekijöitä huolestutti kauhun vaikutukset ja se teki niiden käsittelyn heille 
vaikeaksi. Huolipuhetta voitiin pehmentää söpöilynä tai selittämällä kauhun 
tärkeyttä psykologisesti. Kolmas tapa reagoida oli esteettisesti härmistävä alen-
taminen ruumiillisuudella ja pistävyydellä ilottelu. 

Virpi Yliveronen (2019) paneutui käsityötutkimuksessaan esiopetuksessa 
toteutettavaan käsityöhön ja tutkimaan, pystyvätkö lapset hahmottamaan heil-
le uuden käsityötekniikan, niin että kykenivät sanallistamaan ja tulkitsemaan 
oppimansa ja kuinka he kuvailivat tuotteen valmistusta kehollisten ilmaisujen 
avulla. Tutkimustulokset osoittivat, että esikoululaiset kykenevät toteuttamaan 
aikuisten tuella loogisesti etenevän, pienten osaamistasolle suhteutetun, koko-
naisen käsityön konseptin mukaisen käsityöprosessin.

Katri Takala, Arja Oikarinen, Marja Kokkonen ja Jarmo Liukkonen 
(2011) selvittivät tutkimuksessa liikuntaintervention vaikutusta lasten 
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sosioemotionaalisiin taitoihin. Tutkimuksen mukaan taitojen huomioiminen lii-
kuntatuokiossa laajeni niiden huomioimiseen muissakin päiväkodin tilanteissa.

Helsingin yliopiston kolmivuotinen orientaatioprojekti: Lasten liikunta-ak-
tiivisuus ja liikuntakäyttäytymisen ehdot vuosina 2014–2016 tuotti useampia 
osatutkimuksia. Satu Lehto, Jyrki Reunamo ja Heikki Ruismäki (2012) tutkivat 
lasten fyysistä aktiivisuutta vertaisryhmässä. Tuloksena oli, että lapset, joilla oli 
heikommat sosiaaliset taidot, olivat liikunnallisesti passiivisempia. Fyysisesti 
aktiiviset etsivät enemmän seuraa. Itseään itsenäisemmän ja itseohjautuvan 
kaverin seurassa fyysinen aktiivisuus väheni.

Milda Brédikyté (2011) tutki leikin ja kehityksen välistä yhteyttä. Brédikyté 
kehitti tutkimuksen avulla narratiivisen leikkipedagogian mallin. Mallissa luo-
tiin sellaisia leikkejä, joissa lasten oli mahdollista leikkiin aktiivisesti osallistu-
vien aikuisten tuella sekä oppia että kehittää leikkitaitoja. Brédikyté havaitsi, 
että leikki kehittyy yksittäisen lapsen luovilla toimenpiteillä. Nämä toimenpiteet 
olivat mahdollisia vain konkreettisessa leikkitilanteessa. Leikin kehittäminen 
kehitti myös leikkijöitä, kutakin omalla kehitystasollaan. Brédiktén päätelmä oli, 
että aikuisten tulee keskittää pedagogiset ponnistelunsa leikkiin yhdistääkseen 
lapsen opettamisen ja oppimiseen. Aikuisen tuli yksittäisten tehtävien sijaan 
luoda kokemuksia leikin kautta.

Annnukka Pursi (2019) käsitteli tutkimuksessaan alle 3-vuotiaille suunnat-
tua varhaiskasvatusta lasten keskinäisen sekä aikuisten ja lasten välisen leikin 
näkökulmasta. Tutkija korosti, että monen osallistujan leikillisten kohtaamisten 
tunnistamisessa oleellista oli kiinnittää huomio aikuisten ja lasten keholliseen 
läsnäoloon ja suuntautumiseen, leikki- ja tunneviestien yhteen soinnuttami-
seen, leikillisen kohtaamisen ajalliseen rakentumiseen sekä aikuisten ja lasten 
osallistumisen rooleihin. Leikki- ja tunneviestien yhteen soinnuttaminen tuki 
ja piti yllä lasten leikkiin osallistumista. Aikuisella rooli leikin keskushahmona 
tuki leikillisten kohtaamisten rakentamista ja ylläpitämistä. Pursi totesi, että 
varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen, leikin ja hoidon kokonaisuus, jos-
sa leikki määrittyy paitsi lapsen perusoikeutena, myös aikuisen ammatillisena 
perustehtävänä. 

Martti Niemen (2012) kehityspsykologisessa tutkimuksessa lapsen ja 
vanhemman persoonallisuuden piirteet ja kommunikaatiovalmiudet sekä per-
heen resurssitekijät ennustivat kolmivuotiaana lapsen tulevaa kouluvalmiutta 
ja -suoriutumista. Valmiudet muodostivat kehityksellisen jatkumon, jossa edel-
linen vaihe oli yhteydessä seuraavan vaiheen kehitykseen ja riskitekijöihin. Tu-
kitoimien tuli olla käytössä nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.

Työryhmä Eleanor Brown, Barbara Benedett & Elizabeth Armisted (2010) 
tutki Yhdysvalloissa taidekasvatuksen tarjoamia keinoja kehittää pienituloisten 
perheiden lasten kouluvalmiutta päiväkodissa. Lapset harjoittelivat musiikin, 
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luovan liikunnan ja kuvataiteen avulla kouluvalmiuksia. Tulosten mukaan tai-
depainotteiset harjoitukset voivat parantaa tiedollisia tuloksia.

Merja Koivulan (2010) tutkimus yhteisöllisyydestä ja yhteisöllisestä
oppimisesta päiväkodissa oli haasteellinen, koska lasten yhteisöt olivat muut-
tuvia, usein vaikeasti havaittavia tai empiirisesti todennettavia. Koivula päätyi 
tutkimaan yhteisön jäsenyyden kokemusta, sitä miten lapset kokevat jäsenyyden 
tunnetasolla ja miten he ilmensivät sitä käytännössä. Yhteisöllistä oppimista 
edistivät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, ystävyyssuhteet ja yhteisöllisyys, 
motivaatio ja sitoutuminen yhteiseen toimintaan. Esteinä olivat taas puutteel-
liset taidot. Toinen este oli ryhmän fyysinen tila, meteli ja ahtaus. Kolmantena 
esteenä oli kilpailu. Lasten yhteisöllinen toiminta oli intensiivistä. Prosessin 
neljä päätekijää olivat yhteisten merkitysten rakentaminen vuorovaikutukses-
sa, yhteisen toimintaan sitoutuminen ja sen rakentaminen, yhteisen tiedon ja 
ymmärryksen rakentaminen sekä ystävyyssuhteet. Koivulan tutkimustulosten 
mukaan lasten kokemus yhteisön jäsenyydestä kehittyi vähitellen ja ajallisesti 
melko hitaasti. Keskeistä olivat ystävyyssuhteet, yhteinen toiminta ja me-puhe.

Kati Rintakorpi (2018) selvitti pedagogiseen dokumentointiin liittyvää 
toimintakulttuuria, dokumentoinnin mahdollisuuksia ja haasteita. Rintakorpi 
päätteli, että mitä pienemmät lapset, sitä vähemmän pedagogista dokumentoin-
tia. Tutkimuksessa runsas puolet varhaiskasvattajista dokumentoi, noin 40 % 
heistä ei käyttänyt pedagogista dokumentointia ollenkaan. Keskeisiä dokumen-
toinnin esteitä olivat pula ajasta, välineistä ja osaamisesta. Lasten oma osuus 
oli erittäin pieni ja hän tuli huonosti kuulluksi, osallisuus ei toteutunut ja yk-
sityisyys jäi sivuun. Tutkimuksen mukaan pedagoginen dokumentointi lisä-
si luovuutta ja positiivisuutta ja vähensi ennakkoluuloisuutta. Haasteita olivat 
vanhempien mukaan tuleminen, pitkäjänteinen dokumentointi ja sen suuntaa-
minen tilanteiden muuttuessa. Huolena oli myös, että kirjaaminen vähensi var-
haiskasvattajien toiminta-aikaa lasten kanssa. Tutkija havaitsi, että siirtyminen 
aikuislähtöisestä toiminnasta kohti lapsilähtöistä ja pedagogista varhaiskasva-
tuksen prosessointia edellyttää toimintakulttuurin muutosta, vahvaa pedago-
gista osaamista ja hyvää pedagogista johtamista.

Ruotsalaisen tutkijaryhmän Ingrid Pramling Samuelssonin, Sonja Sherida-
nin ja Michael Hansenin (2013) tutkimus alle kolmivuotiaiden lasten esteet-
tisestä kasvatuksesta päiväkodissa osoitti, että eri päiväkotien toiminnois-
sa oli niin määrässä kuin laadussa suuri vaihtelu. Estetiikka oli harvemmin 
sellaisenaan varhaiskasvatuksen kohteena. Sillä etupäässä elävöitettiin muuta 
oppimista. Esteettisen toiminnan määrä vaikutti ensinäkemältä kohtalaisen 
suurelta, mutta merkittävä osa siitä tapahtui silloin, kun lapset olivat itsekseen.

Mikko Ketovuori (2007) tutki taidekasvatusta Learning Through The 
Arts -pedagogiikan toteuttamisena kahdessa kulttuurissa, Suomessa ja Kana-
dassa. Hankkeessa taiteilija ja opettaja -parit opettivat yhdessä eri oppiaineita, 
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-
vat Suomen ja Kanadan rakenteelliset ja kulttuuriset erot, ei niinkään opettajien 

-
positionaalisena kokonaisuutena, joka ei ole vain kommunikoinnin väline, vaan 

lasten luovan ajattelun taitojen, sujuvuuden, omaperäisyyden ja mielikuvituk-
-

6.2 Varhaiskasvatuksen ja varhaisiän taidekasvatuksen 

kehittämishankkeita

Päiväkoti kunnan kulttuuritoiminnassa -kokeilu vuosina 1978–1988

-

-

-
-

-

-
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Reggio Emilia ja varhaiskasvatuksen taidekasvatus

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

Pedagogiikassa korostuu opetussuunnitelma, jota ei varsinaisesti ole ja jonka 
-
-
-

-
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-

-

-

-

-
-

-
tään paikallisesti eri puolella Suomea, myös pääkaupunkiseudulla Helsingissä 

-

-

Taidekasvatusprojekti Helsingissä 2000-luvun alussa

-
-
-

-

-

päiväkotia ja koulua oppimisympäristönä, tarkasteli taidekasvatuksen laatua ja 

-
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-

Taidekasvattajat varhaiskasvatuksessa TAIKAVA-hanke Vantaalla

-
-

-

-

päiväkodit onnistuivat luomaan uusia taidepedagogisia käytäntöjä lasten tuke-
-

rovaikutuksen tukena sekä arkojen ja vetäytyvien lasten tarkkaavaisuuden ja 

Virtuaalimuskari

-
-
-

ArtsEqual

-
-

-

-
-
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Monikulttuurisuus ja taide kulttuurisena kohtaamispaikkana

-
-

-
-
-

-

-
joen kysymys oli, millaista tilaa taide rakentaa elämäntarinoiden ja kulttuuri-

-

jossa tekstit olivat tarinoita, joilla oli juoni ja joissa arvot ja moraali olivat läs-

-
-

Taitu-hanke

-
-
-

-
-

-
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työssä ja projektien opinnollistaminen ja opetusharjoittelun uudet muodot, pro-
jektit opintojen osana (Pekkilä, 2021). Hanke tuotti keväällä 2021 Mahdolliset 
maailmat, pilottien kokemuksista koostuvan artikkelikirjan.
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

7.1 Kronojärjestelmän muokkaama tutkija

Kysyin neljän vuosikymmenen kuluessa useasti, mitä on ja miten toteutuu tai-

neutraali ja puolueeton tutkimus, jossa tutkittavat ja tutkimusta toteuttavat eivät 

-
-

operationalisoin psykologisen persoonallisuus -käsitteen kasvatustieteellisek-

-
kologiatieteestä lainaamieni tutkimusvälineiden soveltuvuuden ja pätevyyden 

sijaan kokonaan laadullinen ja konstruktiivinen ajatteluni sai sosiokonstrukti-
-
-

-

saatuun tietoon liittyy siitä erottamaton käsitteellinen komponentti, ärsykein-

-

Tutkimukseni käynnistymisen taustalla oli periaatteellinen kysymys, voinko 
käyttää jo aikaisemmin kokoamaani ja tulkitsemaani empiiristä aineistoa osana 
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uutta laadullista tutkimusta. Sain myönteisen vastauksen ja rohkaisun sosiologi-
an professori Pertti Alasuutarin (1994, 2007) toteamuksesta, että ihmistieteelli-
sen tutkimuksen menetelmällistä kenttää ei voi jakaa pelkästään kvalitatiivisiin 
ja kvantitatiivisiin menetelmiin. Sen sijaan voidaan erottaa kaksi tutkimuksen 
tekemistä tulkitsevaa ideaalimallia: yhtäältä luonnontieteen koeasetelma, toi-
saalta arvoituksen ratkaiseminen. Vastaavasti aikuiskasvatuksen professori Yrjö 
Engeström (1987) oli jo paljon aikaisemmin esittänyt, että laadullinen tutki-
musaineisto on aina empiiristä. Olin lisensiaatin työssäni Alasuutarin sanoin 
jo hiukan ratkaisusuuntautunut, kun professori Erkki Komulainen, toinen sen 
lausunnonantajista (1994) kutsui tutkimusotettani empiirisen kaltaiseksi. Näin 
ollen se, että käytin niin tietoa hankkiessani ja sitä analysoidessani tilastollisia 
menetelmiä, ei ollut este aineiston laadulliselle tutkimukselle. Tosin tutkimus-
aineistoni oli jo lähtökohtaisesti kahdenlaista, määrällistä ja laadullista.

Jatkan tässä tutkimuksessa siitä, mihin lisensiaatin tutkielmani (1994) lo-
petin. Siinä tutkin lapsen taiteellisen kehittymisen ja kasvatuksen suhdetta ja 
keskityin lapsen ja ympäristön ominaisuuksiin ja kasvattajien kasvatus- ja taide-
kasvatuskäsityksiin. Tein tutkimukseni frekvenssien, prosenttijakaumien, kes-
kiarvojen, ristiintaulukointien, korrelaatiokertoimien ja faktorianalyysin avulla. 
Aloitin tutkimukseni vanhempien kasvatuskäsityksistä. Lähtökohtainen oletuk-
seni oli, että päiväkodin taidetoiminta oli päivähoitolain hengen mukaisesti laa-
dukasta ja työntekijät sen toteuttamiseen hyvin koulutettuja. Samanaikaisesti 
toteuttamani valtakunnallinen selvitystutkimus kertoi päiväkodeista toista ja toi 
esille niiden sekä välineistöllisen, että toiminnallisen epäyhtenäisyyden. Laajen-
sin tutkimustani päiväkotien toimintaan, lasten ja työntekijöiden käsityksiin ja 
toteutettuun taidetoimintaan. Jatkoin määrällisenä tutkijana. Tutkimustulokse-
ni tukivat yleisluontoisesti aikaisempia tutkimuksia (Muun muassa Lehtovaara 
& Saarinen, 1976). Niistä poikkeavaa oli, että lapsen hyvä kehitys oli suhteessa 
lapsen ja aikuisen vuorovaikutukseen ja että taidetoiminta toi vuorovaikutuk-
seen erilaisia toiminnallisia rooleja. Hyvän toiminnan sijaan kuvasin toimijoita 
hahmottelemalla taidekasvatuksellista persoonallisuutta ominaisuutena.

Palaan takaisin vuosien takaiseen lähtökohtaani, työntekijöiden taidekas-
vatuksesi määrittelemään toimintaan ja mitä siinä tapahtuu. Tutkin ja analy-
soin uudelleen taltioimiani lasten ja työntekijöiden haastatteluja sekä omia ja 
työntekijöiden muistiinpanoja. Teemoittelen aineiston ensin bioekologisen sys-
teemiteorian vuorovaikutuskehien ja seuravaksi haastattelussa esiin tulleiden 
teemojen mukaan. Lisäksi muistelen ja kokoan aineistostani kokemuksellisia 
pienoistarinoita. Toimin myös tässä päivässä ja teen uusia haastatteluja. Ob-
jektiivisesta pitkittäistutkimuksesta tulee subjektiivinen ja kokemuksellinen. 
Muistini tarkkuutta vertailen kuuntelemalla toisten kokemuksia.

Tarkastelen tutkimusaineistoani bioekologisen systeemiteorian (Bron-
fenbrenner, 2005) rakenteessa ja kolmessa ajassa. Aloitan menneestä, jo 
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tapahtuneessa kohdistaen samalla tarkastelun nykyhetkeen ja tulevaan aikaan. 
Menneisyyteen katsominen ei tee minusta varsinaisesti kasvatuksen historian 
tutkijaa. Toisinkin voisi olla kahdesta syystä. Ensinnäkin valtaenemmistö opas-
tajistani on historiaa. Osalla heistä työura päättyi jo nuorena, osa taas työsken-
teli liki satavuotisen elämänsä loppuun asti ja osa jatkaa yhä. Työtäni ohjaavasta 
taustakolmikosta Bronfenbrenner, Bruner ja Vygotsky olen tavannut kaksi en-
simmäistä, sekä heidän kanssaan ajatuksia ja kirjeitäkin vaihtanut. Niitä koh-
taamisia voi tuskin kutsua haastatteluiksi. Ne jäivät minulle muistamisen ar-
voisiksi muistoiksi. Toisekseen tutkimukseni siinä osassa, jossa hahmottelin 
luonnosta taidekasvatuksen malliksi ja tavoittelin tutkimieni havaintojen ra-
kennekokonaisuuksia minua ohjasi historiantutkimuksellinen ote (Alasuutari, 
2007). 

Sijoitun muistiaineistoni tutkijana useamman tutkimusstrategian alueel-
le. Se on osittain etnografinen, hermeneuttinen sekä narratiivinen. Tutkin ra-
jallisesti elämänkertaa, omaa tutkijaelämääni. Henkilökohtaisuus pysytte-
lee varhaiskasvatuksen taidekasvatuskokemuksissani ja siinä, miten toiminta 
saa niissä mielen ja merkityksen. Ensimmäinen poikkeus elämänkertatutki-
jan näkökulmaan on jo se, etten aloittaessani suunnitellut pitkittäistutkimus-
ta. Toteutin etukäteen sopien ja tietyn ajankohdan valiten kohtuullisen suurta 
tutkittavien joukkoa koskettavan, sitä kuvaavan ja läpileikkaavan poikittais-
tutkimuksen. Menneisyyden tapahtumien uudelleen tarkastelu tuo ne tähän 
päivään, lisää aikaulottuvuutta ja antaa mahdollisuuden pidemmän aikavälin 
etnografiseen tutkimukseen. 

Brunerin (1986) teoria ajattelun narratiivisesta ja praktisesta kehittymisestä 
luo pohjan kokonaisvaltaiselle narratiiviselle vivahteelle ja tarina kulkee läpi 
koko tutkimuksen. Tämän seurauksena on nyt tutkimuskohteena oleva aikai-
sempi hahmotelmani narratiivista varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen tari-
namallina. En tutki toisten tarinoita, vaan teen havainnoistani, vuorovaikutus-
episodeista pieniä tarinoita ja kokoan niistä tutkimustarinan.

Hermeneutiikka on tulkitsemista ja sen historiasta löytyy useita vaiheita 
ja määritelmiä (Kakkori, 2008). Olen työssäni lähellä saksalaisen monitieteel-
lisen tutkijan ja empiristiseksikin luokitellun Wilhelm Diltheyn (1833–1911), 
(1924) ajatusta, että luontoa selitetään, mutta sielunelämää ymmärretään. Dilt-
hey näki ymmärtämisen kehämaisena ja historiallisena. Sille ei ole alkua eikä 
loppua, koska prosessin kaikissa vaiheissa ymmärtäminen on suhteessa siihen, 
mitä on ymmärretty kuin myös siihen, mitä tullaan ymmärtämään. Dilthey otti 
käyttöön käsitteen elämys, josta tuli myöhemmin fenomenologian peruskäsite 
ja joka yleistyi fenomenologishermeneuttisessa tutkimuksessa (Kakkori, 2008). 
Pysyttelen hermeneutiikassa, koska näen, että elämys muuttuu koko ajan ja 
koen sen enemmän merkityksenä. 
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Hermeneuttinen kehä on tutkimusmenetelmä, jossa ymmärrys tutki-
muskohteesta syvenee vähitellen. Menetelmä tunnetaan ehkä parhaiten filosofi 
Hans-Georg Gadamerin (1900–2002), (1996) kehittämässä muodossa. Herme-
neuttinen kehä kuvaa ihmisen tapaa ymmärtää. Se liittää sen, mitä tiedämme 
maailmasta siihen maailmaan, josta käsin tietoa omaksumme. Ilmiötä kutsu-
taan kehäksi, koska ymmärtäminen lähtee aina tietyistä lähtökohdista ja palaa 
takaisin niiden oivaltamiseen palaamatta kuitenkaan takaisin lähtöpisteeseen. 
Hermeneuttinen kehä ei umpeudu, vaan kulkee kohti syvenevää ymmärrystä. 
Reitti vie kohti tutkimuskohteen olemusta kerien samalla auki tulkitsijaa, mi-
nua itseäni, syventäen itseymmärrystä ja ymmärrystä tulkintani lähtökohdista 
(Varto, 1992).

Tulkitsijana horisonttini laajenee edetessäni hermeneuttisessa kehässä. Tie-
dän silloin enemmän sekä itsestäni, että tulkitsemastani kohteesta. Gadamer 
(1996) nimittää tätä horisonttien yhteensulautumiseksi. Se ei kuitenkaan tar-
koita, että nykyisyys ja mennyt muuttuisivat identtiseksi. Ymmärrysprosessi 
avaa näkökulman nykyisen ja menneen yhteneväisyyksiin, kuin myös niiden 
eroihin. Samalla merkitysten ennakoiminen ohjaa aina tutkijan ymmärtämis-
tä. Ennakointi ei ole valintani. Se määräytyy yhteisyydestä, joka liittää minut 
perinteeseen ja yhteiseen historiaan (Gadamer, 1996; Nikander, 2002).

Käsityötieteen professori Pirkko Anttilan (1996) mukaan empatia on ele-
mentti, jonka tuon tutkijana hermeneuttiseen analyysiin. Minun on voitava 
mielikuvituksen, kokeilemisen ja intuition keinoin asettua tekstin tai kuvatai-
teen teoksen tuottajan asemaan voidakseni selvemmin ymmärtää ja tulkita tut-
kimuskohteen luonnetta. Kyse on vuoropuhelusta, jossa suhteutan aineistoon 
omat merkitysehdotukseni ja korjaan niitä, mikäli teksti niin vaatii. Anttila 
(1996) määrittelee tunteiden olevan hermeneuttisessa tutkimuksessa tiedon vä-
littäjän tehtävässä, sillä tunteiden avulla saadaan sellaista tietoa todellisuudesta, 
jota järki ei tuota. Tunteet antavat mahdollisuuden asioiden yhdistelylle. Ant-
tila muistuttaa, että suomenkielinen sana tunne on alkuperältään sama kuin 
tuntea, tunnistaa, tunnustella ja joskus myös tietää. Fenomenologi Edith Stein 
(1891–1942), (1989, 2012) määrittelee empatian osaksi ihmisen intersubjektiivi-
suutta. Siihen, miten kaksi yksilöä, joiden kokemukset ja tulkinnat maailmasta 
ovat erilaiset, ymmärtävät toinen toisensa ja suhtautuvat toisiinsa. Myös hänen 
aikalaistaan ja fenomenologisen koulukunnan perustajaa, filosofi Edmund Hus-
serlia (1859–1938), (2009) voidaan ajatella varhaisena intersubjektiivisuuden 
tutkijana.



78

7.2 Tutkimustehtävät ja tutkimusaineisto

Tutkimustehtävät

-
-

-
-

-

-
-

-
-

kasvatuksen vuorovaikutuksellisen tarinamallin ja taidepedagogisen, tarinal-

-

Tutkimustehtävä 1. 

-

-
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-

-

-
-

-

ja työntekijöiden sekä tutkijan kokemuksena ja miten se toteutui ajanjaksona 

Tutkimustehtävä 2.

Mitä on varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen taidetieto ja tarinalli

representaatioteoriaan ja Räsäsen kokonaisvaltaiseen taidetietokä

-
vaikutuksellisena taidetietona ja taidetietämisenä konstruktiiviskulttuurisessa 

-

-
-
-

erillisiä konstruktiiviskulttuurisesti määriteltyjä motorisia, sosiaalisia, emoti-
onaalisia ja kognitiivisia sekä taiteen eri osa-alueita, sen kuvataiteellisia, kirjal-
lisuuskielellisiä, musiikillisia ja teatteritaiteellisia ilmiöitä sekä ominaisuus- ja 

-
koan lapsen kasvatustieteellisen, konstruktiiviskulttuurisen taidepersoonalli-

-
-
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-

Tutkimustehtävä 3.

Mitä on varhaiskasvatuksen taidetaito, taidetaitaminen ja taideoppi

-
-

tutkimalla persoonallisuuden osa-alueita, sen erillisiä konstruktiiviskulttuu-
risesti määriteltyä motorista, sosiaalista, emotionaalista ja kognitiivista sekä 
taiteen eri osa-alueiden, sen kuvataiteen, kirjallisuuskielen, musiikin ja teat-
teritaiteen toimintaa, toiminnan edellyttämiä ja sitä ylläpitäviä taitoja ja oppi-

lapsen kasvatustieteellisen, konstruktiiviskulttuurisen taidepersoonallisuuden 

Tutkimustehtävä 4.

Mitä on varhaiskasvatuksen taidekasvatus Bronfenbrennerin bioe-
kologiseen systeemiteoriaan, Brunerin kasvatuksen kulttuuripsyko-
logiseen ja kehityksen representaatioteoriaan ja Räsäsen kokonais-
valtaiseen taidetietokäsitykseen perustuvana kokonaisvaltaisena 
taidetiedon ja taidetietämisen vuorovaikutuksellisena tarinamal
lina sekä Bronfenbrennerin bioekologiseen systeemiteoriaan, Brune-
rin kehityksen representaatioteoriaan, 
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-
-

-
nen ja sosioemotionaalinen taidepedagogiikka ja narratiivisuutta, moniaisti-
suutta ja taiteen monilukutaitoa sisältävä ja integroiva malli sekä Vygotskyn 

-

Tutkimusaineisto

kokoamaani, mutta käsittelemättä jättämääni, että tutkielmassani käyttämää-

-
tus- ja selvitystutkimustani ja omat päiväkotien taidekasvatuksen käytännön 

Aloittaes-
-
-

-
-
-

Toinen aineisto on lisensiaatin tutkielmani empiirisen osatutkimuksen kvan-
-

-
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7.3 Tutkimusmenetelmät

7.3.1 Autoetnografinen tutkimus ja narratiivinen analyysi

Bioekologinen systeemiteoria muistitietotutkimuksen taustalla

Ensimmäinen tutkimusosa on samanaikaisesti sekä itsenäinen tutkimus, että 

-
-
-

kronologista dialogia eri ympäristöjärjestelmissä, vaikka en löydä tuekseni vas-

-
rovaikutuksessa olevista krono-, makro-, ekso-, meso- ja mikroympäristöjärjes-

-
set -
an mukaista 

uskomusjärjestelmät, yleinen lapsuus -ajattelu, sattumat, elämäntyylit ja sosi-

-
ksojärjestelmä on, mitä ja miten yksi-

mikrojärjestelmien 
-
-

vatuksen mesojärjestelmänä Mik
rojärjestelmä

-
na läsnä ja vaikuttavat toisiinsa vuorovaikutteisesti yksiöllisiä ominaisuuksia 

-

-
on 
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kronojärjestelmä -

-
-
-

-

-
-
-

sen taidekasvatuksen kannalta olennaista on sosiokulttuurinen konteksti sekä 

-
-

selliset episodit, ajallisesti teorian mukaisiin makro-, ekso-, meso- ja mikro-

-

-

Muistitieto ja muistaminen

Kokemustieto tuottaa tieteelliseen tarkasteluun konstruktiiviskulttuuriseen tie-
-
-

-

-

-
-
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Muisti ja reflektoinnin reflektio

-

-

-
-
-

-
-

-

että tutkijana esittämäni ajatukset voivat syrjäyttää tutkimuksen varsinaisen 

-
-

sen muuttumista tai ennallaan pysymistä luovuin siitä, koska en ole tutkimuk-

-

-
-
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-
-
-

-

-

-

edelsi sekä aikaisempi aikalaiskeskustelu, että jälkikäteen toteuttamani aikai-

Vaihtoehdoista autoetnografiseen muistamisen menetelmään ja 

muistitutkimukseen

-
-

-
syyttä vieraaksi maaksi, jota kuvaavat ja josta kertovat käsitteet ovat epätäsmäl-

-

-

-

-

-
-
-

siaan, paikantaa niitä analyyttisesti ja tuo tulkitessaan esille oman toimintansa 
-

-
siä merkityksiä ja muisteluaineiston rakentumiseen liittyviä ominaisuuksia ja 

-
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yksi tutkimuksen sivujuonne (Fingerroos & Jouhki, 2014). Muistitietotutkijat 
nojautuvat tutkimuksissaan omien alojensa teoreettisiin keskusteluihin, eikä 
voida puhua yhtenäisestä muistitietotutkimuksen metodologiasta. Muistitietoa 
sen sijaan lähestytään monista eri näkökulmista tutkimuskysymyksistä riippu-
en. Tutkimusten aineistoina käytetään sekä haastatteluaineistoja että kirjallisia 
muisteluaineistoja (Makkonen, 2010). Muistitietotutkimus jakaantuu kolmeen 
suuntaukseen, positivistiseen tietoteoriaan ankkuroituvaan selittävään, herme-
neuttiseen tutkimustraditioon pohjautuvaan ymmärtävään ja tulkinnalliseen
sekä kriittiseen muistitietotutkimukseen (Fingeroos & Jouhki 2014). Ensimmäi-
nen tutkimusanalyysini (1994) sisälsi lasten ja heidän vanhempiensa tekemiä 
havaintoja, joilla elävöitin selittävää tutkimustani. 

Ymmärtävässä, tulkinnallisessa muistitietotutkimuksessa tutkija paneutuu 
faktojen sijaan merkityksiin. Ymmärtävässä muistelussa korostuvat muistelijoi-
den omat tulkinnat siitä, mitkä asiat ja tapahtumat ovat muistamisen, kerto-
misen ja säilyttämisen arvoisia. Muistelu nähdään kerrontana, menneisyyden 
tulkintana ja prosessina, ja tiedon tuottaminen vuorovaikutteisena (Makkonen, 
2010). Niin muisteluprosessi kuin tutkimuksen lopputuloskin ovat luonteeltaan 
konstruoituja, ja tutkija on osa tulkintojen tuottamisen prosessia. Kriittinen 
muistitietotutkimus pyrkii menneisyyden tulkintaan kriittisesti ja emansipa-
torisesti (Fingerroos & Jouhki, 2014).

Vaikka varsinainen muistelutiede on etnologia, minä pysyttelen etnografi-
sena kasvatustieteilijänä valitsemassani kasvatuksen ja kehityksen konstruk-
tiivisessa kehikossa. Myös etnologinen tutkimus konstruoidaan ja konstruoi-
tuu ajassa, se heijastaa oman aikansa käsityksiä, näkökulmia ja johtopäätöksiä 
(Korkiakangas, 2005). Kasvatustieteellinen muistitietotutkimus ja siinä var-
haiskasvatuksen etenkin varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen tutkimus kä-
sittää lähinnä yksittäisiä ja paikkaa koskevia tutkimuksia. Ilmiö on kuitenkin 
tuttu. Lapsuutta ja päiväkotiaikaa muistellaan (Meretniemi, 2015; Sillanpää, 
2017, 2021; Ylitapio-Mäntylä & Uitto, 2018). Perustelen tekemääni tutkimuksen 
toteuttamisratkaisua ja että käytän rinnakkain omaa tekemääni tutkimusta, 
haastatteluja ja muistiinpanoja, koska olen tutkimuskohdettani (tutkimus ja 
haastattelu- ja muistiinpanoaineisto) yhdistävä tekijä, joka tuottaa muistitie-
dosta etnografiaa, autoetnografiaa.

Huomattava osa tutkimustani kohdistuu menneeseen, noin neljän vuosikym-
menen kuluessa tapahtuneeseen. Muistan, koska olen ollut läsnä kuvaamissani 
tapahtumissa. Olen omassa muistitietotutkimuksessani osa sitä tutkimuksel-
lista suuntausta, jossa todellisuus on omakohtaisuutta ja jonka eteen liitetään 
ilmaisu auto. Tuon esille omia kokemuksiani ja käytän niiden yhteydessä esil-
le nousseita ilmauksia, jotka ovat joko suoraan minulle esitettyjä tai olen ol-
lut niissä osapuolena. En pyri osoittamaan oikeaksi jonkun muun lausumaa. 
Useimmiten sitaattini on jo osa tulkintaani. Pidän mielessäni kasvatustieteen 
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dosentti Jari Eskolan (2015) havainnon, että alkuperäisillä ilmauksilla näyttää 
olevan kaksi käyttötarkoitusta; joko niillä pyritään todistamaan tutkijan edellä 
esittämä olettamus oikeaksi tai ne toimivat tutkijan oman tulkinnan pohjana 
ja pysyttelen jälkimmäisessä.

Auto -otteesta huolimatta tutkimukseni ei ole vain minun, vaan se on jaet-
tu. Tutkin valintojani ja päätelmiäni suhteessa eri aikoina yleisenä näyttäyty-
vään varhaiskasvatus- ja varhaiskasvatuksen taidekasvatusajatteluun. Vertailen 
näitä ja tutkin taidekasvatusajattelun kytkeytymistä varhaiskasvatuksessa ja 
taidemaailmassa eri aikoina hahmottuviin suuntauksiin. Palaan jo kertaalleen 
tutkimiini teksteihin ja niiden perusteella hahmottamaani taidekasvatusmal-
liin. Reflektoin tekemiäni johtopäätöksiä ja tarkennan analyysiäni. Kiinnityn 
tutkijana vahvasti kolmeen ajankohtaan käsitellen myös hiukan 1970-lukua. 
Ensimmäinen ajallinen jakso on vuodet 1978–1988, jolloin kokosin empiirisen 
aineistoni. Pysähdyn seuraavaksi puoliväliin, hetkeen, jolloin sain päätökseen 
lisensiaatin tutkielmani. Kolmas ajankohta on nykyhetki. Ajankohdat eivät ole 
päivän tai edes vuoden tarkkuudella, vaan useamman vuoden jatkumoita. 

Tasapainoilen tutkijuudessani neljän käsitteen moni, muisti, auto ja reflektio 
kanssa. Niiden kanssa voin asettua valinnaisesti etnografiseksi, fenomenografi-
siksi, muistitieteelliseksi tai reflektiiviseksi tutkijaksi. Etnografina tutkin ihmis-
ten ja ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta nostaen esille erityisesti 
kulttuurille tyypillisiä tapoja, kuten uskomuksia, arvoja ja jaettuja kokemuksia 
(Ellis ja muut, 2011). Fenomenografia on ruotsalaisen kasvatustieteen professo-
ri Ference Martonin ja Göteborgin yliopiston tutkijaryhmän (2008) kehittämä 
kognitiivista psykologiaa ja fenomenologiaa yhdistävä ja tulkintaa painottava 
tutkimusmenetelmä. Tätä toimintatutkimusta muistuttavaa menetelmää käyt-
tävät useat ruotsalaiset varhaiskasvatuksen tutkijat (muun muassa Pramling 
Samuelsson ja muut, 2011).

Muistelu ja muistelutyö on tarinoiden kirjoittamista ja keskustelua omaan 
elämänhistoriaan liittyvistä muistoista. Muistitietotutkimusta voidaan kasva-
tustieteen professori Leena Syrjälän (2015) näkemyksen mukaan kutsua mikro-
historialliseksi menetelmäksi rajaamalla kohdetta ihmisryhmien tai ajan näkö-
kulmasta. Vaikka toiminkin juuri näin, tutkin rajattua, alle kouluikäisten lasten 
maailmaa varhaiskasvatuksena ja kahdesta ajallisesta näkökulmasta, katson 
olevani kasvatuksen historian rajamailla, en varsinaisesti maaperällä. Muistelu 
-menetelmää käytetään etnologian lisäksi taidetutkimuksessa. Konstruktiivise-
na tutkijana koen muisteluun usein liittyvän lähes psykoanalyyttisen tulkinnan 
vieraaksi (esimerkiksi Granö, 2000). 

Jo tieteenteoreettinen perustani, oma kasvatuspsykologinen tieteenalani on 
moni. Siinä kasvatus sisältää varhais- ja taidekasvatusta, kasvatuksen sosio-
logiaa ja historiaa sekä psykologia kehitys-, kulttuuri- ja sosiaalipsykologiaa 
sekä antropologiaa. Keskeiset ilmiöt, leikki varhaiskasvatuksen pääasiallisena 
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analyysissä, tutkija kerää tarinoita aineistokseen ja analysoi niitä paradigmaat-
tisten prosessien kautta. Paradigmaattinen analyysi tuottaa tulokseksi kuvauk-
sia teemoista, jotka ovat yhdenmukaisia tarinoille tai tarinatyyppien, hahmojen 
tai asetelmien luokkia. Narratiivisessa analyysissä, tutkija taas kerää kuvauksia 
tapauksista ja tapahtumista ja yhdistää tai muotoilee niitä juonen avulla tarinak-
si tai tarinoiksi tai elämäkerralliseksi episodiksi. Siten kertomusten analyysi ete-
nee kertomuksista yhteisiin elementteihin ja narratiivinen analyysi elementeistä 
tarinoihin. Polkinghornen (1995, 2007) mukaan kertomusten analyysin erottaa 
muusta laadullisesta tutkimuksesta se, että kertomuksia analysoitaessa aineisto 
on ajallisesti jäsentynyttä, kun taas muunlaisessa laadullisessa tutkimuksessa 
aineisto voi yhtä hyvin edustaa poikkileikkauksellisesti vain tiettyä ajankohtaa. 
Ajallisuuden lisäksi kertomusten analyysissä aineistona olevia tarinoita yhdistää 
yleensä myös jonkinlainen juoni, joka liittää tarinan elementit toisiinsa ja laa-
jempaan kokonaisuuteen. Teema- tai avoimella haastattelulla tuotettu aineisto 
muodostuu usein juuri tämän tyyppisistä kertomuksista.

Polkinghornen (1995, 2007) määritelmä narratiivisesta analyysistä vastaa 
Alasuutarin (2007) näytenäkökulmaksi kutsumaa tutkimusotetta. Tällöin tut-
kija on kiinnostunut siitä, millaisen todellisuuden aineisto tuottaa (tai kertoo), 
ei siitä, miten aineisto vastaa tai kuvaa ulkopuolista todellisuutta. Organisoin 
tutkijana aineistoni elementit kehitykselliseksi selonteoksi. Narratiivisessa ana-
lyysissä liitän teot ja tapahtumat toisiinsa. Analyysi mahdollistaa valintojen 
ja sattumalta tapahtuneiden asioiden, olosuhteiden ja ympäristön paineiden 
sisällyttämisen samaan tarinaan (Polkinghorne, 2007). Polkinghorne (1995, 
2007) määrittelee, että narratiivisen analyysin tulos on usein jälkikäteen an-
nettu selitys tai selonteko siitä, miten jokin lopputilanne on saattanut syntyä. 
Tutkijana keskityn tässä analyysissä inhimillisen kokemuksen ajalliseen ja ke-
hitykselliseen ulottuvuuteen. Johdonmukaisen tarinan juonen kehittely tapah-
tuu hermeneuttisen kehän mukaisesti: liikun analyysissä vuorotellen osista ko-
konaisuuteen ja kokonaisuudesta osiin. Kehittelen juonta aineistosta löytyvien 
vihjeiden avulla ja pidän huolta, että aineiston osat tulevat ymmärrettäviksi ja 
merkityksellisiksi tarinakokonaisuudessa.

Narratiivista analyysia voi pitää ikään kuin salapoliisityönä, sillä siinä voi-
daan käyttää hyväksi monenlaisia vihjeitä ja myös siksi, että se vaatii tutkijalta 
intuitiota ja eläytymistä. Tutkijalla onkin erityinen vastuu reflektoida ja perus-
tella omia menettelytapojaan, sillä tavoitteena on alkuperäisen kertomuksen 
välittäminen mahdollisimman tarkasti. Narratiivisessa analyysissa tuotetaan 
aineiston kertomusten perusteella uusi kertomus, joka pyrkii tuomaan aineis-
ton kannalta keskeisiä teemoja esiin (Hänninen, 2010).

Haastatteluaineistoni käsittely, tulkinta ja kirjoittaminen eivät etene järjes-
telmällisesti vaiheesta toiseen, vaan niiden vaiheet lomittuvat toisiinsa. Rin-
ne (2021) erottaa gadamerilaisessa tekstintulkinnassa neljä tulkintavaihetta. 
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Ensimmäinen on esiymmärryksen tiedostaminen, johon perustuen tekstin tul-
kitsija pyrkii ymmärtämään omat lähtökohtansa ja tulkintahorisonttiin vai-
kuttavat tekijät. Seuraavaksi käynnistyy dialogi tulkittavan tekstin ja tulkitsi-
jan välillä, johtaen tekstin sisältämien merkitysten erittelemiseen. Kolmannen 
vaiheen horisonttien sulautumisessa uudet merkitykset sulautuvat tulkitsijan 
ymmärtämisen kanssa. Siinä syntyy uutta ymmärrystä ja näkemystä tekstin 
käsittelemästä asiasta. Viimeisenä vaiheena on applikaatio, jossa paljastuu teks-
tintulkinnassa rakentunut uusi ymmärrys ja sen merkitys tulkitsijan elämässä 
(Rinne, 2021).

Narratiivisessa analyysissä poimin haastatteluaineistosta ja muistiinpanois-
ta tietoa siitä, miten ihmiset kertoivat itsestään ja ongelmistaan ja miten nämä 
kertomisen tavat olivat yhteydessä heidän käsityksiinsä ja kokemuksiinsa taide-
kasvatuksesta. Näistä tiedoista, Polkinghornen (1995, 2007) käsittein aineiston 
sisältämistä elementeistä, konstruoin taidekasvatuksen merkityksiin liittyviä 
tarinoita. Narratiivinen analyysi tarkoittaa käytännössä aineistosta poimittujen 
tekstikohtien järjestämistä uudelleen kunkin tarinan juonen mukaiseen järjes-
tykseen ja tulkintaa näiden tekstikohtien tarinallisista merkityksistä. Jokaises-
ta haastattelusta löytyi tai oli kehitettävissä yksi tai useampi juoni, joka näytti 
liittävän eri teemat toisiinsa ja auttoi konstruoimaan niistä kokonaisuuden. Va-
likoidusta ja uudelleen ryhmitellystä aineistosta erottelen ja nimeän tarkempia 
teemoja, joiden samankaltaisuuksien ja erojen perusteella kehittelin erilaisten 
jäsennysten mukaisia tulkintoja. Analyysi etenee alkuperäisen aineiston ja siitä 
tehtyjen tulkintojen välisenä dialogina.

Tuotan analysoimani aineiston perusteella narratiiviseen tietämiseen perus-
tuvan uuden tarinan. Jäsennän ja luokittelen haastattelu- ja muistiinpanoaineis-
tosta muodostamiani tarinoita eri kategorioihin paradigmaattisen tietämisen 
tapaan ja sijoitan ne kronologisesti bioekologiseen systeemiteoriaan. Brunerin 
(1986) kognitiivisen toiminnan mallissa paradigmaattisen päättelyn avulla ih-
miset luokittelevat havaitsemiaan asioita, esineitä ja tapahtumia abstraktien 
käsitteiden ja kontekstista riippumattomien kategorioiden mukaisesti. Narratii-
vinen kognitio suuntautuu puolestaan inhimillisen toiminnan ymmärtämiseen 
toiminnalle merkityksen antavan juonellisen tarinan konstruoimisen kautta.

Narratiivisessa analyysissä tehtäväni on muotoilla aineiston sisältämistä ele-
menteistä juonellinen tarina, joka kokoaa aineiston osat yhteen ja antaa niille 
merkityksen. Analyysi tarkoittaa siten tarinan juonen etsimistä tai kehittämistä 
ja sen tavoitteena on osoittaa aineiston sisältämien elementtien yhteydet ajal-
liseen kehitykseen, joka Polkinghornen (2007) mukaan kulminoituu usein ta-
rinan loppuhuipentumaan. Narratiivisessa analyysissä aineisto ei aina ole val-
miiksi tarinoiden muodossa. Tarinallisen analyysin informaatio voi tulla useista 
lähteistä. Tutkimustehtävä lopulta määrittelee tarvittavan aineiston (Polking-
horne, 1995, 2007). 
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Hahmottelen aineistoani analysoimalla tarinani juonen ja sen avulla mää-
rittelen, mitkä asiat, teot tai tapahtumat aineistossa ovat oleellisia, mitkä taas 
vähemmän merkityksellisiä. Polkinghorne (1995, 2007) toteaa, että kaikkia ai-
neiston sisältämiä elementtejä ei voi ottaa mukaan tutkimuksen tuloksena esi-
tettäviin juonellisiin kertomuksiin, vaan tutkijan täytyy muotoilla tarina, joka 
sopii yhteen aineiston kanssa ja samanaikaisesti tuo tulkintaan järjestystä ja 
merkityksiä, jotka eivät ole näkyvissä vielä aineistossa itsessään (Eskola & Suo-
ranta, 2015). Selvitän analyysin kuluessa, mikä on tarinan lopputilanne tai -hui-
pennus. Etsin aineistosta asioiden, tapahtumien ja tekojen välisiä suhteita. Nar-
ratiivisen analyysin lopputulos on kertomus, jossa kertomuksen jokainen osa 
saa merkityksensä vastavuoroisessa suhteessa juonelliseen kokonaisuuteen ja 
toisiin tarinan osiin (Polkinghorne, 1995, 2007).

Tulkitsen keräämiäni tarinoita kokemuksiksi varhaiskasvatuksen taidekas-
vatuksesta. Aloitin tutkimusaineiston analyysin lukemalla sitä vapaasti läpi. 
Tutkimusaineiston kanssa tutuksi pääsemistä edesauttoi se, että olin itse lit-
teroinut sen. Analysoin aluksi niiden erilaisten uusien suhteiden näkymistä 
tutkimusaineistossa, joita varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen myötä haas-
tateltavien elämään oli tullut. Narratiivisen analyysin työvaiheet ovat aineiston 
pelkistäminen, aineiston ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 
luominen. Aineiston ryhmittelyssä koostan tyypeiksi samankaltaisuuksia tii-
vistäen ja tyypillistäen (Eskola & Suoranta, 2014). Rajatun aineiston avulla on 
mahdollista keskittya taidekasvatuksen olemuksellisuutta tuottaviin teemoihin. 
Aineistonrajauksessa valinnan perustana on kerrotuissa ja omissa kokemuk-
sissa toistuvat asiat. Toiston ajatus on läsnä myös tyyppitarinoiden valinnas-
sa. Tutkimus on dialogista yhteistyötä haastateltavien ja aiempien aineistojen 
kanssa. Tutkimusprosessini on tiedon ja tietämisen subjektiivisen kokeilukent-
tä. Ryhmittelen aineistoani teemojen esiintyvyyden pohjalta. Näistä muotoilen 
pienoistarinoita, varhaiskasvatuksen taidekasvatusta kuvaavia tyyppitarinoita. 
Analysointini etenee pohtivan tyypittelevänä ja aineiston teemayhdistelmien 
ohjaamana. Aineistolähtöinen teemoittelu tapahtuu erittelemällä erilaisia ker-
rottuja kokemuksia havaittavan sijaan. 

Aloitan kokoamani haastatteluaineiston teemoittelun etsimällä aineistos-
tani yhtäläisyyksiä ja eroja. Teen analyysin pohjalta tutkittamastani ilmiöstä 
tiivistettyä kuvausta, joka kytkee tulkinnat laajempaan kontekstiin ja aihet-
ta koskeviin muihin tutkimustuloksiin. Tarkastelen tarinoita taidekasvatuksen 
kuvana (Sarajärvi & Tuomi, 2017). Aineiston ryhmittelyssä koostan tyypeiksi 
samankaltaisuuksia tiivistäen ja tyypillistäen. (Eskola & Suoranta, 2015). Ra-
jatun aineiston avulla on mahdollista keskittyä samanlaisuutta ja erilaisuutta 
tuottaviin teemoihin. Tyyppitarinat ovat tulkinnallisfiktiivisia koosteita. Valit-
sen kerrotuissa ja omissa kokemuksissa toistuvia asioita. Toiston ajatus on läsnä 
myös tyyppitarinoiden ja niiden teoreettisten viitteiden valinnassa. Prosessin 
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kuusi työntekijää. Haastattelu perustui vanhemmille ja työntekijöille aikaisem-
min tekemääni kyselyyn ja siinä merkitsevästi erotteleviin osioihin. Näitä olivat 
aikuisten kasvatus- ja taideasenteet, taidekasvatuskäytännöt, lasten käytössä 
olevat taidekasvatusmateriaalit ja -välineet, aikuisten omat harrastukset, las-
ten ja aikuisten yhteinen ajankäyttö ja toiminta, aikuisten näkemys lapsesta, 
lasten näkemys itsestä, kavereista ja aikuisista sekä lasten arvio mieluisasta 
toiminnasta.

Tutkimus on dialogista yhteistyötä lasten, vanhempien ja työntekijöiden, ai-
empien aineistojen kanssa. Kerrotun litteroinnin yhteydessä pysähtelen pohti-
maan kerrotun ydintä pyrkien ymmärtämään sitä. Kuuntelen kysymällä, mitä 
kuulemani heijastelee. Ryhmittelen aineistoani teemojen esiintyvyyden pohjal-
ta. Näistä muotoilen tyyppitarinoita, joita kutsun pienoistarinoiksi. Analysoin-
tini etenee pohtivan tyypittelevänä aineiston teemayhdistelmien ohjaamana. 
Pienoistarinat tekevät taidekasvatuskokemuksia näkyviksi. Mukaani tarttuvat 
ne palaset, jotka resonoivat varhaiskasvatuksen taidekasvatukseen bioekolo-
gisen systeemiteorian näkökulmasta. Palasten sommittelun tuottamassa tari-
nakokonaisuudessa oma kokemuksellisuuteni yhdistyy muilta valituksi tullee-
seen ainekseen tuottaen tulkinnassa näkökulmaa alkuperäiseen kokemukseen 
ja siihen samaistumiselle (Rinne, 2021). Pienoistarinoiden kirjoittaminen on 
keino palata reflektiivisesti kohdattuun ja koettuun. Koostava ja toistuvaa etsivä 
analyysitapa tuottaa tarinayhdistelmiä, jotka edustavat yksilöiden sijaan usean 
yksilön kokemuksia. Pienoistarinoiden tehtävä on tuoda esiin sitä, miten yksi-
lön tarina heijastaa yleisemmin varhaiskasvatuksen taidekasvatusta. Pienois-
tarinoiden rinnalla käytän teemoihin soveltuviksi katsomiani omia pidempiä 
tarinamuotoon kirjottamiani muistiinpanoja.

Luokittelen haastatteluaineiston neljästi. Ensimmäiseksi jaan haastattelut 
bioekologisen systeemiteorian (Bronfenbrenner, 1979, 1989, 1993, 1998, 2002, 
2005) mukaisesti seitsemään yläteeman luokkaan. Nämä ovat lainsäädäntö ja 
ohjaus, talous ja toimeentulo, hoiva ja kasvatus, kulttuuri- ja taidepolitiikka, 
harrastaminen, hyvinvointi, koulutus ja kehittäminen sekä tutkimus -luokat. 
Seuravaksi jaan luokat kronojärjestelmään ajallisesti. Rytmitän ne kolmeen 
ajankohtaan, 1980-luvun puoliväliin, 1980–1990 lukujen taitteeseen ja vuo-
teen 2020. Väliajankohta liittyy muistiinpanoihini, joihin tallensin käymiäni 
keskusteluja. Jaan yläluokat haastatteluissa esille nousseisiin teemaryhmiin. 
Muodostamissani luokissa teemaryhmien määrä vaihtelee yhdestä seitsemään. 
Muokkaan teemaryhmät niitä sisältäviksi vanhempien, työntekijöiden ja lasten 
tuottamiksi taidekasvatuksen tarinallisiksi episodeiksi, kokemuksellisiksi pie-
noistarinoiksi. Kirjoitan, niin haastatteluaineistoon kuin omaan muisteluuni 
perustuvat, kokemukselliset pienoistarinat kursiivilla. Otsikoin tarinat kerto-
jien mukaan äiti, isä, lapsi, työntekijä ja tutkija. Annan nimet yhdistäen siihen 
ajankohdan, joka tarkoittaa ajankohtana eniten käytössä olevia etunimiä. Äiti 
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1980-luvulla on Anne, lapset ovat Susanna ja Mika, työntekijä on Leena
ja tutkija on toimintatutkija-Sinikka. 1980-luvulla kaikki haastattelemani 
vahemmat olivat äitejä. Äiti vuonna 2020 on Elina, isä on Aleksi, lapset ovat 
Aino ja Jussi, työntekijä on Leena ja tutkija on tutkija-Sinikka. Ryhmit-
telen pienoistarinat vielä alateemoihin ja käytän muistelussani yhtä alateemaa 
edustavaa tarinaa. Tekstissä Anne ja Elina, Tapio ja Aleksi, Susanna, Aino, Mika 
ja Jussi sekä Leena edustavat useampaa kertojaa. Tiivistän pienoistarinoiden 
sisällön teemoittain ja johdattelen seuraavaan. Osa tutkija-Sinikka otsikolla 
olevaa tekstiä on omiin havaintoihini ja kokemuksiini perustuvia muistiinpa-
noja ja muiden tuottamiin teksteihin ja asiakirjoihin perustuvaa muisteluani. 
Vanhempien luvalla käytän lasten nimiä tai vanhempien tutkimusta varten an-
tamia nimiä. Muistelen ajassa ja eri järjestelmien välisessä vuorovaikutuksessa 
tapahtuneita ja taidekasvatukseksi tulkitsemiani tekoja ja ajattelua. Tekstissä 
1980-luvun tarinat ovat tummalla taustalla ja 2020-luvun tarinat valkoisella. 

Etenen kussakin muodostamassani teemaluokassa yleisestä yhteiskunnalli-
sesta lähtökohdasta, siitä mihin taidekasvatukseen osallistuvat yksilöt eivät voi 
henkilökohtaisesti suoraan vaikuttaa sen omakohtaiseen kokemiseen. Pohjus-
tan muisteluani kuvaamalla ensin yhteiskunnallista näkökulmaa. Kutsun yh-
teiskunnallista kuvaustani isoiksi tapahtumiksi ja virallisuuksiksi. Seuraavaksi 
kuvaan niiden seuraukset yksilöllisinä, vanhempien, pääasiassa äitien, työnte-
kijöiden ja lasten kokemuksina ja tulkintoina. Tutkin tarinoita kronologisesti 
muuttuvina. Tutkin omia ja muiden tekoja ja niistä tekemiäni kokemuksellisia 
tulkintoja, niitä ajallisesti vertailemalla ja reflektiivisesti muistelemalla. Vaik-
ka vuoden 1994 empiirinen tutkimukseni liikkui bioekologisen systeemiteorian 
mukaisesti makro-, ekso-, meso- ja mikrokehissä ja näiden vuorovaikutuksessa, 
päättelyni painopiste oli viellä vuonna 1994 lähimmässä ympäristössä, lähin-
nä lasten ja vanhempien ominaisuuksissa ja toimintaa toteuttavissa rooleissa.

Tutkijana olen tarinan kertoja, joka havainnoi ja tietää enemmän kuin yksi-
kään tutkittava henkilö yksin (Genette, 1986). Bruner (1990) sanoo, että narratii-
vi on järjestämisen periaate, jonka avulla kokemuksia, tietoja ja vuorovaikutusta 
järjestellään sosiaalisen maailman kanssa. Tieto muodostuu kerronnallisesti 
sijoitettaessa tapahtuma tai tarina tiettyyn narratiiviseen kontekstiin. Kerto-
essani perspektiivi ei välttämättä ole aina minun. Minä raportoin, mitä yksi 
tai useampi kohtaamani lapsi, vanhempi ja työntekijä oli havainnut. Jokaisella 
oli oma näkökulma. Tutkijana voin ja minun tulee kertoa haastateltavieni teke-
mistä havainnoista, muuten niitä ei ole. Kerrontani on spiraalimaista ja käyn 
kirjoittamalla prosessinomaista dialogia havaintojeni ja ajatusteni välillä. Pyrin 
samalla arvioimaan omaa ajatteluani, toimintaani ja tutkijantaitoja peilaamalla 
tekojani olemassa olevaan tutkimukseen.

Olen tutkimuksessani muistelevana ja reflektoivana tutkijana osa tutkimus-
tani. Suhtaudun työhöni psykologi, yliopistolehtori Kari Murron (2000) elämällä 
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-
-

-

-

7.3.2 Kirjallinen tieto ja sisällön analyysi

Toinen tutkimusmenetelmäni on tutkimus- ja teoreettisen tiedon sisällön ana-

uusilla tarkennuksilla ja tutkimuksilla, kuitenkin säilyttäen aineiston keruun 

-

-
-

-

-
-

minulta tutkijalta jonkinlaista esiymmärrystä tutkittavasta taidekasvatusilmi-
-

-

-
nismissa kielellä on todellisuuden tulkinnan lisäksi sitä rakentava ominaisuus 

kuvausta, joka kytkee sen laajempaan kontekstiin ja muiden samankaltais-
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seuravaksi jaan sen osiin, käsitteellistän ja lopuksi järjestän uudenlaiseksi ko-
konaisuudeksi. Tunnistan, että menetelmäni teorioiden parissa on sekä teoria 
lähtöinen että teoriasidonnainen (Eskola & Suoranta, 2015). Kokoan teorioi-
ta, jotka kytkeytyvät lapsen kasvatukseen, kehitykseen ja taidekasvatukseen 
ja liittyvät kognitiivis-sosiaalis-konstruktiiviseen teoriakehikkoon tai sivuavat 
sitä (Liite 2.). Tutkin, mitä tietoa teoriat välittävät taidekasvatuksesta ja sen 
soveltamisesta käytäntöön. Seuraavaksi tutkin, miten ne liittyvät varhaiskas-
vatukseen. Lopulta yhdistän sen, mikä jää jäljelle luonnokseksi mahdollisesta 
varhaiskasvatuksen taidekasvatuksesta.

Analyysin tavoitteena on tuottaa toistettavia ja luotettavia päätelmiä tutki-
muksen kohteena olevasta aineistosta. Pyrin analyysissäni selvittämään tekstien 
sisäistä maailmaa, kuten käsitteitä ja väitteitä sekä esittämään tulokset loogi-
sesti järjestettynä kokonaisuutena (Eskola & Suoranta, 2015). Nimitys syste-
maattinen analyysi viittaa työskentelyn kahteen perustehtävään, analyyttiseen 
ja synteettiseen (Hirsjärvi, 2009). Analyyttinen tarkoittaa jo olemassa olevan 
erittelyä. Synteettinen taas uuden käsitteen, ajatuksen tai ajatusrakennelman 
kokoavaa uudelleen luomista. Oma synteettisesti kuvaileva analyysini sisältää 
systemaattisia piirteitä. Systemaattisuus edellyttää kokonaisuutta: systeemiä 
tai ajatusjärjestelmää. Systeemin ei tarvitse olla loogisesti johdonmukainen. 
Analyysi on ajatuksen keinoin tapahtuvaa retkeilyä systeemin muodostamas-
sa maailmassa. Systemaattisen analyysin tavoite on saada selville tutkittavas-
sa ilmiössä vaikuttavat perustekijät ja niiden keskinäinen vuorovaikutus. Kun 
analyysi on tavoittanut pienimmätkin yksityiskohdat syineen ja vaikuttimineen, 
on tehtävänä löytää ne yleiset periaatteet, jotka kykenevät selittämään kyseisen 
ilmiön ja liittämään sen laajempiin yhteyksiin (Anttila, 1996, 2000).

Ryhdyn läpilukuun. Luen useaan kertaan aikaisemman tutkimukseni, sen 
lähteet ja laajan taustateoreetikkoryhmäni kirjoitukset ja vuoropuhelun, jota kä-
vin aikaisemmin näiden kirjoitustensa kanssa. Päivitän lähdeaineistoni, tutus-
tun viitetaustani viimeisimpiin teoreettisiin mallinnuksiin sekä tutkimuksiin. 
Paneudun varhaiskasvatuksen tutkimuksiin ohi oman viitekehykseni. Vastaan 
mitä -kysymykseen kahdesti, ensin tutkimalla taaksepäin jo tapahtunutta, omia 
tekojani ja niihin johtaneita perusteluja. Tutkin, mitä muuta varhaiskasvatuk-
sessa ja varhaiskasvatuksen taidekasvatuksessa tapahtui ja millaista keskus-
telua aiheesta oli dokumentoitu. Muistiaineiston lisäksi palaan aikaisempaan 
tutkimukseeni ja kokoamaani muuhun teoria- ja tutkimusaineistoon sen sisältöä 
analysoiden ja aikaisempaa mitä -vastaustani, varhaiskasvatuksen taidekasva-
tuksen teoreettista mallia täydentäen. Toimin samalla tavoin, miten -kysymyk-
sen kanssa. Tutkin aikaisempaa vastaustani. Uudistan analyysini ja tarkennan 
sitä taustateorioillani. Poimin luettavastani sekä sen aineiston, jossa taidetoi-
minta tukee lapsen kehitystä, että jossa esiintyy taustateorioiden keskeisiä kä-
sitteitä, kuten vuorovaikutus, aistihavainnot, uskomukset, ajatukset, asenteet, 
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tänään luottamaan, että Vygotskyn venäjän kielestä englanniksi ja saksaksi 
-

7.4 Tutkimuksen filosofinen kohdennus

Tausta-ajatuksia

-

-
-

sien niiden avulla teoreettisia jäsennyksiä, jotka taas auttavat minua tekemään 
vallitsevaa kasvatustodellisuutta ymmärrettäväksi, antamaan sille suuntaviivoja 

-

-

-
-

-
-

-
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-

taitoaineet tarjoavat elämisen ja oppimisen menetelmiä kompleksisen sosiaali-

-

-
set ovat erilaisia ikänsä puolesta, lapsen tapa ajatella on toisenlainen kuin ai-

-

-
vainnoistani nouseva, niitä ymmärtävä ja kuvaava tutkimukseni muistuttaa fe-

-

-
-

taiteella ennen kuin tiedän taiteesta eli ensiksi mieleeni pitää tulla jotain sisälle 
-

Yleisestä yksityiseen ja yksityisestä yleiseen

-
-

-
terminaatio, järki ja tunne, kieli ja todellisuus, identiteetin pysyvyys tai muut-

-

ja intuitiivinen, selkeä, järjestelmällinen ja epäselvä, salaperäinen maailmoilla 
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kuilun ylittävä silta ja se auttaa vastapuolia kohtaamaan ja olemaan yhdessä 
erottamaton yksi. Tutkimuksessani lapsen sisäinen ja ulkoinen ajattelu, kieli ja 
toiminta edustavat ylitettävää kahtiajakoa. Vastaavasti lapsi on häntä ympäröi-
vän kulttuurin tuote sekä sen tuottaja. Tekemällä tarinoita hän samanaikaisesti 
ottaa maailmaa haltuunsa ja muuttaa sitä. Lapsi tuottaa ja ottaa vastaan tari-
noita taiteella. Tämä prosessi on yksilöllisesti luova, sosiaalisessa kontekstissa 
toteutuva ja ammentaa aineksensa aikaisemmasta kokemuksesta ja ympäröiväs-
tä kulttuurista (Bruner, 1996). Bruner (1990) myös sanoo, että taide jäljittelee 
elämää ja elämä jäljittele taidetta. Ihmisen elämä on elettyjen, koettujen, ja 
kerrottujen tarinoiden kudelma. Tutkijan tehtävä on tarkastella, miten tämä 
jäljittely toteutuu.

Bronfenbrenner (1989) ja ja psykologian professori Sandra Scarr (1936–
2021), (1999) kiinnostuivat lapsen iän ja ajattelun suhteesta. He näkivät lapsen 
tavan tarkastella maailmaa, tehdä havaintoja ja teoretisoida lapsuuteen liitty-
vänä ja erikoislaatuisena. Lapsille ominaisen ja lapsuuteen rajoittuvan erityisen 
ajattelutavan hyväksyminen sai liikkeelle lasten parissa toteutettavaa etnometo-
dologista tutkimusta (Heinonen, 2000; Kalliala, 1999). Lapset edustavat aikui-
sille vierasta kulttuuria ja kuuluvat näin toiseuden tutkimuksen piiriin (Bahtin, 
1981; Geerz, 1983, 1993). Aikuiset toimivat ja ajattelevat toisin kuin lapset. Aikui-
nen yrittää kiinnittää lapsen ajattelua ja kieltä omiin kokemuksiinsa ja omaan 
aikuisen historiaansa. Lasten tutkiminen oman kulttuurinsa edustajina ei ole 
helppoa. Tutkimuksen virhelähteitä ja väärinkäsityksiä lisäävät tutkijat, jotka 
tulkitsevat omaa tulkintaansa ja tulkitsevat toisten aikuisten tekemää tulkin-
taa. Näitä tieteellisiä virhetulkintoja ja tulkintaketjuja esiintyy myös kaikkein 
yleisimmin siteeratuissa teorioissa (Miettinen, 2002). Tutkija vakioi ja unohtaa 
erilaiset kulttuurilähtökohdat tai aikakauteen sidotut ajattelutavat ja tulkitsee 
lapsen ajatusta omista käsityksistään, oikein tai väärin. Seuraava tutkija nojaa 
tähän tulkintaan ja tekee taas omat johtopäätöksensä. Tämä puolestaan johtaa 
joko oikeisiin tai virheellisiin tietoihin.

Varhaiskasvatuksen tutkimuksessa huomio on usein aikuisen ja lapsen vuo-
rovaikutuksessa oletuksella, että aikuinen vaikuttaa lapseen. Vähemmälle huo-
miolle jää toinen suunta, miten lapsi vaikuttaa aikuiseen. Erittäin vähälle huo-
miolle jää lasten keskinäinen vuorovaikutus.
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Taidetarinan ontologiset ja episteemiset lähtökohdat

-

-

-

-

-

tarina, olen toteuttanut tutkimuksiani eri aikoina ja erilaisin menetelmin, niin 

-

-

-
-

-
na materialistinen, ulkopuoliseen todellisuuteen ankkuroitumisena realistinen, 
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Tutkimuksissa on läsnä ihmisen kokonaisvaltainen kehitys. Ymmärrän sillä 
yksilön ja ympäristön elinikäistä vuorovaikutusta. Ympäristö muokkaa jatku-
vasti yksilöä ja yksilö vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja kehitykseensä valin-
noilla, joita hän tekee tai jättää tekemättä. Tällöin ihmisen asema sosiaalisessa 
ja kulttuurisessa yhteisössä on kehityksen kannalta merkityksellinen.

En todistele tutkimuksen ontologiaa oikeaksi, vaan tunnistan tutkimieni 
lasten erityislaadun. Tutkijana erittelen oman ihmis- ja maailmakäsitykseni 
perusteella tutkimuksen kohdetta. Vastaan kysymykseen, mikä tutkimuskohde 
on silloin, kun se on otettu tutkimuksessa sinä, mitä se on (Varto, 2017). Tutki-
muskohteenani on kehittyvä lapsi ja hänen kehollispsykososiaalinen ja fyysinen 
ympäristönsä ilmiöinä ja vuorovaikutuksena.



102



103

III TULOSOSA

-

-

Toinen ja kolmas osa tutkivat lapsen kasvatustieteellistä, kokonaisvaltaista 
taidekasvatuksellista persoonallisuutta kasvatuksen konstruktiiviskulttuurises-

-

-
-

ria, Brunerin kulttuuripsykologinen representaatioteoria ja Räsäsen kokonais-

Brunerin representaatio- ja dialogiseen oppimisen teoriaan, Räsäsen kokonais-

-
-
-

riseksi taidetarinamalliksi ja taiteen monilukutaitoa, taiteen eri osa-alueita ja 



104

8 VARHAISKASVATUKSEN TAIDEKASVATUS 
VUOSINA 1980–2020 BRONFENBRENNERIN 
BIOEKOLOGISEN SYSTEEMITEORIAN 
NÄKÖKULMASTA AUTOETNOGRAFISESTI 
TARKASTELTUNA

8.1 Kaikki sai alkunsa Kenttäkadun päiväkodista

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-
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-
-
-

-

-

-

-

-

-

kiinnostivat minua enemmän Inkeri Simola-Isaksson ja professori Isto Ruop-

-
-
-

ensimmäisenä suomalaisena päiväkotina kestävän ja innovatiivisen julkisen 

8.2 Yhteiskunta säätelee ja mahdollistaa varhaisiän 

taidekasvatusta

-

-
-
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-
-

massamuutto maasta pois siirtymisenä Suomesta Ruotsiin ja alueellinen maan 
-

-

-

-

-

-

-

Anne

En ole hankkinut tarkoituksella mitään väriliituja, koska sotkisi se lapsi 
niillä seiniin ja huonekaluihin. Sitä se on jo tehnyt tussilla. Sitä paitsi piir-
teleehän ne kuitenkin tarhassa. Sitten kun lapsi oppii paremmin korjaa-
maan jälkensä, ajattelen asiaa uudestaan. Saahan ne sitten koulusta värit.

Onhan se kiva, kun lapsi askartelee, mut en mä tiedä, missä niitä töitä säi-
lyttäisi. Jotenkin on sääli heittää pois. Tuntuu ne työt olevan tärkeitä, vaan 
ei ne mitään erityisen hyviä ole.
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Toimintatutkija-Sinikka makrokehällä ja keskellä uskomuksia ja 

virallisuuksia

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
kodeissa käytössä ja kuvataidekasvatukseen liittyvä piirtämisen oppikirja on 

-
sikirjoituksen luettuaan, mitä se litoposteri oikein on, enkä kyllä oikein tunne 

-
opettajana on epätietoinen piirtämisen perusmateriaaleista, samoin voi olla 

-

-
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-

-
-

kanssa on, että amanuenssi valitsee kolme teosta ja kertoo viitteellisesti oman 
-

-
lijan työprosessiin, ideaan, toteutukseen ja lopputulokseen

-

alkoi kuten Päiväkotikunnan kulttuuritoiminnassa nimen muuttumisena kult-

Tutkija-Sinikka

-

-

-
-
-
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-

-

-

-

Kuva 1. Viivi ja Wagner taidenäyttelyssä

-
tusministeriö valmisteli taidekasvatuksen ulkoistamista kotien, päiväkotien ja 

Isot tapahtumat ja virallisuudet syksyllä 2020

-

, 
, , sosiaali- ja 

, kunnan peruspalvelujen valtion-
, 

valtionavustuksesta , lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961128
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090569
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091704
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091704
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504


110

selvittämisestä , , taiteen perusopetuk-
, kunnan 

, -

8.3 Lapsiperheiden toimeentulo ja taloudelliset 

mahdollisuudet taidekasvatukseen

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

ja valtionosuusjärjestelmän muutokset käänsivät kuntien taloudet pysyvästi 
-

-

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091704
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091704
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy2Nqq-s3uAhXllIsKHVjCCiIQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Falkup%2F2019%2F20190166&usg=AOvVaw1akHfjwSO6hRJ63cQCB1Wr
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy2Nqq-s3uAhXllIsKHVjCCiIQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Falkup%2F2019%2F20190166&usg=AOvVaw1akHfjwSO6hRJ63cQCB1Wr
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-
-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

Anne

Yks äiti oli kauheen vihanen, en mä muista sen nimee, mut sen lapsen vaat-
teita oli pesty ja pantu kassiin uusia vaatteita siltä kysymättä. Ei mulla itellä 
olis mitään sitä vastaan, kun Tuijalta kaikki jää pieneks niin pian. Voihan 
se olla, että työntekijän oma laps oli kasvanut niist pois. Mut ei tietenkään 
multa kysymättä. En mä juo enkä muutenkaan juhli. Eihän mulla oo rahaa 
sellaseen eikä lapsenvahtiin.
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Onneksi ei tartte tapella sen isän kans elatusmaksuista, kun mä saan ne 
sossusta muttei ne tietenkään riitä. Mulla on niin pieni palkka, ett mun 
tarttee haalia hommia niinku tehdä kahta työtä. Ei siinä paljoo oo vapaa-
ajan ongelmia. Onneksi mun äiti asuu aika lähellä, mut kun se käy ite aika 
kaukana töissä eikä silläkään mikään kummonen palkka ole.

Olen sanonut sille opelle, etse lopettais tavaroiden tyrkyttämisen. Eilenkin 
se olis antanut polkupyörän, ku Miralla ei oo. Arvaa vaan minkä määrän 
vaatteita, ihan uusii, se on antanu. Musta tuntuu, et se yrittää omia Miraa 
niillä tavaroilla. Ei mulla oo rahaa maksaa niist enkä haluais olla kiitolli-
suuden velassa. Mä luulen, ett noilt kuusvuotiailt heltiäis käytettyjä, kun ne 
on jo isompii tai niis perheis voi olla muutenkin isompii lapsii. Eiks täällä 
vois olla joku paikka, et vois tuoda ja ottaa pieneks jääneitä vaatteita tai 
vaikka luistimet, kun tarttee. Vois siel olla vielä vaikka lasten kirjoja ja ak-

niil on älyttömästi paperii. Lapset vois piirtää just niin paljo, kun ne haluais.

Mun naapurissa on kuusvuotiaat kaksoset. Tiesin, ett niillä on tiukkaa, kun 
se äiti on kotona. Se teki ennen kotona kampaajahommia, mut ne on pitäny 
lopettaa, kun naapurit valitti vedenkulutuksesta. Ne kauheesti odotti, että 
kaksoset pääsis siihen kuusvuotiaiden ryhmään. Ne menikin sitte kirkon 
päiväkerhoon, kun se oli niille ilmanen.

Leena

Onhan ihan se ikivanha juttu et pyydetään vanhempia tuomaan tarhaan as-
kartelujuttuja varten tarvikkeita, mut välillä se kerjääminen käy mun luon-
non päälle. Mä hankin mieluummin ihan omalla rahalla enkä kerro muille.

Toimintatutkija-Sinikka

-

-
-

-
nut ennen esitystäni kysymyksellä, eikö ole niin, että musiikkikasvatus on pa-
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-

-
-

-

-

Aleksi

Olen mä vähän outo lintu. Jäin hyväpalkkasesta hommasta kotiin hoita-
maan Tiiaa ja perheen elintaso laski heti kun vaimon palkka on paljon pie-
nempi. Se oli vähän näytön paikka vaimolle. Se, kun meinas seota ensim-
mäisen lapsen kanssa kotona. Tai mä luulin niin. Vahti ja kiukutteli milloin 
tulen töistä ja tietysti tulin aina liian myöhään. Ajattelin, ettei oman lapsen 
hoitaminen mikään juttu ole, ainakaan vauvana, kun ne nukkuu paljon. 
Ei se ihan niin mennyt. Olin totaalisen yksin. Käytiin Tiian kanssa vauva-
uinnissa, värikylvyssä ja vauvatanssissa. Tietysti olin ainoo mies. Eikäne 
mitään ilmasia juttuja ollu. Mutta piti päästä pois kotoa. Hankin sellaset 
juoksuvaunutkin, mutta heti kun pysähdyin, Tiia heräsi. Nyt menee hyvin, 
kun Tiia on tarhassa tai päiväkotihan se on. Harmi, ettei ole siskon kanssa 
samassa paikassa, kun kunnalla ei sisarusryhmää, eikä me haluta viedä 
yksityiseen, vaikka se mainostaa itseään taidepäiväkotina.

Elina

Tuli hyvä mieli, kun älysin, ettei kivan tarvitse maksaa ja että pienet ilot 
ovatkin suuria. Voi että, miten iloiseksi lapsi tuli. Sen meidän tekemisen 
täyty olla lapselle tosi tärkeää, kun se puhu siitä vielä monta päivää. 
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Leena

Silloin alkuvuosina enemmistö meidän koopee vanhemmista oli yksihuolta-
jaäitejä ja he olivat tosi kiitollisia. Moni joutui tekemään kahta työtä, vaikka 
heillä päivähoitomaksu oli melkein ei mitään. 

Omat lapset eivät tietenkään päässeet kunnalliseen päiväkotiin ja henki-
kin oli, ettei lasta ainakaan omalle työpaikalle. Enkä olisi kaikkia kolmea 
saanut samaan päiväkotiin mitenkään. Oli ne perhepäivähoidonkin maksut 
silloin tosi korkeat. Mun palkka meni melkein kokonaan lasten päivähoi-
toon. Onneksi meitä oli kaksi vanhempaa. Toista se on nyt. Vaikka maksut 
on suhteellisesti paljon pienempiä, monet narisee niistä. Kyllä minua kier-
si vatsassa, kun alkoi tämä lasten kellokorttisysteemi. Tärkeimmäksi tuli, 
että vanhemmat maksaa vaan siitä, miten kauan lapsi on päiväkodissa, ei 
siitä mitä me tehdään ja miten lapsi viihtyy ja kehittyy. Tuntuu siltä, kuin 
oltaisiin vähän niin kuin lapsiparkki. Sitä välillä mietin, ettei se nykyinen 
vanhemmille edullisempi maksu näytä tekevän ainakaan näitä meidän van-
hempia sen onnellisemmiksi.

Tutkija-Sinikka

Kysyn tutkimuksellani, voisiko Päiväkoti kunnan kulttuuritoiminnassa kokei-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
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sosiaali- ja terveysministeriön toimintaa. Kolmas poikkeama liittyy hankkeen 
kestoon. Silloinen kymmenvuotinen hanke olisi tavallisimmin kolme vuotta ja 
mahdollisella jatkoajallakin enimmillään kuusi vuotta. Neljäs todennäköinen 
muutos olisi lisääntynyt arviointi. Nykyinen rahoitus perustuu vahvasti toi-
minnan tuloksellisuuden arviointiin, joka puolestaan edellyttää systemaattista 
taloudellista ja toiminnallista seurantaa. Projektitutkimuksen ohella syntyi-
si myös todennäköisesti enemmän opinnäytetöitä. Onhan päiväkodeissa usein 
opintojensa eri vaiheissa olevia ja opinnäytetyön aihetta vailla olevia yliopisto- 
ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. Myös järjestöjen ja yhdistysten ylläpitämä 
varhaiskasvatustoiminta oli siirtynyt lähes kokonaan kunnille ja liikeyrityksiin.

Lisensiaatin tutkimukseni yksi keskeisistä tuloksista oli, että yleinen talousti-
lanne vaikuttaa lasten materiaaliseen ja välineelliseen ympäristöön. Päiväkotien 
taidetoimintaan kohdennetut määrärahat ovat usein ensimmäisiä karsinnan 
kohteita. Alkuvaiheen lähes jokaisen päiväkodin ja jokaisella taiteen alueella 
puutteellinen materiaalivarasto ja välineistö kohentui heikosta kohtalaisen hy-
väksi ja joissain päiväkodeissa erittäin hyväksi. Kokeilu jälkeiset ensimmäiset 
vuodet olivat taloudellisesti myönteisiä. Materiaalivarastoja oli lupa täydentää 
ja välineistöjä uusia. Päiväkodit saattoivat hankkia sekä tarpeidensa mukaista, 
että yksikkökohtaista koulutusta ja työnohjausta.

Monivuotinen yhteinen kehittämisen vire jatkui päiväkodeissa. Päiväkodit ja 
ne kulttuuripalvelut, joilla oli alle kouluikäisille lapsille suunnattua toimintaa, 
alkoivat keskenään suunnitella niiden yhdistämistä ja siirtämistä osaksi lasten 
päiväkotipäivää. Musiikkiopiston muskarien ja kuvataidekoulun kuvisryhmi-
en opettajien enemmistö varhaisiän taideopiskelijoista oli päiväkodeissa, joten 
luonnollinen työpaikkakin sijoittui päiväkotiin. Oppilaitoksiin jäi kuitenkin vie-
lä ryhmät lapsille, jotka eivät olleet päiväkodissa. Toiminta toteutui sujuvasti 
vajaan vuoden ajan. Päiväkotien työntekijät, lapset, lasten vanhemmat, muska-
rien ja kuvisten opettajat olivat tyytyväisiä. Perheiden illat rauhoittuivat, kun 
toiminta siirtyi lasten arkeen ja paremman vireystilan mukaiseen päiväsaikaan. 
Pulmaksi tuli, että päiväkotien muskarit ja kuvikset olivat päivähoidon ulko-
puolista toimintaa ja vanhemmat kustansivat nämä itse. Vanhempien luvalla 
ryhmiin saattoi osallistua myös muita halukkaita lapsia. Käytännössä muskari 
ja kuvis olivat päiväkotiryhmä eikä yksikään lapsi jäänyt ulkopuolelle. Hyvistä 
kokemuksista huolimatta toiminta kuitenkin päättyi. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö moitti toimintaa lasten yhdenvertaisuutta loukkaavana. Hallinnolliset ja 
taloudelliset tukijärjestelmät eivät kestäneet, sietäneet eivätkä hyväksyneet ris-
tikkäin ja lomittain rahoittamista ja toimimista. Tuli kaksi takaiskua. Lamaan-
nus ja kuntatalouden syvä notkahdus.

Entä vuosia myöhemmin? Se tapahtui sittenkin, nyt Vantaalla, että kaupunki 
mahdollisti varhaiskasvatuksen ja kunnan kulttuuripalvelujen yhteisen Taikava 
-hankkeen (2014–2016), (Rusanen, 2016). Se ei toteutunut ihan niin kuin me 
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Kiertävien muskari-, kuvis-, sanataide- ja teatteriopettajien sijaan päiväkotei-

8.4 Tasapainoilua hoivan ja kasvatuksen, erityisesti 

taidekasvatuksen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa

-

muutokset alkoivat vaikuttaa kuntien ja yksityisten päiväkotien taloudellisiin 
-
-

-

-

-

-
-

-

Seurauksena oli päiväkotien toiminnan keskeyttämistä ja lakkauttamista jo en-
-
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Anne

Kyllä mä tiedän, ett mä oon sosiaalitapaus. Niin kuin varmaan muutkin 
perheet tässä ryhmässä. Eihän tarhaan oteta kun sellaisia, joilla on ongel-
mia. Jotenkin mulla on suuri huoli pois, kun Suski on tarhassa. Työnteki-
jätkin on kauheen kivoja, kun ne viitsii tehdä kaikenlaista lasten kanssa. 
Olishan se kivaa, jos Suski sitte isompana vois tehdä noit kulttuurijuttuja, 
mut ei mun rahat niihin tunteihin riitä. Se mua nolottaa, kun en mä oikein 
voi tuoda tarhaan mitään askarteluaineita. Ei mulla oo ylimäärästä mitään. 
No joo veskipaperirullia, mut niit on varmaan kaikilla. Oon mä tuonu mun 
äidin kangastilkkuja, kun se on kova ompeleen. Jos tarhas vaikka ommel-
laan joskus. Mut ei niitäkään paljoo oo. Yhtä asiaa oon ruvennu tekemään, 
me käydään lauantaisin kirjastossa, kun rupes oleen sillon auki. Ennen en 
ennättänyt, kun se meni niin aikasin kiinni.

Tää tuli mun mieleen, kun yhdessä open kanssa katseltiin Heidin piirustuk-
sia, että sitä on vaan niin kauheen sokee joskus oman lapsen hyville puo-
lille ja ajattelee vain vikoja ja puutteita ja sitä, mitä se ei osaa. En mä ollu 
osannu ajatella. et piirtäminen olis muuta, kun töhertämistä. Mulla on kans 
mieles se, et eiks se oo imarteluu, jos omaa lastansa kehuu. Näin on mulle 
sanottu. No ei tarhassa. Ne kehuu enemmän, kun mä uskon.

Mä en oo ollu niissä illoissa, kun en tunne ketään. Joskus olen yrittäny vä-
hän jutella yhdelle äidille, kun ollaan niin usein samaan aikaan hakemassa, 
mut must tuntuu, ettei se halua. Mä tykkään tost yhdest opest tosi paljon. 
Sil ei oo koskaan kiire ja se sanoo jotenkin aina niin nätisti. Jotenkin siit 
näkyy, et se tykkää näist lapsista.

On tässä selvästi kaksi maailmaa. Me rupuperheet. Me ei osata mitää ja 
meille puhutaan niinku oltais lapsia. Sitten on toi parempi väki, niinkuin 
noi puolipäiväryhmäläiset. Opet nä yttää siltä kun ne vähän pelkäis joita-
kin, Niinku tota terveyskeskuspsykologia. En mä niitä tunne mut täs pihalla 
nään ettei se poika ole muita kummenpi.

Mika ja Susanna

Mä tykkään painia ja mä tykkään olla kavereitten kaa. Siitä kun ope aina 
kysyy miltsenyt musta tuntuu mä en tykkää yhtään. Kose aina kysyy. Must-
se on tyhmää. On mulla joskus sillee surullinen niinku pahamieli, kun ope 
lukee sellast kirjaa. Se pitäs lukee loppuun, et tulis iloseks. Oon mä ainakin 
yhtä hyvä piirtää, ku Mika. Ai ninkuntapella. En mätiedä, ei me kauheesti, 
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mut joo tulee joskus riitaa. Sit ope heti kysyy, mitä sä teit. Mäen viitsis niil-
lä laulutunneilla. Kauhee meteli ja sit opet huutaa. Tykkäänkö? Joskus joo, 
enmätiedä tykkäänksmä. Onse musta joskus kivaa laulaa joo.

Kotona mä en tykkää, kun pitää aina siivota. Isä huutaa joskus, kun mäen 
tee. Äiti tulee auttaan ja sit isä sanoo sille, en mä viitsi sanoo mitä. Kylne-
kin riitelee, mut ei paljoo. Äiti puhuu aina, mut isä ei niin paljoo. Me men-
nään isän kans pulkkamäkeen, se laskee mun kaa. Äidillä on äidin hommat.

Kyl mä toivon, että isä leikkisi enemmän mun kanssa. En mä haluu pali-
koilla rakentamista, kyl ihan oikeeta rakentamista, mut joka tapauksessa 
leikkimistä sisällä ja ulkona. Sitte kyl kans pelaamista, ei muistipeliä vaan 
ihan oikeesti. En mä tiedä jalkapalloo, mut ainaski Mustaa miestä.

Joka päivä sais olla tarhassa leikkipäivä. Se on paras päivä. Ai tarhassa 
kivintä. En mä tiedä. Ei opet leiki ne opettaa. Mulla eiookaverii pihalla. Ne 
jo leikkii, kun mämeen, sit mä vaan oon.

Pojat on tyhmii. Ne aina tappelee silleen maassa. Kaine painii, mut heti 
sattuu ja alkaa itkemään. Sit ope menee ja sit ja sit ja sit. En mä tappele 
koskaan. Se eioo kivaa, ku pihalla ne sanoo, et tähän ei mahdu, meil on 
leikki kesken, mee pois. Joskus ope sanoo, et kaikkien kans pitää leikkiä, 
mut eise niin mee. Mä tykkään piirtää, tanssii ja askarrella. Opet on siinä 
hyvii. Parempii, ku äiti tai se ei ennätä. Opet vitsittelee.

Äiti sanoo aina ekaks ei. Se näyttää vihaselta, vaikkei ookkaan, mut iskä 
oikeesti on. Vaik ku iskä sanoo ei, se kuiteski on joo.

Musta tulee isona tarhatäti. Ajattele saa askarrella ja komentaa lapsia, 
että nyt pitää olla hiljaa.

Anne

Tänä aikana, kun lapsi on ollut päiväkodissa, sitä oon ruvennu katselemaan 
lapsen tekemistä ihan uudelta näkökulmalta ja itsekin oon vähän innostu-
nut. Nykyiset lastenkirjat ovat melkein parempia kuin aikuisten. Silloin kun 
itse oli pieni, oli vain niitä Tammen kultaisia. Vaikka oli niistäkin jotkut ihan 
kivoja, ainakin niitä muistaa vielä hyvin niinku se luiseva puiseva leijona 
tai minä pidän koirista, minä pidän kissoista, minä pidän kaikista ja sil-
leen. Kyllä mä sen oon huomannu, kun päiväkodissa on ollu jotain lapsesta 
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kivaa, sitä samaa se haluaa tehdä kotona. Niinku muotokuvia. Lapsi käs-
ki istumaan paikalla ja piirsi musta ja sen isästä kuvia uudestaan ja uu-
destaan. Pikkuveli ei oikein jaksanu ymmärtää mallina oloa. Se musta oli 
nolo juttu, kun ne askartelukassit meni vääriin perheisiin ja siinä toisessa 
suoraan roskikseen. En mä vois ikinä heittää pois edes Janin piirustuksii.

Vähän sitä mietin, et meneeks toi taidejuttu tavallisen elämän yli. Mä tarko-
tan, että onhan sitä muutakin kun taide. Kylmä välillä mietin et huomaaks 
ne tädit jos Miksulla on jotain.

Itseasiassa en mä tienny et tää päiväkoti on jonkun yhdistyksen. En mä 
siksi Suskii tänne halunn. Tai no, eihän multa sitä kysytty. Mut oikeesti mä 
olin iloinen kun tuli tieto et Suski pääsee Kenttäkadulle. Niin monet puhuu 
tästä tarhasta hyvää ja noi tädit tunnetaan. Ne on ollu täällä monta vuotta 
ja niillä on itelläkin lapsii.

Toimintatutkija-Sinikka

-

”Jos mä edes kerran saisin pitää kruunua päässä”.

-

-
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Aino ja Jussi

Oli tukala päivä. Vaikka sääennuste oli koko päiväaurinkoa, todellisuus 
tuli koko päivän sateena. Oli muutenkin poikkeuksellinen päivä. Yllättävät 
aikuisten äkilliset sairastumiset ja varahenkilökunnan puute johti kahden 
lapsiryhmän yhdistämiseen. Lasten ikähaitari oli yhdestä kuuteen. 

Mitäs nyt sitten tehdään? Leikitään! Joo, mutta mitä? Siilin kotia! Mistä 
me saadaan siili? Piirretään! Selvä juttu. Hetkessä raivattiin lattia tyh-
jäksi, levitettiin voimapaperia ja otettiin liidut. Alkuun vähän järjesteltiin 
työpareja ja käytiin neuvotteluja, kuka tekee, mitä tekee ja kenen kanssa 
tekee. Hetken kuluttua koko ryhmä oli työssä. Muistin, että videokamera oli 
viereisessä tilassa ja valmiiksi jalustalla. Minulle tuli kiire. Halusin tallen-
taa hetken ja arvelin rauhallisen vaiheen kestävän korkeintaan muutaman 
minuutin. Työpari oli minua nopeampi ja kamera oli hetkessä paikallaan ja 
käynnissä. Työskentely päättyi siihen, kun alkoi kuulua astioiden kilinää. 
Katsoimme toisiamme ja aloimme nauraa, olimme kaikki yltäpäältä väri-
liiduissa. Tuleva eskari ehdotti sadesuihkua ulkona. Tyydyimme kuitenkin 
sisäsiistimiseen.

 Tutkimme isompien kanssa työmme tulosta. Ihastelimme videolta työn 
sujumista, sitä kuinka hyvin ryhmä toimi yhteen. Tuli ihan hiljaista, kun 
zoomasin lopputulokseen. Jäin miettimään, miten tallentaisin prosessin 
vai antaisinko sen vain olla. Yksi eskaripojista ratkaisi kysymällä, voisitko 
näyttää tän mun vanhemmille. Ne ei usko, et mä autoin Jonnea ja et me 
tehtiin kaikki ihan sovussa. Joo ja mun vanhemmille kans!

Aleksi

Olin vanhempainillassa enkä päässyt oikein kiinni mistä siellä puhuttiin. 
Jotain kasvatushöttöä. En ole oikeastaan yhtään kiinnostunut koko jutus-
ta. Onhan ne työntekijät ammatti-ihmisiä, vaikka jotenkin naiiveja. Menin, 
koska ajattelin, että voisin auttaa päiväkotia ja tehdä sellaisen ohjelman, 
että työntekijät ja vanhemmat voisi olla paremmin yhteydessä päivän ai-
kana. Että, jos jotain sattuu, niin siitä vois viestiä heti. Tai että ne vois 
laittaa kuvaa toiminnasta. Ei ne toiset vanhemmat oikein innostuneet eikä 
varsinkaan työntekijät.

Leena

Kun mietin taaksepäin työhistoriaani, niin jättimuutos on tietysti koko-
päiväryhmissä. Sinunkin eka ryhmä taisi olla koopee, kun kaikki muut 
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opettajat halusivat puolipäiväryhmiin. Oltiinhan me niin eri maailmaa 
niiden äitien kanssa. Taidettiin puhuakin kuin lapsille. Sellainen on jäänyt 
mieleen, että kerran vaihtui kahden lapsen askartelukassit. Kun pyysin sitä 
toista äitiä tuomaan takaisin, hän vastasi, että ne meni jo roskikseen. Taisin 
sanoa aika rumasti. Mietin pitkään, miten tämä juttu pitäisi hoitaa. Yksi 
oppi oli, että askartelujen palauttaminen muutettiin sellaiseksi, että lapsi 
esitteli vanhemmille työnsä. Koska ensimmäisellä kerralla meni paljon ai-
kaa, ruvettiin antamaan työt heti ja keskustelu tapahtui ihan normaalin ha-
kutilanteen yhteydessä. Vanhemmat jotenkin rauhoittu ja niillä oli yllättäen 
vähemmän kiire pois ja enemmän juteltavaa. Niin joo ja muuttuihan se töi-
den määrä. Joku vanhemmista kysyi, ettekö te enää tee mitään, kun kotiin 
ei tule enää askarteluja. Taas tuli oppi. Eipä oltu kerrottu vanhemmille, että 
me nykyään tehdään paljon yhdessä. Että se tekeminen on usein se juttu, 
eikä lopputulos ole välttämättä paljoa minkään näköinen. Yhteistyöstä on 
vaikea nipsasta jonkun tietyn lapsen aikaansaannosta. Nyt sitten onneksi 
on kaikilla vanhemmilla kamera. Aika monet alkoi ottaa töistä kuvia.    

Lapset valvovat pitkään ja ovat päivällä tosi väsyneitä. Jotkut nukahta-
vat satuhetkellä, vaikka meillä ei ole varsinaisesti päiväunipakkoa. Viime 
vuosina aika monet meidän perheistä on reissannut paljon ja kauas. Taitaa 
Thaimaa olla tutumpi paikka kuin vaikka Keski-Suomi. Niin no joo, onhan 
se niinkin, että jos ei siellä tunne ketään, niin miksi sinne menisikään. Välillä 
mietin, eivätkö vanhemmat osaa vain asettua tavalliseen perhe-elämään. 
Minua myös askarruttaa, mitä pöpöjä vauvat saa ja miten hauskaa heis-
tä reissaaminen oikeasti on. Kerran yksi isä kysyi, mitä maksaa, jos otan 
hänen kaksoset viikoksi tai kahdeksi hoitoon, että hän pääsisi kavereiden 
kanssa kalastamaan. Ehkä vähän kärjistin. Kyllä suuri osa perheistä muis-
taa usein kiittää ja jää mielellään juttelemaan hakutilanteessa. Olen aina 
pitänyt työstäni ja jotkut perheet tulevat tosi läheisiksi.

En minä enää juuri kuule sanaa kasvatus. Me dokumentoidaan ja arvioi-
daan ja vahvistetaan lapsen identiteettiä laaja-alaisena oppijana. Minun-
kin viimeistä vailla eläkeläisenä tärkein tehtävä on miettiä, mitä taitoja 
varhaiskasvatuksen opettaja tulevaisuudessa tarvitsee, kun nyt kuitenkin 
eletään tätä päivää. Onko ne jotenkin hirveän paljon erilaiset? Oletko eri 
mieltä? Sä kysyit silloin kauan sitten jotain saman tapaista ja taisit itse vas-
tata, että sun mielestä lapselle on tärkeää oppia olemaan ihmisiksi ja että 
sitä oppii vain olemalla ihmisten kanssa. Ja että olemista on monenlaista, 
sitä voi tehdä monella lailla ja varsinkin taiteella ja että päiväkoti on juuri 
oikea paikka olla ihminen ihmiselle itselleen ja monelle muulle erilaiselle 
ihmiselle. Ai et muista.
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Tutkija-Sinikka

-

Tutkimuspaikkakunnalla valtaosa päiväkodissa olevista lapsista oli puolipäi-

-
-

-
-

-
-

-

mukaan toimintaan

-
-

-
liko mieleeni mitään? Tuli monta kipakkaa keskustelua ja myös seuraava oma 
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”Päiväkodin sosiaalitilan ja viiden lastentarhanopettajan, yhden lastenhoi-
tajan ja kahden päiväkotiapulaisen yhteisen työhuoneen ovi levähtää auki 
ja kuuluu parkaisu, voiko joku auttaa? Tavarat putoo käsistä! Työtoverilla 

ompelutyöksi. Kauhee kiire, nää pitää saada valmiiksi huomiseksi, sanoo 
työtoveri ja alkaa purkaa lasten ompelutöitä. Hetken mietin, tarjoutuako 
vain avuksi vaiko kysyä, mitä ihmettä kollega on tekemässä. Päädyn jäl-
kimmäiseen silläkin uhalla, että tulee pulmia. Kipakka vastaus kuuluu, että 
pakkohan mun on nää purkaa. Kato nyt ite miten huonosti nää on ommel-
tu. Jos mä annan nämä tallaisina, mitä vanhemmat musta oikein ajattelee! 
Huokaan ja kysyn hiljaa, mitä luulet lasten ajattelevan, kun saavat työnsä? 
Tulee hiljaisuus. Vaikka pääni on täynnä uusia kysymyksiä, en jatka niillä, 
vaan ryhdyn purkamaan ja ompelemaan.”

-
-

8.5 Varhaiskasvatuksen taidekasvatus osana 

yhteiskunnallista kulttuuri- ja taidemaailmaa

8.5.1 Kulttuuripolitiikka

-

Elitistisessä taidenäkemyksessä taiteen tekeminen oli kyvykkyyttä, joka antoi 

taidepolitiikassa alkoi näkyä taiteen osallistavia vaikutuksia ja identiteetin ra-
-

-
-
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-

-
-

-
-

teatterin, musiikin ja kirjallisuuden taidelautakunnat perustettiin ministeri, 

-

-

-

-
-
-

8.5.2 Taiteen harrastaminen

-

-
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taidepalvelujen käyttö kasvoi (SVT, 2019). Viimeisin perheitä koskeva ajankäyt-
tötutkimus on vuodelta 2017 (SVT, 2019) ja sen mukaan suomalaiset käyvät 
elokuvissa ja konserteissa aikaisempaa enemmän. Tässä Tilastokeskuksen tut-
kimuksessa ei eritellä lapsiperheitä lasten iän mukaan.

Harrastaminen on osallisuustutkija Elina Stenvallin (2020) näkemyksen mu-
kaan paitsi lasten arkea myös aikuisten lapsille järjestämää toimintaa ja samalla 
hyvään lapsuuteen kuuluvia tapoja. Harrastaminen itsessään on positiivista ja 
tavoiteltavaa tekemistä, johon kaikilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus. Näin ei 
kuitenkaan välttämättä ole (Stenvall, 2020). Harrastuksen vaikutus ei rajoitu 
pelkästään vapaa-aikaan, vaan jatkuessaan se muuttuu koko persoonallisuut-
ta leimaavaksi ja yksilön kokonaistoimintaa ohjaavaksi (Juvonen, 2000). Har-
rastamista kuvaavat ilmaisut jatkuvuus, aktiivisuus ja tavoitteellisuus. Taiteen, 
lähinnä aikuisista, harrastajista esiintyy tekijää väheksyviä ja taiteilijasta erot-
tavia nimityksiä amatööri ja maallikko tai runoilija Eino Leino (1878–1926), 
(1899) ilmaisemana, 

että harrastaja on diletantti, jolle taide ei ole mikään elämänvaatimus vaan 
joutohetken huvi. 

Vapaa-ajan ja harrastamisen suhde ei ole kuitenkaan yksiselitteinen: Mitä pää-
määräsuuntautuneempi harrastus on, sitä tiukemmin määräävät asetetut tavoit-
teet harrastamisen luonnetta, ja sitä kauemmaksi ajaudutaan alkuperäisestä 
harrastuksen vapaudesta ja vapaaehtoisuudesta (Juvonen, 2000). Opetus- ja 
kulttuuriministeriö edistää kouluikäisten lasten harrastamista jatkamalla vuon-
na 2016 perusopetuksessa aloittamaansa suomalaisen harrastamisen harras-
tustunti -mallia. Tarjonta perustuu lasten ja nuorten toiveisiin, ja tuntien to-
teutuksesta vastaavat taiteen ja kulttuurin ammattilaiset. Harrastustunteja 
järjestetään myös esiopetuksessa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2021). Kuva-
taideopettajat KUVIS ryn kannanotto (2020) suomalaiseen harrastusmalliin 
on kriittinen. Opettajat näkevät harrastuskerhon lyhytjänteisenä toimintana, 
joka ohjaa helposti enemmänkin kepeään puuhasteluun ja askartelutoimintaan 
kuin pitkäjänteiseen taideopiskeluun. Koska kuvataidekoulut eivät korvaa päi-
väkotien ja peruskoulun kuvataideopetusta ja niiden opetus koskee vain osaa 
ikäluokasta, peruskoulun kuvataideopetusta on saatava lisää ja kaikilla lapsilla 
on siihen oikeus (Stylus, 2020).

Lapset harrastavat taidetta osallistumalla sekä yksityisesti että yhteisölli-
sesti toteutettavaan opetukseen. Näin oli jo 1800-luvun loppupuoliskolla. En-
simmäisiä vapaa-ajan harrastamisen paikkoja olivat yksityisten henkilöiden ja 
yhteisöjen perustamat kirjastot. Nämä valtiollistettiin myöhemmin 1920-luvul-
la (Kotilainen, 2010). Vastaavalla tavalla käynnistyi lasten musiikki- ja balet-
titoiminta. Musiikinopettaja Ingrid Söderström (1893–1991) sovelsi Saksassa 
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hankkimiaan tietoja ja opetti lapsia kotonaan 1940-luvulla. Hänen esimerkkiään 
seurasi vuonna 1958 musiikinopettaja Sirkka Valkola-Laine perustamalla kotiin-
sa musiikkileikkikoulun (Krokfors, 2010). Varsinainen suomalainen musiikin-
opetus soitannollisesta seurasta musiikkikouluun ja musiikkiopistoksi alkoi jo 
1790-luvulla (Kuha, 2017). Kansallisoopperan, alusta lähtien ammatillisuuteen 
tähtäävä lasten balettikoulutoiminta alkoi vuonna 1922. Lastentarhanopettaja 
Ilta Leiviskä (1907–1979) perusti 1950-luvlla tanssitaiteilija Maggie Gripenber-
gin (1881–1976) opastamana ja oppilaana oman tanssikoulun Helsinkiin.

Kuvataidekoulujen, musiikki- ja tanssiopistojen määrällinen kasvu sijoittuu 
peruskoulu-uudistuksen päätösvaiheen (1977) jälkeisiin vuosiin. Moni oppilai-
tos aloitti lapsille ja nuorille suuntaamansa toiminnan 1980-luvun alkuvuosi-
na. Oppilaitosten ja päiväkotien välimaastossa toimi vielä 1990 ja 2000-luvuilla 
suhteellisen kattavana järjestöjen alle koulu- ja vauvaikäisille suuntaama tai-
dekerho- ja perhekahvilatoiminta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallis-
osastoilla oli parhaimmillaan toimintaa 500 paikkakunnalla. Toiminta hiipui, 
kun seurakunnat ja oppilaitokset aktivoituvat laajentamaan omaa toimintaansa. 
Oppilaitosten perustamisen taustalla oli sekä huoli kuvataide- ja musiikkitun-
tien vähenemisestä perusopetuksessa että valmistautuminen taiteen perusope-
tukseen (Ovaska-Airasmaa, 1992). Vuoden 2020 alussa taiteen perusopetusta 
toteutti 527 oppilaitosta. Näitä oli arkkitehtuuri- (2), kuvataide- (118), käsityö- 
(71), media- (6), musiikki- (170), sanataide- (8), sirkus- (11), tanssi- (93) ja teat-
terioppilaitosta (48) (Luoma, 2020). Oppilaitoksilla oli kaksi linjaa. Musiikissa 
näkökulma oli suorituspainotteisessa taiteilijuudessa (Pajamo, 2009), kun taas 
kuvataiteessa tavoiteltiin kasvatuskeskeisesti korkeatasoista yleissivistystä, joka 
loi mahdollisuuden ammattiopintoihin (Heinimaa, 2007).

Väkevä ja muut (2018) pohtivat suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän 
tehtävää tasa-arvon näkökulmasta ja päätyivät näkemykseen, että olemassa 
oleva järjestelmä tarvitsee uudenlaista ja laajempaa käsitystä ammatillisuu-
desta. Nykyinen on Bourdieun (1990) ajattelun mukaisesti enemmän valtaa ja 
etuoikeuksia tuottava, kuin sivistävä ja kasvattava. Taiteen perusopetus, johon 
osallistuu 2000-luvun alkuvuosiin nähden kaksikertainen määrä lapsia ja nuo-
ria, jakaantuu sekä maantieteellisesti, että sukupuolisesti (kaksi kolmesta on 
tyttöjä) epätasaisesti (Luoma, 2020). Kulttuurinen pääoma periytyy vanhem-
milta, vanhempien tulee investoida aikaa ja energiaa pääoman siirtämiseen ja 
lapsien tulee omaksua vanhempiensa kulttuurinen pääoma. Perheiden alhainen 
sosioekonominen tausta laajentaa mahdollisuuksien kuilua enemmän kuin lah-
jakkuus tai sisäiset potentiaalit. Taiteen perusopetukseen osallistuvat ne, jotka 
muutenkin harrastavat (Väkevä ja muut, 2018).

Opetusministeriö teki vuonna 2003 lastenkulttuuripoliittisessa ohjelmassaan 
linjauksen, joka johti lasten varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ulkopuolel-
la tapahtuvan taiteen harrastamisen tukemiseen. Samanaikaisesti kääntyivät 
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-

-

-
tää koulutusta, työpajoja sekä menetelmäopastusta, ja vauvakulttuuritoiminta 

-

-
-

-

-
-

Anne

Voi hyvänen aika. Ei minulle olisi tullut mieleen tehdä mitään sellaista, mitä 
Jani on tarhassa tehnyt. Se on jotenkin kauheen innostunut piirtämään. Nii-
tä piirustuksii tulee lisää ja lisää. Pitäis olla mankka tai joku sellanen millä 
voisi äänittää, kun se piirtää ja höpöttää samaan aikaan. Älysin vasta, ettei 
se pelkästään piirustele, vaan niissä on joku juttu. Olen ymmärtänyt, että 
siellä tarhassa on joku tutkimus meneillään. Me ollaan Janin isän kanssa 
vastattu niihin kyselyihin. Niissä kun kysyttiin, kuinka paljon meillä kotona 
tehdään ja mitä välineitä meillä on, me kyllä jotenkin hätkähdettiin. Eihän 
me aina edes oikein tiedetty, mistä niissä kysyttiin. Se tulee varmaan omas-
ta kotona, että pitää paikat kunnossa. Oikeastaan kaikki muu tekeminen, 
kuin pikkuautoilla ajaminen sotkee. Kova homma ensin levitellä ja alkaa 
tekemään. Sitten Jani jaksaa vain hetken. Itse tietysti joudun korjaamaan 
jäljet pois. Kun tämän sanon, tulee huono omatunto. Siis siitä, että oikeas-
taan haluan uskoa, että se riittää, kun tarhassa tehdään. Kyllä me kirjoja 
luetaan. Meillä sellainen iltajatkojuttu, että yhdessä kerrotaan. Jani puhuu, 
että se haluais ruveta painimaan. Sen tarhan alakerrassa on painisali, jossa 
ne tarhan kanssa käy joskus. Mutta eihän se nyt tähän taidejuttuun kuulu.

Helpottaa huonoa omaatuntoa, kun tietää, että päiväkodissa tehdään kaik-
kee kivaa ja lapsien kehitykselle tärkeetä. En mitenkään itse keksisi. Se 



128

tulee kotiinkin. Heidin lallattelu tuo mieleen oman lapsuuden ajalta tuttu-
ja lauluja ja muistoja. Sen verran oon tullu uteliaaksi, että me hankittiin 
kotiin laulukasetteja.

Siitä olin vähän nolo, kun ei ollut tullut mieleen hankkia Hansulle omaa 
kirjastokorttia. Tai toisaalta ehkä se olikin hyvä juttu, kun koko ryhmä sai 
samalla kertaa, kunne kävi kirjastossa. Heistä tuli melkein jo koululaisia. 
Vähän ihmettelin, kun yks äiti sanoi, ett hän ei mene kirjastoon ennen kuin 
lapsi oppii lukemaan. En voinut olla sanomatta, että Hansu kyllä tykkää, 
ja että siellä on tosi paljon hyviä kirjoja. Sitä paitsi osaahan lapset katsella 
kuvia. No jokainen tekee tavallaan. Mut mitäs sitten tapahtui. Kerran kun 
oltiin kirjastossa, se sama äiti oli poikansa kanssa siellä.

Me käytiin miehen kanssa siellä kauppaoppilaitoksella, kun se Simola-
Isaksson oli laulattamassa. On se hieno tyyppi. Me ruvettiin miettimään, 
miksi me ei ite tehdä mitään tai tehdään kamalan vähän. Mies ilmoittautui 

Mä en kyllä ymmärrä tota keskustelua, että vanhempien pitäis jotenkin 
olla aina puuhaamassa lasten kanssa. Se on kyllä niin, että läsnäolo riit-
tää. Jos lapsella on asiaa, se voi kysyä. Ei se ole hyväks, että aikuiset sot-
keutuu lasten juttuihin.

Vaikka joku sano, että onpa vanhanaikaista, niin kyllä arvostan sitä veisto-
juttua. Tarhassa lapset saa naulata ja sahata. Ei sellaista oikein voi meillä 
kotona. Mulla ei edes ole vasaraa. Tuskin edes osuisin naulaan. Onhan se-
kin hyvää, mitä se nyt on jotain motoriikkaa harjotella. Musta se on vaikka 
taidetta, saa aikaseks muutakin kun piirustuksii. 

Mika ja Susanna

Mä tykkään seikkailuista. Musta tulee isona sadan miekan mies. Katoiksä 
sitä? Musta olis kiva kiivetä, mut tarhan puihin ei saa. Ope sanoo, ett siksi 
on kiiipeilyteline. Siinäkin saa olla vaan kaks ja ylös ei saa mennä. Miks-
köhän se sit on? Mä olisin kyllä varovainen. Mä tykkään jumppapäivistä, 
niitä sais olla joka päivä. Kuule me tehtiin sellanen koppi. Haettiin keppejä 
ja kaikkee sellasta. Sit ope toi pulkkia, vaikkei oo talvi. Niistä tuli katto. Sit 
me syötiin siellä. Se oli kivaa.
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Sillonks kun se täti oli täällä, me soitettiin sitä silofoonia. Enmätienny et 
mikä se oli ja et täälläkin oli sellanen. Miksiköhän se on kaapissa? Siks no-
kose juttu tuli radiosta ja mä kuulin ja olisin niinku sillä kepillä, tiedäks 
tehny näin ja näyttäny mun iskälle, mut sit sitä ei ollu. Eikä ooollu nytkään.

Ai parasta. No leluilla leikkiminen. Emmä tykkää tanssileikeistä, mut kyl 
sitte hämähämähäkistä, en kyllä tykkää askartelustakaan. Niistä naulaa-
misista mä tykkään. Ei me kotona mitään sellasii. Ei meillä oo sitä, millä 
naulataan eikä vissiin naulojakaan. Oli se sahaaminenkin kivaa. Vähän 
vaikeeta, mut Merja autto.

Me ollaan iskän kanssa teatterissa. Se on kivaa, kun sminkataan. Tiedäksä, 
mitä se on. Kato, kun maalataan kasvoihin. En nyt muista sitä nimee, mut 
mä oon Luru ja iskä on sen iskä. Se niinku on iskä eikä oo oikeesti iskä. Se 
on hauska, hauskempi ku oikeesti. No se on sitä, tiedäks teatterii. Oon mä 
ollu ennenkin. Enmä tiedä, rupeenksmä siks isona.

Toimintatutkija Sinikka

-

-
-

-

Elina

Mulla on vähän huonot kokemukset muskarista. Tai se alko tosi hyvin. Mä 
en oo ite mikään musiikki-ihminen. Mua pelotti mennä, mutta vauvan kans-
sa kaikki olikin mukavaa. Teki hyvää nähdä, miten erilaisia vauvat on ja 
ett kaikki osas. Aluks mä pelkäsin, jos Mia alkaa itkemään niin, mitä mä 
teen, mut kaikkihan, siis vauvat siellä itki joskus eikä se yhtään häirinnyt. 
Mut se ei musta ollut kivaa, että heti kun lapsi alkoi liikkumaan, niinku 
kävelemään heidät heitettiin pois. Opettaja sano, että hän ei halua taa-
peroita ryhmään. Just siinä vaiheessa musta olis ollut tosi tärkeetä tehdä 
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lapsen kanssa musiikkia. Se opettaja sano vaan, että tervetuloa, kun Mia 
täyttää kolme. Silloin ei enää vanhemmat oo mukana. Jotenkin musta olisi 
kivaa, jos päiväkodissa olisi mahdollista, vaikka pienessä ryhmässä pitää 
muutaman kerran yhteistä muskaria. Kun Mia kasvaa, niin eihän se kohta 
halua mua mukaan, mut nyt, kun se on pieni se ei paa hanttiin. Samalla 
tavalla vois, vaikka maalata ja tanssii. Työkaveri kerto, että siinä päivä-
kodissa, missä hänen lapsi on, vanhemmilta kysellään, mitä he haluaisivat 
tehdä ja siellä on käyty lasten kanssa savisaunassa, mitä se sitten onkin, 
ja maalattu toisiaan ja semmosta. Joku äiti oli innostunu valokuvaukses-
ta ja ne oli yhdessä harjotelleet lasten kanssa kuvaamista ja tehneet oikein 
valokuvanäyttelyn.

Jos multa oikeesti kysyttäis, mikä olis hyvä, niin mä näkisin, että päiväkoti 
on varsinainen lasten kulttuurikeskus. Tai ainakin tämä oli ennen. Mä en 
oikeesti tajua, että miksi niitä palveluja ei voi järjellisesti järjestää niin että 
kaikki pääsis osallistumaan. 

Aino ja Jussi

Mä tykkään leikkiä. Musta tulee isona Muumi-peikko. Sit mä tykkään tans-
sia. Kato! Se on kivaa. Me käydään äidin kaa yhdessä sunnuntaina per-
hejumpassa ja maanantaina mulla on tanssitunti. Tiistaina mä meen ku-
vismuskariin ja keskiviikkona Jupelle. Se on mun sello-ope. Muistinksmä 
päivät oikein? Tuuksä kattoo, kun mulla on konsertti. Mulla on kenguru-
hyppyjä kaikilla kielillä. Ei mulla sit oo muuta ja sit mä meen päiväkotiin. 
Siel mä sit leikin kavereitten kaa. Ai kivaa? No joo. Siel ei sit saa olla niinku 
ninja tai silleen.

Leena

Sen mä haluan nyt sanoo, että mun mielestä meidän taidetoiminta on niin 
laadukasta ja monipuolista, ettei lapsia tarvitsisi kuljettaa enää iltaisin 
ainakaan taidekerhoihin. Minulla oli nieleskelemistä, kun yksi isä juoksien 
nappasi poikansa ja huusi mennessään, että on kiire askartelukerhoon. Jos 
perheet harrastaa jotain sellaista, mitä me ei kyetä tekemään, niin ok. Mutta 
periaatteessa lapset saa ihan tarpeeksi päivän aikana. Tässä on lähellä se 
lastenkulttuurikeskus, jossa on iltaisin taidepainotteisia ryhmiä. Ei mulla 
ole mitään niitä vastaan. Opettajat on ammatti-ihmisiä niin kuin minäkin. 
Parin kanssa ollaan opiskeltu yhdessä Taikissa. Mutta ei ne siellä pysty 
tunti viikossa systeemillä tai taitaa se olla kaksi tuntia, niin kuin me raken-
tamaan pitkiä leikkejä, eikä ainakaan niiden tärkeiden kavereiden kanssa.
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Tässä on jotenkin, kun olen kuunnellut sitä lääkäri Rimpelää, joka on vuo-
sien ajan puhunut terveydenhuollossa peruspalvelujen ahdingosta ja eri-
tyispalvelujen erityistukemisesta, niin ruvennut ihmettelemään, että ihan 
sama se on varhaiskasvatuksessakin. Ja peruskoulussakin. Mihin ihmeen 
totuuteen perustuu se, että lapsi joutuu koulussa valitsemaan kuvataiteen 
ja musiikin välillä? Entä tämä uusi juttu, mikä se on se suomalainen har-
rastaminen. Kouluista lopetettiin harrastuskerhot, kun ajateltiin, että tulee 
taiteen perusopetus. Sitten vähennettiin koulussa taiteen tunteja, kun aja-
teltiin että kaikki lapset rientää taiteen perusopetukseen. Eihän se tieten-
kään ole mahdollista, kun niitä TOP -kouluja ei ole joka paikkakunnalla. Ja 
vaikka olisi niin eivät kaikki lapset pääse niihin eivätkä tule edes ajatelleeksi 
niihin menemistä. No nyt sitten taas kun tulee uudestaan niitä harrastus-
kerhoja, ne taidekoulujen opettajat ihmettelee, mitä tapahtuu. Se on hyvä, 
että joka koululla olisi taas joku harrastamisen paikka. Kyllä pienten kou-
lulaisten iltapäivät on pitkiä kotona ja mitäs ne tekee. Pelaa tuntitolkulla. 
Joo ei mennä siihen ja onhan jotkut pelit aika ok, mutta aika yksipuolisia. 
Olen niin kiitollinen siitä, että pääsin silloin takavuosina koulutuksiin. Nyt 
jokainen tunti pitäisi itse maksaa.

Tutkija-Sinikka

Päiväkoti kunnan kulttuuritoiminnassa -kokeilu sijoittui ajallisesti lakia kunnan 
-

-

-

Ensimmäinen varsinainen tutkimustulokseni oli, että paikkakunnan taide-

-
-
-

-
luuni perustuva tutkimustulos oli, että vaikka alle kouluikäisten lasten taide-

-
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Keskeinen johtopäätökseni oli, että kirjasto oli 1980-luvulla lapsiperheiden 
tärkein kulttuuripalvelu, koska joka toinen perhe käytti ahkerasti sen palveluja. 
Näin on yhä edelleen. Tilastokeskuksen tutkimuksessa (2019) kirjaston laajen-
tuneet palvelut ovat edelleen lapsiperheiden suosikkeja. Vanhemmat lukevat lä-
hes päivittäin ja käyvät lasten kanssa kirjastossa ainakin kerran kuukaudessa. 
Muita kulttuuripalveluja käytetään vähemmän (SVT, 2019).

Kasvatustieteen professori Kristiina Kumpulaisen johdolla (2019) pienten 
lasten huoltajille tehdyssä kyselyssä huoltajien koulutustausta vaikuttaa hieman 
lasten harrastuksiin, perheiden yhteiseen taidetta sisältävään toimintaan ja kult-
tuuripalvelujen käyttämiseen. Vanhempien oma kiinnostus ja harrastuneisuus 
ohjaa yhä perheen yhteistä toimintaa. Kumpulainen päättelee (2019) kuten itse 
(1994), että paljon lukevilla vanhemmilla on paljon lukevia lapsia, paljon piir-
televillä vanhemmilla on paljon piirteleviä lapsia. Lapset tekevät myös kohtuul-
lisen paljon sellaista, mitä vanhemmat eivät tee.

Perheissä tehdään lasten kanssa lähes samoja asioita riippumatta lapsen su-
kupuolesta. Suosituimmat lasten harrastukset liittyvät liikuntaan, kädentai-
toihin ja lukemiseen (Kumpulainen ja muut, 2019). Lukeminen on vuorottelua 
pelaamisen ja palikoilla rakentamisen kanssa ja epäsuorasti yhteydessä televisi-
on katseluun. Televisio vei aikaa yhteisestä leikkimisestä ja taiteentekemisestä. 
Vaikka pelaaminen laajentui lautapeleistä pelikoneisiin ja älylaitteisiin, Kum-
pulaisen tutkimuksessa älylaitteet tulevat ensisijaisiksi noin yhdeksänvuotiaa-
na (Kumpulainen ja muut, 2019). Perheen jäsenten ja yhä nuorempien lasten 
yksinpelaaminen vähentää yhteistä pelaamista ja muutenkin yhteistä tekemistä 
(Kumpulainen, 2019; SVT, 2019).

Tilastokeskuksen tutkimus (2019) kuvaa muutosta digitaalisen yleiskuvana. 
Suuri muutos perheiden ajankäytössä liittyy internetin tuloon. Tällä hetkellä 
melkein kolmeneljäsosaa (88 %) suomalaisista, 16–74-vuotiaista on netin käyt-
täjiä. Se on paljon muihin Euroopan maihin verrattuna (SVT, 2019). Mediaso-
siologi, yliopistotutkija Annikka Suonisen Lasten mediabarometri (2013) kertoo, 
että jokaisesta kodista löytyy jonkinlainen pelikone ja lasten median käytön 
alkavan jo vauvana radion, äänitteiden ja kirjojen kuuntelemisella. Mobiililait-
teiden ilmaiset ja edulliset digitaaliset pelit ovat jo alle vuoden ikäisten lasten 
ulottuvilla. Käytännössä pienten alle kolmevuotiaiden lasten median käyttö ta-
pahtuu pääasiassa vanhempien tai muiden aikuisten seurassa. Digitaalisten pe-
lien pelaaminen, internetin ja älypuhelimen käyttö yleistyy nopeasti. Eri-ikäryh-
missä näitä pelaavat ainakin joskus 0–2-vuotiasta 20 prosenttia, 3–4-vuotaista 
62 prosenttia, 5–6-vuotiaista 93 prosenttia ja 7–8-vuotiaista 97 prosenttia (Suo-
ninen, 2013). Kumpulainen (2019) ei ole huolissaan, vaan vakuuttunut, että alle 
kouluikäisten maailmassa lelut ja kuvakirjat vievät voiton älylaitteista. Lapset 
viettävät itsenäistä aikaa kodeissa leikkien leluilla, lukien kuvakirjoja, kooten 
palapelejä, piirtäen ja liikuntavälineitä käyttäen (Kumpulainen ja muut, 2019).
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8.5.3 Oppiminen ja hyvinvointi

-

-
-

miseen ja kokemiseen liittyvät komponentit voivat saada aikaan erilaisia psy-

Kuvio 1. WHO. (2019) Taidetoiminnan ja terveyden yhteys. Looginen malli.

Psykologisia vasteita ovat esimerkiksi parantunut tunteiden säätely, minäpysty-
-
-

-

liikunnan lisääntyminen, terveellisemmät elämäntavat ja erilaisten taitojen ke-

-
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II hallitus (2007–2010) ja sen käynnistämä Terveyden edistämisen politiikkaoh-
jelma ja varsinkin sen jälkeen, osaksi jälkiseurauksena ja osaksi omia aikojaan 
tutkijatohtori Hanna-Liisa Liikasen käynnistämä ja ohjaama poikkihallinnolli-
nen Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma (2010–2014). Liika-
sen loppupäätelmä on, että taide todella vaikuttaa terveyteen (2020). Liikasen 
johtaman hankkeen päätyttyä Turun ammattikorkeakoulu loi Taiteen edistä-
miskeskuksen, Turun kaupungin ja Turun yliopiston taloudellisesti tukemana 
valtakunnallisen taiteen ja hyvinvoinnin tutkijaverkoston Taikusydän. Ryhmä 
määrittelee kulttuurihyvinvoinnin yksilöllisenä ja yhteisöllisenä kokemuksena, 
merkityksiä ja vaikutuksia välittävänä ilmiönä ja tarpeiden täyttämisenä. Tai-
kusydän täydentää (2017), että ihminen on iästään, voinnistaan tai elinolosuh-
teistaan riippumatta kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva 
olento. Samanaikainen toinen, Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke 
(2015–2021) tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnal-
lista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Tätä hanketta rahoittaa 
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto. Kolmas iso taiteesta ja 
kulttuurista hyvinvointia hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön ja Opetus- 
ja kulttuuriministeriön yhteishanke Taiku 3 (2020–2023) on jatkoa kahdelle 
edelliselle Taikulle. Varhaiskasvatus ei näyttäydy varteenotettavana kehittäjä-, 
kouluttaja- tai tutkijakumppanina sen enempää Taiteesta ja kulttuurista hyvin-
vointia, Taiku- tai Artsequal hankkeissa eikä Taikusydän verkostossa.

Turun ammattikorkeakoulu ja Helsingin Taideyliopisto olivat mukana laa-
jassa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa selvitettiin taiteen ja terveydenti-
lan yhteyttä meta-analyysin avulla. Tämän tutkimuksen kohteena olivat myös 
lapset. Psykobiologian ja epidemiologian professori Daisy Fancourtin ja tut-
kija Saoirse Finnin (2020) aineistona oli yhteensä 3000 tutkimusta. Tutkijoi-
den keskeisiä kysymyksiä olivat, miten taide vaikuttaa terveyteen, vahvistaa 
kehitystä, tukee terveitä elämäntapoja, ehkäisee sairauksia ja tukee hoivaa. Li-
säkysymyksiä olivat, miten taide auttaa hallitsemaan mielenterveysongelmia, 
akuutteja tilanteita, neurologisia vaikeuksia, helpottaa vakavissa sairauksissa 
ja kuoleman lähestyessä. Lasten osalta tutkimus osoitti lasten ja vanhempien 
välisten suhteiden vahvistumista, puheen ja kielen hyvää kehitystä, haastavien 
elämäntilanteiden kuormituksen vähentymistä, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
vahvistumista, eriarvoisuuden vähentymistä ja kouluttautumissuuntautumisen 
vahvistumista (Fancourt & Finn, 2020).

Suomalaisten varhaiskasvatusikäisten lasten hyvinvoinnista on tutkittua tie-
toa rajatusti. Yksi ensimmäisistä oli Leena Tauriaisen (2000) tutkimus lasten 
osallisuudesta. Tässä ilmeni, että lapset ja aikuiset kiinnittivät päiväkodissa 
huomiota eri asioihin. Aikuisille oli tärkeää lasten tulevaisuus, oppiminen ja 
kehittyminen. Lapsille oli tärkeä nykyisyys, kehon aistimukset, ystävyyssuh-
teet, vapaa ryhmätoiminta, aikuisilta suljetut leikkitilat, peuhaaminen, liikunta 

http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/
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-

-

-
-

edistävään kulttuuritoimintaan liittyviä toimenpiteitä, resursseja ja toiminta-
-

-
-

-
-

Anne

Milloin minä nämä kivat ja tärkeät hommat hoitaisin? Lähden aamulla 

suoraan naapuriin, joka sitten vie kahdeksalta tarhaan ja hakee viideltä. 
Minä haen Janin sieltä seitsemän aikaan. Tee siinä mitään muuta kuin äk-
kiä jotain suuhun ja sänkyyn. Viikonloput menee tasan tarkkaan kotihom-
miin. Yritän valvoa perjantaista lauantaihin ja ommella lapselle vaatteita. 
Ei aina onnistu.

Mä olen ihan tyytyväinen, ett Sami on paljon pihalla. Silloin saan tehtyä 
ihan rauhassa niitä kotihommia. Muuten se koko ajan jankuttaisi. Yksin-
huoltajana mulla ei oo koskaan aikaa itselle. Tiedän, ett on tärkeetä olla ja 
tehdä Samin kans. Mut mä en oikeen osaa. Leikkimään mä en rupea, mut 
se ei oikein muutakaan osaa. Mä vaa haluaisin olla. Sitäkään ei voi koskaan 
tehdä, ett näkis vaan yhdessä aikuisia. 
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Tuntuu hullulta sanoa, että eniten mä haluaisin olla vaan hetken yksin. 
Eikä me kyllä miehenkään kanssa mitään enää tehdä. Ennen käytiin sen-

-
vapainoakaan pois.

Mika ja Susanna

Olisse kivaa, jos äiti leikkis mun kaa. Mut se on aina niin väsynyt. Se vaan 
makaa sängyllä ja katselee telkkaria. Kun mä pyydän sitä leikkimään, se 
sanoo joo joo, mut ei koskaan leiki. Luuletko, et se olis ite koskaan silleen 
lapsena leikkiny?

Mun kanssa ei ole kukaan eikä koskaan.

Ai meillä kotona. Mä leikin mun siskon kanssa. Välillä äiti huutaa et olkaa 
hiljaa. Niinku et se leikkis meidän kans? Eiku leikkiminen on lasten juttu.

Onks musta kielletty väri? Ja harmaa kans? No ko se ope otti kaikilta pois 
ne mustat ja harmaat. Se sano, että nyt tehdään ilosia kuvia. Eiks musta 
voi olla ilonen?

Toimintatutkija-Sinikka

Havahdun meteliin, joka syntyy, kun neljäkymmentä kuusivuotiasta yrittää 
sännätä ulos samaan aikaa. Apua! Olen taas ryhmäni kanssa myöhässä. 
Meidän olisi pitänyt jo olla pihalla. Ei vaan oltu, kun meni lukuhommissa 
vähän pitkään. Eikä huomattu katsoa kelloa. Sitä paitsi ulkona oli kamalan 
pimeää. Vähän hirvittää, kun kurkistan naulakoille ja kuulen työtoverin 
kireän äänen ja marmatuksen: 

”Ja taas se Panu on siellä penkin alla. On se kumma, kun sama lapsi vah-
taa päivästä toiseen eikä saa vaatteita päälleen. Sä et kyllä oikeen enää 
ennätä ulos, kun me tullaan jo kohta sisälle. Ensteks sä tuut niin myöhään 
ja sitten saa hoputella.” 
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Arvaan, että hidasteleva Panu on vain sijaiskohde ja minä syyllinen. Jos 
ryhmämme olisi jo ulkona, kolmen ryhmän yhteinen lauluhetki olisi mah-
dollista aloittaa edes melkein ajoissa. Eikä keittiöläisten tarvitsisi huomaut-
taa, että ruoka on lämpöisenä parhaimmillaan.

Näin oli ja näin on. Tutkimukseni alkuvaiheessa keskeiseksi hyvinvointitekijäksi 
nousi aika. Lähinnä käytettävissä olevan ajan rajallisuus, kiire ja sen aiheuttama 
stressi. Ajan puutteesta puhuivat lapset, vanhemmat ja päiväkotien työntekijät. 
Jotkut perheet ratkaisivat arkikiireen eriyttämällä omat välttämättömät koti-
työt ja lapsen viihdyttämisen. Lapset joko katselivat Pikku Kakkosta tai olivat 
itsekseen pihalla.

Oma kiirekokemukseni sai minut kyselemään, miten ja mihin aika jakaantui 
muissa päiväkodeissa. Lähtöoletukseni oli, että pääosin samalla tavoin. Todel-
lisuus oli toinen. Päiväkotien päivät olivat erilaisia. Vaikka kaikissa päiväko-
deissa henkilökunnan työaika ja lasten hoitoaika sijoittui tavallisesti aikavälille 
06.00–17.00, liikunta-, leikki- ja taidetoiminnan kesto, sisältö ja ajankohta vaih-
telivat. Kahta ajankäytöltään samanlaista päiväkotia ei ollut. Vielä 1980-luvun 
puolivälissä päiväkodeissa oli päivittäin musiikki-, luku- ja lorutteluhetki ja eri 
viikonpäivälle nimetty toimintateema. Näitä olivat luova toiminta, kädentaidot, 
leikki, roolileikki, voimistelu, musiikki, kuvallinen ilmaisu, matemaattiset val-
miudet, käytännön työ (pienoiskeittiö), kirjallisuus, draama, retket, askartelu 
ja hiekka-vesi-veisto-maalaus-päivä. 

Aiheuttamani pettymys ja siitä ylipääseminen oli alku hyvälle päivärytmi 
-keskustelulle. Se oli aluksi erittäin haasteellista. Olimme yhtä mieltä siitä, että 
lapsen hyvinvointi perustuu ravinnon, liikunnan, levon ja ulkoilun ohella mei-
dän aikuisten sekä ohjaamien ja valvomien, että lasten itsenäisesti toteuttamien 
aktiviteettien vaihteluun. Olimme myös samaa mieltä, että kehitettävää ja muu-
tettavaa oli. Milloin, miten pitkään ja millaista toimintaa -keskustelu nosti esille 
erilaisia näkemyksiä. Tuli uusia kysymyksiä, kuka päättää, täytyykö kaikkien, 
täytyykö aina, voiko joku tehdä eri lailla, kysytäänkö lapsilta, kysytäänkö van-
hemmilta. Onko päiväkoti ensisijaisesti työpaikka vaiko lasten ja mikä paikka? 
Keskustelun tulos oli tuolloin, että aloitamme yhdestä asiasta, lauluhetkestä. 
Päätimme kokeilla päivittäistä ryhmäkohtaista musiikkihetkeä. Tämän lisäksi 
jatkamme perinteistä ryhmien yhteistä lauluhetkeä perjantaisin. Hiukan kes-
kustelimme, oliko enää kyseessä lauluhetki vai puhuisimmeko musiikkihetkes-
tä. Sovimme, että jutellaan sitä sitten uudestaan. Tilanteeseen vaikutti myös uusi 
työtoverimme ja hänen kokemuksensa. Nämä pitivät meidät hyvin varpaillaan.
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Leena, toinen näkökulma

Ihan tiedoksi, että tulin tarkoituksella juuri tähän päiväkotiin, vaikka jou-
duin samalla vaihtamaan kotipaikkakuntaakin. Menin vastavalmistuneena 
ja innokkaana uuteen työpaikkaan. Olin iloinen, kun minut valittiin. Minä 
olin valinnut juuri sen päiväkodin siksi, että tiesin sen olevan yksi sosiaali-
hallituksen kokeilupaikoista. Minulla meni vähän aikaa, ennen kuin tajusin, 
että siellä oli suurin piirtein kaikki, mitä olin itse ajatellut hyvänä päivä-
hoitona kyseenalaista ja väärää. Ne työntekijät olivat innostuneita ruot-
salaisesta systeemistä, siitä dialogipedagogiikasta ja että aina kysytään 
ensin lapsilta. Päivä lähti liikkeelle siitä, että lapset ilmoittivat aamulla, 
mitä itse kukin halusi tänään tehdä ja aikuiset seurasivat sivusta, suun-
nitelmiin puuttumatta. Lapset ruokailivat, leikkivät ja nukkuivat omaan 

-
mäisenä uuden ajattelutavan päivänä joukko poikia keksi, että kurahousut 
ja kumisaappaat on tyhmiä. He ennättivät pinkaista ulos ja aloittaa suk-
kasillaan vesilätäkköhyppelyn ennen kuin ensimmäinen aikuinen havahtui 
tähän vapauteen. Ruoka tuotiin lasten toimintatilaan kymmenen aikaan ja 
se oli valmiina lämpölevyllä odottamassa yksilöllisen nälän tuloa ja niin 
kauan, kunnes viimeinen lapsi oli syönyt. Todella pitkään. Olin pettynyt ja 
kuukausi sen sortin kehittämistä riitti minulle. Tai oikeistaan se viimeinen 
juttu oli, kun pojat keksi, että pippelit kysyy, mitä ruokaa ja kun aikuiset ei 
siihen puuttuneet. Totta kai lasten mielipiteet on tärkeitä, mutta ei se niin 
voi olla, ettei aikuisilla saa olla näkemystä. Kyllä siinä systeemissä hiljai-
set ja arat lapset jäi näkymättä ja kuulematta. Mitäs me nyt tehdään tälle 
aikuisjutulle?

Toimintatutkija-Sinikka

-

-

-

-

-
-
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-

ilmaisemisena toisaalta sekä omii ne taiteen erikoisoikeudeksi, että tekee sil-

-

Aino ja Jussi

Ei mun äiti kuule mitään ko sil on napit korvissa. Se höpöttää kokoajan 
ja katsoo mua vihasesti kun kysyn siltä jotain, ja sanoo hushus, kun mä 
kysyn siltä jotain. Kun mä sitte vaan jatkan, se huutaa et älä häiritse, mä 
oon töissä. Mee vaikka piirteleen. Mut ku se on aina töissä kotonakin. On 
sillä työpaikka, se menee sinne aamulla, kun mä tuun päiväkotiin. Sit se 
suuttuu, kun mä katon juutuupia tai foksilta piirrettyjä. Ne ei sen mielestä 
ole lapsille sopivia.

Leena

Kovasti olen miettinyt, mikä nyt on taidekasvatuksessa toisin, kun me 
viimeksi tavattiin. Omalla kohdalla paljonkin. Aloin opiskella ekaksi yli-
opistossa ihan vain sivistyäkseni taidehistoriaa. Sitten pääsin Taikkiin 
opiskelemaan valokuvausta. Kumpaakaan en tee ammattia vaihtaakseni. 
Valokuvaan ja videoin paljon meidän tekemisiä. Kuvaan itse ja lasten kans-
sa. Valokuvauksesta tuli mun juttu, vaikka toki teen muutakin. Meillä on 
tänä vuonna ryhmän kanssa elokuvaprojekti. Tehdään kaikki lasten kanssa 
yhdessä. Iso juoni on mietitty ja tehty pätkätarinoita. Niistä ollaan piirretty 
ihan oikeita kuvauskuvia ja kokeiltu erilaisia ääniä. Kaikki on vielä vai-
heessa. Nyt harjoitellaan ja kokeillaan. Siis leikitään. Tämä ei ole mikään 
pikajuttu. Lapset on innostuneita, mutta kuten sanoin tehdään me muuta-
kin. Kyllä me aikuiset ollaan vastuussa toiminnan monipuolisuudesta. Me 
ihan tietoisesti toimitaan silleen vanhanaikaisesti, että meillä on päivittäin, 
viikottain ja kuukausittain toistuvia juttuja. Näitä ohjaa sekä teema ja että 
ne sisältöalueet tulee monipuolisesti ja että ne myös etenee.
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Tutkija-Sinikka

Tunsin, kun avasin päiväkodin portin, että jotain oli tapahtunut. Se ei voinut 
liittyä minuun, koska olin vasta tulossa päiväkodille ja sovitusti tapaamaan 
vilkasta viskaria, viimeistä haastateltavaani. Otin muutaman askeleen koh-
ti pihalla olevia. En päässyt pitemmälle, kun joukko lapsia säntäsi minua 
kohti. Dansku on karannut, huusi joku. Aikuiset tulivat vauhdilla toppuut-
telemaan. En saanut oikein selvää puheesta enkä ymmärtänyt, mitä oli ta-
pahtunut. Yritin avata päiväkodin ovea, mutta se oli lukossa. Päiväkodin 
johtaja päästi minut sisälle selittäen, ettei siitä haastattelusta nyt taida 
tulla mitään. Haastateltava lapsi oli kadonnut. Mietitään juuri poliisille 
soittamista. Ennen kuin johtaja saa naputeltua tarvittavat kolme numeroa, 
käytävän päästä alkaa kuulua ääniä. Aikuinen taluttaa itkien ja nauraen 
ja kädestä kiinni pitäen kikattavaa poikaa. Tämä näyttää siltä kuin leijuisi 
ilmassa. Poika pysähtyy, katsoo minua, ojentaa sormensa työntekijää koh-
ti ja komentaa: ”Henkilökunta pois tieltä! Mä en mee ulos.” Hän kääntyy 
puoleeni: ”Tarkastaja, mennään tekemään taidetta!” Dansku tuskin ajatteli 
taidetta, vaan enemmänkin tilanteesta pois pääsyä. Hänelle oli etukäteen 
kerrottu, että päiväkotiin oli tulossa tutkijatäti-Sinikka, joka halusi jutella 
päiväkotiasioista. Oletan, että aikuiset olivat puhuneet keskenään taidekas-
vatuksesta ja jotain siitä oli jäänyt Danskun mieleen.

Tarina on, että Dansku oli kieltäytynyt ulkoilusta. Syy oli äidin. Tämä oli 
aamulla pakottanut pojan laittamaan jalkaansa siskon vanhat vaalean-
punaiset tossut. Kun työtekijä uloslähtötilanteessa käänsi selkänsä, poika 
katosi. Sitä ei heti huomattu. Ja kun huomattiin, syntyi paniikki. Poikaa 
ei löytynyt mistään, vaikka etsittiin työntekijöiden mielestä kaikki paikat. 
Ovetkin lukittiin varmuuden vuoksi. Työntekijää alkoi ahdistaa. Hän meni 
henkilökunnan pukuhuoneeseen aikomuksenaan käydä hätävessassa. Kun 
hän nosti wc-istuimen kannen, hän tuijotti suoraan kahteen nauravaan 
silmään.

-
-

Kun mä kään-
nän selkäni, ei mene kuin hetki, niin kanava vaihtuu Foxiin tai neloseen. Ja ne 
piirretyt siellä tulee sitten uniin. Entä Youtube. En ymmärrä, miten näppärästi 
Dansku pääsee siihen, vaikkei edes osaa lukea mitään ohjeita.”

-

-
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vähentyi. Entä, mitä lapset kertoivat tänään elämäänsä kuuluvan. Olin ja olen 
yhä utelias leikin suhteen. Kysyin jo 1980-luvun alussa lasten ja aikuisten käsi-
tyksiä leikistä, koska näin päiväkotikäyntieni yhteydessä pääsääntöisesti ohja-
tusti toimivia lapsiryhmiä. En juuri koskaan keskenään leikkiviä lapsiryhmiä. 
Tapasin haastattelutilanteissa lapsia, joiden ainoa mahdollisuus vapaamuotoi-
seen leikkiin oli ulkoilun aikana. Säässä kuin säässä. Osa lapsista tuli päiväko-
tiin vasta aamiaiselle ja siirtyi syötyään suoraan joko toimintaan tai heti pihalle. 
Kysyin työntekijöiltä, onko mahdollista, että heidän ryhmässään on lapsia, jotka 
saattavat olla useamman vuoden päiväkodissa ja leikkiä ainoastaan leikki- tai 
lelupäiväksi nimettynä päivänä tai poikkeustilanteissa? 

Välitön vastaus oli: ”Ei missään nimessä!” Miettimisajan jälkeen vastaus 
oli: ”Kauheeta kyllä.” 

Luen kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin (2019) varhaiskasva-
tuksen laatua arvioivasta raportista, että alle kolmivuotiaiden kohdalla vain 
joka kolmannessa päiväkodissa on päivittäin musiikkia, joka toisessa kerran 
viikossa ja yhdessä kymmenestä kerran kuukaudessa. Kuvataidetta on kerran 
kuukaudessa kahdessa kolmesta ja päivittäin yhdessä kymmenestä päiväkodis-
ta. Oman oppimisen ja omatoimisuuden tueksi tarjolla on joka toisessa päiväko-
dissa piirtämisen välineitä. Tanssiminen ja lapselle tärkeä keho-liike-aistimus 
jää vähäiseksi, kun joka kolmannessa päiväkodissa ei koskaan tanssita.

Lapsiasiainvaltuutettu (2020) haastatteli lapsia heidän mielipuuhistaan ko-
tona. Vastaus oli, että lapset leikkivät ja pelasivat mielellään. Suurin osa (82 %) 
heistä koki, että aikuisilla on joskus tarpeeksi aikaa olla heidän kanssaan. Lap-
sista kymmenen prosenttia kertoi aikuisilla olevan aina tarpeeksi aikaa heille, 
kun taas kuusi prosenttia oli sitä mieltä, etteivät he koskaan saa aikuisilta tar-
peeksi aikaa. Enemmän aikuisten aikaa kaipasivat ne lapset, joiden perheessä 
on vähintään kolme lasta. Lapset toivoivat enemmän aikaa vanhemmiltaan ja 
ennen kaikkea äidiltään. Äidin kanssa haluaisi olla enemmän 43 prosenttia ja 
isän kanssa 19 prosenttia lapsista. Molempien vanhempien aikaa toivoi lisäksi 
18 prosenttia lapsista. Äidin aikaa toivoivat etenkin tytöt ja isän aikaa kaipasivat 
enemmän erityisesti pojat ja ne lapset, jotka asuvat yhden vanhemman kanssa 
tai kahdessa eri kodissa. 

Vuoden 2020 Lapsibarometri tuo esille, että lasten ja vanhempien keski-
näinen vuorovaikutus on sisällöltään usein myönteistä. Melkein 90 prosenttia 
lapsista kertoi saavansa usein tai joskus kehuja, ja vastaukset toivat esille, että 
perheissä kerrotaan tunteista paitsi puhumalla myös halaamalla ja pitämällä 
sylissä. Lapset selkeästi odottivat yhteistä olemista ja ajanviettoa ja pettyivät, 
mikäli vanhemmilta ei löytynytkään aikaa tai halua esimerkiksi yhteisiin leik-
keihin. Viimeisten vuosikymmenten aikana vanhemmuudesta on muotoutunut 
aiempaa lapsilähtöisempää, mikä näkyy muun muassa pyrkimyksenä kohdata 
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8.5.4 Koulutusrakenne ja sen kehittäminen

Tätä ennen koulutusvastuu oli yksityisillä oppilaitoksilla, opistoilla ja semi-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

-
teilijakoulutus sai rinnalleen taiteentutkimuksen ja tutkinnot tulivat muiden 

-

-
-
-
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-
-

telivat taideopettajien paremmuutta laajoilla taidepedagogiikan opinnoilla, tai-

-
-

-
sen arkea, kasvu- ja oppimisympäristöä siirtyi antamaan tilaa jollekin vielä 

-
-

-

-
-

-

Anne

Musta on ihanaa, kun Suski tykkää laulaa ja alkaa heti tanssimaan, mut en 
mä olis mitenkään osannu itekseen niitä lauluja opettaa. Ainoo lastenlau-
lu, jonka mä muistan on Jänis istui maassa. Sitä mä sit laulankin. En olis 
kyllä tullu aatelleeks, että kirjastoon voi mennä näin pienen lapsen kanssa.

Tykkäsin piirtää koulussa. Tein sitä itsekseenki aika paljon. Sillon ihan nuo-
rena joskus ajattelin, ett olis kiva oppia paremmin mutta isä sano, ett ekaks 
ammatti, piirustele sitten, jos sulla jää aikaa. No ei jäänyt, kun se Miran 
isä tuli kuvioihin. Hyvä, ett sain koulun loppuun. Vois kai sitä vieläkin, mut 
peruskoulupohjalta, en mä tiedä. En mä taiteilijaks, mut jotain vois vielä 
oppia. Vähä huolettaa, miten osaan auttaa Miraa koulussa. Joo ei oo aikaa, 
mut ei kauheesti älliäkään.
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-
-

Elina

Naura vaan. Kun mä jäin äitiyslomalle, mulla oli valmis väikkärisuunni-
telma. Teen luonnoksen ennen synnytystä ja viimeistelen, kun vauva nuk-
kuu. En ole vieläkään päässyt otsikkoa pitemmälle. Eikä edes harmita. Voi 
olla, että aihekin muuttuu. Mua on alkanut kiinnostaa musiikkiterapia ja 
vuorovaikutusjutut.

En ole ihan jyvällä kaikkien työntekijöiden koulutuksesta. Aika paljon ne 
vaihtuu. Ei ne tykkää olla päiväkodin tätejä. Lapsi puhuu nimellä ja joskus 
sanoo ope. Kait se johtaja on lastentarhanopettaja. Ainakin se osaa soit-
taa pianoa ja kitaraa. Tämä tuli ilmi, kun kysyin, että haluaisko ne, että 
tulisin soittamaan niiden musiikkitunnille. Kun teen lyhyttä työviikkoa ja 
olen itse soittanut viulua ja pianoa lapsesta. Ne oli vähän kiusaantuneita, 
eikä ole vielä pyydetty. 

Leena

Noista vanhoista jutuista, että vielä silloin, kun minäkin aloitin Ebestä val-
mistuneena, me kauheasti pohdittiin niitä ulo-opettajia. Meillä oli suuri 
huoli, kun niillä oli niin vähän käytännön harjoittelua, että tiesivätköhän 
ne mihin olivat tulossa. 

Kun vertaa koopee ryhmien vanhempien koulutustaustaa tänään ja silloin, 
niin onhan maailma ihan toinen. Nykyvanhemmat, niin juuri monikossa, 
kun enemmistö perheistä on pariskuntia ja kovasti koulutettuja. Silloin en-
nen ne oli opiskelijoita, jos oli molemmat vanhemmat. 

Kuulee, että vanhempien käyttämä kieli on muuttunut. Oli minulla itselläkin 
opettelemista, kun tajusin, kuinka paljon minua koulutetumpia vanhempia 
ryhmässäni oli. Ensimmäiset vanhempaintapaamiset todella jännitti. Sitten 
tajusin, että lapsihan siinä oli se juttu. Nyt taitaa olla ihan perusperheitä 
vain osa, kun uskomattoman monessa perheessä käy perjantaina vilske. 
Lapset tule ison kassin kanssa vanhemman vaihtoon. Sitä tätä päivää.
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Tutkija-Sinikka

-

-
-

-

-
-

-

-
-

8.5.5 Varhaiskasvatuksen taidekasvatustutkimus muun 

yhteiskunnallisen tutkimuksen kokonaisuudessa vuosina 

1980–2020

-

kouluikää ja taidealueiksi määrittelin kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin ja 

-
-

-
-
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ja tuokiosuunnitelmia. Varsinainen varhainen tutkimuskirjallisuus tuli Ruot-
sista, psykologi ja musiikintutkija Bertil Sundinin (1997) ja Norjasta musiikki-
tieteilijä Bjørkvoldin (1980) välityksellä ja tutkimusalueena oli musiikki. Vaik-
ka kahdeksankymmentäluvulla oli laajaa kiinnostusta musiikin neljää Kodály, 
Suzuki, Orff ja Dalcroze -opetusmenetelmää kohtaan ja näiden nimissä syntyi 
yksittäisiä musiikkikouluja ja -leikkikouluja, menetelmätutkimus oli vähäistä.

Unkarilainen Zoltán Kodály (1882–1967) oli säveltäjä ja etnomusikologi. Hä-
nen nimissään kulkee säveltapailuun perustuva Kodály -metodi, joka tosin Ko-
dályn (2016) omasta mielestä on lähinnä joukko erilaisia ideoita. Japanilaisen 
musiikkipedagogi Sinuchi Suzukin (1898–1998), (1969, 2013) metodissa koros-
tuu kertaaminen ja muistin harjoittaminen. Saksalainen musiikkipedagogi Carl 
Orff (1895–1982), (1950) loi menetelmän, jossa keskeistä on puhuttu kieli, ryt-
misoittimet ja pentatoniset melodiasoittimet. Neljäntenä on sveitsiläinen mu-
siikkipedagogi ja eurytmiikan kehittäjä Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950), 
(1920, 1965, 2019) ja hänen musiikin liike- ja rytmikasvatusmenetelmänsä.

Reggio Emilia ja osaa sen päiväkodeista ohjaava taidepedagogiikka sai huo-
mattavan määrän seuraajia ympäri maailman ja synnytti Suomessa lukuisia 
kehittämishankkeita ja tutkimustakin. Mutta vain hiukan. Taidekasvatuksen 
osuus määrällisesti lisääntyneessä varhaiskasvatuksen tutkimuksessa pysyi 
kohtalaisen pienenä. Uusia tutkimusilmiöitä olivat kohtuvauvan ja vauva-ajan 
musiikkitutkimus, musiikkiharrastuksen vaikutukset oppimiseen, musiikin 
uudet välineet ja tekniikat. Kognitiivisen psykologian aivotutkimus on vah-
vaa (Huotilainen ja muut, 2008). Käytännössä vauvatutkimukset orastivat jo 
1980-luvulla. Keskeisinä olivat psykologit Daniel Stern (1934–2012), (1977, 1985, 
1992) ja Trevarthen (1979) ja heidän kokeelliset vauvatutkimuksensa. Molempia 
vauvatutkijoita yhdisti vuorovaikutuksen ohella musiikki ja sen yhteys varhais-
kehitykseen elämän alkuvaiheessa.

Lastentarhanopettajakoulutuksen siirtyminen vuonna 1995 kokonaan osak-
si yliopistokoulutusta lisäsi merkittävästi varhaiskasvatuksen opinnäytetutki-
musta. Opiskelijoiden töiden vaatimustaso nousi ja opettajat alkoivat vahvistaa 
omaa tutkimuksellista osaamistaan. Ammattikorkeakoulun opintotarjonnan 
laajentuminen ylempään amk -tutkintoon toi myös lisää varhaiskasvatukseen 
liittyviä opinnäytetöitä. Näiden vahvuus on päiväkotien arjen kuvauksessa ja 
sen kehittämisessä, puhuuhan opinnäytteen tekijä tavallisesti käytännön työn-
tekijän kielellä.

Vuosina 1970–1980 kulttuurintutkimus ulottui harrastamisesta lastenkult-
tuuriin ja kasvatukseen (Lastenkulttuurikomitea, 1979; Liikanen, 1975, 1979; 
Porna, 1994). Taidekasvatustutkimuksessa varhaiskasvatuksen taidekasvatus-
tutkimus oli enemmän poikkeuksellista kuin tavallista. Kasvatusta ja sen tutki-
musta hallitsivat suuret tarinat, kunnes poikkitaiteellisuus, taiteiden välinen in-
tegraatio ja tiettyyn aikaan ja paikkaan sitoutuneet pienet tarinat ja kertomukset 
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lisääntyivät varhaisvuosien tutkimuksessa (Puurula, 2001; Pääjoki, 2004; Ruis-
mäki ja muut, 2013).

Päivähoitolain (1973) valmistelu oli tasapainoilua erilaisten näkemysten kes-
ken. Lasten kokopäiväinen hoito päiväkodissa herätti ja herättää yhä tunteikasta 
keskustelua ja poliittisia puolesta ja vastaan -kannanottoja. Lain astuttua voi-
maan käynnistyi useita tutkimushankkeita. Päivähoidon ja sen eri muotojen vai-
kutusta selvittivät (Keskinen, 2003; Ruoppila & Korkiakangas, 1975, 1977) ja las-
ten kehitystä seurasivat (Arajärvi, 2006; Lyytinen, 1978; Munter ja muut, 1977; 
Pulkkinen ja muut, 1980; Sirén-Tiusanen, 1973, 1977) 1980-luvun tutkimukset 
kertoivat enemmän päiväkotien myönteisestä kuin haittavaikutuksesta. Tutkijat 
Antti Saari, Sauli Salmela ja Jarkko Vilkkilä (2014) näkevät taitojen ja osaami-
sen korostamisen esiinmarssin varhaiskasvatuksen ohjaavissa dokumenteissa 
edustavan siirtymää fröbeliläisestä perinteestä hiukan lähemmäs suomalaisen 
kansa- ja peruskoulun bildung- ja curriculum-perinteistä ammentavaa tradi-
tiota. He toteavat, että perusopetuksen korostama ilmiöpohjainen oppiminen 
taas lähestyy varhaiskasvatuksen kokonaisopetuksellista pedagogista traditiota 
(Saari ja muut, 2014).

Yliopistojen koulutusyksiköt ja varhaiskasvatuksen laitokset tuottavat valta-
kunnallista ja kansainvälistä tutkimusta. Useimmat koulutusyksiköt toimivat 
opettajakoulutusten yhteydessä. Varhaiskasvatuksen ilmiöt kiinnostavat muita-
kin tiedealalaitoksia (Hakkarainen, 2002). Esimerkiksi Aalto-yliopiston musii-
kin ja visuaalisten taiteiden yksiköissä koulutetaan varhaiskasvatuksen taide-
kasvatuksen tutkijoita. Juuri nyt (2020) näiden tohtorikoulutettavien joukossa 
ei ole erityistä kiinnostusta varhaisvuosiin. Käytännössä tilanne elää tutkijoi-
den mielenkiinnon mukaan. Katsaus (14.4.2020) yliopistojen varhaiskasvatuk-
sen tutkimusaiheista vuosilta 2002–2020 tarkentuu luetteloon kehitys, lapsuus, 
leikki ja leikkikulttuuri, varhaisoppiminen, opetussuunnitelma ja pedagoginen 
prosessi, syrjäytyminen, vanhemmuus ja kasvatuskumppanuus, opettajuus ja 
varhaisvuosien erityiskasvatus, osallisuus, johtaminen, työhön perehdyttämi-
nen ja varhaiskasvatussuunnitelma.

Suomalaiset yliopistojen varhaiskasvatuksen laitokset ovat kansainvälises-
ti hyvin verkostuneita. Jyväskylän yliopisto osallistui vuosina 2014–2016 var-
haiskasvatuksen opetussuunnitelmien, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin 
CARE-tutkimushankkeeseen yhdentoista muun eurooppalaisen maan kanssa. 
Osatutkimukset sisälsivät muun muassa analyysejä maakohtaisista toimintaa 
ohjaavista dokumenteista ja eri ikäisten (0–6-vuotiaat) lasten toimintakäytän-
nöistä. Mukana oli aiemmin kerättyjä laajoja pitkittäistutkimusaineistoja var-
haiskasvatuksen vaikuttavuudesta lasten kehitykseen sekä vuorovaikutuksen 
ja kasvatuskäytäntöjen havaintotutkimuksia. Tavoitteena oli lisätä vanhempien, 
kasvattajien ja opettajien sekä opettajankouluttajien ja päättäjien tietämystä 
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-

-
-

suudesta ja aistimellisuudesta oli uusi tutkimusavaus sanattoman tiedon, tietä-

-

Hän jatkaa, että taiteellisessa tutkimuksessa taiteilija itse on tutkijan roolissa 

näkyvässä, joskin enemmän välineellisessä roolissa myös taideperustaisessa 

Toimintatutkija-Sinikka

Tulin tutkijana seitsemänkymmentäluvun maailmaan, jossa realistiset kasvat-

suomalainen lapsi söi ruokansa tietoisena siitä, että afrikkalainen lapsi kuoli 
-
-

-

-
-

-
-

-

-
-
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kautta kehityspsykologiseen tutkijayhteisöön ja tutkimustani ohjasi jo varhai-
sessa suunnitteluvaiheessa näkemys taiteen ja lapsen kehityksen myönteisestä 
suhteesta. Siitähän oli tutkimuksellista näyttöä (esimerkiksi Forrai, 1971; Lii-
kanen, 1979; Wetlugina, 1974).

Ensimmäinen tutkimustehtäväni oli jatkaa aikaisempien tutkimusten hen-
gessä ja koota tietoa. Ryhdyin tekemään kenttätutkijana havaintoja omassa 
työympäristössäni. Kirjasin tapahtumia, kuulemaani ja näkemääni. Tutkimus-
kohde täsmentyi kulttuuritoiminnasta lasten taidekasvatukseksi päiväkodin 
kuvataide-, kirjallisuus-, musiikki- ja nukketeatteritoimintana. Kenttätutkimuk-
seni muuttui empiiriseksi. Aloin tutkia lasten kehitystä taitoina. Hyödynsin mit-
tareita laatiessani tutkimuskirjallisuutta ja testasin niitä lapsiryhmäni kanssa. 
Haasteelliseksi tuli taidekasvatus ja sen mittaaminen. Harva kasvatustieteilijä 
oli tutkinut, mitä taitoja taidekasvatus edellyttää ja tukee. Etenkin lapsiin koh-
distuva tutkimus oli vähäistä, suhteellisen vanhaa ja ainoastaan musiikin alu-
eelta. Musiikkioppilaitokset valitsivat oppilaansa psykologi Robert Seashoren 
(1902–1951), (1939, 1967) vanhan kykytestin perusteella. Käännyin ohjausryh-
mäni musiikkikasvatuksen asiantuntijoiden puoleen.

Istumme kolmisin flyygelin edessä Inkeri Simola-Isaksson, Meri Louhos 
ja minä. Tapaamisen tarkoituksena on auttaa minua rakentamaan las-
ten musiikkitaitoja erittelevä mittari. Rytmi-, voima-, taso- ja liiketehtävät 
hahmottuivat pikaisesti. Pulma tuli harmonian kohdalla. Pianistit, painel-
tuaan hetken flyygelin koskettimia, totesivat: Tee näin! Lähdin pois enem-
män kuin epävarmana. Kuinka ihmeessä minä toteutan tämän 1–6-vuo-
tiaiden kanssa. Mitä duuri ja molli tarkoittaa lasten maailmassa? Entä 
sitten kuvalliset ja teatterilliset käsitteet? Onneksi minulla oli apujoukkona 
lapsiryhmäni, joka opasti kysymisen sijaan katsomaan ja puhumisen si-
jaan toimimaan. Prosessi, joka jälkeenpäin ajatellen olisi ollut paras tut-
kimuskohde, jäi omiksi muistiinpanoikseni ja kutistui, suoriutuu- ei vielä 
suoriudu -merkinnöiksi.

Ymmärsin tilanteeni ainutlaatuisuuden keskellä tutkimusprosessia. Toisaalta 
ainoa tutkimusresurssi olin minä ja toisaalta oli jo näkyvissä, ettei vastaavan-
laista tutkimusmahdollisuutta ole lähitulevaisuudessa, jos koskaan. Kokosin 
tietoa tietoisena, että osa siitä saattaa jäädä käsittelemättä. Tein valintani ja 
keskityin empiiriseen aineistooni. Vaikka päädyin tilastollisessa analyysissäni 
hahmottamaan hyvän taidekasvatuksen kasvattajan ja kasvatettavien erilaisina 
rooleina, problematisoin kasvatuksen edellytyksiä, materiaalia, välineitä, aikaa 
ja toimintaa. Nämä näyttäytyivät epätasaisina ja puute monipuolisen toimin-
nan toteutumisen esteenä. Erityisen vähäinen oli leikin osuus lasten arjessa 
ja suuri taas kiireen tuntu. Numerot kertoivat niukasti, mitä taiteen ja lasten 
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-

Leena

Minä olen itse ja ihan varmasti myös muutkin kollegat ovat, kiitollisia niis-
tä MLL kokeiluvuosista. Oikeastaan en ole niitä viime aikoina kovasti en-
nättänyt muistella, kun päällimmäisenä on meidän jatkuva pula pätevistä 
työntekijöistä. Jopa vastavalmistuneita lastentarhanopettajia on vaikea 
saada hakemaan avoinna olevia työtehtäviä, puhumattaan että nämä py-
syisivät hakemissaan paikoissa. Muutama eläkeiän saavuttanut opettaja 
on maaniteltu jatkamaan. Tilanne on se, että meillä ei ole kaikissa päivä-
kodeissa lastentarhanopettajia. Ne aikaisemmin hyvinkin pysyvät ja päi-
väkotiuskolliset opettajat jäi rysäyksellä eläkkeelle. Tilalle tuli sosionomit 
eikä heitäkään ole tungokseen asti. Tämän kaupungin työpaikkakulttuuri 
on muuttunut. Silloin ennen monet miehet oli joko Koneen insinöörejä tai 
Veeärrän työntekijöitä ja vaimot lastentarhanopettajia. Nyt on toiset työn-
antajat ja liikkuvampi työ. Perheet tulee ja menee. Työntekijöittenkin per-
heet. Juuri haastattelin yhden päiväkodin henkilökuntaa ja tuli ilmi, että 
kaikilla sen opettajilla oli jatko-opiskelusuunnitelmia peruskouluun päin. 
Ne on ne palkat. Tämä ei tarkoita, etteikö työntekijät olisi sitoutuneita ja 
välittäisi lapsista.

Aika pitkään me mentiin sillä kokeilun annilla, mutta se on tänään varmaa, 
että yhteinen taidepainotteinen varhaiskasvatuksen haavekuva on haa-
listunut. Tänne tuli silloin yhdeksänkymmentäluvulla muualta Suomesta 
opettajia ihan tarkoituksella. Siksi, että olivat kuulleet ja lukeneet, mitä me 
tehtiin ja olleet MLL:n koulutuksissakin. Jotenkin taidekasvatus on tullut 
yksityisten päiväkotien jutuksi. Onhan se hyvä, että jossakin sitä painote-
taan, mutta kun se minusta on kaikkien oikeus, ei vain tiedostavien van-
hempien valinta. 

Nykyään budjetit on niin tiukkoja, ettei me kyetä edes täydentämään mei-
dän välineistöjä ja materiaaleja puhumattakaan, että niitä voisi uudistaa. 
Sellainen kuin piano ja päiväkoti -yhdistelmä on eilisen maailmaa. Tosin 
soittotaitoisia työntekijöitäkin on yhä vähemmän, vain muutamia. Han-
kittiin me silloin kaikkiin päiväkoteihin, kun vielä oli rahaa, kitaroita ja 
kanteleita. Itseasiassa kanteleita sillä tavalla, että niitä saatettiin soittaa 
pienissä ryhmissä. Soittaminen on vähentynyt kaiken kaikkiaan. Kitaran 
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ja kanteleen virittäminen on monille hankalaa. Vaikka netissä on hyviä vi-
ritysohjelmia, soittaminen ja säestäminen on jäänyt. Myös rytmisoittimien 
käyttö on vähentynyt.

Tää päiväkotimaailma on tänään niin erilaista. Kaikki kaupungin pienet 
yhden lapsiryhmän päiväkodit, yhtä yksityistä lukuun ottamatta, ovat yh-
distyneet suuriin ja yhdistelmiä kutsutaan varhaiskasvatuksen kampuksik-
si. Siellä ne kuitenkin, ne kolmivuotiaat omaa oppijuuttaan etsivät opiske-
lijat söivät tänäkin aamuna kilpaa muurahaisia ja tekivät hiekkakakkuja, 
kuten edelliset leikkijäpolvet olivat vuosikymmeniä tehneet. Niukkuuden 
kanssa kyllä elää, kun toiminnan hoidollinen ja kasvatuksellinen idea on 
kirkkaana. Me kyllä pystytään tekemään paljon ilman välineitäkin. Osa-
taanhan me laulaa, tehdä kuvia, näytellä, tanssia, seikkailla, puhumatta-
kaan lukemisesta, mutta kun ryhmissä lapset ja aikuiset vaihtuvat tiheään, 
välillä on vaikea muistaa työtovereiden etunimiä, lasten nimistä nyt pu-
humattakaan. Kuka suunnittelee, kenen kanssa ja keille. Sanoppa se! Kas-
vatuskeskustelut on jääneet liian usein meille johtajille. Vähän on vaikea 
sanoa mitään Vasusta, kun ei tunne lasta.

Nyt kun tuli tilaisuus muistella, niin voitaisiinko vielä keskustella taidekas-
vatuksen laatukriteereistä. Mikä on minimi, että voidaan puhua niin kuin 
musiikki-, kuvataide-, kirjallisuus- ja teatterikasvatuksesta? Tai pitäisikö 
olla niin kuin taiteen perusopetuksessa taiteen alueet on? Silloin mietittiin, 
onko väliä, missä järjestyksessä edetään. Se jäi auki niin kuin myös, mitä 
ne sitten oikeesti on? Muuta kuin hauskaa musiikillista, kuvallista, kielellistä 
ja teatterillista tekemistä. On se tietysti tärkeää, että lapset viihtyy ja heillä 
on mukavaa, mutta ainakin aikuisten pitäisi tietää jotain vanhanaikaisesti 
toiminnan tavoitteista. Eikö?

Yksi asia meinasi unohtua. Se, mikä on toisin, on dokumentoinnin mää-
rä. Kun katseltiin vuosia sitten niitä Reggio Emilian videoita, huokailtiin, 
miten ihmeessä ne työntekijät ennätti kirjata, kun he olivat kaiken aikaa 
lapsiryhmän kanssa eikä ollut mitään suunnitteluaikaa. Me tietysti oltiin 
kriittisiä. Vaan kuinkas on nyt!

Tutkija-Sinikka

taitomittarit ja luonnostelemani taiteen opetussuunnitelma jäivät lisensiaatin 
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tulkitsemani roolit, lähinnä ensimmäisenä niiden korrelaatiosuhteet herätti-
vät minussa sosiokulttuurisen uteliaisuuden siitä, mitä roolien kohtaamisessa, 
vuorovaikutuksessa tapahtuu. Aineiston muuttaminen tilastollisista tunnuslu-
vuista yksilöllisiksi kokemuksellisisiksi pienoistarinoiksi tuottaa metatarinan 
varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen lähtökohdista ja toteutumisen haasteista. 
Se on muutosparadoksi. Samanaikaisesti, kun ajanjaksona 1980–2020 lapsi-
näkökulma ja yksilölliset, etenkin lasten vanhempien myönteiset edellytykset, 
kuten asenteet, motivaatio ja taidot toteuttaa taidekasvatusta vahvistuivat, li-
sääntyivät olosuhteiden aiheuttamat uhkat. Olosuhteet eriyttävät sekä aiheutta-
vat ja ylläpitävät eriarvoisuutta mikroympäristön taidekasvatuksessa. Lapsista 
tuli taiteenharrastajia taiteen kanssa kasvamisen sijaan. Monen vanhemman 
rooli taidekasvattajana vaihtui taidekasvatuksesta erikseen maksajaksi ja tai-
dekasvatuspalveluun kuljettajaksi. Varhaiskasvattajan lähitaidekasvattajan roo-
li muuttui suunnitelmallisesta yhteistyöroolista sattumanvaraiseksi, tilanteen 
mukaan toimijarooliksi.

Koulutuksen kansallinen arviointikeskus Karvi teki syksyllä 2019 varhais-
kasvatuksen laadun arvioinnin. Vaikka sisällölliset tavoitteet toteutuivat pää-
osin hyvin, erityisesti alle kolmivuotiaiden pedagogiikassa ja taidekasvatuksen, 
ilmaisun, musiikin, liikunnan, lukutaidon valmiuksia ja monilukutaitoa vah-
vistavan toiminnan sisällöissä oli monin paikoin heikkouksia. Karvin arvioijat 
päättelivät, että taidekasvatus ei ole päiväkotien arkea, vaan kuvataidekasva-
tuksen ja osin myös musiikkikasvatuksen toteutuminen oli osassa päiväkoteja 
ja perhepäivähoitoryhmiä satunnaista. Kuvataidekasvatusta oli tarjolla kuukau-
sittain tai harvemmin kahdessa kolmesta päiväkodissa. Vastaavasti draamaa, 
tanssia ja teatteria oli tarjolla yhdessä päiväkodissa kolmesta. Noin kymmenen 
prosenttia päiväkotien työntekijöistä kertoi, että he eivät tarjoa lainkaan moni-
lukutaitoa vahvistavaa toimintaa.

Suomi ja Ruismäki (2020) tarttuivat Karvin (2019) arvioijien esittämään 
huoleen. Suomen aikaisempi tutkimus (2019) osoitti, että luokanopettajakoulu-
tus ei tue riittävästi tulevien opettajien valmiuksia toimia musiikin opettajina. 
Mielenkiintoinen ristiriita nousee, kun Karvin (2021) uudessa viisivuotiaiden 
pedagogiikkaa sekä taito- ja taidekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita 
koskevassa selvityksessä vain puolet työntekijöistä koki tarvitsevansa taito-ja 
taidekasvatukseen koulutuksellista tukea. Lasten ja aikuisten välinen vuorovai-
kutus arvioitiin hyväksi ja ryhmissä tuettiin muun muassa lasten luontosuh-
detta sekä mahdollistettiin omaehtoinen ja ohjattu liikunta. Lasten osallistumi-
nen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä työtapojen valintaan toteutui 
muita osa-alueita heikommin. Samaten arviot lasten kielellisen ja kulttuurisen 
moninaisuuden tukemisesta ja lasten rohkaisemisesta tulkitsemaan ja kerto-
maan ajatuksiaan taiteen kokemisesta olivat muita alueita matalampia. Ryhmä 
arvioi taito- ja taidekasvatuksen toteutuvan pääsääntöisesti hyvin. Työntekijät 
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korostivat vastauksissaan leikkiä ja lasten luovia prosesseja sekä lasten oma-
ehtoista toimintaa eri ilmaisun alueilla. Käsityökasvatus toteutui heikoimmin. 
Valtaosa musiikillista, sanallista ja kehollista ilmaisua toteutui spontaanisti ja 
osana arjen perustoimintoja. Musiikillinen ilmaisu oli yleisempää alle viisivuoti-
aiden lasten ryhmissä, kun taas aikuisten suunnittelemaa ja ohjaamaa kuvallis-
ta ilmaisua ja käsityötä oli useammin yli viisivuotiaiden ryhmissä. Henkilöstön 
osaaminen arvioitiin heikommaksi erityisesti sanallisen ja kehollisen ilmaisun 
sekä käsityökasvatuksen toteuttamisessa.
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9 VARHAISKASVATUKSEN TAIDEKASVATUKSESSA 
LAPSEN PERSOONALLISUUS KEHO-MIELI-TAIDE 
TIETOKOKONAISUUTENA BRONFENBRENNERIN 
BIOEKOLOGISEEN SYSTEEMITEORIAAN, BRU-
NERIN KULTTUURIPSYKOLOGISEEN KASVATUS- 
JA KEHITYKSEN REPRESENTAATIOTEORIOIHIN 
JA RÄSÄSEN KOKONAISVALTAISEEN TAIDETIETO 
-KÄSITYKSEEN PEILATEN

9.1 Varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen 

konstruktiiviskulttuurisia tiedollisia ja 

vuorovaikutuksellisia lähtökohtia

-
-

-

-

sosiaalisia, emotionaalisia ja kognitiivisia sekä taiteen eri osa-alueita, sen kuva-
taiteellisia, kirjallisuuskielellisiä, musiikillisia ja teatteritaiteellisia ilmiöitä sekä 

-
-
-

-
-

-

-
-

Narratiivisuus tuo tietoon kognition rinnalle emootion tarkoittaen, että nar-
-
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tavoitella mitään tiettyä lopputulosta, vaan tekeminen itsessään on toiminnan 

tieto sisältönä ja tietäminen prosessina? Päädyn ensin tarinaan ja sitten tari-
-

mään ja tuottamaan tarinoita sekä käyttämään kulttuurisesta tarinavarannosta 

Aloitan itsestäni ja omasta lähimmästä vuorovaikutuksen vyöhykkeestä.

-
ki ennen lähtöään vieraani huikkasi, että olethan sinä valmis aloittamaan 
helmikuun alussa kehittäjätutkijapsykologina. Ensiksi olet myös opettajana 

-
loin missäkin ryhmässä. Anteeksi, mutta mikä on kehittäjätutkijapsykologi? 
Mitä tarkoittaa milloin missäkin ryhmässä? En ihan tarkkaan tiedä, mutta 
sinä ja meidän päiväkodissa.

-
dä, oliko intensiivisen kokeilemisen ja tutkimuksen vaikutusta, mutta vauvasta 

”Kuten eilen vieressäni istunut musiikkiasiantuntija totesi, paras säveltäjä 
on kuollut säveltäjä.”

-

-

soittimen kovasta äänestä, oli terävä kommentti:

”Kuule kovin monta viisasta psykologian kirjaa olet lukenut, mutta täytyy 
sanoa, että hukkaan ovat kaikki menneet!
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Lähes kaksikymmentävuotta myöhemmin katson kyynelsilmin, nyt uu-
delleen selloa soittavan ja isän nauraviin silmiin. Hän osallistuu pianis-
tityttärensä, viulistisisarensa ja tämän viulisti- ja pianistityttärien, kol-
menkymmenen muun aikuisen ja kolmensadan soittavan lapsen yhteisen 
Näppärileirin päätöskonserttiin. Samalla tunnen kyljessäni pökkäyksen, 
käännyn ja toinen isä, nykyisin kitaristi, tuttavuutemme alkuaikoina Su-
zuki viulisti, kysyy: ”Opitko silloin mutsin kanssa soittamaan hyvin viulua? 
Tehän kävitte viulukoulua ennen kuin meidän lasten opetus alkoi. Vastaan 
nauruitkuisesti: ”Juu, niin paljon, että voisin soittaa takarivissä vapaita 
kieliä!” ”Aika hyvä, siis tää!” Kuulen mielessäni edesmenneen soittajaäi-
tikaverini Arjan tyytyväisen äänen, että tätä vartenhan me harjoiteltiin. 
Vaikka minun linjastani yhdestäkään ei tullut ja tuskin tulee tulevaisuu-
dessakaan ammattimuusikkoa, kun taas Arjan linjassa tuli yhdestä ja ehkä 
myös toisesta, tässä me kuitenkin koemme kolme sukupolvea yhdessä yh-
teistä merkittävää.

Tarina kertoo kohtaamisista ja siitä, mitä sattuma ja suunnitelmallisuus ra-
kentavat ja miten se luo hyvinvointia. Me saimme kahdeksankymmentäluvun 
mahdollisuudet. Ne elävät vielä ja kannattelevat ylisukupolvisesti, vaikka emme 
olleet taiteilijasukua emmekä erityislahjakkaita. Onneksemme omat vanhem-
pamme olivat suopeita taiteelle ja tukivat sen harrastamista. Aika oli kohdallam-
me taidekasvatukselle myönteinen ja tarjosi tilaisuuksia. Tosin niihin tarttuivat 
helpommin sellaiset kuin me, jo taiteesta kiinnostuneet, sitä harrastavat ja tutki-
vat. Tukenamme oli tavallinen päiväkoti, lähikoulu ja paikallinen musiikkikou-
lu, kuvataidekoulu ja tanssiopisto. Taidekasvatustutkimus lisääntyi maltillisesti 
ja tasaantui. Lapsinäkökulma oli alkuvaiheessa aikuisnäkökulma. Olen varma, 
että jos tänään aloittaisin, tuskin kuulisin minulle esitettyä varoitusta lasten 
havaintojen epäluotettavuudesta. Kun kyselin tutkimukseni kuluessa tutkimieni 
aikuisten käsityksiä lapsinäkökulmasta, kuulin usein heidän käyttävän yksit-
täisten toimintojen toteutumisen tai toteutumattomuuden esteenä lausahdusta: 
”Tästä lapset pitävät tai lapset eivät yleensä pidä tällaisesta. Kun tarkensin, 
mistä sen tietää? Vastaus oli, kyllähän sen näkee. En luovuttanut, vaan kysyin 
myös lapsilta. Testasin aikuisten ja lasten näkemysten eri- ja samanlaisuutta. 
Kokosin yhteen aikuisten mielestä lapsille mieluisaa ja epämieluisaa tekemistä 
ja pyysin lapsia nimeämään niistä omia mieltymyksiään. Ja kuinka ollakaan, 
aikuisista lapset pitivät aikuisille itselleen mieluisasta tekemisestä, kun taas 
lapsista hauskaa oli se, missä he kokivat ponnistellen onnistuvansa.
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Jatkan päiväkodin arjessa

Hän kantoi hetki sitten päiväkodin ruokailuhuoneesta pienen pöydän, peitti 
sen vihreällä verkaliinalla ja nosti pöydän päälle kolme pahvista pöytä-
teatteripukkia. Mistä lienee löytänytkin ne. Hän toi myös tuolin, jolla nyt 
istuu. Mikke on usein levoton, koska me muut päiväkodissa emme aina 
ymmärrä häntä. Mikellä on paljon omia sanoja. Ne ovat meille vieraita. 
Tämä kiukuttaa häntä. Nyt Mikke vain istuu rakentamansa näyttämön 
takana ja loistaa tyytyväisyyttä ja rauhaa. Huoneessa on hämärää ja hil-
jaista. Hän asettaa pukit riviin, huokaisee ja sulkee silmänsä. Painan oven 
hiljaa kiinni, etteivät muut lapset vahingossa rikkoisi Miken suurta hetkeä. 
Hän elää uudestaan kokemaansa. Vasta eilen hän oli ensimmäistä kertaa 
elämässään teatterissa. Paikka oli tuttu päiväkodin vaatimaton ja ahdas 
nukkumahuone. Mikke oli tietämättäni seurannut, miten edellisenä päivänä 
rakensin pöydälle pienen näyttämön ja kohdistin siihen lukuvalon. Meil-
lä oli teatterihetki ja esitin lapsiryhmälle pöytäteatterina Martti Haavion 
sadun Kolme pukkia. Esitys kesti enimmillään kymmenen minuuttia. En 
tiedä ihan tarkkaan, mitä Miken mielessä nyt liikkuu. Mutta olen varma, 
että se on merkityksellistä.

-
-
-

-
-

-

-
-

-
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-

Tiedon tietämisen tukemista ja täydentämistä

-

-
-

tuskokeilua, jossa kirjallisuuden, kuvataiteen, musiikin ja teatterin asiantuntijat 

-

Ajattelija:

Kuva 2. Lassi ja Leevi lamaantuneina tietäjinä

Tutkija: Taitaminen on ennen tietämistä

-

-
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tarkoittaa etäännyttämistä perinteistä ja totutuista arvoista, antiikissa vapaus 

-
lollaan tietoa uuden konstruktion, digimaailman tuoman vapauden kielteisistä 

-

Kasvattaja: Täytyyhän sitä tietää, mitä tietää, ennen kuin sitä voi taitaa, 

vai mitä?

-
nivuotisen taidekasvatuskokeilun päättyessä, mitä taidekasvatus oikein on? Vä-

Hei, joo. Tervetuloa todellisuuteen. Kuinka paljon luulet lastenhoitajien ja 
sosionomien tai edes lastentarhanopettajien nykykoulutukseen kuuluvan 
taidepedagogiikkaa? Ja jos kuuluu, niin se on hirveesti kiinni siitä opetta-
jasta. Ajattele nyt millä pohjalla nykyiset opiskelijat tulevat ja valmistut-
tuaan asettuvat varhaiskasvatukseen. Toiset ovat harrastaneet ties mitä ja 
toiset vain sen pakollisen, siis tehneet peruskoulussa valinnan kuviksen ja 
musiikin kesken. Olen kuullut jonkun sanovan, ettei voisi vähemmän kiin-
nostaa. Tosin ja onneksi en usein. Mikä neuvoksi?

9.2 Tieto ja taidetieto varhaiskasvatuksen 

taidekasvatuksessa

Tieto

tietokäsityksestä sisältäen myös moraalisen ulottuvuuden Tieto on sekä aisti-

tieto on yksilön itsensä konstruoimaa ja on yleistynyt sisäinen malli ja oppi-
-
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Nämä ovat muuttuvia ja kulttuurisidonnaisia. Ihminen kuvittelee mielessään 
erilaisia asioita ja hänen sisäisesti konstruoima tieto on merkityksellistä omas-
sa kontekstissaan (Rauste-von Wright ja muut, 2003). Sosiokonstruktiivinen 
täydennys on, että tieto rakentuu yksilöiden (lasten, aikuisten) ja ympäristön 
välisessä vuorovaikutustoiminnassa ja heidän siitä tekemistä tulkinnallisista 
havainnoista (Vygotsky, 1978). Yksilö luo tietoa sitä käyttämällä. Tiedon sisältö 
ja sen muodot ovat kokijan tulkintoja, eivät kopio tai peili todellisuudesta (Hak-
karainen, 2004). Radikaali konstruktivisti Ernst von Glasersfeld (1917–2010), 
(2010) vetoaa Aristotelen näkemykseen teoreettisesta tiedosta havaintotiedon 
ja kokemustiedon kokonaisuutena todeten, että tiedon käyttökelpoisuus menee 
tosiuskomusten edelle. Glasersfeld perustelee, että ihmisellä ei voi olla todelli-
suudesta täydellistä kuvaa. Siksi riittää, että tieto sopii todellisuuteen. Gardnerin 
(2004) tiedonhankinnan biopsykologinen täydennys on, että sanallisesti tapah-
tuva kuvittelu on lähtökohtaisesti monenlaista, kuten ajattelua, päässälaskua ja 
melodian sisäistä kuulemista. Ihminen voi myös rakentaa mielessään aiemmat 
havainnot ylittäviä kuvitelmia.

Neisser (1976, 2014) loi kognitiopsykologisen havaintokehäteorian mielen si-
säisistä rakenteista, skeemoista, joita soveltamalla ihminen kuvittelee ja kuvit-
telemalla tuottaa mielikuvia. Neisserin (2014) hahmottavat skeemat ovat toistu-
vaa säännönmukaisuutta, jonka avulla mieli järjestää havaintoja, toimintoja tai 
ajatuksia. Se tunnistaa kaoottiselta näyttävästä aistimusten tulvasta ennestään 
tuttuja kokonaisuuksia ja testaa, voiko tunnistamiseen luottaa.

Aivotutkimusten perusteella aistit toimivat jo ennen lapsen syntymää. Lapsi 
aluksi vastaanottaa aistimukset sen kummemmin niitä analysoimatta ja koke-
mukset ovat kokonaisvaltaisia ja tunneperäisiä (Huotilainen, 2019). Yksi tapa 
jäsentää aisteja on jakaa ne kauko- ja lähiaisteiksi (Vanhala, 2014). Kaukoaisteja 
ovat tunto-, näkö-, kuulo-, haju- ja makuaisti ja ne reagoivat kehon ulkopuolelta 
tuleviin ärsykkeisiin. Lähiaisteja ovat tunto-, asento-, liike- ja tasapainoaistit. 
Ne pitävät yllä automaattisesti kehon sisäistä toimintaa ja auttavat myös las-
ta kohdistamaan huomionsa muuhun ympäröivään maailmaan. Ne kehittyvät 
varhain ja vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin ja ympäristöön (Vanhala, 2014). 

Filosofi Michael Polanyin (1891–1879), (2003) luoman hiljaisen tiedon, ta-
cit knowledge, perusajatus on, että ihminen tietää enemmän kuin pystyy ker-
tomaan ja että sen perusta löytyy arjen rutiineista, tavoista ja kokemuksista. 
Kulttuurin tutkija Hannele Koivunen (1998, 2000) näkee Polanyin vedoten, että 
kaiken tiedon taustalla on hiljainen tieto, eli käsitteellistä tietoa ei olisi ilman 
hiljaista tietoa ja siihen sisältyy kaikki ihmisellä oleva geneettinen, ruumiilli-
nen, intuitiivinen myyttinen, arkkityyppinen ja kokemusperäinen tieto, vaikka 
sitä ei voida ilmaista verbaalisesti. Hiljaista tietoa voi tarkastella myös yhteisön 
ja toimintakulttuurin käytänteinä, yhteisössä välittyvään traditioon sisältyvänä 
tietona (Onnismaa, 2008).
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-
tapahtumista ja tapahtumapaikoista, jotka vangitsevat ihmisen 

silmän ja korvan huomion, herättävät hänen kiinnostuksensa ja suovat kat-

huomion.
-

-

Taidetieto

-

-
-
-

-

tarkkailijaa käyttämään taideteosta esimerkiksi välineenä muistelemaan men-
-

-

-
sen taideteoksen muotoon ja teosta tarkasteleva poimii ajatukset ja näkemykset 
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Taideteoksessa on tietoa siitä itsestään, ulkoisesta muodosta ja sisällöistä, joi-

-

-
-

Kuvio 2. Taidetieto (Räsänen, 2008)

-
-

-
dollinen tieto, jossa muun muassa liikkeet, äänet, värit muodostavat sanojen 

muodot todentuvat toiminnassa eli erilaisten produktien tekemisessä ja tulkin-

-

produktien tuottamista että kykyä tulkita muiden tekemiä tuotteita, kuvia ja 
-

konaisvaltaista tiedonkäsitystä ja sitoo erilaiset tiedon muodot tuottamiseen 
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-

-
-

9.3 Lapsen persoonallisuus keho-mieli-taide 

-tietokokonaisuutena

9.3.1 Keho-mieli-taide -persoonallisuus osa-alueina

-
len identiteetti, sosiaalisuus, emotionaalisuus ja kognitio rakenteina ja ominai-

-

-
teisön asenteet, uskomukset ja odotukset vaikuttavat yksilöllisiin ominaisuuk-

psykologi Gordon Allportin -
-

misen sisäisenä psykofyysisten rakenteiden dynaamisena kokonaisuutena, joka 
-

-

-

-
-
-

-

https://fi.wikipedia.org/wiki/Gordon_W._Allport
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-
-
-

sosioemotionaalisena, eettisuskonnollisena ja älylliskognitiivisena kokonai-
-
-

nallisuuden piirteitä tärkeinä osina persoonallisuutta, koska ne käynnistävät, 
-
-

mattomana on korvautunut ja on tänään dynaaminen ja jatkuvasti uudelleen 

Konstruktiivinen näkemys on, että persoonallisuus rakentuu menneiden koke-
-

9.3.2 Lapsen persoonallisuus keho-mieli – tietorakenteina

Kehon motoriikka 
-

-

koordinaatiokyky, tasa-
paino, ketteryys, reaktionopeus, nopeus ja liikkeiden yhdistelykyky (

-
naisuuksia ovat kestävyys, lihasvoima ja nivelliikkuvuus

Minä on osa mielikäsitettä ja valtaosin psykologinen ja monimääritelmälli-
-

-
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Minäkäsityksen sosiokonstruktiivinen vastine on kielessä ja puheessa tuotetta-
va identiteetti, joka perustuu minäkäsityksen tavoin ihmisen omiin persoo-
nallisiin, vuorovaikutuksessa kehittyviin ominaisuuksiin (Gergen & Gergen, 
1986; Gergen, 2006). Brunerin (1987, 1990) mukaan lapsi rakentaa identiteet-
tiään omaelämäkerrallisissa tarinoissa, joita kertoo itselleen ja muille. Identi-
teetti kuvaa ja määrittää yksilön suhdetta itseensä, toisiin ja maailmaan (Saar-
nivaara, 1993). Modernismin käsitys yksilön yhtenäisestä, suhteellisen vakaasta, 
elämäkerrallista jatkuvuutta sisältävästä ydinidentiteetistä on pirstaloitunut, 
tilanteesta toiseen muuttuvaksi ja epäjatkuvaksi (Saarnivaara, 1979, 1993). Psy-
kologian professori ja persoonallisuuden tutkija Dan McAdams (2015) näkee 
Brunerin tavoin identiteetin elämäntarinana, joka elää ja kehittyy. Koska henki-
löhahmolle tapahtuvat tapahtumat muodostavat ajallisen jatkumon, voin ajatella 
filosofi Paul Ricouerin (1913–2005), (1991) tavoin, että henkilöhahmoon itses-
sään sisältyy juoni. Mitä enemmän henkilöhahmosta kerrotaan, sitä enemmän 
tämä kehittyy. McAdams (2015) sanoo, että yksilö luo narratiivisesti erilaisia 
itseä koskevia merkityksiä ja että ihmisellä voi olla monta kertomusta itsestään.

Minäkäsityksen ja identiteetin varhaiskehityksen keskeisiä tekijöitä ovat 
kieli, leikki ja vertaissuhteet. Leikissä toisen lapsen kanssa kehittyy yhteinen 
ymmärrys, intersubjektiiviteetti (Trevarthen & Bjørkvold, 2016), jossa lapsi on 
kiinnostunut samasta asiasta kuin toinenkin ja he voivat kommunikoida siitä 
onnistuneesti kielen avulla. Arkeen kuuluvat konfliktit lisäävät osaltaan mahdol-
lisuutta harjoitella minän suhdetta muihin ja leikistä tulee varsinainen minäko-
kemusten muokkaantumisen näyttämö (Munter, 2001). Lastensuojelun profes-
sori emerita Pirjo Pölkin (2016) määrittelemä Minäkäsitys on dimensionaalinen 
sisältäen itsearvostuksen, aktuaalisen minäkäsityksen, minäihanteen ja kehon-
kaavion. Näiden ominaisuuksia ovat väri, aika, voima, koko, rytmi ja muoto.

Sosiaalisuus on sekä lapsen synnynnäinen temperamenttipiirre, että hä-
nen osoittama halu yhdyselämään muiden kanssa. Sosiaalinen lapsi on kiinnos-
tunut muiden seurasta ja asettaa sen yksinolon edelle (Keltikangas-Järvinen, 
2017). Lapsen sosiaalisuus on kiinteässä suhteessa hänen tunnetiloihinsa ja kog-
nitioihinsa. Sosiaalisuuden lähikäsitteitä ovat itsesäätely, vuorovaikutus, sosiaa-
liset taidot, sosiaaliset suhteet, sosiaalinen kehitys ja sosiaalinen kompetenssi 
ja niiden perusta syntyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön 
kanssa (Munter, 2001). Trevarthenin (1998, 2001) korostaa lasten välisten in-
tersubjektiivisten tunnesiteiden ja ihmissuhteiden merkitystä. Lapsen intrasub-
jektiivisia, sisäisiä tekijöitä voivat olla hänen aikaisemmat kokemuksensa. Stern 
(1992) puolestaan näkee, että sosiaalisuuden ominaisuudet sisältävät äänen, ke-
hon, ilmeiden, eleiden, liikkeiden voiman, värin, tason ja tempon tunnistamista, 
erottamista, soveltamista ja että lapsi havaitsee toisen ihmisen kokonaisuutena 
paikan, liikkeen, ajan, intensiteettirakenteen ja muodon avulla (Stern, 1992).
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Lapsen sosiaalisuuteen ja hänen sosiaaliseen käyttäytymiseensä kytkeytyy 
kehityspsykologinen käsite mielen teoria (ToM, Theory of Mind, Villiers & Vil-
liers, 2014), joka käynnistyy lapsen tekemästä sosiaalisesta havainnosta ja ra-
kentuu sosiaaliseksi kognitioksi asteittaisesti kehityksen ja vuorovaikutuksen 
myötä. Lapsi pystyy mielen teorian avulla esittämään ja reflektoimaan omien 
uskomustensa sisältöjä, erottamaan omansa toisen uskomuksista ja arvioimaan 
totuuden suhdetta jaettuun todellisuuteen. Tämän metarepresentaation avulla 
lapset pystyvät ennustamaan muiden käytöstä ja ymmärtämään muiden käyt-
täytymistä ohjaavia mielensisäisiä syitä (Astington & Baird, 2005).

Elkonin (1999) tutkimuksissa ilmeni, että lapsi käyttää vuorovaikutuk-
sessa katsekontaktia ja kiinnittää huomiota yhteiseen tarkkaavaisuuden koh-
teeseen. Aluksi lapsen käyttäytyminen on välitöntä. Aluksi lapsen ehdollista 
käyttäytymistä säätelevät normit ja säännöt, myöhemmin abstraktit ja yleiset 
käsitykset. Tämän sisäisen säätelyjärjestelmän edellytyksenä on kieli. Vuorovai-
kutuksen laatuun vaikuttavat kulttuuri, perhe ja perheen tavat, ihanteet, pää-
määrät, taloudellinen asema, kieli, uskomukset ja lapsi itse. Sosiaalisuuteen 
kytkeytyy myös moraalin käsite ja lapsen käsitys oikeasta ja väärästä. Moraali 
on mielen sisäinen kontrollijärjestelmä, jossa lapsi ottaa vastuun omista teois-
taan, osoittaa luottamusta ja antaa toiselle arvon (Munter, 2001).

Emootiot, tunteet ja sosiaalisuus ovat yhteydessä toisiinsa. Tunteet sääte-
levät lapsen mielialaa ja sosiaalista ilmapiirinä. Lapsen reaktiot muihin ihmi-
siin riippuvat siitä, miten hän havaitsee ympäristönsä, mitä tunteita hänellä on 
ympäristöä kohtaan ja mitä hän kykenee ympäristössä tekemään. Tunteet eivät 
synny eivätkä kehity itsestään, vaan niissä heijastuvat ympäristön vaikutukset ja 
lapsen kokemukset. Kokonaisuutena tunteet ovat kulttuurisia ja sosiaalisia, toi-
minnassa hankittua tietoa. Emotionalisaatio eli tunnekulttuurin oppiminen on 
osa sosialisaatioprosessia. Kasvatustieteen yliassistentti Hilkka Munter (2013) 
toteaa, että ihmisellä on synnynnäinen valmius tunteiden, emootioiden koke-
miseen. Hermoratojen kehitys ja muutokset ovat emotionaalisen kehityksen fy-
siologinen perusta (Hännikäinen & Munter, 2018). Perustunteita ovat: ilo, suru, 
viha, inho, hämmästys ja pelko.

Kuvataidekasvatuksen professori Päivi Granö (2013) näkee, että ihmisen fy-
siologinen, aistimellinen kapasiteetti mahdollistaa tuntemisen, ne ruumiilliset 
kokemukset, jotka tuntuvat tunteina. Tunteilla on sekä fysiologinen perusta, 
että fysiologisia vaikutuksia. Ne ovat osa hermojärjestelmää, mutta kokonai-
suutena tunteet ovat epämääräisiä (Silven, 1995). Emootio heijastaa tarpeen ja 
menestyksellisen toiminnan suhdetta. Tämä suhde on tunne, mielihyvän tai 
mielipahan sävyttämä elämys (Nurmi ja muut, 2009). Kyky havaita tunnetiloja 
muiden ilmeistä ja eleistä kehittyy jo ensimmäisen vuoden toisella puoliskolla 
(Tager-Flusberg & Joseph, 2005). Tunteita herää ulkoisten tapahtumien vuoksi 
(kuten esimerkiksi lahjan saaminen aiheuttaa iloa). Tunteita voivat aiheuttaa 
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myös mielentilat, halut ja toiveet (kuten esimerkiksi lahjan saamisen ajattele-
minen voi tehdä iloiseksi) ja uskomukset. Aivotutkija ja neurologi, neurotieteen 
professori Antonio Damasio (2010) erottaa tunteet ja emootiot toisistaan. Vaikka 
kaikki emootiot tuottavat tunteita, kaikilla tunteilla ei ole yhteyttä emootioihin. 
Primaariset emootiot ovat reaktioita, kun ihminen aistii ja sekundaariset emoo-
tiot syntyvät, kun ihminen alkaa kokea tunteita. Näitä Damasio (2010) kutsuu 
taustatunteiksi ja ne ovat suurelta osin kehon tilan muutoksen heijastumia, ku-
ten väsymys, tarmo, innostus, terveys, sairaus, jännitys, rentous, kuohahtelu, 
vitkuttelu, harmonia ja epäsopu. Mielialalla ja taustatunteilla on läheinen yhteys.

Lapsi havaitsee tunteita muotoina, lukumäärinä ja intensiteetteinä. Hän 
tarkkailee niitä sisällöllisesti ja erottaa, vertailee ja löytää toistuvina kokemuk-
sina tunteiden luokkia, onnellisuus, surullisuus, pelko, viha, inho, yllätys, kiin-
nostus, häpeä ja näiden yhdistelmiä (Aho, 2005). Lapsi kokee tunteita voimak-
kuuksina, muotoina, ajallisina malleina ja sävyinä (Stern, 2010).

Emootioon kytkeytyvällä huumorilla on lapsen kehityksessä syntetisoin-
titehtävä, jossa se toimii kielellisenä ylipääsemisilmiönä. Tämä tarkoittaa sekä 
vapautumista, että liittymistä tuskaa ja harmia tuottavaan alkuperäiskohtee-
seen käyttämällä liioittelua fantasia-todellisuus-akselilla (Knuuttila, 1994). Vas-
tasyntyneiden ja vanhempien vuorovaikutuksen tarkkailu on tuonut ilmi sekä 
vanhempien että lasten käyttämän liioittelun, joka käynnistyy lähes automaat-
tisesti niin ilon kuin harmin ilmauksissa (Trevarthen, 1993).

Kognitio on mielen tietosisältö ja tietämisen prosessi. Kognitiotiedon perus-
muoto on multisensorinen aistimus. Kuulo, näkö, haju, maku, tunto ja asento-
aistit välittävät aivoihin tiedon ulkoisesta maailmasta laatuna, voimana, väri-
nä, kokona, kestona, ajallisena rytminä ja muotona (Demetrieu ja muut, 2011).
Vaikka pieni lapsi ei tunne maailmaa eikä tiedä esineiden tai tekojen luonnetta 
tai tarkoitusta, hän tunnistaa ja reagoi herkästi aistihavaintojen yleisiin, abst-
rakteihin ominaisuuksiin. Lapsi kokee näitä ominaisuuksia ja yhdistää eri ais-
tinalueita (Nurmi ja muut, 2009). Kognitiivisia prosesseja ovat aistihavainto, 
ajattelu, muisti, kieli ja vuorovaikutus ympäristön kanssa (Demetrieu ja muut, 
2011). Psykologian professori Jari-Erik Nurmen (1956–2017), (2009) tutkimuk-
sissa muisti sisältää kolme muistijärjestelmää, lyhytkestoisen, aktiivisen ja säi-
liömuistin. Lyhytkestoinen muisti palvelee juuri käynnissä olevaa toimintaa, 
siihen taltioituu hetkeksi runsaasti informaatiota, josta yksilö suorittaa valintaa, 
seulontaa ja tulkintaa. Muisti on havaitsemisen tapaan herkkä ominaisuuksille, 
intensiteetille, tempolle ja rytmille. Kielen varhaiskehityksessä refleksinomaiset 
toimintasarjat järjestäytyvät monimutkaisiksi toimintarakenteiksi.

Vaikka ajattelun ja kielenkehitys eivät aina tapahdu yhdensuuntaisesti ja ta-
sasuhtaisesti, ajattelun edellytyksiä ovat kieli ja puhe (Vygotsky, 1982). Toimin-
nanteoriassa kielellä on sosiaalinen alkuperä (Vygotsky, 1978; Leontjew, 1979). 
Kielellisellä merkillä on samantapainen suhde edustamaansa todellisuuteen 
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sisältö ja muoto -
dostuu kieliopista, jonka osat ovat fonologia eli ääntäminen, morfologia eli ta-

Kuvio 3. Persoonallisuus keho-mieli -tietorakenteena (Kuosmanen, 2021)
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-
-

9.3.3 Taiteen osa-alueet tietorakenteina

Pysyttelen valitsemassani kirjallisuus, kuvataide, musiikki ja teatteri -taideko-

-

Kirjallisuus on sanoja ja sanojen muodostamaa kieltä, joka rakentuu pu-

intonaation, sävelkulun, joka sisältää äänen värin, voiman, 
tason ja tempon.

sanassa on kaksi puolta, käsitteellinen ja materiaalinen, jotka liittyvät toisiinsa 

-

-
-
-

Kuvataide

muokkaantuvat mielen sisällä kuviksi, mielikuviksi, joita lapsi alkaa toteuttaa 

-

peräkkäin kuin sanat, sillä kuva on kokonaisvaltainen ja se vaikuttaa katsojaan-

piste, viiva, pinta, volyymi ja niitä 
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muunnellaan koon, muodon, suunnan, välimatkan, tummuusarvon, värin ja 
lukumäärän mukaan. Kuvaan kuuluvat ominaisuudet, tila ja massa, valo, väri 
ja liike. Tilalla ja massalla on, tai voi olla, tietty koko, muoto, paikka, suunta, 
määrä, välimatka ja tiheys. Valon ja värin ominaisuudet ovat tummuusaste, 
värisävy ja värikylläisyys. Liikkeen ominaisuuksia puolestaan ovat suunta, 
nopeus, kesto, aika, tiheys ja järjestys (Salminen, 2005). 

Musiikkikasvatuksen professori Ellen Urhon (1920–2018), yliopistolehto-
ri Liisa Tenkun (1918–2017) ja opetusneuvos Marja Linnankiven (1932–2015), 
(1988) perustava näkemys oli, että musiikki on ääntä ja lapsi havaitsee sen kuu-
lo-, näkö- ja liikeaistimuksina. Värähtelevät ääniaallot ja niiden voimakkuus, 
kesto, korkeustaso ja väri muokkaantuvat lapsen mielessä ääneksi, joka sisältää 
dynamiikan, rytmisiä kokonaisuuksia, tempon, melodian, muodon ja tekstuu-
rin. Äänestä tulee musiikkia, kun lapsi alkaa hahmottaa ja tuottaa äänikuvitel-
miansa äänellä ja liittää siihen ominaisuuksia, tunteita, tapahtumia ja merki-
tyksiä. Samoihin tekijöihin perustuvat myös musiikin tyylit, oli sitten kysymys 
länsimaisen musiikinhistorian eri kausista tai musiikillisesta ilmaisusta yleensä.

Teatteri on teatteritaiteen professori Christofer Balmen (2015) näkemyk-
senä ihmisen, esineiden ja ympäristön tuottamaa ääntä, kuvia, sanoja, liikettä, 
ilmeitä, eleitä tilassa ja ajassa. Teatteri on kokonaisuus, jonka kieli koostuu teat-
terin omasta kielestä ja muiden taiteen alueiden, tavallisimmin kirjallisuuden, 
kuvataiteen, musiikin ja tanssin kielistä. Teatterin keskeisin ilmaisuväline on 
ihminen itse, tietoineen, taitoineen, aisteineen ja tunteineen. Näyttelijä käyt-
tää näyttämöllä kuvatessaan aistivaa, kokevaa ja ajattelevaa ihmistä omia ais-
tejaan, kehoaan ja ajatteluaan. Hän puhuu, näkee ja kuuntelee. Hänen täytyy 
myös osata lukea ja liikkua. Näyttelijän työvälineitä ovat puhe, ilmeet, eleet ja 
liikkuminen. Puheen keskeisiä tekijöitä ovat väri, tempo, taso, voima ja selke-
ys. Liikkeen tekijät ovat ilmaisutapa, rytmi, laatu, sopusointu ja muoto. Nämä 
ovat myös käännettävissä muotoon väri, kesto, taso, voima ja selkeys. Kestos-
ta ja väristä muodostuu rytmi, kestosta, väristä ja tasosta muodostuu melodia 
eli laatu, kestosta, väristä, tasosta ja voimasta muodostuu harmonia eli sopu-
sointu. Liikkeen tekijöihin voidaan vielä liittää kuvantekijöitä. Liike elää tilas-
sa, se tarvitsee suunnan. Kuvio 4 on kokonaisvaltaisen taidetietojärjestelmän 
rakennekuvaus. Rakenteen perustana ovat aistit, niiden yhteiset ominaisuudet, 
niistä muodostuvat yhdistelmät, ohjaavat järjestelmät ja ylimpänä aistit (ääni, 
kieli, kuva, kosketus, liike) ja taide (musiikki, kirjallisuus, kuvataide ja teatteri) 
ilmiöinä.



171

Kuvio 4. Taide tietorakenteina (Kuosmanen, 2021)

-

-

9.4 Tietäminen ja taidetietäminen varhaiskasvatuksen 

taidekasvatuksessa

Tietäminen

-
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-

-

Tietäminen on kognitiivista tiedon vastaanottamisen ja tuottamisen toimin-

on prosessi, jossa merkityksenanto välittyy kielen ja sosiaalisten käytäntöjen 
-

-

-

-

-

-
ristöä tulee aina tarkastella dialektisena, toisiaan jatkuvasti ja vastavuoroises-

-

Taidetietäminen

-
nalle, mutta myös eri taiteen alojen käsitejärjestelmiä edustaville muodoille 

-

kulttuuriin sosiaalistumista ja taiteellisessa kognitiossa tiedonmuodostuksen 



173

kulttuurista luonnetta. Taidetietämisessä tekeminen, ongelmanratkaisu ja ma-
teriaalin muokkaaminen, ajattelu ja motorinen toiminta liittyvät kiinteästi toi-
siinsa (Räsänen, 2009).

Rehtori Markku Pöyhönen hahmottaa (2011) musiikkitieteen väitöstutki-
muksessaan, että taidetietäminen koostuu taiteen tekemiseen liittyvistä formaa-
leista, informaaleista, impressionistisista ja metakognitiivisista ulottuvuuksista, 
jotka kaikki ovat olemukseltaan nonverbaaleja ja tilannesidonnaisia. Formaali-
sella tietämisellä Pöyhönen tarkoittaa taiteen eri alueiden sanakirjamaisten kä-
sitteiden ja teorioiden ymmärtämistä. Tietäminen voi olla myös nonverbaalia, 
jotain, mitä ihminen pystyy tajuamaan, vaikka kuunnellessaan musiikkia tai 
katsoessaan tanssiesitystä ja toteuttamaan itse esimerkiksi tanssimalla. Infor-
maalinen tietäminen rakentuu toiminnassa reflektoimalla ja edellyttää ymmär-
rystä siitä, mitä tietäjä tarkastelee ja missä kontekstissa, kuten tyylikysymysten 
tuntemista. Tosin alle kouluikäinen lapsi harvoin miettii ensimmäisenä taiteen 
tyylilajeja. Impressionistinen tietäminen viittaa intuitiiviseen tietoon siitä, että 
jokin toiminta on parempi kuin jokin toinen. Impressionistista tietoa on vaikea 
perustella. Se elää kognitioiden emotionaalisten tuntemusten varassa. Metakog-
nitiivinen tietäminen tarkoittaa kykyä arvioida ja säädellä taiteellista toimin-
taa, sekä toiminnan hetkellä, että toiminnan jälkeen. Taiteellisessa toiminnassa 
tietäminen on etukäteen, tekemisen aikana ja valmistumisen jälkeen tuotoksen 
mielessä kuvittelemista (Pöyhönen, 2011).

Tietämisessä ja taidetietämisessä tietojärjestelmä on hierarkkinen kokonai-
suus, joka muodostuu vuorovaikutuksessa olevista sisäisistä tietojärjestelmistä. 
Olennaista näissä on, että yhdestä saatua tietoa voidaan ainakin osittain soveltaa 
toisen luomiseen. Jokainen osatietojärjestelmä on mahdollista kuvata sellaise-
naan kuin myös kunkin järjestelmän hankkimiseen tarvittavina taitoina (Rä-
sänen, 2015). Tietojärjestelmän perustan luovat kulttuuri ja historia (Vygotsky, 
1982). Nämä muokkaavat yhteisöjen ja yksilöjen uskomuksia, jotka taas suun-
taavat sitä, kuinka yhteisö ja yksilö tulkitsevat ominaisuuksia ja näiden välisiä 
suhteita ja antavat niille merkityksiä (Räsänen, 2015).

Anttila (2007) antaa kipakan tuomion kognitiiviskonstruktiivisesta tiedon ja 
oppimisen käsityksestä ja sen riittämättömyydestä kuvata ihmisen oppimisen 
monimuotoisuutta ja syvällisyyttä. Kritiikki kohdistuu kielen muotoon puettuun 
ajatteluun, joka on vain osa tietoisuuden ja tiedon rakentumisessa. Anttilan kä-
sitys on, että tietoisuus koostuu suurelta osin ei-kielellisten tapahtumien taju-
amisesta, kehollisten kokemusten ja aistimusten jatkuvasta virrasta. Maailma 
muuttuu ja teoriat kehittyvät. Vaikka olen itsekin kognitiiviskonstruktiivinen 
tutkija, ajattelen myös kehollani ja liikkumalla.
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Tarinallinen tietäminen varhaiskasvatuksessa

Käsitykseni tarinallisen tietämisen erityisyydestä lapsen ensimmäisten ikävuo-

-

-

-

-

-
-

-

lukijan, katsojan, kuulijan, totuudesta, kun taas narratiivinen tietäjä kertoo elä-
-
-

-

-
-

-
-

-
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Bruner (1986) nostaa esille erityisesti varhaislapsuuden tarinallisen tietämi-
sen. Se tuo esiin kertojan innostuksen lähteitä, tunteita tai erilaisia merkityksiä. 
Lasten tarinat sisältävät tietoa siitä, mikä heitä kiinnostaa ja motivoi, miten he 
ajattelevat ja hahmottavat erilaisia asioita. Tieto on kuitenkin faktatiedon si-
jaan kerronnallisessa muodossa ja siksi kuulijalta vaaditaan erityistä herkkyyttä 
asettua ymmärtämään kuulemaansa. Karlssonin (2012) kehittämällä sadutus 
-menetelmällä saadaan näkyväksi lasten kokemuksia ja ajatusmaailmaa heijas-
tavia kertomuksia, jotka poikkeavat perinteisistä saduista. Koska kertojilla on 
oikeus päättää tarinoiden muoto ja aihe, tarinoiden ei tarvitse noudattaa tiet-
tyä kerrontatyyppiä tai genreä. Niitä ei myöskään voi suoraan tulkita kertojan 
elämän selostuksiksi tai toiveiksi. Sadutuksessa liikutaan todellisuuden ja mie-
likuvituksen rajapinnoilla (Karlsson, 2013). 

Bruner (1983) hahmottelee neljä narratiivisen ajattelun synnynnäistä kykyä. 
Ensimmäinen on lapsen kiinnostus toimintaan ja vuorovaikutukseen. Vauva 
seuraa aikuisen katseen suuntaa, jäljittelee kasvojen ilmeitä, ruumiin eleitä, 
toimintaa ja ääntä. Toisena on se, että lapsi ymmärtää varhain subjekti-verbi-
objekti-rakenteen. Kolmas on lapsen kyky erottaa epätavallinen toiminta ta-
vallisesta. Neljäs synnynnäinen kyky on perspektiivisyys. Narratiivi tarvitsee 
kertojan perspektiivin, se ei voi olla äänetön. Esikielellisellä tasolla tämä tar-
koittaa affektiivista ilmaisua.

Brunerin (1986) teoretisoima narratiivisen tietämisen malli keskittyy to-
dentuntuisuuteen etsimällä kontekstisensitiivisiä ja yksilöllisiä selityksiä. Nar-
ratiivisen ajattelun työkaluja ovat inhimilliset kokemukset, uskomukset, epäi-
lyt, intentiot ja emootiot. Ristiriidat ovat osa narratiivista ajattelua. Ongelmat 
ovat merkityksellisiä eikä niistä ei pidä päästä eroon. Bruner (1986) näkee, että 
narratiivinen ajattelu toimii kahdella tasolla, toiminnan ja tietoisuuden tasol-
la. Toiminnan taso tarkoittaa päähenkilöä, intentiota, päämäärää, tilannetta ja 
välinettä. Tietoisuus taas tarkoittaa ajatuksia, tietämistä ja tuntemista. Narra-
tiivinen ja paradigmaattinen ajattelija käyttää kieltä ja tulkitsee toimintaa eri 
lailla. Paradigmaattinen ajattelija sanoo sen, mitä tarkoittaa, narratiivinen taas 
tarkoittaa enemmän kuin sanoo. Narratiivinen tulkitsee toimintaa tarkoituksen 
mukaisesti ja paradigmaattinen ajattelija käyttää selittämiseen syitä. Tarkoitus 
ohjaa ajattelijan toimintaa ja etsii sille merkityksiä.

Bruner (2003) tiivistää uransa loppuvaiheessa varhaisen vuorovaikutuksen 
ytimen, että ihmisellä on luonnollinen herkkyys vuorovaikutukseen. Jo ensi-
kuukausista lähtien lapsi kykenee jäljittelemään kasvon ilmeitä, ruumiin eleitä, 
toimintaa ja ääntä. Bruner (2003) muistuttaa, että ihmisellä on synnynnäinen 
kyky etsiä kontaktia, tarkemmin katsekontaktia. Kohteisiin suuntautuva toimin-
ta on aluksi aikuisen huomion herättämistä. Ihmisellä on myös kyky toiseen 
ihmiseen, vauva pyrkii heti yhteistoimintaan toisen kanssa. Lapsi pyytää apua 
liikkumiseen ja myöhemmin tarkkuutta vaativiin tehtäviin, kuten esimerkiksi 
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-

kertoo olennaisen uudesta, tai pikemminkin uudelleen löydetystä narratiivisesta 

narratiivisesta tutkimuksesta viittaa kaikkeen sellaiseen tutkimukseen, jossa 

Tiedon hankinta ja käsittely Brunerin representaatiomallin mukaan

-

-

ulkoisen maailman sisäiseksi tekemiseen, mielessä ajattelemiseen, tuntemiseen 

mukaista pääasiallista toimintaa, ne voivat esiintyä päällekkäin, eri järjestyk-
-

-

-
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Taulukko 1. Tiedon hankinta, käsittely ja tuotos (Kuosmanen, 1994, Bruneria, 1963, 1975, 
mukaillen).

-

-
Todellisuus on konstru-

9.5 Varhaiskasvatuksen taidekasvatus konstruktiivisena ja 

kulttuuripsykologisena tietona ja tietämisenä

-
vat suoraan tietoon ja tietämiseen todentaen sen, että tieto on erityisen merki-

-

Kuva 3. Lassi ja Leevi tietoisina toimijoina



178

Ristiriidat ja monen kirjavat sävyt saivat minut kokeilujen jälkeen rajaamaan 
moninaisuutta. En ole luomassa kaiken kattavaa taidekasvatuksen teoriaa, vaan 
tutkimassa, mikä voi olla taidekasvatusta varhaiskasvatuksen ympäristössä. 
Tiedon tutkiminen selkiyttää itselleni tiedon hierarkkisen rakenteen sekä tiedon 
eri osa-alueiden ominaisuuksien yhtäläisyyden ja tästä muodostuvan kokonai-
suuden. Keho-mieli-taidetiedolla on yhteinen perusta, aistitieto.

Tiedon tutkiminen johtaa minut välittömästi pohtimaan sen suhdetta tai-
toon. Kun puhun tiedosta, puhun lähes aina myös taidosta. Olin jo tutkimukseni 
varhaisessa vaiheessa kiinnostunut Neisserin (1979, 1997, 2003, 2014) kogniti-
on skeema-ajatuksesta. Neisser hahmottaa tieto- ja taitorakenteet ja liittää ne 
yhteen tietämisen ja taitamisen toiminnaksi. Varto (2000) hämmensi minut ja 
omaksumani lähtökohdan hetkeksi filosofisella näkemyksellään tiedon ja tietä-
misen kaksikasvoisuudesta ja päätymällä taitamisen ensisijaisuuteen. Törmään 
itse tietoa eritellessäni sen ja taidon tiiviiseen suhteeseen. Jään miettimään, että 
niiden eritteleminen on keinotekoista ja että ne liittyvät vahvasti toisiinsa. Eivät 
kuitenkaan itsestään selvästi. Tieto ei aina johda taitoon eikä varsinkaan taita-
miseen. Sen totesi jo lapseni (s. 126) vuosia sitten. Vaikka tieto ja ymmärrys Var-
ton (2000) tulkitsemana kulkevat yhdessä, taitaminen, taitojen oppiminen on 
yhteisöllistä. Niin on tietäminenkin. Toisin päin on kuitenkin varmempaa. Tieto 
helpottaa taitamista, vaikka ei tee siitä itsestään selvää. Wengerin (2010) tavoin 
näen, että tieto liittyy jonkin asian osaamiseen jossakin kontekstissa. Taidetieto 
tarinallisena tietämisenä asettuu varhaiskasvatuksen taidekasvatukseen.

Vetoan taidekasvatustietoa tutkivan osan päätteeksi Johdannossa käyttä-
määni pianisti Joonas Ahosen haastatteluun. Siinä Ahonen totesi, että hänen 
pianistisuutensa laatu perustuu ensisijaisesti hänen ja pianonsoiton opettajan 
kahdenkeskisiin varhaisiin ääniseikkailuihin ja äänellä leikkimiseen. Tieto oli 
hänelle leikin sisältö ja leikkiminen tietämisen toimintaa. Tieto jäsentyi tietä-
miseksi leikkimällä. Tieto tuli merkitykselliseksi pianon soittoa opettelevan ja 
opettavan välisenä leikillisenä ja kehittyvänä vuorovaikutuksena. Varhaiskas-
vattajan etu ja erityistilaisuus on, että hän voi leikkiä lasten kanssa äänillä, ku-
villa, kielellä, liikkeellä, draamalla, ilmeillä, eleillä ja näiden perusominaisuuk-
silla. Ei vain kerran viikossa tunnin verran yhteen taiteen alueeseen keskittyen, 
vaan vaikka toistuvasti ja pidempiä ajanjaksoja kerrallaan. Hän voi olla rauhal-
lisella mielellä, kun hän leikkii lasten kanssa äänen, kuvan, kielen ja liikkeen 
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-

-
vatus ei tavoittele tutkintojen kautta etenevää taiteilijuutta ja ammattitaiteilijan 
tulevaisuutta, se luo perustan ennakkoluulottomalle, leikilliselle uteliaisuudelle 

-

-

9.6 À propos

Neljä-viisivuotiaiden kuvisryhmä harjoittelee hiilellä piirtämistä. Lapset 
seisovat limittäin vastakkain ja jokaisella on edessään telineellä lähes it-
sensä kokoinen paperi. Opettaja oli hetki sitten johdatellut lapsia aiheeseen, 
joka tänään on muotokuva kaverista. Hänestä, joka seisoo siinä vastapää-
tä. Lapset käyvät tottuneesti puuhaan. Joku vähän kokeilee hiilellä nenän 
päätään ja toinen lipaisee sitä kielellään. Enemmistöltä piirtäminen lähtee 
kuitenkin käyntiin. Kuuluu naurua, kun lapset selittävät toisilleen, mitä nä-
kevät. Opettaja oli kehottanut katsomaan tarkkaan, ovatko kaverin kasvot 
jalkapallon, omenan, päärynän vai minkä muotoiset ja myös tutkimaan 
missä kohtaa kasvoja sijaitsevat silmät, nenä ja suu. Mitä on ylhäällä, kes-
kellä ja alhaalla. Hiili istuu luontevasti useimpien käteen. Hetken päästä 
kuuluu parahdus: Ope, Emppu ei piirrä mua. Opettaja rientää paikalle, 
katselee hetken ja kysyy, onko tuossa Mirelle. Vastaus on napakka, eikun 
minä. Emppu alkaa selittää kuvaa, jossa olennaista on kuvassa olevan rai-
dalliset sukkahousut. Opettaja muistuttaa, että aiheena oli kasvokuva. Niin 
mutta minä halusin sukkahousut. Kato nyt. Äiti ei osta. Mulla on nyt ihan 
omat, kuuluu tyytyväinen selitys. Opettaja ja Emppu käyvät vielä keskus-
telua, siitä, mitä piti tehdä. Empun tyytyväinen ilme happanee. Hän kat-
soo vuorotellen opettajaa ja kaveriaan, tuhahtaa ja piirtää vauhdikkaasti 
toisen hahmon itsensä viereen.

Opettaja toteaa, no niin, nyt siinä on Mirelle. Johon Emppu kipakasti, ei 
kun toiset raidalliset sukkahousut.
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Kuva 4. Mirellen sukkahousut
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10 VARHAISKASVATUKSEN TAIDEKASVATUKSESSA 
LAPSEN PERSOONALLISUUS KEHO-MIELI-TAIDE 
-TOIMINTA- JA TAITOKOKONAISUUTENA BRU-
NERIN REPRESENTAATIOTEORIAAN, RÄSÄSEN 
KOKONAISVALTAISEEN TAIDEOPPIMISMALLIIN JA 
VYGOTSKYN LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKETEORI-
AAN PERUSTUEN

10.1 Varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen taidollisia, 

taidetaidollisia, toiminnallisia ja taidetoiminnallisia 

konstruktiiviskulttuurisia lähtökohtia 

-
-

-
-
-

-
konaisuutena ja vuorovaikutuksellisena taidetaitamisena ja taideoppimisena 

-

kokea maailma aistivoimaisesti, tuntea ja ilmaista tunteita, tutkia ja käsitteel-

-
-

-
-

Tekemisen ja taitamisen
-
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Brunerin representaatioteoriaan liittyvä kielenoppimisteoria (1983) perus-
tuu kahden käsitteen LAD (Language Acquisition Device) ja LAS (Language 
Assistance System) ymmärtämiseen. Siihen kuuluu myös formaatin käsite ja 
neljä kielellistä kognitiivista kykyä. Formaatti tarkoittaa, että ihmisellä on ge-
neettinen systeemi kielellisten ilmausten muodostamiseen ja ymmärtämiseen. 
LADin luontainen skeemasto määrää tiedon muodon ja kokemuksen tehtäväksi 
jää sen aktivoiminen. Aikuisen ja lapsen vuorovaikutus on välttämätön akti-
voitumisen ehto. LAS tarkoittaakin vuorovaikutusta. Kielellisistä oppimisky-
vyistä ensimmäinen on väline-, päämäärä- ja valmiuskyky. Lapsi ymmärtää 
luontaisesti toiminnan rakenteen ja erityisesti tavan, jolla välineet ja päämäärä 
yhdistetään, jotta saavutetaan haluttuja tuloksia. Toinen kyky on lapsen ylei-
nen motivaatio kommunikoida alusta asti. Se ilmenee kykynä jäljitellä kasvon 
ilmeitä, toimintaa ja eleitä. Kolmas kyky tarkoittaa lapsen systemaattisuutta 
kokemusten organisoinnissa. Neljäs kyky on abstraktisuus. Lapsi kykenee jo 
ensimmäisen elinvuotensa aikana hahmottamaan abstrakteja käsitteitä kuten 
aika, tila ja kausaalisuus. Brunerin (1996) keskeinen argumentti on, että mie-
len kyvyt kasvavat harjoittelemalla, koska mieli on konstruktiivinen olio, jonka 
representaatiot maailmasta ovat uudelleen luotuja. Mieli ei toimi itsestään, vaan 
sitä säätelevät ympäröivä kulttuuri ja sen tarjoamat resurssit. Kulttuuri mah-
dollistaa oppimisen, muistamisen, puhumisen ja kuvittelemisen. Lapsen tulee 
hallita erottelut maailmasta ensin toiminnan ja vasta sitten kielen avulla (1990). 
Toiset ympäristöt edistävät kognitiivista kehitystä paremmin, aikaisemmin ja 
pitempään kuin toiset (Bronfenbrenner & Ceci, 2005). Biologiset raamit (Bru-
ner, 1996) pitävät huolen siitä, että kulttuurit eivät tuota täydellisesti erilaisia 
ajattelun muotoja. Taiteella ja lapsen kokonaisvaltaisella kehityksellä on kak-
soisluonne, ne toisaalta jäsentävät maailmaa ja toisaalta tuottavat uutta tietoa 
sekä uusintavat vanhaa (Bruner, 1990).

Räsäsen (2009) ensisijaisesti perusopetukseen kehittämä kokonaisvaltaisen 
taideoppimisen malli on lähtökohtaisesti konstruktiivinen ja perustuu moni-
aistiseen havaitsemistoimintaan, kuten esimerkiksi musiikissa kuuntelemiseen 
(kuulo) ja kuvataiteessa katselemiseen (näkö). Täydennän Räsäsen (2015) tavoin 
kokonaisvaltaisen oppimisen näkemystä ottamalla huomioon tunto- ja liike (ta-
sapaino- ja asento-) aistimukset. Näen keholla tuntemisen ja tasapainoilun ha-
vaitsemisena. Räsänen (2008) erottelee taiteellisessa työskentelyssä kahdeksan 
erilaista lähestymiskulmaa. Ensimmäisenä on, että lapsi oppii taitoja ja teknii-
koita. Toisekseen työskentely tarkoittaa paneutumista ja sinnikkyyttä, koska ne 
kehittävät kykyä keskittyä ja suorittaa tehtävä loppuun. Seuraava lähestymis-
kulma on kuvitteleminen. Lapsen täytyy osata nähdä mielessään asioita, joita 
hän ei voi havaita suoraan ja ennakoida. Neljäs on ilmaisu ja se edellyttää taitoa 
saada aikaan tuotos, luoda teos, joka välittää ajatuksen, tunteen tai henkilökoh-
taisen merkityksen. Oppimista ei ole ilman havainnointia. Edellä olevien lisäksi 
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-

10.2 Toimijuus ja toiminta varhaiskasvatuksen 

taidekasvatuksessa

toimijuus -
-

-

teoriat korostavat, että toimijuuden ydin on lapsen myönteinen kuva omista 

-

-

-
-
-

sosiaalisena, sosiaalisessa kontekstissa ja vuorovaikutuksena, koska katson sen 

-

-
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Osallisuuden ja toimijuuden kokemukset ovat sisäisen motivaation syntymisen 
edellytyksiä (Shier, 2001). Lasten toimijuus voidaan ymmärtää positiona (Jyr-
kämä, 2008), taitona (Holland ja muut, 1998), tahtona (Bruner, 1996) ja riittä-
vänä kompetenssina (Hutchby & Moran-Ellis, 2001) tehdä itsenäisiä perustel-
tuja valintoja ja ratkaisuja (Giddens, 2017). Valintojen ja itsenäisten ratkaisujen 
tekemiseen alle kouluikäiset lapset tarvitsevat aikuisten tukea ja apua. Lasten 
toimijuus toteutuu paitsi lasten mielessään toiminnalle antamien merkitysten 
kautta myös heidän toimiessaan yhdessä kasvattajien ja toistensa kanssa (Mu-
solf, 2003). Näin toimijuus kytkeytyy osallisuuteen.

Tutkimuksessani toiminta koostuu kolmesta keskeisestä tekijästä: subjekti, 
objekti ja motiivi. Kaikella toiminnalla on tekijä, tekemisellä kohde sekä pää-
määrä ja yllyke. Vygotskyn (1982) alkuun saattama toiminnan teoria on viite-
kehys ihmisen toiminnan ja kehitysprosessien tutkimiseen. Toiminnanteoree-
tikot pyrkivät ymmärtämään yhteiskuntaa, persoonallisuutta ja ennen kaikkea 
näiden kahden välistä yhteyttä (Vygotsky, 1982). Kulttuurisesti painottuneessa 
toiminnanteoriassa ihmismieli mielletään ihmisen ja maailman vuorovaikutuk-
sen kautta ja siinä tämä vuorovaikutus määräytyy sosiaalisten ja kulttuuristen 
tekijöiden avulla (Leontjew, 1977). Varsinaisessa toiminnanteoriassa toiminta 
ja teko ovat toisistaan erillisiä. Toiminta voi kuitenkin toteutua vain yksilöiden 
tekemien tekojen kautta ja tekojen toteuttamista ohjaavat niiden tekemisen ta-
voitteet ja niitä tekevä yhteisö. Ilman yhteistoimintaa tavoite jäisi saavuttamatta 
(Leontjew, 1977). Vygotskyn (1994) näkemys oli, että ihminen on aina jonkin 
tyyppisessä suhteessa vallitsevaan ympäristöön kulttuuristen välineiden, työ-
kalujen sekä merkki- ja symbolijärjestelmien kautta. Se voi olla konkreettinen 
apuväline tai abstraktimpi välittäjä kuten puhuttu kieli, laulettu laulu tai maalat-
tu taulu. Uudempi toiminnantutkimus tiivistää, että toiminta perustuu huomat-
tavalta osalta harjaantumiseen ja oppimiseen. Se koskettaa jonkin suorituksen 
käytännöllistä puolta ja sillä on aina jokin tavoite (Keskinen, 2002).

Brunerin (1986) jo varhainen päätelmä oli, että kieli välittyy lapselle toimin-
nan kautta. Aikuisen ja lapsen yhteisissä leikeissä lapsen huomio suuntautuu 
puheeseen sekä niihin toiminnallisiin tilanneyhteyksiin, joissa puhetta esiintyy. 
Aikuinen, joka toistuvasti leikkii lapsen kanssa, on leikin aloittaja ja lapsi leikin 
kohde, vastaanottaja. Kun käsitteet toimija-toiminta-vastaanottaja selkiytyvät 
lapselle, hän pystyy itse aloittamaan leikin ja kohdistamaan siihen sisältyvät 
toiminnot toisille. Lapsi oppii leikissä toiminnan perusmuotojen lisäksi korvaa-
maan toimintoja toisilla sekä muuntamaan niiden järjestystä. Bruner (1989) 
oletti, että toimintaa koskevien sääntöjen jäsentyminen esikielellisellä tasolla 
auttaa vastaavien toimintojen myöhempää kielellistä kuvaamista.
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10.3 Lapsen persoonallisuus keho-mieli-taide 

-toimintakokonaisuutena

10.3.1 Persoonallisuus psyykkisenä ja praktisena toimintana

Persoonallinen psyykkinen toiminta

-
ydessä olevaa psyykkistä ja praktista toimintaa, joka rakentuu kokemusten va-

-

-
-

Kuvio 5. Psyykkinen toiminta (Weckroth, 1988)

Keho-mielellinen toiminta

Kehon motoriset -

on kokonaisvaltaista, karkeamotorista ja yksittäisten ruu-
-

-
en tai asentoa ylläpitäen kuten seisoen, istuen, itseään roikuttaen, taivuttaen, 
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kiertäen, ojentaen, heilahtaen, pyörien ja pyörittäen. Esineen käsittelyliikkeet 
voivat suuntautua lapsesta poispäin kuten työntäen, heittäen, lyöden ja potkien 
tai häneen päin esinettä vetäen ja kiinniottaen (Numminen, 2005; Sääkslahti, 
2015). Fyysinen kunto tarkoittaa pitkäaikaisessa rasituksessa tarvittavaa eli-
mistön suorituskykyä, joka ilmenee lähinnä energian käytössä ja lihaksiston 
toiminnassa. Motorinen kunto on lihaksiston, nivelistön ja liikeaistien suoriutu-
mista liiketehtävistä ja motorinen taito hermoston, aistien ja lihaksiston valmi-
utta vastata liike- ja liikuntatehtäviin tarkoituksenmukaisella tavalla (Nurmi ja 
muut, 2009). Ympäristö muokkaa lapsen fyysistä käsitystä itsestään estäessään 
tai houkutellessaan kehollisiin tutkimusretkiin valloittamalla tai ahtautumalla 
ja piiloutumalla, tilasta turvaa hakemalla.

Mielen toimintana kokemus itsestä edellyttää kokemusta jatkuvuudesta, 
että Minä olin eilen, olen nyt ja tulen olemaan huomenna (Stern, 1992, 2010). 
Itsekokeminen on oman toimijuuden, itsensä yhtenäisenä ja tuntevana muista-
mista. Vauvalla on näitä muistitoimintoja heti synnyttyään, itse asiassa jo koh-
dussa (Huotilainen, 2019). Havaitseminen on ajassa tapahtuvaa ja taitoa vaa-
tivaa toimintaa, joka toisaalta on tekemisissä muistamisen kanssa ja toisaalta 
se ei edellytä muistamista tavallisessa mielessä (Neisser, 2003). Itseen ja yhtei-
söön kohdistuvien kokemusten käsittelyä kutsutaan identiteetin rakentamisek-
si. Lapsen käsitystä itsestään kutsutaan myös mielenteoriaksi (Tager-Flusberg 
& Joseph, 2005) Lapsen kuva fyysisestä itsestä kehittyy kehon ja ympäristön 
vuorovaikutuksena. Lapsi saa paljon tietoa ulkomaailmasta ihokontaktin kaut-
ta. Kun vauvaa sivellään, hän oppii tuntemaan ääriviivansa ja hyväksymään ne 
(Sajaniemi ja muut, 2015).

Vuorovaikutus tutkimus osoittaa vahvaa kausaalista yhteyttä lapsen kie-
len ja mielen teorian kehittymisen välillä (Astington & Baird, 2005). Astingtonin 
ja Jenkinsin (1999) pitkittäistutkimuksessa lapsen kielelliset taidot ennustivat 
mielen teorian tehtävistä suoriutumista, mutta ei päinvastoin. Kieli sinänsä ei 
edistä mielen lukemisen taitoja (Astington & Baird, 2005) vaan se, miten sitä 
käytetään vuorovaikutuksessa (de Villiers, 2005). Mielen teorian kehittymisen 
kannalta kielellinen vuorovaikutus avaa lapselle uuden tason sosiaaliseen ym-
märtämiseen. Hargreaves (2003) puolestaan on sitä mieltä, että minuus raken-
tuu arjessa ja ensimmäiseksi lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteessa. 
Olennaista ovat kokemukset, tilanteet ja toiset ihmiset (Hargreaves ja muut, 
2003). Symbolista interaktionismia edustanut Mead (1934, 1979) loi käsitteet 
subjektiminä ja objektiminä. Objektiminä oli muiden yksilöön kohdistamien 
odotusten ja vaatimusten kokonaisuus. Subjektiminä syntyi, kun nämä odo-
tukset yritettiin toteuttaa käytännössä (Pölkki, 1990). Tietoisuus itsestä ja mi-
näkäsityksen systeemistä sekä syntyy toiminnassa, että vaikuttaa toimintaan 
(Pölkki, 1990). 
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Yhteisössä kerrotut tarinat välittävät yhteisön arvoja ja opastavat toimimaan 
niissä rooleissa, joita yhteisöllä on tarjottavanaan (Hänninen, 2003). Bruner 
(2003) korostaa kertomusten välttämättömyyttä ihmisen minuuden kehitty-
miselle. Hänen mukaansa lapsen luonne rakentuu kertomusten varaan ja iden-
titeetin rakentaminen on autobiografista eli omaelämäkerrallista kerrontaa. 
Brunerin (2003) näkemyksessä oman itsen rakentuminen on yhteisöllistä ja 
tasapainottelua ympäristön ja omien valintojen välillä. Persoonallisen narra-
tiivin tulee reflektoida päättymätöntä dialektia eli olla yhtä aikaa itsenäinen ja 
toisaalta elää suhteessa toisiin ihmisiin ja instituutioihin (Bruner, 2003). Mo-
raalifilosofi Alasdair MacIntyren (2016) mukaan ”Tarinat eletään ennen kuin 
ne kerrotaan.” Tämä tarkoittaa MacIntyren tulkitsemana, että ihmisen olemas-
saolo on olemukseltaan tarinallista ja että kokemus ja niiden tulkinta edeltää 
kertomusten muodostusta ja kielellistä kerrontaa. 

Kognitiivinen toiminta on tietoisuuteen tulleen aistimuksen havaitse-
mista (Nurmi ja muut, 2009). Tämä on tiedon vastaanottamista, tallentamista, 
käsittelemistä ja käyttämistä (Demetrieu ja muut, 2011). Siinä lapsi aistii (kuu-
lee, näkee, tuntee, haistaa, maistaa), havaitsee (tunnistaa, erottelee, vertailee, 
luokittelee, yhdistää) ja ajattelee (analogisesti ja formaalisesti). Lapsi muistaa, 
tahtoo, tuottaa ja vastaanottaa kieltä (puhetta ja kirjoitettua), (Korkiakangas, 
1995). Tiivistetysti kognitiivisia toimintoja ovat aistiminen, havaitseminen, kä-
sittäminen, analysoiminen, tunnistaminen, erottaminen, vertaaminen, yhdis-
täminen, soveltaminen, arvioiminen, muistaminen, ajatteleminen ja päättele-
minen (Nurmi ja muut, 2009).

Havaitsemistoiminnassa sekä lähi-, että kaukainen menneisyys vaikuttavat 
nykyhetkeen (Neisser, 2003). Aivotutkija, psykologian professori Minna Huoti-
lainen (2019) toteaa, että ajatellessaan ihminen suorittaa mielessään toimintoja, 
jotka ainakin jossain määrin vastaavat todellisuudessa esiintyviä tapahtumia. 
Tämän tekee mahdolliseksi se, että lapsen kokemusmaailmaan kuuluvat asiat 
ovat jollakin tavoin esitettyinä hänen mielessään. Lapsella on oltava sisäisiä rep-
resentaatioita ja näiden tulee vastata lapsen kokemusta todellisuudesta. Koska 
lapsi ajattelee tuottamalla mielikuvia, ajattelu tapahtuu kuvallisten representaa-
tioiden varassa (Bruner, 1986; Korkiakangas, 1995). Ajatellessaan lapsi toimii 
logiikan, sääntöjen, käsitteiden sekä määritelmien perusteella ja päätyy niitä 
noudattamalla ennemmin tai myöhemmin tiettyyn mielikuvaan (Huotilainen, 
2019). Vygotskyn (1978) toiminnanteoriassa kehityksen suunta on yhteisöllisestä 
yksilölliseen ja psyykkiset toiminnot, kuten kieli, syntyvät aluksi toisia varten, 
samalla sosiaalisessa prosessissa syntyy tietoisuus itsestä. Näin ollen lapsen tai-
tojen taso riippuu suuressa määrin opetuksesta ja toiminnallisista vuorovaiku-
tussuhteista. Kielen neuropsykologiset tutkijat Jill ja Peter Villiers (2014) oletta-
vat, että mielentiloja koskevaa päättelyä tapahtuu sosiaalisen kognition tasolla. 
Villiersin tutkimusten perusteella sosiaalinen kognitio on monimutkaisempaa, 
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määrittelee -
reettisessa tilanteessa positiivisiin sosiaalisiin seuraamuksiin ja on tilanteeseen 

-
-

-
-

Tunteminen 

-

-

-

10.3.2 Taide toimintana varhaiskasvatuksen taidekasvatuksessa

Musiikki on toimintaa äänen ja ajan kanssa (
-
-

-
-

nen ja musiikin mukaan liikkuminen, tanssiminen ja säveltäminen
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soveltaminen, käsittäminen, analysoiminen, arvioiminen, päättäminen ja käsit-
teellinen tunnistaminen. Varhaiskasvatuksessa toiminta voi olla vaikka kaikki 
osa-alueet, mutta tavallisimmin se painottuu listan alkupäähän, lähinnä vii-
teen ensimmäiseen. Nämä toimintamuodot ovat jaettavissa toiminnan teorian 
periaatteiden mukaan osiin sekä praktisiin tekoihin ja operaatioihin (Vygotsky, 
1978). Regelski (2005) määrittelee myös psykomotoriset ja affektiiviset toimin-
nat. Psykomotorisia ovat ohjeiden seuraaminen, matkiminen ja kertaaminen, 
itsensä tarkkaileminen, harjoituksen yhteydessä kiinteytyminen, suorituksen 
parantaminen, ohjeiden ja toimintojen koordinoiminen, suoritusnopeuden li-
sääminen, suoritusajan vähentäminen, pääseminen täydelliseen suoritukseen 
ja sisäisesti kuuleminen. Regelsky (2005) jatkaa, että affektiivisia toimintoja 
ovat intuitiivisesti reagoiminen, vapaasti tulkitseminen, parempana pitäminen, 
nauttiminen, tunteiden perusteella luonnehtiminen, luominen ja tunteen perus-
teella valitseminen.

Kuvataide on perinteisesti toimintaa kuvien kanssa ja mielen sisäl-
lä kuvat, erilaiset viivojen, pisteiden, pintojen, värien, liikkeiden muodostamat 
hahmot muokkaantuvat sisäisiksi kuviksi, mielikuviksi (Salminen, 1992, 2005). 
Lapsi näkee näköaistin avulla näkemällä ja katselemalla, kosketusaistin avulla 
tuntemalla ja tunnustelemalla ja kinesteettisesti liikkumalla (Räsänen, 2009). 
Kuvataiteeseen liittyy myös kulttuurisesti rakentuva, kuinka ja mitä nähdä ja 
näköaistiin nojautuva visuaalisuus (von Bonsdorff, 2009). Kuvien tekeminen on 
psyykkistä ja praktista toimintaa. Klassiset kuvataiteen tekniikat ovat piirtä-
minen, maalaaminen, muovaileminen ja rakentaminen (Salminen, 1992, 2005).

Kirjallisuus on toimintaa sanojen ja sanojen muodostaman kielen kanssa. 
Se on kuuntelemista, kertomista ja lukemista puhutun ja kirjoitetun kielen avul-
la (Karasma, 2014; Suojala, 2009). Lapsi ajattelee, tunnistaa, vertailee, muistaa 
ja antaa merkityksiä ympäristön ilmiöille sanoilla. Vastaavalla tavalla lapsi ottaa 
vastaan ja muokkaa sanoilla kuvallisia, liikkeellisiä ja äänellisiä ilmiöitä, jois-
ta tekee sanallisia tarinoita itselle ja toisille kuultaviksi ja jaettaviksi. Sanoilla 
ajatellaan, vertaillaan, muistetaan ja annetaan merkityksiä ympäristön ilmiöille

Teatteri on toimintaa ajan ja tilan, äänen, kuvan, sanojen ja liik-
keen kanssa (Balme, 2015). Teatteri toimintana on näyttelemistä ja toimija on 
näyttelijä. Näyttelijä havainnollistaa toiminnallaan ihmisen sisäistä ja ulkoista 
käyttäytymistä ja pukee ajatukset, toiveet, uskomukset, syyt ja seuraamukset ja 
ihmisten keskinäiset suhteet tapahtumien esittämisen, näyttelemisen muotoon. 
Näytteleminen on puhumista ja kuuntelemista sanoin, ilmein, elein, liikkein ja 
kehon toiminnoin. Kasvatustieteen dosentti Hannu Heikkinen (2005) puhuu 
draamatutkimuksessaan esteettisestä kahdentumisesta. Näytellessään näytte-
lijä kuuntelee, tarkkailee silmin, korvin ja kehollaan, puhuu ja tekoja tekemällä 
havainnollistaa omia ja toisten kokemuksia ja käyttäytymistä. Teatteritoiminta 
voi olla välineellistä ja välineillä näyttelemistä. Näyttämöanimaatiossa, kuten 
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10.4 Taito, taitaminen ja taidetaito varhaiskasvatuksen 

taidekasvatuksessa

-
kimus Taitamisen tiede - tietämisen taide luo taidon oppimiselle aakkoset: arvot, 

-
tusmenetelmät, kokemukset, aistit, mielikuvat, tunteet, vuorovaikutus, oppimis-

-

-
teet, jotka auttavat ymmärtämään taidon oppimista ja opetusta, ovat käsikir-

-
sitteiden perusteella taitopedagogiseen työskentelyyn kuuluu tukirakenteiden 
luomista niin, että ongelmanratkaisuaskeleita pienennetään, tavoitteisuutta tie-

-
-

-

-
-

-

-
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perustuen jo 1960-luvulla taitavan toiminnan kehittymisen kolmivaihemallin. 
Vaiheet ovat kognitiivinen, assosiatiivinen ja automatisoituminen. Kognitiivinen 
vaihe kestää suhteellisen lyhyen ajan. Siinä lapsi tekee havaintoja, hankkii tie-
toja, tarkkailee toimintaa ja luo suorituksesta mielikuvan. Assosiatiivisessa vai-
heessa taidosta muodostuu kokonainen ja toimintamalli vakiintuu. Toiminnot 
niveltyvät toisiinsa ja uusia vaiheita tulee mukaan entisten lisäksi. Autonomi-
sessa vaiheessa lapsi saavuttaa taidon ja hallitsee monivaiheisen kokonaisuuden 
sujuvasti eikä itse suoritus vaadi enää ponnistelua (Keskinen, 2002). Osataitojen 
harjoitteluvaiheessa tärkeä näkökohta on toimintojen järjestys. Suppeammista 
osataidoista voidaan koota laajempia toimintakokonaisuuksia. Harjaantumises-
sa ja toiminnan säätelyssä on olennaista, että taidot automatisoituvat ja niistä 
tulee rutiininomaisia eli ne sujuvat ilman tietoista ohjausta. Suoritusten rutinoi-
tuminen merkitsee kaavamaisuuden lisääntymistä. Samalla se kuitenkin vähen-
tää kognitiivista kuormitusta ja luo mahdollisuuksia tarkkaavaisuuden entistä 
tehokkaammalle suuntaamiselle (Saarinen ja muut, 1991) Taiteessa tätä osuutta 
voi kutsua ilmaisun herkkyydeksi. Kun luottamus omaan osaamiseen kasvaa 
taidon kehittymisen ja automatisoitumisen myötä, tekijä uskaltaa kokeilla uu-
sia, luovia ratkaisuja (Kuosmanen, 1994). Eri vaiheissa oppimiseen vaikuttavia 
tekijöitä ovat oppijan motivaatio, aikaisemmat tiedot, oppijan saama palaute ja 
uudelleen harjoittelu (Keskinen, 2002). 

Taidon oppimisessa on tärkeää oppia työsuoritus alusta saakka oikealla ta-
valla, koska automatisoituneesta suorituksesta poisoppiminen on vaikeaa (Saa-
riluoma, 2001). Taidon oppimista voidaan kuvata konstruktiivisestakin näkökul-
masta kokemuksellisena oppimisena ja nähdä ymmärtäminen Deweyn (1934, 
2010) pragmatismin tapaan omien kokemusten reflektointina. Hän korostaa, 
että omien konstruktioiden (tulkintojen) toimivuuden kokeilu tukee ja vahvis-
taa oppimista. Kun lapsi tulee tietoiseksi omista käsityksistään ja kertoo niistä, 
hän kykenee reflektoimaan niitä itsekseen ja vastavuoroisesti muiden kanssa.
Vastavuoroisuus tarkoittaa kokemusten havainnointia ja reflektointia erilaisis-
ta näkökulmista (Rauste-von Wright, 1998). Taidon kehittyminen on syklinen 
malli, joka alkaa konkreettisesta kokemuksesta ja etenee reflektiivisen havain-
noinnin ja abstraktin käsitteellistämisen kautta aktiiviseen kokeiluun. Erilaiset 
leikilliset kokeilut edistävät taidon kehittymistä ja tuovat mukaan vähitellen ar-
vioinnin siitä, miten toiminta sujuu ja miten sitä voi parantaa (Turunen, 2016).

Taito on terminä ajassa muuttuvaa. Aikaisemmin konstruktiivisesti ajat-
televa tarkoitti taidolla päämäärän saavuttamista tai esineen valmistamista, 
nyt se on toimintaympäristössä selviytymistä ja tiedonkäsittelyntapojen ke-
hittämistä ja hallintaa. Bioekologisessa systeemiteoriassa yksilön taidot ovat 
seurausta yksilön ominaislaadusta, yksilön ja ympäristön välisestä vuorovai-
kutuksesta (Bronfenbrenner & Ceci, 2005). Taitoon liittyvät motiivit, jotka virit-
tävät ja ylläpitävät yksilön yleistä käyttäytymisen suuntaa. Ne ovat päämäärään 
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-

-
-

rin tutkielma sellonsoiton motoriikkaan liittyvistä kognitiivisista prosesseista 
-

10.5 Lapsen persoonallisuus konstruktiiviskulttuurisena 

keho-mieli-taide -taitokokonaisuutena

10.5.1 Lapsen persoonallisuus keho-mieli -taitoina

 perusta on lapsen toiminnallaan luomat mielen 

-

-

-
-

-

-

-

korvata konkreettisia mielikuvia ja niiden avulla lapsi voi ilmaista sellaistakin, 
-
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kumittamista. Näin toimivat aikuisetkin yhä useammin, mielessä tekeminen 
(havaitseminen, muistaminen, ajatteleminen) on mielentämistä (Fonagy, 2008). 
Banduran (2020) määrittelemiä kognitiivisia taitoja ovat tiedon vastaanottami-
sen, aistimisen, havaitsemisen ja tiedon käsittelemisen taidot sekä tuottamisen, 
ääntelemisen, liikkumisen ja kuvaamisen taidot. Näiden tueksi lapsi tarvitsee 
tarkkaavaisuuden keskittämisen, toiminnanohjaamisen, muistamisen, ajattele-
misen ja tahtomisen taitoja. 

Lapsen motorinen kehitys on sarja vakauden ja pysyvyyden olomuotoja, 
jotka mahdollistavat taidon syntymisen (Thelen, 1995). Muuttuvia elementtejä 
ovat esimerkiksi kasvu, biomekaaniset tekijät, kokemukset, harjoittelu ja ym-
päristön olosuhteet. Liikkumiseen tarvitaan sekä fyysistä että motorista kun-
toa ja motorisia taitoja. Fyysinen kunto tarkoittaa pitkäaikaisessa rasituksessa 
tarvittavaa elimistön suorituskykyä, joka ilmenee lähinnä energian käytössä 
ja lihaksiston toiminnassa. Motorinen kunto on lihaksiston, nivelistön ja liike-
aistien suoriutumista liiketehtävistä ja motorinen taito hermoston, aistien ja 
lihaksiston valmiutta vastata liike- ja liikuntatehtäviin tarkoituksenmukaisella 
tavalla (Nurmi ja muut, 2009).

Motoriset perustaidot tasapaino-, liikkumis-, liikunta- ja esineen käsitte-
lytaidot (Gallahue ja muut, 2012; Sääkslahti, 2015). ovat kaikelle liikkumiselle 
välttämättömiä taitoja ja taitojen yhdistelmiä. Tukitaitoja ovat tasapaino, ryt-
mittäminen, avaruudellinen suuntautuminen, erotteleminen, muunteleminen, 
reagoiminen, yhdisteleminen ja muunteleminen (Numminen, 2005). Perustai-
don variaatioista muodostuu joustava psykomotorinen toimintamalli, jota lapsi 
voi soveltaa ja muuttaa erityistarkoitukseen. Vauvaiän ja lapsuuden motoriset 
perustaidot, konttaaminen, käveleminen, kieriminen, riippuminen, hyppäämi-
nen sekä pallon heittäminen ja kiinniottaminen luovat mahdollisuuden kehittää 
tiedollisia taitoja (Sirén-Tiusanen, 2001)

Sosiaalisia taitoja ovat ne taidot, jotka ovat välttämättömiä kaikelle vuo-
rovaikutukselle. Sosiaalisia perustaitoja ovat puhuminen ja kuunteleminen, tie-
don vastaanottaminen ja tuottaminen itsestä ja toisista (Pölkki, 1990; Salmivalli, 
2005). Salmivalli (2005) luokittelee sosiaaliset taidot prososiaalisiksi, ryhmään 
liittymisen ja ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutuksen taidoiksi. Lapsi orien-
toituu toiseen ja tekee aloitteita, vastaa toisen aloitteisiin ja sovittaa puheenvuo-
ron asiaan ja tilanteeseen. Monimutkaisempia taitoja taas ovat toisen henkilön 
roolin, tilanteen ja tunteiden havaitseminen, oman toiminnan ja tavoitteen tie-
dostaminen ja käyttäytymissääntöjen hallinta (Salmivalli, 2005). Tutkija Celi-
ne Domitrovits (2017) puhuu sosioemotionaalisesta kompetenssin käsitteestä. 
Se kehittyy muiden ihmisten seurasta ja emotionaalisen oppimisen kautta ja 
voidaan jakaa intrapersoonallisiin ja intersubjektiivisiin kykyihin. Intrapersoo-
nalliset kyvyt ovat yksilöllisiä kuten taito asettaa realistisia tavoitteita, positii-
vinen minäkäsitys, itsekontrolli, tunteidensäätely ja erilaiset selviytymiskeinot. 
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Interpersoonallisia ovat vuorovaikutustaidot, kuunteleminen, kommunikointi, 

Sen keskeiset komponentit ovat sosiaaliset taidot, sosioemotionaaliset taidot ja 

-
-

Tunnetaitoja 

10.5.2 Lapsen persoonallisuus taide -taitoina

Taiteellisuudella -

ominaisuutta tarkastellaan useimmiten psykodynaamisissa teorioissa ja taitoja 

-
-

-

-
la periaatteella

Musiikin oppimiseksi lapsella on sisäisiä rakenteita ottaa vastaan ja vali-
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harjoituksen avulla (Bruner, 1963, 2003). Lapsi työstää havainnoista mieles-
sään musiikillisia tarinoita ja tuottaa näitä ulos mielestään musiikillisesti kir-
joittamalla ja puhumalla, säveltämällä, laulamalla, soittamalla, liikkumalla tai 
sanoilla kirjoittamalla (Kuosmanen, 1994). Musiikkitoiminta edellyttää toteutu-
akseen musiikkitaitoja, jotka taas perustuvat kykyyn tuottaa rytmi, harmonia ja 
melodia. Rytmitaito hahmottaa ja tuottaa musiikin tempoa, sykettä, rytmillisiä 
kuvioita ja metrisiä rakenteita. Melodiataito lisää jo arkisen puheen tunne-ele-
menttiä nousujen ja laskujen kautta. Melodian kuunteleminen tarkentaa kuuloa 
ja kuulomuistikuvia sekä erottelee sävelkorkeutta (Wylie, 2008). Harmoniataito 
tarkoittaa samanaikaisesti soivien sävelten tunnistamista ja yhteissointina tasa- 
ja riitasointu ja tonaliteetti, duuri-ja mollisointu erottamista. Musiikin karkea-
motorinen toiminta hyppiminen, juokseminen, ryömiminen, pyöriminen, tans-
siminen musiikin tahdissa kattaa isot lihakset ja niiden liikkeet. Soittaminen 
ja erilaiset otteet ovat musiikin hienomotorisia taitoja (Simola-Isaksson, 1981). 

Huotilaisen (2010) johdolla tehdyissä tutkimuksissa vahvistuu käsitys vau-
van jo sikiöaikaisesta kyvykkyydestä. Lapsi kuulee ja havaitsee ääniä jo ennen 
syntymäänsä. Lapsi reagoi näihin ääniin, jotkut äänet rauhoittavat, jotkut taas 
saavat aikaan liikettä. Muutaman viikon ikäinen vauva erottaa äänen ominai-
suuksia: voimaa, väriä ja tasoa (Huotilainen, 2009, 2019). Musiikkikasvatuksen 
professori Kai Karma (1986) totesi jo vuosia sitten primäärin musikaalisuuden, 
kyvyn havaita äänellisiä rakenteita, kehittyvän varsin varhain. Gardnerin (1983) 
tutkimusyhteenvedossa lapset reagoivat kuulemaansa sävelmään herkemmin 
kuin puheeseen. Hyvin varhain lapset alkavat tuottaa lyhyitä, erillisiä ääniä, 
joista syntyy intervalleja, kuten sekunti, pieni ja suuri terssi sekä kvartti. Lap-
set laulavat spontaanisti ja alkavat matkia niitä laulujen lyhyitä osia, joita ovat 
kuulleet. Laulamaan oppimisessa lapset eroavat toisistaan huomattavasti, jopa 
enemmän kuin kielen oppimisessa. Laulun rytmi opitaan yleensä helpommin 
kuin melodia.

Salminen (2005) perusti näkemyksensä lapsen kuvataiteen ja kuvaami-
sen taidoista toisaalta Gibsonin (1979) havainto-oppimisen teoriaan ja toisaal-
ta Brunerin (1963, 2003) kehitysmalliin. Salmisen mukaan havainto-oppiminen 
ja kuvallisen ilmaisun kehitys toimivat molemminpuolisessa vuorovaikutussuh-
teessa. Kuvallisen ilmaisun kehittyminen edellyttää yhä rikkaampia ja parem-
min jäsentyneitä havaintoja, tarkkaavaisuuden keston ja valikoivuuden kehitty-
mistä sekä silmän ja käden koordinaation jatkuvaa täsmentymistä. Kuvallinen 
toiminta yhdessä kielellisen toiminnan kanssa edistää havainto-oppimista ja 
tahdonalaisen tarkkaavaisuuden muotoutumista. Lapsen oma kuvallinen toi-
minta tekee silmän ajattelevaksi ja käden taitavaksi ja siten laajentaa kosketus-
pintaa maailman kanssa tuomalla siitä jatkuvasti näkyviin uusia piirteitä. Piir-
täminen, maalaaminen ja muovailu taideintegraation muotoina ovat tehokkaita 
välineitä hienomotoriikan monipuolistamiseen (Salminen, 2005). Laajemmassa 
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merkityksessä visuaaliseen lukutaitoon sisältyy kaikki ihmisten väliseen kans-
sakäymiseen liittyvä, näköhavaintoihin perustuva viestintä sekä kaikki taiteeksi 
lueteltavat ilmiöt. Visuaalinen lukutaito vaatii käyttäjältään kykyä verbaalisti 
ilmaista visuaalisia kokemuksiaan ja keskustella niistä toisten ihmisten kanssa. 
Lisäksi visuaaliseen lukutaitoon lasketaan kuuluvaksi kyky tuottaa visuaalisia 
esityksiä (Räsänen, 2015).

Kirjallisuus- ja sanataide perustuvat kieleen, puhutun ja kirjoitetun kie-
len vastaanottamisen ja tuottamisen taitoihin. Molemmat ovat tekemisissä kie-
lellisten tarinoiden eri muotojen ja lajien kanssa (Nurmilaakso, 2011). Ennen 
kuin lapsi edes näkee kirjaa, hänellä on edellytykset kirjallisuuden perustaitoon 
eli kuuntelemiseen. Jo vastasyntynyt lapsi keskittyy kuuntelemaan. Seuraavaksi 
tulevat symbolitoiminnot, kirjan kuva esittää jotain, sille löytyy vastine lapsen 
omasta elämästä ja kieli tarkoittaa jotain. Kielellä on muodon lisäksi sisältöä. 
Sisältö laajenee, kielestä tulee ajattelun väline. Kielen sisältämät arvot, asenteet, 
tunteet ja tiedot tulevat tärkeiksi (Lyytinen, 2014). Kirjallisuuden taitoihin kes-
keisesti liittyvät lapsen vuorovaikutus- ja ajattelutaidot. Lukutaidon juuret ovat 
puhumisessa ja puhumisen ymmärtämisessä. Lapsen tulee erottaa puhutusta 
äänteet, ymmärtää symboleja, pystyä matkimaan äänteitä ja käyttämään itse 
symboleja. Hänellä on tarkkoja liikeratoja ja silmän ja käden koordinaatiota 
(Suvanto, 2011). 

Kirjallisuuden ja suomen kielen tutkija Marja-Leena Koppinen (1999) tote-
aa, että kirjallisuus- ja sanataide edellyttää kolmenlaisia taitoja. Ensimmäisenä 
on havaitsemisen, kielen, puheen, ajattelun ja käsitteen muodostamisen taidot. 
Nämä taas liittyvät näkö-, kuulo- ja tuntoaistien erottelukykyyn. Toisena taito-
na on monipuolisen sanavaraston lisäksi kuunteleminen, kielellisen reagoinnin 
ja äänenkäytön, artikuloinnin, sanasujuvuuden, kielenrakenteiden ja muotojen 
hallinnan käytön taito. Kolmantena on nimeämisen taito, siinä käsiteluokkien 
hallinta, taito noudattaa johdonmukaista järjestystä ja löytää syy-yhteyksiä.

Teatteritaiteessa lapsi tarvitsee kaikkia samoja taitoja kuin musiikissa, 
kuvataiteessa ja kirjallisuudessa. Gardnerin (1983) moniälykkyyden MI-teori-
assa näytteleminen perustuu kinesteettiseen aistiin, kykyyn vastata oikealla 
tavalla näkyvään toimintaan. Esimerkiksi kun lapsi näkee toisen ihmisen nuo-
leskelevan sitruunaa tai jäätelöä, hän tekee automaattisesti samat liikkeet, ikään 
kuin itse nuoleskelisi näkemäänsä ja vielä erottaen happaman ja makean maun. 
Koska teatterin tuote on näytelmä (toiminnallinen ja kerronnallinen), se tarvit-
see useimmiten tekstin, joka tarkoittaa puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen 
taitoja. Koska näytelmä tapahtuu jossain paikassa, ja esityksessä rakennetaan 
miljöö, tällöin tarpeelliseksi tulevat kuvan perustaidot. Koska näytelmässä on 
ääntä ja usein myös musiikkia, tarina kertomiseen tarvitaan musiikin taitoja. 
Koska näytelmää välittää näyttelijä, hänen tulee osata kuunnella, katsella, pu-
hua, lukea, kirjoittaa ja liikkua.
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Kuva 5. Lassi ja Leevi taideasiantuntijoina

-
-
-

-

-

10.6 Konstruktiiviskulttuurisia lähestymistapoja taide-

oppimiseen varhaiskasvatuksen taidekasvatuksessa

Kognitiivinen oppimisen teoria kuvailee yksilön informaationkäsittelyprosesse-
ja tienä oppimiseen, konstruktiiviset teoriat puolestaan korostavat rakenteita ja 

-
vallaan kognitiivisen ja konstruktiivisen välissä ja korostaa sisäisten prosessien 

-

-

-
-

ja tunteiden vuorovaikutusta ja merkitystä tiedon rakentamisessa, että näiden 
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kokemusten kulttuurista ulottuvuutta (Räsänen, 2015). Kognitiolla tarkoitetaan 
rationaalisen tai käsitteellisen tiedon lisäksi sen esikäsitteellisiä ja käsitteellisiä 
vaiheita (Eisner 2002; Efland 2004). Kasvatustieteen professori emeritus Eero 
Ropon (2020) näkemys on, että kognitiivinen määritelmä oppimisesta tarkoittaa 
informaation käsittelyyn liittyvää prosessia, jonka tulokset näkyvät muistijär-
jestelmässä. Tällaisessa prosessissa on aina kysymys tavalla tai toisella merki-
tyksenannosta ja merkitysten muutoksista. Ihminen pyrkii luontaisesti luomaan 
merkityksiä eikä ilman niitä ole havaintoja, ymmärrystä tai muistia (Ropo ja 
muut, 2013). Kognitiivinen oppimiskäsitys korostaa uuden oppimisessa lapsen 
omaa aktiivista toimintaa ja siihen liittyvää subjektiviteettia. Kasvatustieteen 
professori emeritus Mikko Korkiakangas (1995) täydentää, että oppiminen tar-
koittaa kokemuksen aiheuttamaa, suhteellisen pysyvää käyttäytymisen muu-
tosta tai käyttäytymisen potentiaalien -tietojen, taitojen ja tunnereaktioiden- 
muutosta, joka ilmenee joko oppimishetkellä tai myöhemmin käyttäytymisen 
muutoksena. Oppimistilanne on kokonaisuus, jossa lapsi on yksi osatekijä. Ti-
lanteen haastavuus, lapsen ominaispiirteet, tehtävän vaatimukset, lapsen omat 
tavoitteet, asenteet ja motivaatio ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja vaikut-
tavat kaikki oppimiseen (Korkiakangas, 1995).

Göteborgin yliopiston kasvatustieteen professori ja oppimisen tutkija so-
siokulttuurisesta näkökulmasta Roger Säljö (2012) tarkentaa, että oppiminen 
voi ilmetä tietojen tai taitojen lisääntymisenä, muistisuorituksina eli mieleen 
palauttamisena, tosiasioiden tunnistamisena ja soveltavien periaatteiden löy-
tämisenä, sisältöjen ymmärtämisenä tai kokonaisvaltaisena todellisuuden uu-
delleenymmärtämisenä tai -tulkintana. Oppiminen muuttaa yksilön toimintaa, 
havainnointia tai ymmärrystä, ja siinä on kysymys aina suhteellisen pysyvistä 
muutoksista (Säljö, 2012). Vygotskyn (1978) sosiokonstruktiivinen käsitys op-
pimisesta on, että se on vuorovaikutuksellista, diskursiivista ja yhteisöllistä. 
Yhteisöllisissä oppimisprosesseissa syntyvät vuorovaikutusilmiöt ovat tilantee-
seen osallistuvien yksilöiden välisiä suhteita, siinä esiintyviä tai siihen tuotuja 
asioita ja ilmiöitä sekä niitä koskeviin käsityksiin ja ennakko-olettamuksia. Ta-
pahtumat muuttuvat kokemuksiksi reflektoimalla, persoonallisten tulkintojen 
kautta. Merkitykset eivät synny itsestään tai niitä ei vain löydetä, vaan ne ovat 
tutkimis- ja oppimisprosessien tulosta. Narratiivi on ennen kaikkea merkityk-
siä yhteen liittävä konstruktio. 

Konstruktiivista ajattelijaa kiinnostaa toiminnan rakenteet ja strategiat sekä 
ymmärtävä oppiminen, joka on konteksti- ja kulttuurisidonnaista (Rauste-von 
Wright & Wright, 2003). Konstruktiivinen oppimisnäkemys tarkoittaa aktii-
vista kognitiivista toimintaa, jossa lapsi tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa 
aikaisemman tietonsa ja kokemuksensa pohjalta. Näin hän rakentaa jatkuvasti 
kuvaansa maailmasta ja sen ilmiöistä. Oppiminen on sosiaalista ja vuorovai-
kutuksellista. Lapsi ei vain omaksu tietoa vaan konstruoi sen aktiivisesti ja 
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ymmärtäen osaksi aiempaa tietoverkostoaan. Konstruointi tapahtuu aina jos-
sain tilanteessa ja tämä jättää jälkensä siihen, miten lapsi tulkitsee ja käyttää 
tietoa hyväkseen (Rauste-von Wright ja muut, 2003). Oleellisia tekijöitä ovat, 
itseohjautuvuus, oppimaan oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus. Motivaa-
tio edistää merkittävästi syvää ja tehokasta oppimista (Rauste-von Wright ja 
muut, 2003). Lapsen kokemus omista vaikuttamismahdollisuuksistaan, kuu-
lumisesta sosiaaliseen yhteisöön ja usko omiin kykyihin tukevat oppimista ja 
motivoitumistaan tehtävään (Deci & Ryan, 2008). Näkemykseen liittyy myös 
ajatus vertaisoppimisesta ja lähikehityksen vyöhykkeestä. Vertaisten välinen 
kommunikaatio ja uudet näkökulmat edistävät muutosta kaikkien osallistujien 
kognitiivisissa rakenteissa (Vygotsky, 1978, 1982).

Yliopisto-opettaja Hanna Niinistön (2021) väitöstutkimuksen perusteella 
autenttiset ympäristöt tukevat tilannesidonnaista taideoppimista. Autenttisis-
sa oppimisympäristöissä tilannesidonnainen taideoppiminen näyttäytyy 
oppijan aktiivisuutena ja toimijuutena. Se kytkeytyy oppijan omaan elämismaa-
ilmaan. Oppiminen on kokemuksellista, syklistä ja yhteisöllistä. Taiteellinen 
tieto rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön ja yhteisön kanssa.

Tutkivan oppimisen mallin (Hakkarainen ja muut, 2004) tavoitteena on 
tukea lasta ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja lähtökohtana on oppi-
minen tutkimuksen tekemisen kaltaisena prosessina. Malli on saanut vaikut-
teita sekä toiminnan että Carl Bereiterin (2002) tiedon rakentamisen teorioista. 
Jälkimmäinen korostaa yhteisöllistä tiedonrakentamista ja käsitteellisiä tuo-
toksia, kuten tarinoita ja kirjojen sisältöjä oppimisen kannalta tärkeitä. Aikui-
sen moninainen tehtävä on luoda ilmapiiri, toimia työnohjaajana, sosiaalisen 
tuen järjestäjänä. Lapsi oppii käytännön toiminnasta sen, mitä hän harjoittaa 
(Hakkarainen ja muut, 2004). Oppiminen on yhteisön jäseneksi kasvamista ja 
siirtymistä reuna-alueella tapahtuvasta täyteen osallistumiseen - ja vastaavan 
identiteetin luomista sekä yhteisön normien ja arvostusten oppimista. Tieto ei 
sijaitse ihmisen mielessä, vaan se näyttäytyy ja kehittyy ennemmin kulttuuriin 
osallistumisen erilaisissa käytännöissä. Tämän pohjalta oppiminen ja asiantun-
tijuus ymmärretään luonteeltaan dialogisiksi prosesseiksi, joissa vuorovaikutus 
toimijoiden välillä tai toimijoiden ja ympäristön välillä on oleellista. Tutkiva 
oppiminen tapahtuu spiraalimaisena prosessina siten, että opittavaa kohdet-
ta rajataan ja tarkastellaan yhä syvällisemmin. Tutkimusta tehdään ryhmässä 
yhdessä tai yksilöllisesti etukäteen sovitun työnjaon mukaisesti. Prosessin vai-
heet ovat: kontekstin luominen, ongelmien asettaminen, työskentelyteorioiden 
luominen, kriittinen arviointi, uuden syventävän tiedon hankkiminen, tarken-
tuvien kysymysten kehitteleminen, osittain tarkentuvien teorioiden luominen, 
jaettu asiantuntijuus ja tulosten julkaiseminen (Hakkarainen ja muut, 2004).

Kasvatuspsykologian professorit Kirsti Lonka (2015) ja Lasse Lipponen 
(2017) suosittelevat varhaiskasvatukseen osallistavan ja lasta kannustavan 
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tutkivan oppimisen toimintamallia, jota he myös kutsuvat oivaltavan oppi-
misen malliksi. Siinä vahvistuvat lapsen aktiivisuus, aloitteisuus, toimijuus, 
vastuullisuus sekä vaikutus- ja valinnan mahdollisuudet. Mallissa korostuu 
oppimisen prosessinomaisuus ja kannustavan palautteen merkitys sekä koko-
naisvaltaiseen ilmiöoppimiseen ja uusia oppimisympäristöjä sekä teknologiaa 
hyödyntävä toimintatapa. Oivalluksia ja luovuutta syntyy arkipäivän tilanteissa 
ja arkiluovuus on jokaisen ulottuvilla olevaa psykologista luovuutta.

”Istuin päiväkodin pimeän varastohuoneen lattialla kuuden viisi-kuusivuo-
tiaan lapsen kanssa. Olin etukäteen laittanut huoneen nurkkaan pallin ja 
siihen istumaan lapsille tutun Nallekalle nallen. Pimeäleikki oli tuttua ja 
lapsista mieluista. Aloitin kysymällä, olenko minä täällä. Joo. Mistä te sen 
tiedätte. Me kuullaan sut. Jospa minä olenkin Helena. Et oo, sulla on Sini-
kan ääni. Mitä te näette. Ei mitään. No miksi. Kun on pimeää. Uskotteko, 
että Nallekalle istuu nurkassa. Ei. No miksei. Kun ei näy. Sytytin taskulam-
pun ja osoitin nurkkaan. Uskotteko nyt, että siellä on Nallekalle. Joo. Mik-
si. Kun me nähdään. Minkävärinen Nallekalle on. Punainen, eikun kirkas. 
(Taskulampussa oli lampun päällä punainen lasi.) Oliko Nallekalle aamulla 
punainen. Ei. Minkävärinen se oli. Ruskea. Pitäisikö sen olla nytkin ruskea. 
Joo muttei oo. Miten me saadaan Nallekalle takaisin ruskeaksi. Pestään se. 
Otin pois värilasin. Oho. Nyt se on ruskea. No oliko se ensin punainen ja 
tuli sitten ruskeaksi. Eikun oli väärä valo……” 

En ollut onnekseni lukenut, että tutkiva ja oivaltava oppiminen sopii kaikille 
ikäryhmille peruskoulusta yliopistoihin. Sen sijaan olin ollut opintomatkalla 
Reggio Emiliassa. Siellä 3-5 -vuotiaat lapset tutkivat yhdessä opettajan kanssa 
vastaavalla tavalla valon ja värin vaikutusta. Joten sopi se selvästi myös alle 
kouluikäisten oppimiseen. 

Sosiologian professori Jack Mezirow (1923–2014), (2002) kehitti ensisijaises-
ti aikuis- ja jatkuvaan koulutukseen yhteiskuntakriitikko Jürgen Habermasin 
ja Deweyn filosofian innoittamana kriittisen, kommunikatiivisen ja transfor-
maalisen oppimisen teorian. Tässä myös varhaiskasvatukseen sovelletussa 
teoriassa oppimisprosessi tarkoittaa yksilön lisääntyvää ja laajentuvan kykyä 
täsmentää, omaksua, muistaa ja vahvistaa jotain näkökohtaa suhteessaan ym-
päristöön, toisiin ihmisiin ja itseen sekä toimia sen mukaisesti. Teoria tulee 
korostaessaan oppimisen merkityksellisyyttä lähelle Freiren (2005) dialogista 
pedagogiikkaa (Ahteenmäki-Pelkonen, 1993). Lähtökohtana on, että yksilö ky-
kenee omaksumaan jotain jokaisesta kokemuksestaan ja lisäämään sen uuteen 
kokemukseen. Näin hän pystyy muuttamaan ja uudistamaan ajatuksiaan ja ke-
hittymään jatkuvan oppimisprosessin tuloksena (Mezirow, 2009). 
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Käsitys  pro-
-

-

juonellisen 
oppimisen

-
-

Die Menschenerziehung pedagogi kuvaa seuraavaa:

”Lasta kiinnostaa tarinan vangitseman välittömän elämän havaitseminen, 
kun samalla voi vapaasti tutkia elämänsä lainmukaisuuksia. Kertomus 
esittää muita ihmisiä, toisia olosuhteita, aikoja ja tiloja sekä muita hahmo-
ja. Mutta kuuntelija etsii kuitenkin omaa kuvaansa. Hän näkee sen, vaik-
kei kukaan voi sanoa, että siinä on sinun kuvasi.” . 

10.7 Lapsi konstruktiiviskulttuurisena keho-mieli-taide 

-oppijana

10.7.1 Keho-mieli -oppiminen

-
naispiirteiden erottelua sekä kykyä vastaanottaa ja eritellä kielellisiä ilmaisuja 

 kytkeytyy erotta-
-

etsimään kielellisiä ilmaisuja muodolle, joiden ymmärtämisen kognitiot ovat 

Kielen oppiminen merkitsee sitä, että lapsi omaksuu erilaisille maailma- ainek-
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toiminnalle. Lapsen ajattelun kehittyminen kytkeytyy erottamattomasti puhee-
seen (Korkiakangas, 1995). Karasman (2003) kognitiivisaffektiivisen teorian 
mukaan lapsi oppii kielen luomalla kielioppia: hän tarkistaa ja vertaa päätel-
miään aikuisten kieleen ja tällä tavalla ikään kuin testaa hypoteeseja. Teorian 
ydin on siinä, että vaikka lapsella on synnynnäinen kielenoppimismekanismi, 
hän ei pysty luomaan aivan yksin kieltä, vaan tarvitsee ympäristön apua. Lap-
sen omat kognitiot, hänen tietonsa maailmasta ja tiedon välittyminen sekä vi-
rikeympäristö käynnistävät synnynnäisen kielenoppimismekanismin luomaan 
oman kielioppinsa. Kieliopin (kielikyvyn) kautta yksilö ymmärtää ja tuottaa 
puhetta (Karasma, 2003).

Motorinen kehitys ja oppiminen ovat motorista käyttäytymistä ja 
lapsen motorinen oppiminen on sidottu hänen motoriseen kehitykseensä (Jaak-
kola, 2016). Lapsen kehitykselle olennaista on motorisen säätelyjärjestelmän eli 
neurologisen edustuksen muodostuminen keskushermostoon. Taitojen hallitse-
minen vaikuttaa aivojen kehittymiseen, sillä samat keskushermoston mekanis-
mit vastaavat rinnakkain sekä motoristen että tiedollisten taitojen ohjauksesta. 
Fysioterapian yliopettaja Kari Kaurasen (2011) määrittelee motorinen oppimisen 
harjoittelun ja kokemuksen synnyttämiksi mielen ja kehon prosesseiksi. Nämä 
johtavat pysyviin muutoksiin motorisessa kyvykkyydessä ja taitoa vaativissa 
suorituksissa, esimerkiksi liikkeiden koordinoinnissa ja kognitiivisissa toimin-
noissa. Motoriseen käyttäytymiseen vaikuttaa motorisen oppimisen ohella useat 
hetkelliset tekijät, kuten motivaatio ja vireystila (Kauranen, 2011). Motorinen 
oppiminen on prosessi, jonka avulla lapsi hankkii, täydentää ja käyttää moto-
risia tietoja, taitoja ja kokemuksia (Ahonen & Sandström, 2011). Vanhat taidot 
edistävät uuden taidon oppimista, ja uusi taito rakentuu ennestään osatun moto-
risen osaamisen ympärille. Lapsi oppii motorisia perustaitoja kolmivaiheisesti, 
refleksitoiminta, alkeet ja omaksuminen (Jaakkola, 2016). 

Eloranta (2003) päättelee tutkimuksensa perusteella, että motorisen oppi-
misen alkuvaiheessa aivojen hermosolujen väliset yhteydet kehittyvät hermo-
punoksiksi ja myöhemmin punokset liittyvät verkkomaisesti toisiinsa. Synty-
nyttä hermoverkkoa voidaan kutsua taitokokonaisuudeksi eli skeemaksi. Tämä 
aivoihin harjoitusten ja kokemusten avulla varastoitunut sisäinen malli ohjaa 
toimintaa. Kauranen (2011) toteaa, että uusien liikkeiden oppiminen on aina 
aktiivinen ja luova tapahtuma, ihmisen täytyy itse rakentaa liikkeensä. Jo en-
simmäisten liikkeiden vahvistaminen tapahtuu siten, että aikuinen kertoo, mitä 
tapahtuu. Lapsen omaa harjoittelua ohjaa myös puhe. Aluksi hän sanoo ääneen 
itselleen, mitä tapahtuu ja vähitellen ohjaa itseään ääneti toisen sanallisten oh-
jeiden perusteella (Sirén-Tiusanen, 2001).

Kokemus itsestä tuntevana, toimivana ja havaitsevana yhdistyy vuo-
rovaikutusmuistojen kautta kokonaisuudeksi. Myös kokemus toisesta ihmises-
tä liittyy vuorovaikutustilanteisiin. Lapsen kestävä minäkuva muodostuu, kun 
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-

10.7.2 Taideoppiminen

Kognitiivisen taideoppimisen

oppimisen sijaan käsitteiden jäsentämisen ja toimintakokeilujen ja -muotojen 
-

kokemuksellisuuteen ja tunnemaailmaan sekä itseilmaisun ja -tuntemuksen 
-

en tiedonrakenteiden tunnistamista ja oppimisessa keskittymistä yksittäisten 

-

-
-

muiden sisältöalueiden avulla ja päädyin kokonaisvaltaisen integraation en-

taitoaineeseen liittyy erityistä olemustietoa, joka syventää oppimista muista 
-

reettisiin ja käytännöllisiin on keinotekoinen, koska toiminnallisuus ja esteet-

-
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opetuksella tarkoitetaan opetussisältöjen esittämistä kokonaisuuksina samal-
la linkittäen ne oppilaan kokemusmaailmaan ja ympäröivään yhteiskuntaan. 
Opetuksen tavoitteena on oppilaan oman elämän, eheän persoonallisuuden ja 
yhteiskunnan tarpeiden kannalta keskeisten tietojen ja taitojen opettaminen 
(Kujamäki, 2009).

Granö (2013) päätyy tutkimuksessaan aistillisuuden moniaistillisuuteen. Ku-
vataiteen tutkija kiinnittää voittopuolisesti huomionsa katsomistapahtumaan ja 
näkemiseen. Hän unohtaa silloin, että tulkintaan vaikuttavat myös ruumiin ko-
kemukset, haju- ja makumuistot, ihon kihelmöinti tai tilan tuntu. Visuaalisuus 
voi tarkoittaa näkemisen lisäksi äänen kuulemista tai tekstiilin tunnustelemis-
ta. Granö (2013) liittää tilan aistimisen, toiminnan ja tunteet toisiinsa ja näkee 
moniaistisen kokemuksen etenevän assosiatiivisesti, aistimuksesta, muistista, 
tietämisestä ja merkitysten kohtaamisesta toiseen. Kokonaisuutena tämä aistien 
keskinäinen yhteys on tärkeä ihmisen kokemukselle itsestä ja toisista (Granö, 
2013). Anttilan (2017) kehollisen oppimisen näkemys eroaa aiemmista oppimis-
käsityksistä siinä, että se korostaa koko kehossa tapahtuvan aktiivisuuden, joko 
näkymättömän, sisäisen liikkeen tai näkyvän liikkeen ja toiminnan merkitystä 
oppimisessa. Kehollisessa oppimisessa ihminen siis aktivoituu kokonaisvaltai-
sesti: aistimusten, tuntemusten, tunteiden, mielikuvien, kielen ja ajattelun ta-
soilla. Oppiminen on näin kehollisen tiedon luomista, käyttämistä ja käsitteellis-
tämistä. Lapsi oppii toimimalla ja reflektoimalla. Oppimista tukee kokemusten 
sanallistaminen ja jakaminen toisten kanssa (Anttila 2017). Vaikka kehollinen 
oppiminen ei ole kieleen sidottua, se tuottaa kieltä, merkityksiä ja oivalluksia. 
Samalla kun ihminen liikkuu, hän ajattelee. Aktiivinen, fyysinen toiminta ja 
sosiaalinen vuorovaikutus kietoutuvat ajatteluun, kuvitteluun ja merkitysten 
luomiseen (Anttila, 2017). 

Räsäsen omaksuma kognitiivinen taideoppimiskäsitys pitää erilaisia tiedon-
hankinnan tapoja samanarvoisina: kuvat, äänet ja liikkeet ovat yhtä arvokkaita 
tapoja tutkia ja esittää todellisuutta kuin sanatkin (Räsänen, 2008) ja taiteel-
liset lähestymistavat kuuluvat kaikkeen oppimiseen. Räsänen (2009) koros-
taa kokonaisvaltaisuuden rinnalla tiedonalakohtaisuutta ja kunkin tiedonalan 
eri tavoin painotettavia oppimisen toimintamalleja. Musiikkia havainnoidaan 
kuuntelemalla, kuvataidetta katsomalla ja teatterissa kiinnitetään huomio näyt-
tämötapahtumiin ja näyttelijän toimintaan, kun hän eri rooleissaan liikkuu ja 
elehtii, ilmeilee, puhuu ja ääntelee (Räsänen, 2009). Asiantuntijatietoon liittyy 
myös transfer-ilmiö ja kyky siirtää aiemmin opittua uusiin tilanteisiin (Räsä-
nen, 2009). Räsäsen (2009) taideoppimisen mallissa taide- ja taitoaineet ovat 
merkittäviä kommunikaatiota ja kulttuuristen arvojen ja traditioiden välittäjiä. 
Yksilö luo koko elämänsä ajan narratiiveja (tarinoita), joiden avulla hän määrit-
telee suhdettaan muihin ja maailmaan. Laajassa merkityksessä narratiivi -käsite 
viittaa kaikkeen ihmisen sanalliseen, symboliseen tai sosiaaliseen ilmaisuun. 
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Lapsi rakentaa taiteen avulla kulttuurista identiteettiä, kun hän tutkii leikki-
mällä erilaisia rituaaleja, tansseja, lauluja, pukuja, esineitä ja kuvia. Nämä vä-
littävät traditioita ja sitovat yksilön ryhmään (Räsänen, 2008). 

Kognitiotiede lähestyy taideoppimista kaikki aistialueet ja tietämisentavat 
käsittävänä maailman hahmottamisena (Bandura, 2020). Opittu kontekstuali-
soituu ja siitä tulee merkityksellistä (Eflander, 2003). Eisnerin (2002) taidenäke-
myksessä taideoppiminen yhdistää emotionaalisen ja sosiaalisen ajattelun. Hän 
hahmottaa kognitiivisena kaikki ne mielentoiminnot, joiden avulla lapsi ottaa 
vastaan informaatiota, prosessoi sitä, havaitsee, muistaa ja ajattelee. Gardne-
rin (2006) johtava ajatus on, että ajattelu ja kommunikointi perustuvat moniin 
älykkyyden lajeihin (Gardner, 2006).

Taiteellinen tai taideoppiminen määrittyvät harvoin varhaiskasvatuksen 
näkökulmasta. Savan (1993, 1998) kehittämässä kokonaisvaltaisen ja huma-
nistiseen filosofiaan perustuvan kokemuksellisen taideoppimisen mallissa op-
piminen on oppijan aktiivista aisti-, kokemus-, sekä mielikuva- ja käsitetiedon 
yhdistämistä, kokeilua, ilmaisua ja valintaa. Siinä painottuu tajunnallisuus ja 
oppijan mielen sisäinen toiminta. Sava (1998) tarkentaa, että taiteelliset kogni-
tiot syntyvät aistimalla, aistietoa vastaanottamalla. Elämystieto on tunteiden 
ohjaamaa tunnemaailmasta nousevien mielikuvien, visioiden ja tunnelmien 
yhdistämistä. Käsitetieto on taiteen symbolisiin merkitysjärjestelmiin liittyvä 
tieto. Kokonaisvaltainen taiteellinen tieto tarkoittaa taiteellista ajattelua (Sava, 
1993, 1998).

Musiikkikasvatuksen tutkimus lähestyy lapsen musiikillista kehitystä kah-
delta suunnalta, esteettiseltä ja praksaaliselta (Numminen, 2005). Lapsen mu-
siikillinen kehitys alkaa jo kohdussa jatkuen koko elämän (Huotilainen, 2013). 
Säveltäjä, musiikkikasvatuksen yliopistolehtori Soili Perkiön (2014) Orff-peda-
gogiikkaan perustuva musiikillisen kasvun kymmenen porrasta mallissa kasvu 
alkaa jo ennen syntymää. Portaikko etenee ja syntymän jälkeen kasvun jatkuu 
musiikillisena vuorovaikutuksena vanhempien tai hoitajan kanssa. Seuraavat 
portaat ovat oma lapsen omaa kokeilua äänen värillä, voimalla ja liikkuen, simul-
taani-imitointi liikkuen ja keho- ja rytmisoittimilla, sykkeen hahmottaminen, 
kaiku puhuen, laulaen, soittaen ja liikkuen, ostinato puhuen, laulaen, soittaen 
ja liikkuen, kysymys ja vastaus, improvisointi ja lopulta säveltäminen. (Per-
kiö ja muut, 2014; Seppänen, Lindeberg-Piiroinen & Tarvonen, 2017). Perkiön 
(2014) pedagoginen ajatus on, että liike, tanssi, soittimet, ihmisääni ja kieli luo-
vat kokonaisuuden.

Anttila ja Juvonen (2002) kuvaavat musiikillista kehitystä progressiivisena 
prosessina, jossa musiikillinen kehitys etenee limittäin kasautuvina jaksoina. 
Ensiksi opitaan huomioimaan oma äänimaisema, ja sitten ympäröivät ääni-
maisemat. Lapsen musiikillinen kehitys sisältää hyvin käytännönläheisiä osa-
alueita, kuten laulamisen, rytmitajun, äänten erottelukyvyn ja sävelmuistin 
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harjoittamista. Ahosen (2004) tutkimuksessa lapsen laulaminen kehittyy kol-
messa toistensa kanssa päällekkäin esiintyvissä vaiheissa. Ensimmäinen on 
spontaanin laulun vaihe. Toisessa vaiheessa lapsi jäljittelee ja siirtyy yksinlau-
lusta yhteiseen. Kolmannessa lapsi alkaa toistaa kuulemiaan lauluja oikealla 
melodialla ja pysymään samassa sävellajissa koko laulun ajan (Ahonen, 2004). 

Salmisen (2005) tutkimus varhaisesta kuvataideoppimisesta painottuu 
havainto-oppimiseen. Hän päätyy ajatukseen, että eri aistien kautta tehtyjen 
havaintojen tarkkuus lisääntyy asteittain ja että harjoittelu parantaa tarkkuus-
arviointeja ja madaltaa erotuskynnystä. Salminen jatkaa, että lapsi oppii vähi-
tellen kiinnittämään tarkkaavaisuuttaan siihen, mikä ympäristön esineissä ja ta-
pahtumissa on merkitsevää sekä valikoimaan paremmin. Havainto-oppimiselle 
on ominaista yhä jäsentyneempien rakenteiden kokonaisuuksien löytäminen 
kohteesta (Salminen, 2005). Räsäsen (2009) integratiivisessa oppimisnäkemyk-
sessä havaitseminen on moniaistimuksellista, taiteen osa-alueissa eri aisteille 
painottuvaa ja kuvataiteessa korostuu näköaisti.

Kirjallisuus liittyy luonnollisesti kieleen. Jo rakentaessaan sanaa mieles-
sään lapsi aktiivisesti tutustuu kirjallisuuteen. Sen haltuunotto on kuitenkin 
kielenkehitystä laajempi ilmiö. Suomalainen lapsi kasvaa kirjallisessa kulttuu-
rissa ja saa siitä vaikutteita jo ennen kuin oppii lukemaan ja kirjoittamaan. Hän 
näkee kirjoitettua ja kuvitettua kieltä ympärillään niin kirjallisina tuotteina, 
kirjoina kuin erilaisina visuaalisina viesteinä. Kieli- ja viestintätieteiden pro-
fessori emerita Hannele Dufva (2013) hahmottaa lapsen metakielellisen tietoi-
suuden kykynä tarkastella tietoisesti kielen sekä muotoon että merkitykseen 
liittyviä ominaisuuksia. Kielellinen tietoisuus alkaa kehittyä samanaikaisesti 
kielen oppimisen ja käytön kanssa. Lapsi korjaa omaa kielenkäyttöään, huo-
maa sanojen kaksimerkityksiä, alkaa erotella kieliopillisesti oikeita ilmaisuja 
vääristä sekä nauttii kielellä. Vaikka puhe ja kirjoitus ovat läheisessä yhteydes-
sä ja että se, mitä lapsi ensin oppii kielestä, välittyy pääasiassa puheen avul-
la, kirjoitettu kieli ja puhe ovat erilaista tietoa. Puhuttu kieli on auditiivista ja 
kirjoitettu kieli on visuaalista. Etenkin lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen 
alkuvaiheessa puheenkehitys vaikuttaa lapsen luku- ja kirjoitusvalmiuksiin. 
Kuulemisen ja puhumisen pohjana on kielen äännejärjestelmä, joka on lukemi-
sessa ja kirjoittamisessa muutettava kirjainjärjestelmäksi (Nurmilaakso, 2006, 
2011; Kyröläinen, 1999). Olennaista on symbolifunktion yhteys kielen oppimi-
seen ja kielellisen tietoisuuden laajenemiseen ja kehittymiseen. Lapsi alkaa ko-
konaisten sanojen hahmottamisesta ja siirtyy vähitellen pienempiin yksiköihin, 
kirjaimiin ja äänteisiin (Nurmilaakso, 2006). Kasvatustieteen dosentti Anders 
Arnqvist (2000) erottelee viisi lukemaan oppimisen vaihetta. Ensimmäises-
sä lapsi oppii, että kuva symbolisoi jotain, toisessa lapsi lukee ympäristöjä, ei 
välttämättä sanoja itseään, kolmannessa logografisessa vaiheessa lapsi käsittää 
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Draaman ja teatterin oppiminen

-

10.8 Yhteenvetoa konstruktiiviskulttuurisesti 

määritellyn lapsen persoonallisuuden toiminta- ja 

taitokokonaisuuden taustatekijöistä

-

-
-
-

-

-

pulma on, että ne syntyvät aina kulttuurisessa kontekstissa luoden oman tie-

Sosiokonstrutiivinen ja kulttuurinen tutkijaminäni, jonka voin nimetä uusvy-

-
eni oppimisnäkemysten kanssa kokonaisvaltaisuudesta, mutta kyseenalaistan 
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mitä on, ei mikä on mahdollista. Oppiminen on toimintaa erilaisissa ympäris-
töissä ja kognitiivisesta näkökulmasta se tapahtuu osallistumalla sosiaaliseen 
toimintaan (Dufva, 2011).

Ajan henki, myös jo varhaiskasvatuksessa, on elinikäinen oppiminen, jos-
sa oppijan on saavutettava syvällistä ymmärrystä opiskeltavasta asiasta, jotta 
hän voi vastata yhteiskunnan, tiedon ja ongelmien jatkuvaan muuttumiseen. 
Ulkoapäin annetun tiedon ulkoa opettelun sijaan, oppijan tulee kyetä uuden tie-
don luomiseen, sen kriittiseen arviointiin, tiedon yhdistelyyn ja soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa, itsensä selkeään ilmaisemiseen ja vastuun ottamiseen 
omasta elinikäisestä oppimisesta (Hakkarainen ja muut, 2004). Ajattelen, että 
oppiminen on kognitiivinen ja kehollinen prosessi, jolla on fysiologinen ja neu-
rologinen perustansa aivojen toiminnassa. Tyypillistä ihmisen havainnoinnille 
on, että asiat nähdään tapahtuvan ajassa ja tilassa (Bruner, 1986). Tapahtumat 
jättävät kokijaan muistikuvia. Yksilön, lapsen ja aikuisen, kehityksen perustana 
on minuuteen ja yksilöllisiin ominaisuuksiin liittyvä toimintakyky, joka ilmenee 
erilaisissa konteksteissa toiminnallisena osaamisena (Yrjänäinen, 2011). Oletan, 
että kognitiiviseen, narratiiviseen (sosiokonstruktiivis-kontekstuaalinen), oi-
valtavaan, transformatiiviseen ja tutkivaan oppiminen perustuva taidetaitojen 
kehittymistä edistävä toiminta on merkittävästi elinikäistä oppimista. Oppimis-
näkemykseni määrittyy yhden näkökulman sijaan moninaisesti.

En ole ensimmäinen, joka soveltaa lapsen taideoppimista Brunerin (1963, 
1980, 1983, 1986) ajattelun kehittymisen kolmivaiheiseen representaatioteori-
aan. Musiikin tutkija Dorothy McDonaldin (1989) näkemys lapsen musiikilli-
sesta käyttäytymisestä on suoraviivainen teoriasovellus. Siinä varhaisimmalla 
enaktiivisella tasolla lapsi ilmaisee musiikin ymmärtämistään liikkeellä, hän 
esittää kuulemaansa jäljittelemällä, kuvaa elein ja tanssiliikkein sekä järjes-
tää omia musiikki-ideoitaan tekemällä puhe- ja soitinimprovisaatioita. Toisella, 
ikonisella tasolla lapsi kykenee muodostamaan sisäisiä mielikuvia. Hän esittää 
tulkitsemalla näkemäänsä, järjestää musiikki-ideoitaan keksimällä itse erilaisia 
ikoneja ja kommunikoi toisten lasten kanssa näillä. Lapsi kuvaa kuulemaansa 
valitsemalla sopivia ikoneita, kehittelemällä omia tai käyttämällä kielellisiä ku-
via. Kolmannella, symbolisella tasolla lapsi pystyy yhdistämään kuulemaansa 
traditionaalisiin symboleihin. Hän osaa kuvata musiikkia muuttamalla ääntä 
symboliksi tai käyttämällä musiikin käsitteitä. Lapsi esittää musiikkia lukemal-
la symboleja ja tekemällä niistä ääniä. Hän osaa järjestää musiikki-ideoitaan 
traditionaalisin symbolein, esimerkiksi nuotintaa niitä.

Urho, Tenkku ja Linnankivi päätyivät musiikin didaktiiikka kirjassaan (1988, 
1994) MacDonaldin sovelluksen suuntaiseen esitykseen. Heidän näkemykses-
sään lapsen musiikillinen ajattelukyky kehittyy progressiivisesti, toisiaan seu-
raavina limittäisinä jaksoina. Älyllinen kehittyminen etenee kolmen toiminnal-
lisen, ikonisen ja symbolisen vaiheen kautta. Toiminnallisessa vaiheessa lapsi 
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reagoi toimimalla ja kehittää uusia tottumuksia. Ikonisessa vaiheessa lapsi orga-
nisoi asioita aistihavaintojen avulla. Symbolisessa vaiheessa lapsi alkaa käyttää 
sanoja, kuvia ja merkkejä. Toiminnallista vaihetta elävä lapsi kykenee tajuamaan 
intuitiivisesti ja konkreettisesti monien eri alojen perusideoita. Tässä vaihees-
sa lasta tulee ohjata progressiivisesti vaikeutuvien tehtävien avulla kohti käsit-
teellistä ajattelua, jottei hän ei opi vain taitoja vaan perusideoita, jolle tieteen 
ja taiteen eri alat rakentuvat. Tätä yleisen ajattelukyvyn kehittymisen mallia 
voidaan soveltaa myös musiikillisen ajattelukyvyn kehittämiseen, sillä myös 
musiikissa on peruskäsitteet, joista ymmärrys musiikkiin opitaan. Näin ollen 
lasten musiikillisen opetuksen sisällön tulee johdattaa musiikin perusrakentei-
den ja -käsitteiden tajuamiseen (Linnankivi ja muut, 1988, 1994).

Salminen (2005) keskittyy omassa mallissaan kuvataiteen kykyjen kehit-
tymisen sijaan toiminnan kehittymiseen. Keskeisenä ovat kuvan tuottaminen 
ja lapsen kuvallisen ilmaisun kehittyminen. Malli koostuu sekä Brunerin (1963, 
1980, 1983, 1986) ja Gibsonin (1979) ekologisesta teoriasta, että muiden kes-
keisten lapsen kuvallisen ilmaisun kehitystutkimusten (Kellog, 1969; Lowen-
feld, 1975; Zaporozhets, 1974) avulla. Siinä lapsen kuvallinen ilmaisu kehittyy 
kolmen toisiinsa limittyvän vaiheen kautta. Vaiheet perustuvat kuvien tekemi-
sen tarkoitusperän muuttumiseen. Aluksi lasta kiinnostaa kuvallinen toiminta 
sinänsä, seuraavaksi tulee kuvan kerronnallinen ja viestinnällinen tarkoitus ja 
viimeistä, kolmatta vaihetta Salminen kuvaa kuvallisen ilmaisun eriytymisvai-
heeksi. Ensimmäistä vaihetta Salminen kutsuu toiminnan iloksi. Sille on omi-
naista keskittyminen itse tekemiseen, siitä saatava tyydytys ja toiminnallinen 
nautinto. Tällöin jokaisen kuvan taustalla on sen tekijän yksilöllisesti kokema 
havaintomaailma. Lapsen kuvallinen ilmaisu alkaa moniaistimuksellisena ym-
päristökokemuksena ja lapsen ensimmäisistä tuottamista jäljistä. Ensimmäiset 
riimustelut ilmenevät, kun lapsen käden motoriikka on kyllin kehittynyttä ja ne 
jatkuvat lomittuneena seuraavaan kehitysvaiheeseen aina viidennelle ikävuo-
delle asti. Riimustelut ovat enemmän kuin satunnaisia jälkiä. Niiden muotoon 
vaikuttavat käden, ranteen ja käsivarren yhteistoiminta ja lapsen omat näköha-
vainnot kuin myös riimustelun olosuhteet.

Psykologi ja Montessori-opettaja Rhoda Kellog (1898–1987), (1969) erotti 
kaksikymmentä lasten tuottamaa kuvallista perusmuotoa. Riimustelukauden 
lopulla lapsi yhdistelee näitä perusmuotoja yhä monimutkaisemmiksi yhdistel-
miksi ja töihin tulee mukaan geometrisia muotoja. Vaihe päättyy, kun lapsi alkaa 
merkeillä kuvata jotain tarkoituksellista. Toisessa kertomisen ilo -vaiheessa lapsi 
nimeää töitään jonkin siinä ilmenevän piirteen mukaan. Neuropsykologi Ale-
xander Zaporozhets (1905–1981), (1974) nimittää tätä vaihetta havaintokuvalli-
seksi ajatteluksi ja Lowenfeld (1975) mielikuva-ajatteluksi ja Bruner (1963, 1980, 
1983, 1986) ikoniseksi vaiheeksi. Siitä lähtien, kun lapsella on mielikuvia, piir-
tämistoiminnalla on hänelle aivan uusi merkitys. Lapsi esittää riimusteluillaan 
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jotain ulkomaailmasta havaitsemaansa. Tämä edellyttää lapselta kuvan sym-
bolisen eli semioottisen funktion oivaltamista. Riimustelusta tulee kuva, joka 
toimii pääasiallisesti kommunikaatiokeinona. Ensimmäiset kuvat ovat pikto-
grafeja, kuvamerkkejä. Ne ovat kaavamaisia, kaksiulotteisia muotoja, jotka ver-
rattain summittaisesti muistuttavat ulkomaailman kohteita ja esineitä. Lapsi 
jäljentää välittömän näköhavainnon sijaan sitä, mitä tietää ja mikä on hänen 
kannaltaan tärkeää. Tätä vaihetta kutsutaan myös kaavan kaudeksi ja älylliseksi 
realismiksi (Lowenfeld, 1975 ja Luquet, 2001). Lapsella ilmenee myös emotio-
naalinen perspektiivi. Hän korostaa mielestään tärkeitä asioita ja kuvaa yhden 
näköpisteen sijaan samanaikaisesti monelta suunnalta. Kolmannessa eriytymi-
sen -vaiheessa lapsi alkaa kiinnittää huomiota kuvien ymmärrettävyyteen ja on 
altis ympäristön piirtämistapojen vaikutukselle. Lapsi tavoittelee kuvauskoh-
teen näköisiä ja oikeita kuvia. Kriittisyys omia töitä kohtaan muuttuu. Lapsen 
tavallisimmat keinot ratkaista mittasuhteita, perspektiiviä ja liikettä koskevat 
kuvalliset perusongelmat, on turvautua epärealistisiin keinoihin tai pilapiir-
roksiin, pitäytyä lapsenomaisessa esitystavassa tai/ja hankkia uusia teknisiä ja 
taiteellisia ilmaisukeinoja.
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11 VARHAISKASVATUKSEN TAIDEKASVATUKSEN 
KONSTRUKTIIVISKULTTUURINEN TAIDETARI-
NAMALLI SEKÄ TAITEEN MONILUKUTAITOA, 
TAITEEN ERI OSA-ALUEITA JA LEIKKIÄ YHDIS-
TÄVÄ TAIDEPEDAGOGINEN, TARINALLINEN TAI-
DELEIKKIMALLI

11.1 Moniaistisuus ja osallisuus lasten taidekasvatuksen 

lähtökohtana

-
-

sen taidekasvatuksen vuorovaikutuksellisen taidetarinamallin ja taidepedago-

-

 ja tai-
deoppimisen teoriaan, Räsäsen monilukutaitoa ja taiteen alueita integroivaan 

-
kikäsitykseen sekä Hakkaraisen ja 

-

-
-
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11.2 Tarinallinen taideoppiminen

Minni auttaa malliin

Aloitan tämän luvun Minnin kanssa. Tunnustan, että olin tottelematon, sain 
siitä nuhteita, tosin aika pehmeässä muodossa ja jatkoin Minnin opastama-
na. Tein päiväkotien tilanteiden ja tarpeiden mukaan sijaisuuksia tutkijan 
työni ohessa. Se, mitä seuraavaksi kerron liittyy ja johtaa neljänteen tutki-
mustehtävääni. Olin ollut jo muutaman viikon sijaisopettajana kolmekuusi-
vuotiaiden kokopäiväryhmässä. Ensimmäisenä päivänä minua epäpätevää 
evästetiin, että kokopäiväryhmissä lapset eivät oikein pidä koskettelemi-
sesta eivätkä sylissä olemisesta. Ymmärsin maineeni erikoisena tyyppinä 
kiertäneen ja viestin tarkoittavan, että ei sitten mitään ihmeellisyyksiä. 
Tässä päiväkodissa oli tapana mennä ulos heti aamiaisen jälkeen, pitää 
pieni laulutuokio ennen ruokailua, käydä nukkumaan, nukkua noin kak-
si tuntia, syödä välipala, piirustella ja leikkiä päiväkodin leluilla hetki ja 

-
tettiin, että lasten keskinäinen vapaaleikki oli tärkeää eikä minun kuulunut 
puuttua siihen ja että se tapahtui ulkona. Aloin luistaa heti talon tavoista. 
Ei tullut mieleen kieltää, kun ensimmäinen lapsi kiipesi syliin. Sylilorut ja 
lapset sylissä lukeminen tuli aamurutiiniksi. Toki tein itse aloitteen, mut-
ta jatkossa piti siirtyä lattialle, että kaikki mahtuivat kosketusetäisyydel-
le. Tämän jälkeen pohdittiin yhdessä, mitä tehtäisiin. Josko seuraavaksi 
maalataan, piirretään vaiko muovaillaan. Sitten viriteltiin yhteistä leikkiä. 

Pihavalaistus oli kohtalaisen kehno. Kyselin vanhemmilta lasten unitottu-
muksia. Osa vanhemmista sanoi, että nukkumaanmeno sujuu hyvin ja osa 
taas kertoi, että lapsi ei ole iltaisin väsynyt ja sänkyyn meno on taistelua. 
Kysyin, josko voisimme kokeilla unien lyhentämistä, kaksituntia tuntui tosi 
pitkältä ajalta. Nukuttaminen oli lastenhoitajan tehtävä. Tarjouduin roolin 

-
laulun jälkeen osa lapsista nukahti heti ja osa alkoi pyöriä sängyssä. Näis-
tä pyörijöistä muutama nukahti ja loput jäivät valveille. Kysyin valveilla 
olijoilta, josko he osaavat hiipiä äänettömästi. Kyllä vastaus oli nyökkäys 
ja ei vastaus pään pyöritys. Kaikki nyökyttelivät. Näin me sitten hiivimme 
pois nukkarista. Seuraava vaihe oli haastava, piti keksiä hiljaisia leikkejä. 

halunnut lähteä kastumaan. Tiesin, että osa lapsista olisi päiväkodissa ihan 
viime hetkille, koska vanhemmilla oli hankala työmatka. Lasten aika ulkona 
olisi tullut tosi pitkäksi. Päätin, että jäämme vielä sisälle. Kysyin lapsilta, 
olisiko kivaa, jos puhumisen sijaan laulettaisiin. Lapsia nauratti, mutta siitä 
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se lähti, meidän laulaminen -leikki. Seuraavana aamuna olin joukkopuhut-
telussa. En muista, kuinka montaa sääntöä olin rikkonut, montaa. Pahin 
rike oli se, että päiväkotiapulainen ei päässyt siivoamaan tiloja, koska me 
olimme tiellä. Olin kyllä ehdottanut, että voin siivota tilan päivän päätteek-
si. Se ei kuitenkaan sopinut. Vaikka olin varautunut nuhteisiin, lempeisiin-
kin, olin harmissani. Harmi hävisi, kun palasin ryhmätilaan. Ovella seisoi 
kolmivuotias Minni, kädessään kaksi kirjaa. Toinen oli Jere Jarruvaunu ja 
toinen Kaiken maailman koneet. Minni hihkaisi, leikitään laulaminen leik-
kiä. Mitä se tarkoittaa, siihen hahmottelen vastausta seuraavissa luvuissa. 
Sen verran raotan, että koneiden libretto oli aika konsonanttipainotteinen 
ja yhteen koneeseen tarvittiin useampi lapsi. Kaivinkone ja puskutraktori 
kilpailivat suosituimmuudesta. Asfalttikoneen alle jäämisestä tuli välillä 
sanomista.

kuten työstämäni taideoppimisen malli, palaten jo aikaisemmin käsittelemiini 

-

-

-

-

-

Taitojen yksilöllisen kehittymisen ja oppimisen spiraalinen malli

-
-

-



214

-

1. Enaktiivinen

2. Ikoninen

3. Symbolinen

kuuleminen

näkeminen

kuunteleminen

merkityksen
antaminen

tunnusteleminen

valikointi

katseleminenliikehtiminen

liikkuminen

tunteminen

Kuvio 6. Taidetaitojen kokonaisvaltaisen kehittymisen ja oppimisen spiraalimalli (Kuosmanen, 
1994)

-
-

-

-
päristöön ja yksilöön aikaansaamien ominaisuuksien ja yksilön ja ympäristön 

-
-

-
-

Äänen kuuleminen 
ja kuulluksi tuleminen muuntuu ääneksi mielessä ja mielessä kuuntelemiseksi, 
mieliääni muuntuu mielestä ulos ääntelyksi, ääntely äänen tekemiseksi omalla 

-
lä, äänitoiminnasta tulee laulamista, soittamista ja liikkumista, nämä äänellä 
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Kuvan katsominen ja näkeminen 
-

vaksi mielessä, mielikuvan muokkaamiseksi ja kuvan tuottamiseksi ulos mie-
-

Liike -
-

kuulemiseksi, äänteiden 
-

Ilmeiden ja eleiden katsominen muuntuu 
ilmeen ja eleiden katselemiseksi, mielessä ilmeiden ja eleiden näkemiseksi ja 
muokkaamiseksi, mieli-ilmeiden ja -eleiden mielestä ulos toisintamiseksi, il-

roolin ottaminen näyttelemiseksi, näytteleminen tarinan kertomiseksi ja tari-

-

-

kannalta olennaiset tekijät, sekä yksilön ja taiteen ominaisuudet, että vuorovai-
kutus, yksilön sisäisenä, yksilöiden välisenä kuin myös yksilön ja ympäristön 

-

Taitojen kehittymisen ja oppimisen vuorovaikutusmalli

-
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1.

2.

2.

2.

3.
4.

5.

1. Lapsi

2. Mikrojärjestelmä

3. Mesojärjestelmä

4. Eksojärjestelmä 
    
5. Makrojärjestelmä      

Kuvio 7. Kehityksen bioekologinen systeemiteoria (Bronfenbrenner, 1979, 2005)

-

liittyvät ominaisuudet kuvaamaan, että yksilön ominaisuudet ovat olennaisesti 

1a. Persoonallisuuden ominaisuudet
1b. Taiteen ominaisuudet
2.   Yksilö
3.   Mikrojärjestelmä
4.   Mesojärjestelmä
5.   Eksojärjestelmä
6.   Makrojärjestelmä

1a
1a

1a 1a

1a

1a
1a 1a

1a 1b1b
1b

1b
1b

1b1b
1b1b

1b

1b

2.
2.

2.
3. 4. 5. 6.

Kuvio 8. Tarinataitojen kehittyminen (Kuosmanen, 1994, Bronfenbrenner, 1979 mukaillen)
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1. Ominaisuudet, 2. Lapsi, 3. Mikrojärjestelmä, 4. Mesojärjestelmä, 5. Eksojärjestelmä, 6. 
Makrojärjestelmä, 7. Kronojärjestelmä

Kuvio 9. Vuorovaikutusprosessi (Kuosmanen, 1994, 2021; Bronfenbrenner, 1979 mukaillen)

väliseen vuorovaikutukseen lisäämällä yksilön sisälle useampia pienempiä kes-

-

Palaan vielä Vy-

-
sa esteettisyys on kognitiivisen ajattelun muoto ja sosiaalinen konteksti antaa 

-

vuorovaikutuksella on sosiaalisen toimintaympäristön ilmentäjänä kielellis-
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-

muut oppimista tukevat elementit, kuten sopiva ympäristö, takaavat sen, että 

”Biologisen ja kulttuurisen erottaminen on helposti havaittavissa lajinkehi-
tyksessä, koska kaikkien toimintojen biologisessa ja historiallisessa muotou-
tumisessa ne ovat niin vahvasti erotettavissa ja ne niin ilmiselvästi kuuluvat 
evoluution eri tyyppeihin, ja että molemmat prosessit ilmenevät puhdas-
muotoisina ja erillisinä ilmiöinä. Yksilönkehityksessä nämä molemmat 
kehityslinjat ilmenevät kuitenkin toisiinsa kietoutuneina moninaisina yh-
distelminä, mikä on säännöllisesti johtanut harhaan tutkijoita, jotka pitäes-
sään näitä kahta kehityslinjaa kiinteästi toisiinsa liittyvinä ovat päätyneet 
pitämään korkeampia prosesseja alempien yksinkertaisena jatkumona.”

-
-
-

-

11.3 Taidetarina, varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen 

tarinallinen malli

Varhaiskasvatuksen taidekasvatus vuorovaikutuksellisena ja narratiivisena 

taidetietämisenä ja taidetaitamisena
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-
-
-

-

-

-
-

-
ten laulamalla, soittamalla, liikkumalla, tanssimalla, maalaamalla, piirtämällä, 
muovailemalla, kirjoittamalla, näyttelemällä eli taiteen käsitteillä, välineillä ja 

Kuvio 10. Taidetarinamalli (Kuosmanen, 1994, 2021)
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-
-
-

-

psykologisiksi toiminnoiksi, kognitiivisiksi, 
Kolmas 

-

Narratiivinen, tunteet ja motiivit käsittävä vuorovaikutuksellinen taidekas-

-
-

-

Varhaiskasvatuksen taidekasvatus konstruktiiviskulttuurisesti 

määriteltynä

-
tuksen määritelmään:

Varhaiskasvatuksen taidekasvatus on tarinallista vuorovaikutus

rooleissa tarvittavien vuorovaikutuksen perustaitojen, kuuntelemi

omien ja toisten äänellisten, kielellisten, kuvallisten, kehollisten ja 

leminen on sekä omien sisäisten, että toisten äänellisten, kielellisten, 
kuvallisten, kehollisten ja liikkeellisten tarinoiden havaitsemista 
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vaikutus, toiseen vaikuttamisen ja vaikuttamisen vastaanottamisen 

11.4 Varhaiskasvatuksen taidepedagogiikka 

konstruktiiviskulttuurisesti

-

toinen tukee lapsen spontaaneja taidetoiminnan aloitteita, kolmannessa kas-
-

-
mukseen perustuvaa alle kouluikäisten lasten taideopetuksen kokonaissuun-

-

-
-
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lähtökohtani, yhteisöllisyyttä ja yhteistoiminnallisuutta korostavan kulttuuri-
sen ja sosiokonstruktiivisen oppimiskäsitykseni ja yksilöllisyyttä vahvistavan 
lopputuloksen välillä oli ilmeinen. Aiheelliseksi kokemani itsekritiikin kärki, 
keskittyminen ryhmätoiminnassa yksilöön osoittautuu nyt erikoiseksi. Vuo-
sien 1994 ja 2021 väliin asettuu ajattelun muutos valmiuksien kehittämisestä 
ja oppimisesta laaja-alaisen osaamiseen. Tämä määritellään juuri nyt varhais-
kasvatussuunnitelman perusteissa (2019), toimintana, joka tukee ajattelua ja 
oppimista, kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua, itsestä huoleh-
timista ja arjen taitoja, monilukutaitoa ja tieto- ja viestintäteknologista osaamis-
ta ja osallistumista ja vaikuttamista. Lapsen elinikäisen oppimisen perusteita 
tutkiessani näen käynnissä olevan kahden suuntaista keskinäistä liikehdintää, 
pois ja kohti. Nämä ovat perusopetuksessa kohti varhaiskasvatuksen fröbeli-
läistä kokonaisopetuksen (ilmiö/keskusaihe) pedagogiaa (Saari ja muut, 2017) 
ja varhaiskasvatuksesta perusopetuksen akateemisiin tiedonaloihin sekä ta-
loudellista tehokkuutta ja uudelleen kouluttautumista korostavaan uuslibera-
listiseen yksilöä korostavaan suunnitteluun (Saari ja muut, 2017; Onnismaa & 
Paananen, 2019).

Varhaiskasvatuksen taidepedagogiikka on monitieteisenä, monenlaisena ja 
monesta muodostuvana ajassa kehittyvä käsite. Muuttuva tarkoittaa usein myös 
vakiintumatonta ja liikkeessä olevaa. Kasvatusfilosofiset ääripäät ovat positiivi-
nen ja negatiivinen. Ensimmäistä edustaa behaviorismi ja siinä yhdysvaltalai-
nen psykologi John B. Watson (1878–1958), (1928), joka lupasi tehdä kasvatet-
tavakseen annetuista pikku vauvoista mitä tahansa pyydetään (Beck ja muut, 
2009). Negatiivisen pedagogiikan tunnetuin edustaja oli Rousseau (1762, 1905). 
Hänen johtoajatuksensa oli, että lapsi syntyy vapaana. Kasvattaja on puutarhuri 
ja kasvatettava kasvi, jonka latentit kyvyt paljastuvat kasvuprosessin kulues-
sa. Kasvattajan tehtävä on suojella luontaista kasvua häiriötekijöiltä. Tämän 
positiivisuusnegatiivisuus -akselin välille sijoittuu lukuisa määrä lapsen kehi-
tystä ja kasvua kuvaavia teorioita ja niiden yhdistelmiä behaviorismista dynaa-
miseen ja tulkinnalliseen suuntaukseen. Hahmottelen moninaisuudesta yhtä 
kokonaisvaltaista, taiteen eri osa-alueita yhdistävää, lapsen hyvää kehitystä ja 
oppimista huomioivaa taidepedagogista sovellusta. Teen sen tutkimalla, miten 
muut määrittelevät ja toteuttavat varhaiskasvatus-, taide-, leikki- ja narratiivista 
pedagogiikka. Näitä sitoo yhteen sekä jo aikaisemmin määrittelemäni teoreet-
tinen ajatteluni sosiokulttuurisella vivahteella, että se mihin oma aikaisempi 
tutkimukseni minut johdatti (Kuosmanen, 1994).

Kasvatus ja pedagogiikka voivat esiintyä toisilleen alisteisina, synonyymei-
nä tai itsenäisinä, pedagogiikka myös opettamisen taitona (Postareff ja muut, 
2008). Kasvatustieteen dosentti Aili Heleniuksen (2008) näkemys on, että pe-
dagoginen prosessi tarkoittaa sellaista tietoisesti johdettua kasvatusta ja ope-
tusta, jonka kohteena on sekä yksittäisen lapsen persoonan että lasten yhteisön 
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kehittäminen. Opetusneuvos Martti Hellström (2008) täydentää pedagogiikan 
tarkoittavan myös opetuksen perusteena olevaa näkemystä ja käyttöteoriaa. So-
siaalipedagogiikan professori Juha Hämäläinen ja yliopistolehtori Elina Nivala 
(2008) taas määrittelevät pedagogiikan oppina kasvatuksen taidosta. He kuvaa-
vat kaikkea inhimillistä kasvua ja oppimista ”pedagogisen ihmistyön” tieteen 
kautta. Pedagogiikassa on kyse suhteesta kasvattajan ja kasvatettavan välillä, 
johon kytkeytyy ilmiöinä kommunikointi, luottamus ja valta (Tahkokallio, 2014). 
Oppimisen ja kehityksen tutkija Iram Siraj-Blatchford (2014) kuvaa pedagogiik-
kaa laajasti niinä kaikkina ohjaavina tekniikoina ja strategioina, joilla mahdollis-
tetaan oppiminen varhaiskasvatuksessa. Hän sisällyttää pedagogiikkaan myös 
kaiken sen opettajan käyttäytymisen, jolla hän rakentaa oppimisympäristöä ja 
rohkaisee vanhempia osallisuuteen varhaiskasvatuksessa. 

Opetusneuvos Kirsti Alila ja yliopistolehtori Tuulikki Ukkonen-Mikkonen 
(2018) päätyivät käsiteanalyyttisessä tutkimuksessaan määritelmään, jossa 
varhaiskasvatuksen pedagogiikka on suunnitelmallista ja tavoitteellista 
kasvattajan ja lapsen vuorovaikutukseen pohjautuvaa institutionaalista ja am-
matillista toimintaa, jossa pyritään tietoisesti vaikuttamaan lapsen kehitykseen, 
oppimiseen ja hyvinvointiin. Tämä tapahtuu kasvatuksen tavoitteiden, sisäl-
töjen, menetelmien ja oppimisympäristön avulla sekä toiminnan havainnoin-
nin, dokumentoinnin ja toimintakulttuurin jatkuvan arvioinnin ja kehittämi-
sen kautta. Varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa toteutetaan leikkiä sekä lapsen 
aktiivisuutta ja osallisuutta korostaen, että yhteistyössä vanhempien ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa. Tahkokallion (2014) näkemys varhaiskasvatuksen 
pedagogiikasta on kasvattajien kyky erottaa, mikä on ja ei ole lapselle 
hyvää. Tutkija Maiju Paananen (2017) määrittelee pedagogisen prosessin 
neljänä kehämäisesti toistuvana, toisiinsa limittyvänä osana. Kehät ovat tavoit-
teiden määrittely, tilanneanalyysi, menetelmien valinta ja varhaiskasvatustoi-
minta. Tavoitteellisuus herättää kysymyksen pedagogisen toiminnan suunnasta, 
kuten missä määrin lasten tulee sopeutua yhteiskunnan asettamiin vaatimuk-
siin? Tavoitteet määritellään yhdessä vanhempien kanssa, mutta samalla mää-
rittely on osa laajempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, mihin tavoitteilla 
pyritään. Tavoitteiden asettamisen jälkeen on tilanneanalyysin vuoro. Vanhem-
mat ja koko kasvattajatiimi osallistuu varhaiskasvatuksen opettajan johtamaan 
havainnointityöhön. Opettaja valitsee havaintojen perusteella sopivat menetel-
mät ja johtaa varhaiskasvatustoimintaa, johon koko kasvattajatiimi osallistuu. 
Tavoitteellinen pedagoginen prosessi voi ohjata esimerkiksi taiteellista koke-
mista ja itseilmaisua (Paananen, 2017). Paanasen varhaiskasvatuksen arkea 
selvittävän tutkimuksen keskeinen tulos on, että lapsen päivä päiväkodissa ei 
ole pelkästään pedagogista toimintaa, vaan myös arjen valintoja ja ”tässä ja nyt 
– tilanteista” selviämistä ja myönteisen ilmapiirin luomista pedagogisin keinoin 
(Paananen, 2017). Tutkimuksessa ilmenee, että samalla kun tulosohjaus sopii 
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huonosti yhteen varhaiskasvatukseen liitetyn sosiaalisen oikeudenmukaisuu-
den tavoitteen kanssa, osa varhaiskasvatuksen opettajista pystyy rakentamaan 
vaihtoehtoisia, ryhmätasoisia ohjausjärjestelmiä, jotka puskuroivat tiukkenevi-
en resurssien vaikutusta (Paananen, 2017). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja vuodelta 2018 painottaa 
pedagogisten mahdollisuuksien tunnistamista ja erityistä herkkyyttä pienim-
pien lasten varhaiskasvatuksessa. Sanatarkasti, että henkilöstöltä edellytetään 
herkkyyttä tunnistaa eri tilanteiden pedagogisia mahdollisuuksia. Tämä näyt-
täytyy muun muassa taitona havaita lasten aloitteita ja tunnetiloja sekä muuttaa 
ja suunnata omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Pienempien lasten aloitteet 
ovat usein kehollisia ja sanattomia, joten niiden ymmärtäminen ja niihin vas-
taaminen edellyttää henkilöstöltä sensitiivistä läsnäoloa (Opetushallitus, 201). 
Kinos (2019) kutsuu päiväkodin kaikkialle ulottuvaa pedagogiikkaa arkitoimin-
nan pedagogiikaksi. Kasvatustiede näyttäytyy luonteeltaan kuten jo Hellström 
(2008), Kinos (2019) ja Paananen (2017) esittivät käytännöllisenä. 

Varhaiskasvatuksen professori Maarit Alasuutari ja yliopistonlehtori Raija 
Raittila (2017) arvioivat, että varhaiskasvatuksen pedagogian vähäinen teoreet-
tinen ja käsiteanalyyttinen tutkimus on johtanut monenlaisten termien käyttöön 
puhuttaessa varhaiskasvatuksesta ja päiväkodin jokapäiväisestä toiminnasta. 
He pitävät arkikäsitteitä ongelmallisina, koska niihin voi sisältyä sellaista, mitä 
niihin ei kuulu. Yksi uusista käsitteistä on Härkösen (2013) ehdottama kokopäi-
väpedagogiikka. Se voidaan ymmärtää useimmiksi spontaaneiksi toiminnalli-
siksi hetkiksi pitkin päivää tai ennalta suunnitelluksi, tietoiseksi ja tavoitteel-
liseksi kasvatukseksi. Yliopisto-opettaja Titta Kettukangas (2017) puolestaan 
esittää korvaavaksi käsitteeksi kokonaisvaltaista pedagogiikkaa. Siinä oppimi-
sen kohteet ovat laaja-alaisia, oppiminen monikanavaista ja se tapahtuu kaikis-
sa päivän eritilanteissa lapsilähtöisesti ja opettajajohtoisesti. Oppimisprosessin 
suunnittelussa painopisteenä on se, miten opettaja mahdollistaa oppimisen eri 
tilanteissa. 

Alilan ja kehitysjohtaja Sanna Parrilan (2011) tutkimus lapsen arjesta ja 
vuorovaikutuksesta tuo esille ilmiön, suuntauksen ryhmäperustaisesta päivä-
hoidosta kohti yksilölähtöistä varhaiskasvatusta. Tutkijat kutsuvat tätä osaksi 
laajempaa yhteiskunnallista palvelukonseptin muutosta. Tämä todentuu myös 
viimeisimmissä lapsen osallisuutta ja aktiivisuutta sekä pedagogisuutta ja ai-
kuisen ohjaavaa roolia oppimisessa korostavissa varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa (2019). Yliopistonlehtori emerita Leena Turjan (2018) lasten osalli-
suutta selvittävässä tutkimuksessa ilmenee, että varhaiskasvatuksessa esiintyy 
vahva pedagoginen nykykäsitys lapsesta aiempaa aktiivisempana ja aloitteelli-
sempana toimijana. 

Kinos (2016) tuo lapsilähtöisyyttä vertailevassa tutkimuksessa varhaiskas-
vatuksen pedagogiikkaan sekä sosiokulttuurisen näkökulman että edestakaisen 
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vuorovaikutuksen elementin. Nämä tarkoittavat, että lapsen kokemukset ra-
kentuvat sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa ja että lapsilähtöisyyteen 
sisältyy lasten ja aikuisten molemminpuolinen aktiivisuus, aktiivinen toimijuus 
ja subjektius. Molemmat edellä esiintyvät näkökulmat tuovat sisältöä, suuntaa-
vat, ohjaavat ja ylläpitävät lapsilähtöistä toimintaa. Kinoksen (2016) työstämä 
lapsilähtöinen, kehkeytyvä, lasten ja aikuisten tarjoamista aineksista ja näiden 
dialogisesta prosessista muodostuva opetussuunnitelma turvaa systemaattisesti 
lapsen subjektiuden ja edestakaisen vuorovaikutuksen. Kinoksen kehkeytyväksi 
kutsuma opetussuunnitelma kirjataan vasta jälkikäteen, sillä ennalta määrättyä 
lopputulosta ei ole, ainoastaan potentiaalisia. Edestakaisen vuorovaikutuksen 
aikuiskomponentti luo kasvatuksessa sillan myös poliittiseen ylärakenteeseen 
(Kinos, 2002). Asymmetrisyys on kehkeytyvälle opetussuunnitelmalle keskei-
nen peruste, opetussisältöjä ei voida siirtää aikuisilta sellaisenaan, ja toisaalta, 
aktiiviselle aikuiselle on tilaa (Kinos, 2016).

Näen viitekehykseni opastamana, että yhteisöllisissä oppimisprosesseissa 
syntyvät vuorovaikutusilmiöt ovat kokemuksia, niiden tulkintoja, merkityksiä 
ja merkityksistä luotuja kertomuksia eli narratiiveja. Kyseessä on siis varhais-
kasvatuksen kontekstissa kognitiiviskonstruktiivista näkökulmaa yhdistävä 
narratiivinen oppimisprosessi, jossa opettamista voidaan kutsua narratiivi-
seksi pedagogiikaksi (Goodson & Gill, 2011, 2016). Kertomuksellisella, nar-
ratiivisella pedagogiikalla ja opetuksella on pitkä historia. Vuosisatoja lapsia 
on kasvatettu ja sukupolvelta toiselle on välitetty tietoa tarinoita kertomalla, 
niitä laulamalla ja kuvittamalla. Ehkä tunnetuimpia lasten moraalikasvattajia 
ovat kreikkalaisen Aisopoksen eläinfaabelit (Kirke, 2011), tosin itse kertojasta 
tiedetään tuskin mitään.

Varhaiskasvatuksessakin opettaminen on narratiivinen prosessi, jossa koh-
taavat aikuisen ja lapsen kokemukset, kertomukset sekä niitä koskevat omat ja 
jaetut merkitykset. Lapset ja aikuiset kertovat päiväkodissa henkilökohtaisia 
narratiiveja ja luovat uusia. Aikuinen johdattaa oman asiantuntemuksensa avul-
la lapsia ”aineessa aineella aineeseen” sosiaalista vuorovaikutusta hyödyntäen 
(Ropo ja muu, 2013). Toisin sanoen minä opettajana kohtaan lapset yksilöinä 
yhteisössä taiteen eri alueilla, avulla ja kautta. Taide osa-alueineen mahdollis-
taa lapselle tarkasteluperspektiivin ympäröivään todellisuuteen. Kasvatustie-
teen tutkijoiden Ivor Goodsonin & Scherto Gillin (2016) kehittämä, elämän-
kertomuksista ja niiden vaihtamisesta rakentuva narratiivinen pedagogiikka 
perustuu neljään kasvatussuhteeseen: aikuisen ja yksittäisen lapsen, aikuisen 
ja lapsiryhmän väliseen, syvälliseen toisesta välittämiseen, toisen kunnioitta-
miseen ja toiseen kohdistuvaan aitoon rakkauteen. Kasvattaja ja lapsi oppivat 
paremmin ymmärtämään itseään ja elämänkertomustaan ja luomaan merkityk-
siä (Goodson & Gill, 2016). Opettajan ihmisyyskäsitys heijastuu itsestään selväs-
ti opetukseen. Vastavuoroisen suhteen luominen vaatii, että opettaja lähestyy 
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oppilaita lämpimästi ja ymmärtäväisesti. Tällaisen suhtautumisen avulla opet-
taja voi auttaa lasta reflektoimaan omia kokemuksiaan ja käyttämään niitä lap-
sen yksilöllisen osaamisen kehittämisessä ja oman elämän ohjaamisessa. Nar-
ratiivisessa pedagogiikassa opettajan pitää myös pystyä samaistumaan lapsiin 
oppijoina ja lähimmäisinä sekä ottaa huomioon lasten itsetuntemus, senhetki-
set tarpeet, narratiiviset kyvyt ja roolit, elämänkokemus sekä kyky yhdistää, 
muokata ja muuntaa kertomukset omaksi edukseen. Opetukseen liittyvillä va-
linnoilla on moraalisia seuraamuksia ja eettisiä vaikutuksia. Narratiivisen pe-
dagogiikan tarkoituksena on mahdollistaa ihmiselle täysi ja merkityksellinen 
elämä ja eheyden tunne (Goodson& Gill, 2016). Narratiivisen oppimisen tekee 
mahdolliseksi se, että sekä opettaja ja oppija tuntevat olonsa turvalliseksi ja 
voivat pohtia jokapäiväisiä eettisiä valintojaan. Oppiminen tapahtuu parhaiten, 
kun lapsi kokee tulleensa ymmärretyksi, hyväksytyksi ja rakastetuksi (Ruismä-
ki, Ruokonen, Sepp & Kiilu, 2010). Opettajan rakkaus lapseen voi merkitä myös 
jatkuvaa luottamusta siihen, että lapsessa on enemmän, kuin kokemishetkellä 
on näkyvissä (Solasaari, 2005). Varhaiskasvatuksessa rakkaus lapsiin on kas-
vattajan perushyve (Helenius & Korhonen, 2008). Narratiivisessa opetuksessa 
oppiaines muotoillaan muistamisen helpottamiseksi kertomuksen muotoon ja 
käytetään kuultuina tai itse kerrottuina satuja, tarinoita, kertomuksia. Nämä 
rakentuvat sekä omaelämäkerrallisten että yhteisölliskulttuuristen prosessien 
kautta (Ropo, 2009). 

Kertomuksellisuutta korostavan ajattelun juuria voi löytää pragmatismista 
ja filosofi William Jamesilta (1842–1910), (1907) viime vuosisadan alusta. Hän 
korosti ihmisen ajattelun kahtalaisuutta: loogista ja rationaalista päättelyä ja 
toisaalta kertomuksellista, kuvailevaa ja pohdiskelevaa ajattelua. Bruner (2003) 
kuvaa samalla tavoin ajattelua kahdenlaisena, paradigmaattisena ja narratiivise-
na. Kumpikin noudattaa omaa logiikkaansa ja omanlaistaan totuuskäsitystä. Ih-
minen ajattelee kertomuksilla ja luo niitä tulkitsemaan kokemuksiaan elämästä. 
Ranskalainen hermeneutiikkaa, analyyttistä filosofiaa, fenomenologiaa ja struk-
turalismia yhdistävä filosofi Paul Ricoeur (1913–2005), (1991) oli vakuuttunut, 
että ihmisellä on tarve tarinallistaa elämäänsä ja tehdä kertomuksia. Ricoeurin 
(1991) kertomusteoriassa kieli kohdistuu siihen, mikä on olemassa. Silloinkin, 
kun kieli ottaa leikin hahmon ja iloitsee vain itsestään. Bruner (1986, 2003) 
muistuttaa, että meillä ei ole juurikaan muita systemaattisia keinoja käsitellä 
koettua aikaa kuin kertomus: kertomus luo ajassa etenevien tapahtumien ket-
jun, juonen eletylle ja koetulle. Bruner jatkaa (1986, 2003), että yksilö asemoi 
kertomalla itsensä suhteessa kokemuksiinsa. Kertomukset ovat sekä tulkintoja 
että oman identiteetin muokkaamisen väline.

Lasten päiväkotipäivä vuonna 2020 on leikin osalta huomattavasti toisen-
lainen kuin vuonna 1994. Silloisesta päivittäisestä puolituntisesta leikkiajasta 
(Kuosmanen, 1994) on tullut pitkäkestoinen, monipäiväinenkin. Sama havainto 
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on luettavissa Karvin arviointiraportista (2019), jossa toiminnan arvioijat totea-
vat, että varhaiskasvatuksen vahvuus on leikkipedagogiikassa. Se luo myöntei-
sen ilmapiirin ja kannustaa liikkumaan (Repo ja muut, 2019). Kasvatustieteen 
professori emeritus Reijo Miettinen (2016) toteaa pohtiessaan sivistystä kilpai-
luyhteiskunnassa, että vaikka varhaiskasvatus on sekä sivistyksellinen perus-
oikeus, että kulttuurinen pääoma, leikin kehityspsykologista eikä leikkipeda-
gogiikan merkitystä ei ole vielä selvästi ymmärretty. Hänen näkemyksensä on, 
että innovaatiopolitiikan tärkein alue, luovuuden ja mielikuvituksen lähde on 
varhaiskasvatus ja leikkipedagogiikka. Miettinen lähestyy leikkipedagogiik-
kaa Vygotskyn (2004) näkemyksellä leikkimaailmasta lapsen elämänkouluna.

“Leikki on lapsen tosi elämänkoulu, joka kasvattaa häntä henkisesti ja 
ruumiillisesti. Sen vaikutus tulevan aikuisen luonteen ja maailmankuvan 
muodostumiselle on valtava. Voimme pitää leikkiä ensisijaisena draaman 
muotona, jossa näyttelijän arvokkaat luonteenpiirteet, yleisö, näytelmä-
kirjailija, lavastaja ja järjestäjä tulevat esiin kaikki samassa henkilössä. 
Draamassa lapsen luovuus on luonteeltaan synteesistä-itse elämä aktivoi 
hänen älylliset, emotionaaliset ja tahtonsa voimat aiheuttamatta liiallista 
stressiä hänen psyykelleen.”

Miettinen (2016) jatkaa, että leikkipedagogiikassa on kysymys erilaisista las-
ten ja aikuisten yhteisistä leikkitilanteista. Niissä toimitaan lapsen kulttuuria, 
luovuutta ja spontaaniutta kunnioittaen ja ne edistävät lapsen emotionaalis-
ta, kognitiivista ja sosiaalista kehitystä. Vygotskyn (1967) määritelmä leikin 
lähikehityksen vyöhykkeestä on, että leikki on kehityksen lähde ja se tuottaa 
lähikehityksen vyöhykkeen. Teko kuvitellussa tilanteessa, aikeiden tahdonalai-
nen tuottaminen, elämänsuunnitelman muodostaminen, tahtomiseen perustu-
vat motiivit – kaikki syntyvät leikissä. Vygotskyn (1978) ajattelemana leikki ja 
leikkiminen ovat lapsen kehittymisen merkittävä konteksti. Leikki luo lapselle 
lähikehityksen vyöhykkeen, tilan, jossa hän kykenee ylittämään todellisen tai-
totasonsa. Leikissä kehittyvät lapsen tarpeet, tahto, tietoisuus, motiivit ja kyky 
suunnitella sekä tehdä valintoja (Vygotsky, 1978; Lindqvist, 1998). Leikkiminen 
tuottaa lapselle uusia kokemuksia ja avaa mahdollisuuksia toimia ympäröivän 
maailman kanssa (Hakkarainen, 2002). Oppiminen leikissä tapahtuu siten, että 
lapsi aktiivisesti kokeilee hypoteeseja ja merkityksiä. Leikin puitteet luovat haas-
tavia ja uusia tilanteita, joissa lapsi voi kokeilla vapaasti ja yltää jopa pidemmälle, 
kuin mitä jo osaa. (Hakkarainen, 2002). 

Lapsen luovaa mielikuvitusta ja persoonallisuutta kehittävän leikkipedago-
giikan uranuurtajia ovat kaksi kasvatustieteilijää, ruotsalainen Lindqvist (1998) 
ja suomalainen Hakkarainen (2020). Lindqvistin (1998) Vygotskyn leikkinäke-
mystä seuraava ja draamapedagogiikalle läheinen leikkipedagogiikka syntyy 
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yhdessä lasten ja aikuisten kanssa, ja lasten kokemukset ja tulkinnat tilanteis-
ta ovat tärkeitä. Lindqvist korostaa leikin ja taiteen yhtäläisyyttä. Lapset ja 
aikuiset muuttavat sadun, tarinan tai runon leikkimällä yhteiseksi leikkiepi-
sodiksi. Hakkarainen (2020) päätyy Vygotskyn (1978) geneettiskokeilevaan ja 
Brunerin (1996) narratiiviseen oppimiseen perustuvassa varhaiskasvatuksen 
kehitystutkimuksessaan leikkimaailman juonellisen oppimisen ja realistisen 
ongelmanratkaisun malliin. Arkisessa leikissä syntyvä ja tapahtuva osaamisen 
ja osaamattomuuden ristiriita luo tilaisuuden lapsen oppimismotivaation syn-
nylle. Tämä edellyttää aluksi aikuisen ja lapsen yhteisiä oppimistekoja (Hak-
karainen, 2020). 

Hakkaraisen ja Veresovin (1998) kokoaman tutkimustiedon perusteella leik-
kipedagoginen toiminta kehittää lapsen minuutta, itsesäätelytaitoja, reflektii-
visyyttä, tunteiden käsittelytaitoja, ymmärrystä ympäröivästä sosiaalisesta 
systeemistä, kieltä, mielikuvitusta, luovuutta ja oppimistaitoja. Leikkiminen 
vaikuttaa aivojen rakenteeseen ja leikillisyys saa aikaan parempia akateemisia 
oppimistuloksia, kuin perinteinen kouluopetus (Hakkarainen ja muut, 2013). 
Edellä mainituista tutkimustuloksista huolimatta leikin aikaansaamaa oppimis-
ta ja kehitystä on Hakkaraisen (2013) mukaan vaikea mitata, sillä leikki tuottaa 
ennen kaikkea valmiuksia ja potentiaalista kehitystä ja taitoja, jotka ilmenevät 
vasta myöhemmin leikin ulkopuolella. Kyse on eräänlaisesta opitun siirtymi-
sestä. Toinen selitys tälle on, että leikin juonellinen logiikka, joka korostaa mie-
lekkyyttä ja uskottavuutta, ei vastaa oppimiseen yleensä liitettyä rationaalista 
logiikkaa, joka puolestaan korostaa faktoja (Hakkarainen ja muut, 2013).

Juonellisessa leikkipedagogiikassa leikki on yksi kulttuurin muoto. Lapsi 
luo leikkimällä uusia merkityksiä ja mielikuvituksen avulla yhdistelee tuttua ja 
vierasta (keppi voi olla hevonen) eikä vain löydä jo olemassa olevaa tietoa (Vy-
gotsky, 1978; Lindqvist, 1998). Nämä merkitykset myös säätelevät lapsen leikkiä, 
esimerkiksi vanhemman tai vaikka poliisin roolissa kuuluu toimia tietyllä tavalla 
(Vygotsky, 1978). Leikkiä määrittävät leikkiteot, joihin on sisäänkirjoitettuna 
viesti: ”Tämä on leikkiä”. (Bateson, 2000). Vaikka leikki usein mielletäänkin 
vapaaksi ja rajattomaksi toiminnaksi, sillä on omat ja leikkijöiden itse luomat 
rajat. Näiden rikkominen on harvinaista. Leikin uusien ja välillä epärealistiselta 
tuntuvien merkitysten luominen pikemmin värittää ja korostaa kuin hämärtää 
todellisuutta (Hakkarainen & Brèdikyté, 2015). 

Kasvatustieteilijä-tutkijana näen kasvatuksen kuten Rantala (2014) yläkäsit-
teenä ja pedagogiikan sitä soveltavana. Taiteesta käsin pedagogiikka määritel-
lään näin ja toisin. Anttila ja muut (2011) asettavat taidepedagogiikan taidekas-
vatuksen yläpuolelle. He näkevät taidepedagogiikan sekä käytännön toimintana, 
että tiedon ja tieteenalana, joka tutkii ja kehittää näitä käytäntöjä. Varto (2011) 
jäsentää, että taidetieteenalana taidepedagogiikka tutkii ihmisten välistä 
vuorovaikutusta ja inhimillistä kokemusta ja merkityksenantoa niissä erilaissa 
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opetus- ja oppimistilanteissa, joissa taide on tavalla tai toisella läsnä. Se on op-
pimisen kontekstissa tapahtuvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, jonka sisältö 
täsmentyy toiminnassa (Anttila ja muut, 2011). Taidepedagogiikka kattaa kaikki 
ikäryhmät, koulutusasteet sekä yhteiskunnalliset ja institutionaaliset järjestel-
mät. Se kokoaa tietoa käytännöstä ja pyrkii kehittämään parempia käytäntöjä. 
Taidepedagogiikka voidaan jäsentää myös tapahtumisen tilaksi, jossa yhdessä 
muiden kanssa tulkitaan ja luodaan ymmärrystä maailmasta, itsestä ja toisista 
taiteen keinoin (Löytönen & Sava, 2011). Sava (1993) pohti jo aikaisemmin, tu-
leeko varhaiskasvatuksessa mieluummin puhua taiteellisesta toiminnasta kuin 
taidekasvatuksesta ja muistutti, että taiteellinen oppimistoiminta on taiteita 
yhdistävä tietämisen muoto. 

Räsänen (2008, 2015) kehitti visuaalisen kulttuurin monilukumallin perus-
taen sen avoimeen taidekäsitykseen ja monitulkintaisuuteen. Kehittyvä yksi-
lö, lapsi ja aikuinen, lähestyy silmin havaitsemiaan aineellisen ja aineettoman 
kulttuurin ilmiöitä laajan, sanoja, numeroita, kuvia, ääniä ja liikkeitä sisältävän 
tekstikäsityksen pohjalta. Hän hyödyntää monilukutaidossa eri tiedonalueiden 
tutkimisen ja esittämisen tapoja. Räsäsen (2008, 2015) kokonaisvaltainen tai-
depedagogiikka rakentuu kognitiivisen oppimisteorian valossa. Lähtökohtina 
ovat taidealoja yhdistäviä ja erottavia piirteitä sekä niiden symbolijärjestelmiä. 
Räsänen perustaa pedagogisen näkemyksensä erilaisten tietämisen tapojen sa-
manarvoisuuteen ja oppijan kulttuuri-identiteetin moniulotteisuuteen. Taiteen 
oppimisessa oppija opettelee ymmärtämään symbolijärjestelmiä omaksumalla 
niiden vaatiman lukutaidon, taiteellisen monilukutaidon. Räsäsen (2008) koko-
naisvaltaisessa taiteen oppimismallissa kognitiotiede lähestyy oppimista kaikki 
aistialueet ja tietämisen tavat käsittävänä maailman hahmottamisena. Lapsi 
ottaa vastaan ja prosessoi informaatiota kehomielellisenä kokonaisuutena. Hän 
havainnoi, muistaa ja ajattelee. Pedagogiikka keskittyy näin yksittäisten tieto-
jen välittämisen sijaan eri taiteille ominaisten tiedonhankinnan menetelmien 
soveltamiseen (Eisner, 2002; Efland, 2002).

Kasvatustieteen yliopistolehtori Martina Paatela-Niemisen ja visuaalisen 
kulttuurin teorian professori Reijo Kupiaisen perusopetukseen kehittämässä 
intertekstuaalisessa taidepedagogiikassa keskeistä on dialogi ja monilukutaito 
(2019). He lähestyvät taidepedagogiikkaa filosofi ja psykoanalyytikko Julia Kris-
tevan (1993) kirjallisuuden tutkija Mihail Bahtinin (1895–1975), (1981) ajatuk-
silla lukutapahtumasta, jossa kirjoittava subjekti, vastaanottaja ja tekstit koh-
taavat. Kristeva (1993) korostaa merkitysten moninaisuutta ja subjektin roolia 
dialogissa. Subjekti lukee itsensä kudelmaan ja tuo mukanaan omia käsityksi-
ään ja arvojaan. Teksti käy dialogia tekijän ja vastaanottajan välillä kuin myös 
tekstien välisesti eri ajoissa, paikoissa, kulttuureissa, historioissa ja maailmoissa 
(Kristeva, 1993).
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lytysten, sosiaalisten taitojen, myönteisen minäkuvan ja ympäröivän maailman 

-
kasvatuksen musiikillisen ja kuvallisen ilmaisun tavoitteena on tuottaa lapsille 

-
-

11.5 Tarinallinen taideleikki, varhaiskasvatuksen 

taidepedagoginen malli

-

-
tieteellisenä, antropologisena ja psykologisena ilmiönä ja nämä ovat keskenään, 

näkee, että leikki on lapsuuteen sidottu ja lapselle ominainen kokemuksetapa 
-

-

-

-
tiivinen toimija, jonka toiminnan vapauden määrää säätelee se kulttuuri, jossa 

-
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En mene leikin yksityiskohtiin. Etenen työni päättämisessä Malaguzzin 
(1999) evästämänä. Hänen vahva mielipiteensä oli, että lapsen ensimmäiset 
taideopettajat ovat vanhemmat ja sisarukset. Seuraava opin paikka on varhais-
kasvatus. Sillä taideoppiminen on yhteisöllistä toimintaa, osallistumista, yhdes-
sä oppimista ja yhdessä leikkimistä. Leikkiminen oppimistoimintana edellyttää 
lapselta samalla sekä paneutumista ja sinnikkyyttä että kehittää keskittymistä 
ja tehtävän loppuun suorittamista. Brunerin muistuttamana muistan, että nar-
ratiivinen ajattelu tuottaa ja käyttää metaforia, pienoistarinoita ja sen huipen-
tuma on kuvitteleminen, ajatuksilla leikkiminen. Lapsen täytyy osata nähdä 
mielessään asioita, joita hän ei voi havaita suoraan ja ennakoida. Taidekasva-
tus tarkoittaa usein myös jonkun aikaansaamista. Tämä taas edellyttää taitoa 
tehdä, saada aikaan tuotos, luoda teos, joka välittää ajatuksen, tunteen tai hen-
kilökohtaisen merkityksen. Varhaiskasvattajana minun on hyvä rakentaa lapsi-
lähtöinen, kehkeytyvä, meidän, lasten ja meidän aikuisten tarjoamista aineksis-
ta ja näiden dialogisesta prosessista muodostuva suunnitelma, joka vahvistaa 
leikkitaitoja, sitä kuinka leikkiä (Reunamo ja muut, 2014). Varhaiskasvatuksen 
taidekasvatuksen tulee tukea jokaisen lapsen mahdollisuutta kokea maailma 
aistivoimaisesti, tuntea ja ilmaista tunteita, tutkia ja käsitteellistää maailmaa 
erilaisten symbolijärjestelmien avulla sekä lukea ja ilmaista kulttuurisia merki-
tyksiä. Tästä tuli työni keskeinen ajatus ja johon päätän tutkimukseni, varhais-
kasvatuksen taidekasvatuksesta tarinallisena taideleikkinä.

Nyt tiivistän tutkimuksestani sen, miten toteuttaa varhaiskasvatuksessa tai-
dekasvatusta ottamalla huomioon, mitä on alle kouluikäisen lapsen pääasialli-
nen tutkimustoiminta ja miten se toteutuu vertaisryhmässä, varhaiskasvatuksen 
arkisessa oppimisympäristössä. Näen tutkimustoiminnan vuorovaikutuksena, 
jossa oppiminen on perustaltaan konstruktiivista, erityisesti sosiokonstruktii-
vista ja -kulttuurista, narratiivista, leikkivää, tutkivaa, oivaltavaa ja dialogisesti 
uusintavaa. Tämä tapahtuu jatkumona lapsen päivittäisessä arjessa osana hänen 
maailmaan orientoitumistaan ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Olennaiseksi 
nousee leikki lapsen potentiaaliin perustuvana, sitä esille nostavana, vahvista-
vana ja muokkaavana, kuin myös vuorovaikutuksessa tapahtuvana ja sitä kehit-
tävänä. Leikki muokkaantuu lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa, lapsen 
aloitteita vastaanottavassa ja toisten lasten aloitteisiin yhteensovittavassa ym-
päristössä yhdessä toiminnalle puitteita luovan, sitä havainnoivan, rikastavan, 
dokumentoivan ja osallistumalla ohjaavan aikuisen taideleikiksi ja edelleen ta-
rinalliseksi taideleikiksi. Tämä tapahtuu yhteisössä, päiväkodin vertaisryhmäs-
sä, erilaisten lasten ja aikuisten yhteistoimintana. Leikki saa sisältönsä lapsen 
kokemusmaailmasta, joka puolestaan saa vaikutteita lasta ympäröivästä maail-
masta ja eri maailmojen vuorovaikutuksesta. Leikki saa välineensä lapsen kult-
tuurisista kokemuksista ja ympäristöstä ja niiden vuorovaikutuksesta. Leikki 
toteutuu lapsen lähiympäristössä vuorovaikutustoimintana ja siihen osallistuu 
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yhteisö, toiset lapset, lasten lähiaikuiset, lasten vanhemmat ja lasten kanssa 
säännöllisesti työskentelevät aikuiset. Etenen taidepedagogiseen sovellukseeni 
leikin ja taideleikin kautta ja päädyn tarinalliseen taideleikkiin.

Leikki lapsen johtavana tutkimustoimintana edistää sekä sosiaalista, että 
kognitiivista kehitystä (Lindqvist, 1998). Leikki edellyttää itsesäätelyä ja se to-
teutuu roolinotossa ja roolien edellyttämien sääntöjen ja toimintamallien kautta 
(Vygotsky, 1978, 2004). Leikkiminen tuottaa lapselle uusia kokemuksia ja avaa 
mahdollisuuksia toimia ympäröivän maailman kanssa. Leikki on olennainen osa 
lapsen kasvuprosessia. Sen syvät biologiset juuret ja ratkaisevan tärkeä merkitys 
ihmisenä kasvamiselle tulevat näkyviin tarkastamalla leikkiä evolutiivisesta, 
neurotieteellisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta (Hakkarainen, 2002). Kasva-
tustieteen dosentti Anders Löfdahlin (2010) teoria lasten sosiaalisen tiedon ken-
tästä kuvaa kollektiivista tietoisuutta lasten vertaiskulttuurissa muovautuneista 
normeista ja arvoista. Nämä ovat sidottuina tiettyihin tilanteisiin, paikkoihin, 
sääntöihin tai ilmiöihin varhaiskasvatuksessa (Löfdahl, 2010). Lapsia ei nähdä 
ainoastaan itsenäisinä toimijoina, vaan oikeastaan he konstruoivat toimijuut-
taan suhteessa muihin lapsiin, vertaisiinsa. (Löfdahl 2010.) Lapset siis muovaa-
vat yhdessä vertaisryhmäänsä ja vertaisryhmä muovaa vastavuoroisesti lasten 
tapaa toimia ja käyttäytyä. Ryhmässä muodostuvat Löfdahlin (2010) mukaan 
yhteiset pelisäännöt ja perusta toiminnalle, jotka opastavat lapsia toimintaan. 
Lapset ovat yleensä erittäin tietoisia vertaisryhmässä jaetuista säännöistä sekä 
omista ja muiden sosiaalisista asemista. Arjessa tämä voi näkyä esimerkiksi 
siinä, millaiseen leikkiin kukin lapsi voi osallistua tai, missä tiloissa voi leikkiä 
mitäkin leikkiä (Löfdahl, 2010). Yliopistolehtori Mari Vuorisalo (2009, 2013) kut-
suu tätä yhteistä sopimista toiminnalliseksi neuvotteluprosessiksi, jossa leikkijät 
erilaisten toimintojen ja vihjeiden kautta neuvottelevat leikin olemassaolosta ja 
etenemisestä. Lapset käyvät leikkineuvotteluissa läpi erilaisia vaiheita ja erilai-
sia leikkejä. Leikki rakentuu neuvottelujen lisäksi myös lasten ehdotuksista ja 
tarjouksista, joilla leikkiin tuodaan uusia sisältöjä, kuten rooleja, tavaroita tai 
tapahtumia. Leikkitarjoukset voivat olla toiminnallisia tai sanallisia leikkitekoja, 
jotka voidaan joko toiminnallisesti tai sanallisesti hyväksyä tai hylätä.

Leikki on narratiivin kaltainen: siinäkin on päähenkilö, tapahtumia, on-
gelma ja loppu sekä usein ratkaisu ongelmaan (Engel, 2005). Leikki on lapsen 
luonnollinen tapa ilmaista itseään, kokemuksiaan, tunteitaan ja ajatuksiaan. 
Leikissä lapsi myös käsittelee kokemuksiaan yhä uudestaan saadakseen niitä it-
selleen ymmärrettävään muotoon. (Kyrönlampi-Kylmänen, 2010) Lasten luomi-
en leikkimaailmoiden ajattelu tuo mukanaan paljon monimutkaisia havaintoja 
henkilöiden suhteista, syistä ja ajoituksesta. Kieli ei kuitenkaan rajoita maailmo-
jen mahdollisuuksia, koska maailman kuvittelu ei ole vain verbaalia toimintaa. 
(Kangas & Brotherus, 2017). Lapsi luo leikissä toisen todellisuuden ja omaksuu 
sen kokonaisvaltaisen kokemisen avulla (Hakkarainen, 2008).
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Taideleikki on sukua kuvitteluleikille ja kuuluu varhaiskasvatuksen yti-
meen (Kalliala, 2012). Tulkitsen Räsäsen (1993, 2015) teoriaa varhaiskasvatuk-
sen näkökulmasta taideleikkitoimintana, jossa yhdistyy havaitseminen, kuvit-
teleminen, sinnikkyys, taitojen ja tekniikkojen harjoitteleminen, tutkiminen ja 
ilmaiseminen tuotoksia ja toimintaa aikaan saamalla. Lasta ympäröivä taide-
maailma rakentuu vuorovaikutuksessa yksilöllisinä ja yhteisöllisinä kokemuksi-
na. Hakkaraisen (2004) vastaus Saarnivaaran ja Vygotskyn dialogina taiteen ja 
leikin yhtäläisyyteen on, että oppiminen leikissä ja taiteessa tapahtuu samalla 
tavoin, aktiivisesti hypoteeseja ja merkityksiä kokeillen. Leikin puitteet luovat 
haastavia ja uusia tilanteita, joissa lapsi voi kokeilla vapaasti ja yltää jopa pi-
demmälle, kuin mitä jo osaa (Hakkarainen, 2003). Leikkiin osallistujat aset-
tuvat yhteiseen tapahtumisen tilaan tarkastelemaan yksilöllisiä ja yhteisiä ko-
kemuksia, tarinoita ja tunteita sekä etsivät niihin ymmärrystä taiteen keinoin 
(Lindqvist, 1998, 1999). Lapsi yhdistää leikkiessään kaikkia taiteen eri alueita. 
Vygotsky (2004) toteaa dialogissa, että taide avautuu leikin kautta ja leikissä 
kehittyvät ne perusmekanismit, joita tarvitaan taiteen kokemisessa. Leikki ja 
taide ovat erityisasemassa myös emotionaalisen ajattelun kehittäjinä. Vygotsky 
(2004) jatkaa, että taideteoksen emotionaalinen olemus vaikuttaa suoraan ilman 
selityksiä, ja se on koettava emotionaalisesti. Lapsi kokee ensin maailman ja 
sen jälkeen hän vasta kykenee erittelemään kokemustaan (Hakkarainen, 2004).

Taidekasvatuksen apulaisprofessori Marissa McCluren (2011, 2017) tutki-
muksessa lasten taiteellisten tuotosten ymmärtäminen leikin kautta auttaa 
haastamaan ja rikastamaan vallalla olevia diskursseja, joissa lasten tuottama 
taide yhdistetään eristyksissä oleviin, rajoittuneisiin tarkoituksiin, kuten ilmai-
su, luovuus ja individualismi. McClure päättelee, että leikin uudenlainen ja pa-
rempi ymmärtäminen suhteessa taiteeseen avartaa taiteen kenttää ja kohentaa 
leikin asemaa. Taideleikissä lapset toimivat ohjaajina, toimijoina, esiintyjinä, 
osallistujina, leikkijöinä ja katsojina. Lasten tuotokset voivat olla yhtä aikaa 
rationaalisia ja irrationaalisia, ja lisäksi ne voivat sekä kumota että vahvistaa 
vallassa olevia kulttuurisia narratiiveja. Lasten tapa vahvistaa kulttuurisia nar-
ratiiveja taas osoittaa heidän kykyään osallistua monenlaisiin kulttuureihin ja 
yhteiskuntiin (McClure, 2011, 2017). 

Lisensiaatin tutkimuksessani (1994) päädyin Brunerin (1986) konstruktii-
visen teorian johdattamana ajatukseen, että taidetoiminta varhaislapsuudessa 
käynnistyy aikuisen herättelemästä yhteistoiminnasta lapsen kanssa ja etenee 
praktisen toiminnan kautta psyykkiseen. Pienten tekojen, kuten kuvien, kielel-
listen tarinoiden, musiikin, tanssin ja teatterin toteuttaminen ja niiden avulla 
toisten tekojen tekeminen ovat sekä subjektiivista ja ei-subjektiivista toimin-
taa. Taiteen kertomusten vastaanottaminen, muokkaaminen ja toteuttaminen 
tapahtuvat sekä mielen että kehon toiminnassa. Kuvan, äänen tai liikkeen ai-
kaansaaminen edellyttää aistielämysten perusteella tehtyjä havaintoja, niiden 
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valikointia, muokkaamista ja niillä suunnittelua. Lapsi toteuttaa havaintonsa 
välineillä, materiaaleilla, omalla kehollaan ja tunteillaan (Kuosmanen, 1994). 
Lapsi ajattelee ja kuvittelee mielessään, toteuttaa ja vertailee ajatuksiaan ja mie-
likuviaan todellisuuteen tekoja tekemällä. Musiikintutkija Kari Kurkela (1993) 
puhuu musiikin kuuntelusta kaksinkertaisena intentionaalisuutena. Lapsi osaa 
ensin kategorisoida ja nimetä, sitten hän ymmärtää kohteen jonakin, jota se ei 
ole. Sama koskee taidetta laajemmin. Lapsi ymmärtää mielikuvien kautta ja 
avulla, kuitenkaan menettämättä kosketusta reaaliseen todellisuuteen. Sama 
tapahtuu, kun lapsi leikkii.

Kehittämäni tarinallisen taideleikin perusteiden ja menetelmien taus-
talla ovat Brunerin kulttuuripsykologinen (1996, 2003), Lindqvistin (1999) ja 
Vygotskyn (2004) näkemykset leikistä sekä sosiologinen tutkimus lapsuudesta ja 
lapsuuden rakentumisesta sosiaalisessa kontekstissa (esimerkiksi Alanen & Ka-
rila, 2009; Qvorstrup, 2009). Lindqvist (1998) muistuttaa, että lapset ovat aktii-
visia toimijoita, jotka rakentavat jokapäiväistä elämäänsä tietojensa ja taitojensa 
pohjalta. He konstruoivat toimijuuttaan suhteessa muihin lapsiin, vertaisiinsa 
(Löfdahl, 2010). Lapset muovaavat yhdessä vertaisryhmäänsä ja vertaisryhmä 
muovaa vastavuoroisesti lasten tapaa toimia ja käyttäytyä.

Tarinallinen taideleikki on tarinan kerrontaa erilaisin taiteen välinein. Sa-
maa tarinaa voidaan kertoa useita kertoja välineitä ja kertomistapoja vaihdellen. 
Bruner (1987) muistuttaa, että ei ole juurikaan muita systemaattisia keinoja kä-
sitellä koettua aikaa kuin kertomus: kertomus voi sisältää useita tarinoita, joista 
jokainen luo ajassa etenevien tapahtumien ketjun, juonen eletylle ja koetulle. 
Hän myös näkee, että sellaista ilmiötä kuin elämä itsessään ei ole, vaan elämä 
on aina tulkittua. Kertominen tarjoaa näkökulmia itseen ja omaan elämään. 
Bruner (1987) jatkaa, että tarina on ihmisen itsestään ja elämästään tietyssä 
ajallispaikallisessa tilanteessa luoma tapahtumien kulku. Kertominen vaihtelee 
riippuen, kuka on kuuntelija ja ihminen muuttuu kerronnan kuluessa. Taiteen 
keinoin tosiasia voi saada muuntuvia tulkintoja ja merkityksiä, metaforisina, 
symbolisina ja fiktiivisina ilmaisuina. Näin ei siten ole oikeata tai väärää mis-
sään normatiivisessa mielessä (Bruner, 1987).

 En voi olla mainitsematta Brunerin metaforaa siitä, miten tarina jäljittelee 
elämää ja samalla, miten elämä jäljittelee tarinaa. Itse kuulin häneltä kesällä 
1993 seuraavan lyhyen version. 

Ihminen syntyy valmiiseen näytelmään, muut tietävät vuorosanansa, mutta 
lapsen on ne itse opeteltava ja sovitettava vuorosanansa toisten puheeseen. 

Pidempi versio löytyy kirjasta The Culture of Education (1996).
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Kun ihminen syntyy, hän astuu näyttämölle, jossa on jo näytelmä menos-
sa. Juoni on jossain määrin avoin, mutta näytelmän henkilöillä on käsitys 
siitä, mistä näytelmässä on kyse. He johdattelevat uusinta tulokasta ym-
märtämään näytelmän käsikirjoitusta ja ottamaan osaa sen vuorosanoi-
hin (Bruner, 1996).

Taiteella leikkiminen on tarinan kertomista ja sen samanaikaista muuttamista 
toiminnaksi (Heinonen & Suojala, 2014). Se on paljolti tietynlaista asennoitu-
mista toimintaan, tarinan kertomista ja kuvitteelliseen todellisuuteen uskomista 
(Vuorisalo, 2009). Leikin, satujen, kuvallisten kertomusten, omien mielikuvien 
ja musiikin avulla lapsi työstää tunteidensa myllerrystä, jäsentää ajatuksiaan, 
käy niitä läpi yhä uudestaan ja saa niitä itselleen ymmärrettävään muotoon. 
Näin leikin kautta kehittyvä tunnekokemusten ja motiivien alue vaikuttaa lap-
sen todellisuussuhteeseen ja omiin affektiivisiin kokemuksiin (Hakkarainen, 
2003). Rakenteeseen kuuluu myös yllätyksellisyys tai jopa ristiriitaisuus (Kan-
gas & Brotherus, 2017).

Hakkaraisen ja Brédikytén (2010) kehittämä tarinallinen leikki on tulosta 
Oulun yliopiston Kajaanin toimintayksikön leikkilaboratoriossa vuosina 2002–
2010 toteutetusta kokeilu- ja tutkimustoiminnasta. Tarinallisen leikin hetkissä 
aikuiset leikkivät lasten kanssa. He vastaavat lasten leikki-ideoihin ja aloittei-
siin, tuottavat itse aktiivisesti uusia juonen käänteitä leikkiin, eläytyvät erilai-
siin leikkirooleihin ja pitävät huolta siitä, että kaikki lapset kokevat kuuluvansa 
yhteiseen toimintaan. Tarinallinen leikki on tarinan kerrontaa, jossa kertojat 
saa aikaan läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Aikuinen leikkijänä on orkestroiva 
kertoja. Hakkarainen ja Brédikyté (2013) viittaavat sointiväriin, voimakkuuteen, 
rytmiin ja muihin äänen elementteihin. Taitavan kertojan on syytä välittää elä-
viä mielikuvia ja olla voimakkaasti läsnä koko kehollaan sekä nauttia itsekin 
kertomisesta. Leikin aloitus ja lopetus on syytä hoitaa tyylikkäästi (Heinonen 
& Suojala, 2014). Kokonaisuus alkaa kommunikaatiosta ja siirtyy yhteisyyden 
ja sitten yhteisön luomiseen.

Vygotskyn (1978) ajattelussa oppiminen kulkee kehityksen edellä uusia ra-
kenteita muodostaen. Oppiminen tarvitsee opettajaa ja hyvä opetus kulkee kehi-
tyksen edellä herättäen tulollaan olevia toimintoja. Hakkarainen (2010) muistut-
taa, että lasten leikkiä tulee tukea ja ohjata tarkoituksenmukaisesti havaintojen 
pohjalta. Yksi tapa ohjata leikkiä on osallistua siihen. Osallistuessaan juonelli-
seen leikkiin aikuinen luo lähikehityksen vyöhykettä lapsen nykyisen ja mahdol-
lisen kehitystason kannatellen oppimista ja sosiaalisten taitojen vahvistumista 
(Hakkarainen & Brédikyté, 2015; Jakkula & Munter, 2013). Kalliala (2008) nä-
kee aikuisen roolin vaihtelevan leikin edellytysten luojasta, havainnointiin ja 
aktiiviseen osallistumiseen. Havainnointi antaa tietoa lapsista ja vuorovaiku-
tuksesta sekä ohjaa pedagogista suunnittelua ja antaa vihjeitä siitä, mitä tukea 
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IV PÄÄTÖSOSA

-

Tärkeä tutkimuseettinen kysymys liittyy tutkijan valtaan valita laajasta tut-
kimusaineistosta omien tutkimusintressiensä näkökulmasta olennainen materi-

-
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12 LOPUKSI

12.1 Tutkimuksen ja sen toteuttamisen luotettavuus ja 

etiikka

-

-
-
-

-

-

Tutkimusprosessini oli virtaviivaisen alusta loppuun etenemisen sijaan pa-

myös toistamiseen määrällisen ja laadullisen tutkimuksen käsitteiden itselle 

-
-

-

-
-
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Tarkastelen tutkimaani ilmiötä sellaisenaan (Denzin, 2008). Haastattelen, ha-
vainnoin, kuvaan ja ymmärrän. 

Tutkimukseni kohteena on varhaiskasvatuksen taidekasvatus ja siinä ensi-
sijaisesti alle kouluikäinen lapsi ja hänen lähin ympäristönsä, vanhemmat ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstö. Keskityn tutkijaihmisenä tutkimieni ihmisten 
elämismaailmaan ja sille antamien merkitysten kokonaisuuteen (Sarajärvi & 
Tuomi, 2017). Työskentelen kahdenlaisten ihmisten kanssa, lapsien ja aikuis-
ten. Heidän samasta ilmiöstä tuottamansa tiedot eivät ole aina tasa-arvoisia 
ja yksiselitteisesti luotettavia. Lähestyn tutkittavaani yksilönä, osana yhteisöä 
ja yksilöistä koostuvana yhteisönä. Lapsi on samanaikaisesti keho-mieli (bio-
psyko-sosiaalinen) persoonallinen yksilö ja yhteisönsä, perheensä, päiväkoti-
ryhmänsä, päiväkotinsa ja lähiympäristönsä jäsen. 

Matematiikan tutkija Nahid Golafshanin (2003) kanta on, että reliabili-
teetti, validiteetti ja triangulaatio pitäisi määritellä tutkimuksen paradigman 
omin käsittein. Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti voi olla uskottavuutta, 
neutraaliutta, vakuuttavuutta, pysyvyyttä, riippumattomuutta, soveltuvuutta 
tai läpäisyvyyttä. Golafshani (2003) suosittelee laadulliseen tutkimukseen re-
liabiliteetti -käsitteen sijaan luotettavuutta ja aineiston hankinnan tarkastelua, 
koska laadullisessa tutkimuksessa kohteena voi olla samanaikaisesti sekä pro-
sessi, että tuote. Kuten tutkimksessani esimerkiksi kasvattaminen ja kasvatus, 
leikkiminen ja leikki tai taiteileminen ja taide. Tutkimuksessani reliabiliteetti 
ja validiteetti kytkeytyvät toisiinsa. Arvioin niitä tutkimukseni hyödyllisyytenä, 
siirrettävyytenä ja luotettavuutena (Metsämuuronen, 2017). Näen tutkimukse-
ni hyödyllisenä, vaikkakin vaikuttavuudeltaan rajallisena. Hyödyllisyyttä on 
se, että olen antanut äänen esille nousseille kokemuksille. Epäilykseni hyödyl-
lisyyden rajallisuudesta tarkoittaa, että kuvaamani lasten ja heidän kanssaan 
työskentelevien vahva toiminnallinen, psykologinen ja sosioemotionaalinen ko-
kemus ja ilmaisema näkemys taidekasvatuksen tärkeästä roolista varhaiskasva-
tuksessa tuskin johtaa merkittävään määrälliseen tai laadulliseen muutokseen 
varhaiskasvatuksen arjessa. Siirrettävyyttä toteutan kahdella tavalla. Sijoitan 
määrällisen tutkimukseni laadullisesti bioekologisen systeemiteorian ajassa ete-
nevään kehikkoon ja vertailen tuloksia. Toisekseen asetun taidekasvatuksen 
arkeen ja olen toimintaa ohjaavana aikuisena osa tarinallista taideleikkiä. Toi-
min usean lapsiryhmän kanssa, eri päiväkodeissa ja eri paikkakunnilla. Kum-
pikin tapa toimi. Vaikka varhaiskasvatuksen kontekstuaaliset tekijät muuttui-
vat vuosikymmenten kuluessa, yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen merkitys 
oli pysyvä. Taideleikkitutkimuksen lähtökohtana oli osallistumisen vapaaeh-
toisuus ja osallistujien palaute kanssaleikkijöille, toisille lapsille ja tutkijalle. 
Luotettavuus tutkimuksessani on rehellisyyttä. En erityisesti kokoa erinomai-
sesti onnistuneita tai epäonnistuneita hetkiä. Kumpiakin on riittävästi. Kuvaan, 
mitä näissä tilanteissa tapahtui ja niihin osallistuneiden kokemuksia ja teorioita 
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tapahtumista. Työotteeni haastattelutilanteessa oli dialoginen, utelias, haasta-
teltavaa kunnioittava sekä yhteistä ajattelua tutkiva. Haastattelun tuloksena 
löydän säännönmukaisuutta, näin tapahtui toistuvasti ja useamman kerran. 

Keskeisiä ihmistutkimuksen eettisiä vaatimuksia ovat tutkimukseen osal-
listuvien vapaa, informoitu suostumus, tutkimuksessa saadun tiedon luotta-
muksellisuus ja raportoinnin anonyymisyys, tutkittavan harhaanjohtamisen 
välttäminen sekä se, että tutkimus ei saa tuottaa vahinkoa tutkittaville (Pölk-
ki, 2016). Lasten ja etenkin alle kouluikäisten lasten tutkimista voidaan pitää 
sensitiivisenä. Sosiaalityön professori Merja Laitisen ja tutkija Tuula Uusitalon 
(2007) mielestä eettinen vaade on, ettei tutkija jää kiinni henkilökohtaisiin ar-
voihinsa ja arvostuksiinsa. Kiinnitin erityisesti huomiota lasten oikeuksiin, niitä 
ikätasoisesti, yhdessä lasten kanssa keskustellen, konkretisoiden ja mahdollisia 
seurauksia ennakoiden (Ruoppila, 1999).

Hänninen (2010) muistuttaa, että narratiiviselle lähestymistavalle on omi-
naista eettisten kysymysten vahva korostus. Narratiivinen tutkimusote on sekä 
mahdollisuus tarkastella tutkimuksen kohteena olevien ihmisten arvoja ja mo-
raalisia jäsennyksiä, että tutkimuksen kohdehenkilöitä ja ihmisyyttä ylipäätään 
erityisellä tavalla kunnioittava metodologia. Näin toimiminen saattaa synnyttää 
narratiivisen tutkimuksen tekijöissä moraalista itsetyytyväisyyttä, jopa oletus-
ta, että tutkimuseettiset kysymykset on jo lähestymistavan valinnalla ratkais-
tu. Toisaalta etiikan vahva korostus merkitsee, että tavoitteeksi asetetaan kor-
keiden tutkimuseettisten ihanteiden noudattaminen pikemmin kuin eettisten 
minimivaatimusten täyttäminen. Tämä puolestaan saattaa tuottaa suorastaan 
halvaannuttavaa tietoisuutta siitä, ettei eettistä moitteettomuutta ole koskaan 
mahdollista saavuttaa (Hänninen, 2010). Tutkijan on löydettävä oikeanlaisen 
suojelun, kunnioituksen ja tasa-arvoisen välittämisen yhdistelmä (Pölkki, 2016). 
Tästä syystä olin tutkimukseni viimeisessä vaiheessa erittäin herkkä tutkitta-
vieni tulkinnoille. Kuitenkin olettamatta, että se on ainoa totuus. 

Olen työskentelyni kuluessa ottanut huomioon tutkimuksen eettisen näkö-
kulman ja noudattanut hyviä tieteellisiä käytäntöjä (Tutkimuseettinen neuvot-
telukunta, 2013). Teen työtäni tarkoituksellisen rehellisesti ja huolellisesti. Olen 
tarkistuttanut haastateltavillani heitä koskevan tekstin, myös lapsilta. Tallenta-
mani aineisto on ainoastaan omassa käytössäni. Tutkimus jo varhaisimmassa 
vaiheessaan edusti avoimuutta (sivut 6, 68, 100) ja sen toteuttamisen edelly-
tyksenä oli läpinäkyvä lupaprosessi. Olen hankkinut tarvittavat tutkimusluvat 
tutkittaviltani ja varhaiskasvatuksen järjestäjiltä, toimipisteiden johtajilta sekä 
informanteilta sekä korostanut osallistumisen vapaaehtoisuutta.
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12.2 Pohdintaa

-

-

-

-

-
-

Taulukko 2. Taidekasvatuksen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakennemalli (Kuosmanen, 
2021)

Lapsen oikeudet Hyvinvointi 
(Allardt) Taidekasvatus Tarpeet 

(Maslow)

Protection
Loving 

Vuorovaikutus ja 
suhteet

Vuorovaikutus 
Neuvonta, ohjaus, 

opetus
Sosiaaliset suhteet

Participation Being
Osallisuus

Toiminta, 
tekeminen

Oppiminen, leikki
Tutkiminen ja 

oppiminen

Provision Having
Elinolot

Oppimisympäristö
Malli

Tunneilmapiiri
Hoiva
Turva

-

ympäristöä, jossa lapsilla on tilaa toimia turvallisesti ja saada kokemuksia ja jos-
-

-

-
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ja taidot, päiväkodin vastavuoroinen toimintakulttuuri ja tarkoituksenmukaiset 
tilat (Kuosmanen, 2017, 2021).

Osallisuuden, lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen edellytys on 
turvallinen lähiympäristö ja toimiva suhdeverkosto. Hyvät ihmissuhteet ja niitä 
tuottava vuorovaikutus perustuu vuorovaikutteiseen toimintaan. Siinä korostuu 
lapsen ja hänelle läheisten ihmisten yhdessäolo, yhteistoiminta, yhteiset tunne-
kokemukset ja arvot. Jokaisen ihmisen, ison ja pienen, elämän eettinen pohja ja 
kyky moraalisiin valintoihin rakentuu myönteisten suhdetaitojen varaan (Bardy, 
2013). Varhaiskasvatuksen taidekasvatus tarjoaa turvallisen ja rajatun ympäris-
tön harjoitella sitä, mitä ympäröivä maailma laajemmin tarjoaa ja auttaa myö-
hempään omatoimiseen harrastamiseen. Taiteen vastaanottaminen ja tekemi-
nen vaatii aikaa. Lapsi oppii tekemään havaintoja, tunnistamaan ja erottamaan 
niitä. Hän oppii myös käyttämään oppimaansa. Vauvan varhainen oppi ennustaa 
taaperona osaamista ja eskarin oppimaan oppimista (Kuosmanen, 2017, 2021). 

Ihmiselle on tarpeen kuulua yhteisöön ja elää sovussa luonnon kanssa. Lapsi 
kokee yhteisönsä merkitykselliseksi, kun hän voi toimia siinä omien edellytys-
tensä mukaisesti ja saa tyydytystä osaamisensa kehittymisestä (Bardy, 2013). 
Taidekasvatus on elämän alusta lähtien vuorovaikutusta, joka luo edellytykset 
lapsen vahvan minäidentiteetin kehittymiselle ja yhteenkuuluvuuden tunteen 
vahvistumiselle. Yhteinen juonellinen taideleikki, teatteriesitys tai ryhmässä 
laulaminen luovat yhteisölle yhteenkuuluvuuden henkeä. Vauva tunnistaa jo 
ennen syntymää lähiympäristöstään tulevat äänet, ne, jotka tuottavat turvaa 
ja/tai aiheuttavat huolta. Vauva myös tunnistaa melodioita, joista rauhoittuu tai 
innostuu. Näiden avulla lapsi on varhain tietoinen, että ei ole yksin, vaan että 
lähellä on toinen (Kuosmanen, 2017, 2021).

Ensimmäinen tutkimustehtäväni neljästä oli paitsi tutkia varhaiskasvatuk-
sen taidekasvatusajattelua myös tutkijuuttani neljän vuosikymmenen ajalta. 
Lähtökohtana oli oma aikaisempi tutkimukseni. Aloittaessani tutkin nykyhet-
keä ja parhaillaan tapahtuvaa, nyt saatoin reflektoida tekemiäni ratkaisuja ja 
nähdä, mikä tuloksissani ja johtopäätöksissäni oli kestävää ja mikä ei. Osa oli ja 
osa ei. Tulokset, joita pidin alkuperäistutkimuksessa tärkeimpinä ovat sitä yhä, 
ja niissä on myös tapahtunut merkittävä muutos. Näitä olivat lapsinäkökulma, 
leikki osana varhaiskasvatusta sekä asenteellinen, fyysinen ja materiaalinen 
elinympäristö. Lapsinäkökulma vahvistui lisääntyneenä lapsikeskeisyytenä ja 
osallisuutena. Leikki sai sijaa ja tilaa lasten arkielämässä. Lasten elinolosuh-
teet muuttuivat. Lapsen sekä hyvän kehityksen ja elämän mahdollisuudet, että 
uhat lisääntyivät. Kahdeksankymmentäluvulla lapsi ei tehnyt taidetta, tänään 
taidekasvatus on osa varhaiskasvatuksen perusteita (2018). Tutkimukseni kertoi 
ja kertoo lasten elävän taidekasvatuksen suhteen eriarvoisissa olosuhteissa. En 
näe pitkäaikaisen tutkimuksessani tuloksissa varhaiskasvatuksen taidekasva-
tuksen tasaavan erilaisista olosuhteista johtuvia eroja. Päinvastoin lisääntyneitä 



244

taidekasvatuksen mahdollisuuksia hyödyntävät ne perheet ja päiväkodit, joissa 
vanhemmilla ja työntekijöillä on lähtökohtaisesti myönteinen suhtautuminen 
ja kokemuksia taiteesta. Tutkimuksessani päiväkotien tasokkaan ja monipuoli-
sen taidekasvatuksen edellytykset, työntekijöiden peruskoulutuksessa taideai-
neiden osuus alkoi pienentyä samaan aikaan, kun opetusministeriön taloudel-
linen tuki paikallisille lastenkulttuurikeskuksille käynnistyi ja taidekasvatus 
alkoi siirtyä kodeista ja päiväkodeista näiden ulkopuolella tapahtuvaan harras-
tamiseen. Aikaväli ei ole riittävän pitkä valaisemaan, mitä henkilöstön muut-
tuneet koulutusmahdollisuudet vaikuttavat varsinaisesti varhaiskasvatuksen 
taidekasvatukseen. 

Toisessa tutkimustehtävässäni keskityin tutkimaan narratiivisen ja koko-
naisvaltaisen taidetiedon ja tietämisen teoreettisfilosofista kirjallisuutta ja 
lapsen moniaistista keho-mieli kokonaisuutta. Tutkimustulosteni avulla loin 
luonnoksen varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen kokonaisvaltaisesta vuoro-
vaikutuksellisesta tarinamallista. Sitä edelsi tutkimukseni persoonallisuuden, 
erityisesti taidekasvatuksellisen persoonallisuuden määritelmästä. Näin, koska 
käytin kasvatustieteellisessä tutkimuksessani psykologisesti määriteltyä per-
soonallisuuskäsitystä. Se on yksilöllinen ja sivuuttaa vuorovaikutuksen, joka 
taas Brunerilta (1983) omaksumani taidekasvatusajatteluni lähtökohta. Nar-
ratiivinen tieto johdattelee tarinaan ja narratiivinen taidetieto vuorovaikutuk-
selliseen taidetarinaan.

Kolmas tehtäväni oli tutkia varhaiskasvatuksen taidepedagogiikkaa ja sitä, 
kuinka tarinamalli on sovellettavissa varhaiskasvatuksen kontekstiin. Hahmo-
tin taideoppimisen spiraalisen ja taidetaitojen kehittymisen vuorovaikutukselli-
sen mallin. Tämä johti tarinalliseen leikkiin ja lopulta juonelliseen taidetarina-
leikkiin. Leikki on lapsilähtöistä ja -keskeistä sekä lapsen kehityksen huomioivaa 
kuin myös pääasiallista tutkimustoimintaa. Päädyin ajatukseen, että varhais-
kasvatuksen vahvuus on vertaisryhmä ja että taideleikissä ryhmä toimii tasaver-
taisesti, erilaisuuksia hyödyntäen ja lapset toinen toistaan tukien. Leikin turva 
on johdatteleva aikuinen, joka säätelee omaa toimintaansa. Hän on aktiivinen 
tai vetäytyy tilanteen mukaan ja antaa tilaa, kuitenkin turvaten jokaisen lap-
sen osallisuuden yhteisölliseen prosessiin. Taideleikissä ei ole yhtä oikeata ta-
paa toimia tai vain yhdenlaista lopputulosta. Siihen liittyy sama ongelma kuin 
performanssin dokumentointiin, prosessi on vaikeasti tallennettavissa. Tutki-
mustyön kuluessa lasten vanhemmat välillä kyselivät, eikö päiväkodissa enää 
tehdä mitään. Ihmettely syntyi siitä, että pitkäkestoiset leikkiprosessit, vaikka 
niissä viikkokausia musisoitiin, tanssittiin, tuotettiin kuvia ja leikittiin kielellä 
eivät taltioituneet kotiin vietäviksi töiksi. 

Tutkija yleensä arvioi tutkimuksensa lopuksi tavoitteiden toteutumista, tut-
kimuksen onnistumista yleensä, konkretisoi havaitsemiaan epäkohtia ja esit-
tää uusia tutkimusavauksia. Pitkittäistutkimukseksi muuttuneen tutkimukseni 
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pulma on juuri pitkäksi venynyt aika. Tein havaintoja, joiden ensikohtaaminen 
herätti epäilyjä keskustelukumppaneissa, olivat he sitten työtovereita päivä-
kodissa, minua kokeneempia tutkijoita ja minua osaavampia taidekasvattajia. 
Tällaisia havaintoja olivat esimerkiksi leikin vähäisyys päiväkodissa, lasten ja 
aikuisten kokema kiireen aiheuttama stressi ja että kannattaisi kysyä lapsilta. 
Varsinainen oka oli kokemukseni taiteen moniaistisuudesta ja sen luontaisesta 
läsnäolevuudesta lapsen kehityksessä.

Jos tänään aloittaisin vastaavaa tutkimusta, suurin muutos olisi tutkimus-
kumppanissani, tekisin tutkimukseni ensisijaisesti lasten kanssa. Neljävuosi-
kymmentä sitten minun oli mahdotonta käyttää tutkimusbudjettini rajoissa 
muita kuin toteuttamiani menetelmiä. Toisin on tänään. Observoinnin järjestely, 
toteuttaminen ja saadun aineiston käsittely oli työlästä, vaikkakin mielenkiin-
toista ja hauskaakin. Korrelaatioiden tulkinta ja sen kautta saamani lopputu-
los tuntui työmäärään nähden kevyeltä. Ymmärrän tekoni nyt toisin liitettyäni 
tutkimustulokseni laajempaan ajalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Taisinkin 
olla ihan ajassa, vaikka en niin haluaisi olla. Suunta, johon varhaiskasvatuk-
sen taidekasvatus vakaasti kulki, oli jo aikoja sitten niin viritelty. Yksilöllisyys 
ja sen korostuminen, jota pidin oman tutkimusasetelmani heikkoutena, onkin 
tänään valtavirtaa. Haluni tutkia lasten yhteisöä, jonka mielsin varhaiskasva-
tuksen varsinaiseksi resurssiksi, näyttäytyy ajastaan jälkeen jääneeltä aatteelta. 
Yhteisöt ovat kasvatuskeskusteluissa eilisen maailman tuotteita. Nykyiset val-
tapuheenaiheet, subjektiviteetti, osallisuus ja digitalisaatiokin korostavat yksi-
löllisyyttä unohtaen, että niitä ei ole ilman muita ja yhteisöä. Näen lopputule-
mani ja varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen kontekstin ja ympäristön entistä 
merkittävämpänä. 

Sihvosen (2020) sosiaalipoliittinen väitöskirja puhuu samasta ilmiöstä per-
hepolitiikan näkökulmasta. Se on vanhemmuuden ja vanhemmuuden raskaan 
tehtävän tukemista. Perheestä ei puhuta tärkeiden, iloa ja harmiakin tuottavien 
ihmissuhteiden yhteisönä, vaan erilaisten yksilöiden kokoelmana. Toiminta siir-
tyi yksilöiden ominaisuuksiin ja niiden mukaan luokitteluun. Tässä on se vaara, 
että ominaisuus määrittelee yksilön pysyvästi ominaisuudeksensa ja pysyvästi 
tietynlaiseksi. Kuitenkin ihminen muuttuu ainoastaan toiminnan kautta toimi-
malla ja toiminnassa tarvittavia taitoja kehittämällä. Näen päiväkodin yksise-
litteisesti lapsen näkökulmasta hänen kulttuuri-ihmiseksi kasvun, kehityksen 
ja oppimisen sekä kasvattamisen ja opettamisen merkittäväksi yhteisöksi. Näen 
lapsen hyvinvoinnin esisijaisen perustan olevan yhteisön, siinä tapahtuvan vuo-
rovaikutuksen rakentumisena ja yksilön yhteisöön kiinnittymisenä. Tämä tar-
koittaa yhteisön yhteistä toimintaa ja varhaiskasvatuksessa korostuu yhdistetty 
leikki- ja taidetoimintakokonaisuus. Varhaislapsuuden ja varhaiskasvatuksen 
tärkeimmät yhteisöt ovat perhe ja päiväkoti lähiympäristöineen. Seuraavana 
tulee koulu. Näissä yhteisöissä luodaan keskeisimmät sosiaaliset suhteet, ollaan 
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yhteisössä päivittäin pitkiä aikoja, vuodesta toiseen. Toistuvat kokemukset ja 
ihmissuhteissa rakentuva ilmapiiri vaikuttavat lapsen koko tulevaisuuteen ja 
on kaikkea muuta kuin samantekevää.

Makrosuunta on toisin päin, tuki tulee ulos perheestä, päiväkodista ja kou-
lusta muualla harrastamiseen. Vaikka erilaisten lastenkulttuurikeskusten tai-
teen ammattilaisten lapsille tuottama kulttuuritoiminta on laadukasta ja tai-
deopettajien taideosaaminen on tavallista koti-, päiväkoti- ja kouluopettajan 
osaamista vankempaa, siellä eivät ole mukana arjen kasvukumppanit. Myös 
ajalla, sen määrällä ja laadulla on väliä. Ei ole samantekevää, onko taide lap-
sen elämässä 40 tuntia vai 1600 tuntia vuodessa ja sellaiseen aikaan, kun lapsi 
on virkeä eikä se ole pois tärkeimmästä yhteisöstä kodista. Olen kokemukseni 
kautta varma, että laadukas taiteen varhaiskasvatus on hyväksi jokaiselle. Se 
mahdollistaa monipuolisen elämän taiteen harrastaja, taiteentekijänä, taiteen 
kokijana ja taiteen tutkijana. Varhaisvaiheessa taidekasvatus on taiteella ja tai-
teessa leikkimistä ja myöhemmin taiteen tekemistä taiteen leikkinä.
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EPILOGI

Opekin oppii, tai opepa se todella oppii. Sain toisen mahdollisuuden, vaik-
kakin uuden lapsiryhmän kanssa. Vahingosta viisastuneena aloitin yhdessä 
lasten kanssa. Aihe oli entinen, vuoden ajat ja ajan kulku.

Teimme lasten kanssa luonnontarkkailun vuosiohjelman. Se alkoi tiistai-

Otimme mukaan kiikarit, jotka olimme tehneet itse ja mistäpä muusta kuin 
vessapaperirullista. Vaikka meillä ei ollut suurta huolta kiikareiden tuhou-
tumisesta, rakennusainetta oli yllin kyllin, ne säilyivät kesään asti. Kiika-
reita huollettiin ja niillä oli yhdessä sovittu säilytyspaikka.

Meillä tarkkailuun kuului myös toinen tehtävä, jota varten työpareilla oli 
mukanaan muovipussi. Ainesvalinta ei ollut itsestään selvää, me kun olim-
me ympäristötietoisia. Ensimmäisellä kerralla meillä oli paperipussit, mut-
ta niille kävi kehnosti. Osa repeytyi jo ennen tarkkailupaikalle pääsyä ja 
lähes kaikki muut takaisin tullessa. Ne eivät kestäneet tutkimusaineiston 
kuljettamista. Kangaskassitkin hylättiin. Ne kun osoittautuvat vettä läpäi-
seviksi. Luotimme muovipusseihin. Ne kestivät ja säilyivät.

Tarkkailupaikalla merkitsimme kukin oman tarkkailupisteen. Yksi pari ke-
räsi kiviä, toinen käpyjä, kolmas ja neljäs keräsi keppejä, viides tamppasi 
jaloillaan ja kuudes ja seitsemäs piirsivät kepillä maahan jalkojen kuvat. 
Jouduimme välillä korjaamaan merkintöjämme, varsinkin sade teki omat 
piirustuksensa maahan. Varsinainen tarkkailutehtävä oli tutkia, mitä nä-
kyy, kuuluu, tuntuu ja kerätä niistä esimerkkejä pussiin. Sai myös haistaa 
ja maistaa. Tehtävä toistui yksitoista kertaa. Opellakin oli paikka ja hänen 
tehtävänsä oli ottaa valokuva siitä, mitä hän näki.

Jokainen tarkkailukäynti dokumentoitiin. Pienryhmissä kirjattiin piirrok-
sin havaintojen tulokset. Joukolla tyhjennettiin pussien sisällöt, tutkittiin 
ja vertailtiin edellisiin tarkkailukäynteihin. Mietittiin, mitä havaintoaineis-
tosta voi tehdä. Monenmoista. Kiinnostavaa oli seurata, mitä aika teki ai-
kaansaannoksillemme. Mieleeni jäi erityisesti joulukuinen kerta. Oli, niin 
kuin Ressu kirjansa aloitti, syksyinen synkkä yö, vaikka olikin aamu. Oli 
pimeää ja vettä vihmoi. Lumesta ei ollut tietoakaan. Mitä näkyi, ei mitään. 
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Mitä kuului, suhinaa. Miltä tuntui, inhottavalta ja märältä. Mitä kertyi 
pusseihin, hei ope on vaikee löytää, kun ei nää! Onneksi oli taskulamppu. 
Kun sitten päiväkodissa tyhjensimme pusseja, Nikoa ja Sisua nauratti. He 
käänsivät pussin ylösalaisin, kopistelivat ja sanoivat, tässä on. Sehän on 
tyhjä, oli toisten kommentti. Ei ole, sanoivat Niko ja Sisu. Se oli täynnä pi-
meää, mutta nyt se on valoa!
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versitatis Ouluensis E Scientitae Rerum Socialium, 119. Oulu: University Press.

Bresler, L. (2007). Visual and Performing Arts: A Chapter of the Curriculum Handbook. 
Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. 
London: Routledge.

Bresler, L. (toim.), (2013). Knowing bodies, moving minds: Towards embodied teaching 
and learning, 3. London: Springer Science & Business Media.

Bresler, L. (2017). Qualitative research methodology in music education. Teoksessa L. 
Bresler & R.E. Stake (toim.), Critical Essays in Music Education (s. 113-128). Lon-
don: Routledge.

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of human development. Cambridge: Mass. Har-
vard University Press.

Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. Annals of Child Development. 
Teoksessa R. Vasta (toim.), (1992), Six Theories of Child Development. Revised 
Formulation and Current Issues (s. 187-249). London: Jessica Kingsley Publishers.

Bronfenbrenner, U. (1993). On making human beings human. New York: Cambridge 
University Press.

Bronfenbrenner, U. & Morris, PA. (1998). Ecology of development. Teoksessa W. Damch 
& RM. Lerner (toim.) Handbook of child psychology. Theoretical models of human 
development (s. 993-1028). New York: John Wiley & Sons Inc.

Bronfenbrenner, U. (2002). Ekologisten järjestelmien teoria. Teoksessa R. Vasta (toim.), 
Kuusi teoriaa lapsen kehityksestä (s. 221–288). Helsinki: UNIpress.

http://proceedings.eurosa.org/1/vonbonsdorff2009.pdf


253

Bronfenbrenner, U. & Ceci, S.J. (2005). Heredity, environment, and the question “how”. 
A First Approximation. Teoksessa U. Bronfenbrenner (toim.), Making beings hu-
man. Bioecological perspectives on human development. London: Thousand Oaks: 
Sage Publications.

Brotherus, A. (1991). Vaihtoehtopedagogiikat ja varhaiskasvattaja –vertaileva tutkimus 
varhaiskasvattajasta Steiner-, Montessori- ja Freinet-pedagogiikassa. Lisensi-
aatintutkimus. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos. Helsinki: Yliopiston 
painatuskeskus.

Brotherus, A., Helimäki, E.& Hytönen, J. (1994). Opetus varhaiskasvatuksessa. Hel-
sinki: WSOY.

Brown, E.D., Benedett, M.B.& Armistead, E. (2010). Arts enrichment and preschool emo-
tion for low-income children at risk. Early Childhood Research Quartely, 25(1), 
112-124.

Bruner, J. (1963). Process of education. New York: Vintage Books.

Bruner, J. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge: Harvard University Press.

Bruner, J. (1975). The ontogenesis of speech acts. Journal of Child Language, 2, 1-19.

Bruner, J. (1976). Relevance of education. Harmondsworth: Penquin Books.

Bruner, J. (1980). Under five in Britain. London: Grant Mcintyre.
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Chomsky, N. (1983). Noam Chomsky ś views to the psychology of language and thought. 
Teoksessa R. Kieber (toim.), Dialogies on the psychology of language and thought.
New York: Plenum Press.

Chomsky, N, Berwick, R. (2015). Why only us. Language and evolution. Cambridge, 
MA: The MIT Press.

Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and 
mixed methods approach. London: Sage Publications. Thousand Oaks.

http://ecec-care.org


254

Csikszentmihályi, M. (1988). Society, Culture, and Person: a systems view of creativity. 
Teoksessa R.J. Stenberg (toim.), The Nature of creativity. Contemporary psycho-
logical perspectives (s. 325-339). Cambridge: Cambridge University Press.

Csíkszentmihályi, M. (2006). The Evolving Self. Helsinki: Rasalas Kustannus.

Cytowic, R.E. & Eagleman, D.M. (2018). Synesthesia. Cambridge, MA: MIT Press.

Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2007). Beyond quality in early childhood education 
and care. Language of evaluation. London: Falmer.

Damasio, A. (2010). Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. New York: 
Random House.
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Luquet, G.-H. (2001). Childreń s Drawings (Le Dessin Enfantin). London: Free Asso-
ciation Books.

Lurija, A. (2006). Klassosche romanische Wissenschaft. Teoksessa C. Kölb (Toim.), Die 
Psychologie der Kulturhistorischen Schulen. Göttingen: Vanderhoek & Rupracht.

Lyotard, J-F. (1979, 1984). The Postmodern Conditions. Minneapolis: University of Min-
nesota Press.

Lyytinen, P. (1978). The acquisition of Finnish morphology in early childhood. Jyväskylä 
Studies in Education, Psychology and Social Research, 37. Jyväskylä: Yliopiston 
monistamo.

Lyytinen, P. (2005). Mitä kirjallisuus on? Teoksessa M. Kantokorpi, P. Lyytinen & A. 
Viikari (toim.), Runousopin perusteet (s. 13–35). Helsinki: Yliopistopaino.

Lyytinen, P. (2014). Kielenkehityksen varhaisvaiheet. Teoksessa: T. Siiskonen, T. Aro, T. 
Ahonen, & R. Ketonen (toim.), Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet var-
haislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus.

Löfdahl, A. (2010). Förskolebarns gemensamma lekar – Mening och innehåll. Lund: 
Studentlitteratur.

Löfstedt, U. (2001). Förskolan som lärande kontext för barnens bildskapande. Göteborgs 
universitet. Institutionen för pedagogic och didaktik. Sciences, 153. Göteborg: Acta 
Universitatis Gothonburgensis.

Lönnqvist, B. (1992). Ting, rum och barn. Kansatieteellinen arkisto, 38. Ekenäs: 
Muinaismuistoyhdistys.

Löytönen, T. & Sava, I. (2011). Taidepedagogiikka tarinoiden ja tunteiden tulkkina. Teok-
sessa E. Anttila (toim.) Taiteen jälki. Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä (s. 
95–119). Teatterikorkeakoulun julkaisusarja, 40. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

MacIntyre, A. (2016). Ethics in the Conflicts of Modernity: An Essay on Desire, Practical 
Reasoning, and Narrative. Cambridge: Cambridge University Press.

https://www.oph.fi/documents/taiteen_perusopetus_2020.pdf
https://www.oph.fi/documents/taiteen_perusopetus_2020.pdf


271

Makkonen, E. (2010). Tutkijan rooli muistitietoetnografiassa. Elore, 17(1), 113–118.

Malaguzzi, L. (1998) History, ideas, and basic philosophy. Teoksessa G.E. Forman, C.P. 
Edwards & L. Candini. The Hundred Languages of Children: The Reggio Emilia 
Approach. London: Greenwood Publishing Group.

Malmivirta, H. (2011). Taide siltana sosionomiksi (AMK) kasvamisessa: toimintatut-
kimus taide- ja ilmaisuaineiden kehittämisestä postmodernin taidekasvatuksen 
suuntaan Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa 
vuosina 2001–2004. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Tampere: 
Tampere University Press.

Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särk-
kä, H. (2007). Oppimista tukevat ympäristöt. Johdatus oppimisympäristöaja-
tukseen. Helsinki: Opetushallitus.

Mantere, M-H. (1985). Herbert Read ja kasvatus taiteen avulla. Teoksessa: Salminen. 
A. (toim.), Näkökulmia taidekasvatukseen. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu-
sarja, B2. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Marjanen, K. (2009). Belly-Button Chord. Connection of pre- and postnatal music edu-
cation with early mother-child interaction. Jyväskylä studies in humanities, 130. 
Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Yliopistopaino.

Marton, F. & Pang, MF. (2008). The idea of phenomenogaphy and pedagogy of concep-
tual change. Teoksessa S. Vosniadou (toim.), International handbook of conceptual 
change. London: Routledge.

Maslow, A. (1943, 2015). A theory of human motivation. London: Rhode Island BN 
publishing.

Marx, K. (1967). Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Hamburg: Verlag von 
Otto Meinzer.

McAdams, D. (2015). The Art and Science of Personally Development. New York: Ameri-
can Psychological Association Press.

McClure, M. (2011). ! Pendejo! Preschoolers´ Profane Play: Why Children Make Art. The 
Journal of Social Theory in Art Education, 31, 1-25.

McClure, M., Tarr, P., Thompson, C. M. & Eckhoff, A. (2017). Defining quality in visual 
art education for young children: Building on the position statement of the Early 
Childhood Art Educators. Arts Education Policy Review, 118(3), 154–163. https://
doi.org/10.1080/10632913.2016.1245167. Haettu 17.10.2019.

McDonald, D.T. & Simons, G.M. (1989). Musical growth and development. Birth Through 
Six. New York: Schirmer Books.

Mead, M. (1928). Coming Age in Samoa. A Psychologial Study of Primitive Youth for 
Western Civilisation. New York: Morrow paperback editions.

Mead, G.H. (1934, 1979). Mind, self, and society: from the standpoint of a social behav-
iorist. Chicago: London university of Chicago Press.

Merley-Ponty, M. (1968). The Phemenology of Perception. London: Routledge.

https://doi.org/10.1080/10632913.2016.1245167
https://doi.org/10.1080/10632913.2016.1245167


272

Meretniemi, M. (2015). Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina. Aate- ja 
käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta. Helsingin 
yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Opettajankoulutuslaitoksen tutki-
muksia, 369. Vantaa: Hansaprint Oy.

Metsämuuronen, J. (2017). Basics of Test Theory. Teoksessa J. Metsämuuronen, Essen-
tials of Research Methods in Human Sciences, 1 (s. 66–183). New Delhi: SAGE 
Publications.

Metsäpelto, R-L. & Feld, R. (2009). Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset 
perusteet. Helsinki: PS-kustannus.

Mezirow, J. (2002). Transformative Learning: Theory to Practice. Columbia University. 
Teachers College. New York: Columbia University Press.

Mezirow, J. (2009) An overview on transformative learning. Teoksessa K. Illeris (toim.), 
Contemporary theories of learning: learning theorists…in their own words (s. 
90-105). London: Routledge.

Miettinen, R. (1995). Kognitiivisen oppimisnäkemyksen tausta. Valtion koulutuskeskus. 
Julkaisusarja B, 24. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Miettinen, R. (2002). Varieties of Constructivism in Education. Where we stand? Life-
long Learning in Europe, ERIC, 7 (1), 41–48.

Miettinen, R. (2016). Sivistys kilpailuyhteiskunnassa – mitä annettavaa Hegelillä on 
tänään? Kasvatus & Aika, 10 (3), 57–75.

Mikkola, A., Repo, L., Vlasov, J., Paananen, M., & Mattila, V. (2017). Varhaiskasvatuksen 
arvioinnin nykytila. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI. Julkaisut, 
22. Tampere: Juvenes Print.

Montessori, M. (1967). Lapsen salaisuus. Helsinki: WSOY.

Munter, H., Kuvaja, T., Viitanen, H. (1977). Alle kolmivuotiaiden lasten päiväkotien 
kasvatustyö. Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitos. Raportti, 191. Jyväskylä: 
Yliopiston monistamo.

Munter, H. (2001). Pienten lasten vertaissuhteet ja ystävyys. Teoksessa A. Helenius, K. 
Karila, H. Munter, P. Mäntynen & H. Siren-Tiusanen (toim.), Pienet päivähoidos-
sa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen perusteita. Helsinki: WSOY.

Murto, K. (2000). Näkökohtia yhteisölliseen oppimiseen ja oppimaan oppimiseen. Kat-
sauksia. Aikuiskasvatus, 2(20), 142-150.

Musolf, G. R. (2003). Structure & agency in everyday life. An introduction to social 
psychology. Lanham: Rowman & Littlefield.

Muukka-Marjovuo, A. (2014). Taidetunteen kasvattaminen. Lilli-Törnudd taidekasva-
tuksen maailmoja luomassa. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Doctoral Dissertions, 
132/2014. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Helsinki: Unigrafia.

Männikkö, M. (2018). Kerronnan voima. Narratiivi sävellyksen tulkinnassa. DocMus-
tohtyorikoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Helsinki: Unigrafia.

Neisser, U. (1979). Cognition and Reality. Principles and Implications of Cognitive Psy-
chology. San Francisco: W.H. Freeman and Company.



273

Neisser, U. (1997) The conceptual self in context: Culture, experience, self-understand-
ing (s. 3-12). New York: Cambridge University Press.

Neisser, U. (2003). Cognitive psychology. Teoksessa M. Munger (toim.), The history of 
psychology: Fundamental Questions (s. 447-466). New York: Oxford University 
Press.

Neisser, U. (2014). Cognitive psychology. New York: Psychology Press. Taylor & Fran-
cis Group.

Nenonen, P. (2018). “Laulu syömment aukaisee”. Kokonaisvaltainen laulunopetus mu-
siikkiliikunnan avulla. Jyväskylä studies in humanities, 346. Jyväskylän yliopisto. 
Jyväskylä: University Printing House.

New, R.S. (2007) Reggio Emilia As Cultural Activity Theory in Practice. Journal of Early 
Child Care and Education, 46(1), 5-13.

Nevanen, S. (2015). Focusing on art education from the perspectives of learning, well-
being, environment and multiprofessional collaboration. Evaluation research 
on an arts education project in early childhood education centres and schools. 
Research Report, 373. University of Helsinki. Faculty of Behavioral Sciences. De-
partment of Teacher Education. Helsinki: Hansaprint.

Niemi, M. (2012). Lapsen ominaisuudet, perheen resurssit ja vanhempi-lapsisuhde lap-
sen kehityksen ennustajana-Pitkittäistutkimus varhaislapsuudesta kouluikään. 
Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Acta Universi-
tatis Tamperensiensis, 1766. Tampere: Tampere University Press- Juvenes Print.

Niikko, A. (2009). Varhaiskasvatuksessa lapsikeskeisyyden perusta on monitieteisessä 
ajattelussa. Kasvatus. 40(1), 69–82.

Niiniluoto, I. (1994). Järki, arvot ja välineet. Helsinki: Otava.

Niinistö, H. (2021). Tilannesidonnaiset ja autenttiset oppimisympäristöt taideoppimi-
sen mahdollistajana. Turun yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Opettaja-
koulutuslaitos. Julkaisuja, 507. Turku: Painosalama Oy.

Nikkola, T., Reunamo, J. & Ruokonen, I. (2020). Children’s creative thinking abilities 
and social orientations in Finnish early childhood education and care. Early Child 
Development and Care, 1–15. https://doi.org/10 .1080/03004430.2020.1813122. 
Haettu 30.03.2021.

Niiranen, P. & Kinos, J. (2001) Suomalaisen lastentarha- ja päivähoitopedagogiikan jäl-
jillä. Teoksessa K. Karila, J. Kinos & J. Virtanen (toim.), Varhaiskasvatuksen teo-
riasuuntauksia (s. 58–85). Juva: PS-Kustannus.

Nikander, I. (2002). Oikea tapa tulla kehään. Esipuhe Gadamer -suomennokseen. niin 
& näin, 34, 64–65.

Notko, M. & Sevón, E. (2018). Konfliktit lasten perhesuhteissa. Teoksessa P. Eerola & H. 
Pirskanen (toim.), Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus.

Nummenmaa, T. (1979). Varhaiskasvatukseen kytkeytyvän psykologisen tutkimuksen 
näköaloja. Kasvatus, 10.

https://doi.org/10 .1080/03004430.2020.1813122


274

Nummenmaa, A.R. (2011). Varhaiskasvatuksen tutkimus ja varhaiskasvatustutki-
mus. Näkymätön näkyväksi. Varhaiskasvatustutkimuksen kutsuseminaarin 
2010 kooste. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 3. Helsinki: Sosiaali- ja 
terveysministeriö.

Numminen, A. (2005). Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi. Tutkimus aikuisen 
laulutaidon lukoista ja niiden aukaisemisesta. Studia Musica, 25. Sibelius-Aka-
temia. Helsinki: Hakapaino.

Nurmi, K.E. (1996). Johdatus kasvatuksen filosofisiin ja historiallisiin perusteisiin. 8. 
painos. Helsingin yliopisto. Helsinki: Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2009). 
Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY.

Nurmilaakso, M. (2006). Lukemisen alkeita päiväkodissa: Lastentarhanopettaja ja al-
kava kuusivuotias lukija. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekun-
ta, Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia, 267. Helsinki: Yliopistopaino.

Nurmilaakso, M. (2011) Pienen lapsen kielellinen tietoisuus osana kielen kehitystä. Teok-
sessa M. Nurmilaakso & A-L. Välimäki. (toim.), Lapsi ja kieli. Kielellinen kehitty-
minen varhaiskasvatuksessa. THL. Opas, 13. Helsinki: Unigrafia-Yliopistopaino.

Nussbaum, M. (2011). Creating Capabilities. The Human Development Approach. Cam-
bridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

Ojala, M. 1985. Varhaiskasvatuksen perusteita. Rauma: Kirjayhtymä.

Ojala, M. 1993. Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. Helsinki: Kirjayhtymä.

Ojala, M. (2009). Varhaiskasvatuksen käytännön kehittäminen reflektion avulla. Teok-
sessa A-R. Mäkitalo, M. Ojala, T. Venninen & B. Vilpas (toim.), Löytöretkellä omaan 
työhön. Kehittämistä ja tutkimista päiväkodin arjessa. (s. 27–36). Pääkaupunki-
seudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkai-
susarja, 22. Helsinki: Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus SOCCA ja HeikkiWaris 
-instituutti.

Ojala, M. (2021). Perusteita ja haasteita varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulun 
alun kehittämiselle erityisesti lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. 
Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen julkaisuja. Helsinki: Unigrafia.

Onnismaa, J. (2008). Hiljainen tieto kulttuurien rakenteissa: Kollektiivinen muistami-
nen ja muistamattomuus. Kirjassa A. Toom, J. Onnismaa & A. Kajanto (toim.), 
Hiljainen tieto: Tietämistä, toimimista, taitavuutta. Aikuiskasvatuksen 47. vuo-
sikirja (s. 83–102). Helsinki: Kansanvalistusseura.

Onnismaa, E-L. (2010). Lapsi, lapsuus ja perhe varhaiskasvatusasiakirjoissa 1967–
1999. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Tutkimuksia, 313. 
Helsinki: Yliopistopaino.

Onnismaa, E-L. & Paananen, M. (2019). Varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmatradi-
tion muotoutuminen Suomessa 1970-luvulta 2010-luvulle. Teoksessa T. Autio, L. 
Hakala & T. Kujala (toim.), Siirtymiä ja ajanmerkkejä koulutuksen opetussuun-
nitelmatutkimuksen näkökulmiin. Tampere: Tampere University Press.



275

Opetushallitus. (2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet, 
17. Tampere: Juvenes Print. – Suomen Yliopistopaino Oy.

Opetushallitus. (2017). Taiteen perusopetus. Opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: 
Opetushallitus.

Opetushallitus. (2018). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet, 
3a. Helsinki: Punamustat Oy.

Opetusministeriö. (1979). Lastenkulttuuritoimikunnan mietintö, 32. Helsinki: Valtion 
painatuskeskus.

Opetusministeriö. (1989). Esitys taiteen perusopetuksesta. Työryhmämuistioita, Hel-
sinki: Opetusministeriö.

Opetusministeriö. (1990). Esitys lastentarhanopettajien ja sosiaalikasvattajien taiteeseen 
erikoistuvasta koulutuksesta. Työryhmämuistiota, 19. Helsinki: Opetusministeriö.

Opetusministeriö. (2003). Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma 2003. Opetusministeriön 
julkaisuja 29. Helsinki: Opetusministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2014). Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmak-
si. Työryhmämuistioita ja selvityksiä 6. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2014). Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehit-
tämisen suuntalinjat. Työryhmämuistioita ja selvityksiä, 12. Helsinki: Opetus- ja 
kulttuuriministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2017). Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripoli-
tiikan strategia 2025.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2021). https://minedu.fi/lastenkulttuurin-edistaminen. 
Haettu 15.01.2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2021). https://minedu.fi/suomen-malli. Haettu 
15.01.2021.

Opintopolku.fi. (2021). https://www.uef.fi/fi/koulutus/varhaiskasvatuksen-opettaja. 
Haettu 01.06.2021.

Orff, C. & Keetman, G. (1950). Schulwerk. New York: Associated Music Publ.

Ovaska-Airasmaa, M. (1992). Kuvallinen taidekasvatus päivähoidontoiminnassa: Teo-
riataustaa ja käytännön johtopäätöksiä lapsen kuvan tekemisestä ja sen ohjaa-
misesta. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Paananen, P. (2003). Monta polkua musiikkiin. Tonaalisen musiikin perusrakenteiden 
kehittyminen musiikin tuottamis- ja improvisaatiotehtävissä ikävuosina 6–11. 
Jyväskylä studies in humanities, 10. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: University 
Printing House.

Paananen, M. (2017). Imaginaries of Early Childhood Education Societal roles of early 
childhood education in an era of accountability. Helsingin yliopisto. Käyttäytymis-
tieteellinen tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, 
3. Helsinki: Yliopistopaino Unigrafia.

https://minedu.fi/lastenkulttuurin-edistaminen
https://minedu.fi/suomen-malli
https://www.uef.fi/fi/koulutus/varhaiskasvatuksen-opettaja


276

Paatela-Nieminen, M, & Kupiainen, R. (2019). Taidekasvatus ja monilukutaito. Teoksessa 
T. Autio (toim.), L. Hakala (toim.) & T. Kujala (toim.), Siirtymiä ja ajanmerkkejä 
koulutuksessa. Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia. Tampere: Univer-
sity Press.

Pajamo, R. (2009). Laulusta tulee kansakoulun pakollinen oppiaine. Teoksessa J. Lou-
hivuori, P. Paananen & L. Väkevä. Musiikkikasvatus. Näkökulmia kasvatukseen, 
opetukseen ja tutkimukseen. Suomen musiikkikasvatusseura. Vaasa: Suomen mu-
siikkikasvatusseura – FiSME ry.

Pantsu, L. (2010). Ensimmäiset elämykset. Musiikkiin integroitu taidekasvatus osana 
vauvaperheiden elämää. Musiikkikasvatuksen lisensiaatintutkielma. Jyväskylän 
yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Musiikin laitos. Jyväskylä: University Press.

Parsons, M.J. (1998). Integrated curriculum and our paradigm of cognition in the arts. 
Studies in Art Education 39 (2). London: Glasstree.

Pekkilä, S. (toim.), (2021). Mahdolliset maailmat. Puheenvuoroja taidealojen opetta-
juudesta ja opettajakoulutuksen kehittämisestä. Taideyliopisto. Vantaa: Hansa-
print Oy. 

Perkiö, S., Kaikkonen, M. & Oksanen, T. (2014). ORFF Opetussuunnitelma. Helsinki: 
Ja-SeSoi ry.

Pestalozzi, J.H. (1894, 1994) How Gertrude Teaches her Children (englanniksi L.E. Hol-
land & F.C. Turner). London: Swan Sonnenschein.

Piaget, J. & Inhelder, B. (1977). Lapsen psykologia. Jyväskylä: Gummerus.

Piipponen, O. & Karlsson, L. (2021). ” Our stories were pretty weird too”-Children as 
creators of a shared narrative culture in an intercultural story and drawing ex-
change. The Journal of Educational Research, 106, 101720.

Pirnes, E. & Tiihonen, A. (2010). Hyvinvointia liikunnasta ja kulttuurista. Käsitteiden, 
kokemusten ja vastuiden uusia tulkintoja. Kasvatus & Aika 4(2), 203–235.

Pirnes, E. & Kangas, A. (2015). Kulttuurin hallinnon ja lainsäädännön kehitys. Teok-
sessa I., Heiskanen, A., Kangas, & R. Mitchell (toim.), Taiteen ja kulttuurin ken-
tät. Perusrakenteet, hallinta ja lainsäädäntö (s. 23–108). Tallinna: Tietosanoma.

Pirskanen, H. & Eerola, P. (2018). Johdanto: tunteet perhe- ja läheissuhteissa. Teoksessa 
P. Eerola & H. Pirskanen (toim.) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus.

Pitkänen, M. (2011). Vastuun paikka! Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa.
http://www.socca.fi/files/1404/. Haettu 19.10. 2019.

Polanyi, M. (1967, 1986). Personal knowledge. Towards a post-critical philosophy. Chi-
cago: The University of Chicago press.

Polanyi, M. (1967, 2003). The tacit dimension. London: Routledge & Kegan.

Polkinghorne, D. E. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. Teoksessa J. 
A. Hatch & R. Wisniewski (toim.). Life history and narrative. (s.5–23). London: 
Falmer Press.

Polkinghorne, D.E. (2007). Validity Issues in Narrative Research. Qualitative Inquiry, 
13(4), 471–486.

http://www.socca.fi/files/1404/


277

Porna, I. (1994). Taiteen perusopetus ja alle kouluikäiset. Teoksessa T. Surakka (toim.) 
Lapsi keksii maailman uudelleen (s. 14–27). Helsinki: Kuntaliitto.

Posner, M. (1980). Orienting of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychol-
ogy, 32, 3-25.

Postareff, L. & Lindblom-Ylänne, S. (2008). Variation in teachers´descriptions ofbtheir 
teaching – Broading the understanding of teaching in higher education. Learning 
and Instruction, 18(2), 109-120.

Postman, N. (1985). Lyhenevä lapsuus. Helsinki: WSOY.

Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (toim.), (2011). Educational Encounters: Nordic 
Studies in Early Chidhood Didactics. London: Springer.

Pramling Samuelsson, I., Asplund Carlsson, M., Olsson, B., Pramling, N. & Wallerstedt, 
C. (2009). The art of teaching children the arts: music, dance and poetry with chil-
dren aged 2-8 years old. International Journal of Early Years Education, 17(2), 
119-135.

Pramling Samuelsson, I. Sheridan, S. & Hansen, M. (2013). Young children ś experience 
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LIITE 1. TIIVISTELMÄ LISENSIAATIN TUTKIELMAN 
(1994) EMPIIRISEN OSAN TUTKIMUKSESTA JA TUT-
KIMUSTULOKSISTA.

1. Taustaa

-
-

2. Tutkimusasetelma

2.1. Tutkimuskohde

-
-
-

-

-

-
-



293

2.2. Tutkimustehtävät

-
-

2.3. Tutkimuksen toteuttaminen

Taulukko 1. Tutkimusvälineet, tutkimustehtävät ja -menetelmät

Väline Tutkimustehtävä Analyysimenetelmä

Aikabudjetti Ajankäytön tarkkailu Frekvenssit, prosenttiluvut

Haastattelu Asenteiden, käsitysten, tapojen, 
toiveiden, persoonallisuuden 
kartoittaminen ja kuvaaminen

Sisällönanalyysi
frekvenssi- ja prosenttijakaumat

Kysely Asenteiden, käsitysten, tapojen, 
toiveiden, ajankäytön, lapsen 
persoonallisen kehityksen, 
kiinnostuksen ja taitojen, 
kodin ja päiväkodin suhteen ja 
vanhempien omien harrastusten, 
kiinnostuksen kohteiden ja 
kasvatuskäytäntöjen arvioiminen

Frekvenssi- ja prosenttijakaumat, 
keskiarvot, ristiintaulukointi, 
faktorianalyysi, 
korrelaatiokertoimet

Päiväkirja Toiminnan toteutumisen 
seuraaminen, henkilökunnan 
asenteiden, käsitysten, toiveiden, 
tunteiden, kasvatuskäytäntöjen ja 
taitojen kuvaaminen

Sisällönanalyysi
frekvenssi- ja prosenttijakaumat, 
keskiarvot

Mittarit Persoonallisuuden kehityksen 
kuvaaminen ja selittäminen 
taitojen saavuttamisena

Frekvenssi- ja prosenttijakaumat, 
keskiarvot, ristiintaulukointi, 
korrelaatiokertoimet, 
faktorianalyysi

Välineet

-
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-

-
-

-

-
-
-

Ensimmäinen tutki lapsen motorisia, kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaali-

Analyysimenetelmät

Käytän tulosten kuvailuun pääasiallisesti frekvenssi-, keskiarvo- ja prosentti-

2.4 Kuvailevia tutkimustuloksia

Lapsi ominaisuuksina

motorisesti
-

dinatiiviset liikkeet tuottivat vaikeuksia, kun taas kaikki lapset osasivat leikata 

-
-

-

kielelli
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vahvemmat. Tuki kielen rakenteen ja kieliopin hallintaan johti parempaan kie-
lellä ilmaisuun. Koulutettujen äitien lasten kielellinen ilmaisutaito oli muita 
parempi.

Lasten sosiaaliset perustaidot, orientoituminen toiseen ihmiseen ja aloit-
teiden tekeminen ja vastaanottaminen olivat kehittyneet tasapainoisesti. Lähes 
kaikki yli kolmivuotiaat hallitsivat myös monimutkaisempia sosiaalisia taitoja. 
Periksi antaminen tapahtui helpommin kuin puolensa pitäminen ja rakenta-
vasti toimivat lapset vastustivat hyökkääviä enemmän ryhmäpainetta ja olivat 
auliimpia jakamaan tavaroitaan. Kyseleminen ja mielipiteen ilmaiseminen liit-
tyivät yhteen. Ryhmästä vetäytyminen ja suoriutumisen pelko osuivat erittäin 
usein samoille lapsille. Lasten emotionaaliset taidot vaihtelivat ja olivat usein 
suhteessa lasten vireystilaan, ryhmän ilmapiiriin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Lasten taiteen, niin musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteen kuin teatterin vas-
taanottamisen taidot olivat huomattavasti kehittyneempiä kuin taiteen tuot-
tamisen taidot. Musiikkitaitojen kehittymisjärjestys näytti progressiivisen 
vaiheajattelun kaltaiselta. Näistä ensimmäisinä oli äänen voima ja tempo. Seu-
raavaksi tuli äänen taso. Kolme lasta viidestä pystyi erehtymättömästi tunnis-
tamaan ja erottamaan maan duuri- ja mollisoinnut. Lasten motoriset taidot 
kehittyivät harjoittelemalla. Ne olivat tiiviissä yhteydessä sekä lapsen haluun 
liikkua ja laulaa itsekseen, kuin myös taitoihin laulaa ja liikkua.

Lapsi hallitsi kuvataiteen perustekijät melko hyvin. Monimutkaisemmat 
taidot kehittyivät yksinkertaisia hitaammin. Suurin osa lapsista kävi mielellään 
taidenäyttelyissä ja osallistui ohjattuun toimintaan, mutta vain joka kolmas lapsi 
piti kuvallisesta toiminnasta ja arvosti omaa työtään. Silmän ja käden toimiva 
yhteistyö lisäsi halukkuutta kuvalliseen toimintaan. Taitojen kehittyessä jaksa-
miskyky kasvoi, samoin kyky muistaa näkemäänsä ja taito tunnistaa erilaisia 
kuvien tekemisen tekniikoita. Oma-aloitteinen piirtely liittyi itsestä kertovan 
tarinan luomiseen. Olennaista oli oman työn arvostaminen.

Lapset olivat hyviä kuuntelijoita. Kielellä kertomisen taidot kehittyivät 
kuuntelemisen taitoja hitaammin. Lapset olivat vanhempiensa kaltaisesti sekä 
ahkeria, että passiivisia lukijoita. Lukuhetket olivat mieluisia, mutta ne harvoin 
virittivät yhteiseen leikkiin, piirtämiseen tai omiin kertomuksiin. Eniten lasten 
käsissä kuluivat erilaiset kuvakirjat ja sarjakuvalehdet. Kirjallisuuden vastaan-
ottaminen tapahtui ensin kokonaisuuksina, kuten musiikissa ja kuvataiteessa, 
tämän jälkeen heräsi kiinnostus yksityiskohtiin, kuten erilaisiin sanoihin. Las-
ten runsas omatoiminen lukeminen aktivoi aikuisiin kohdistuvia ääneen luke-
misen toiveita. Mitä enemmän lukemista esiintyi, sitä enemmän lapset kyseli-
vät ja keskustelivat kuulemastaan. Lapsen kiinnostus kirjallisuuden eri lajeihin 
osoitti yhtymäkohtia muihin taiteen alueisiin. Kuvakirjat virittävät enemmän 
piirustuksia ja leikkejä. Kysymykset ja kiinnostus kuvitustavasta herättävät ky-
symyksiä sanoista ja aktivoivat lapsia sanoilla leikkimiseen.
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-

-

Lapsen aika

Taulukko 2. Lapsen päivä

Aika Matti 5 v. Liisa 5 v. Liisa 6 v. Matti 6 v.

5.00 Ylös

5.30 ylös perhepäivähoitoon

6.00 naapuriin ylös

6.30 päiväkotiin

7.00

7.30 päiväkotiin

8.00 ylös

9.00 leikkii

10.00 ulos

12.30 päiväkotiin päiväkotiin

16.30 kotiin perhepäivähoitoon

17.00 naapuri hakee kotiin

17.30 ulkona ruokailu ulkona

18.00 kotiin tv-2 tv-2

18.30 kaupassa ruokailu leikkii kotiin

19.00 ruokailu leikkii leikkii

20.00 nukkumaan iltasatu iltasatu nukkumaan

21.00 nukkumaan nukkumaan

-
-

-

-
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Päiväkodin aika

Taulukko 3. Aika päiväkotien kokopäiväryhmissä

Aika Malli 1. Malli 2. Malli 3. 

6.30    

Vapaa leikki 

8.00 

12.00 

Päivälepo 

14.30 

16.30    

 = ruokailu  = toimintatuokio  = vapaa leikki 

    
 = ulkoilu  = musiikki   

-
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Päiväkotipäivä jakaantui kolmeen kokonaisuuteen, raskas, välimuotoinen 
-

-

-

joka tuli päiväkotiin aamiaiseksi, saattoi olla useamman vuoden päiväkodissa 
-

-

lapsi saattoi oma-aloitteisesti ja luvalla kysyä tai kertoa itselleen tärkeitä asi-

-

-
-

Perheiden aika

-

-
-

-

-
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-

-

Tila

Perheet -

-

-

Päiväkodit -

-
-

-

Välineistö

-

-
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-

-

Se oli puutteellinen ja pääasiassa aikuisten käyttöön tarkoitettua ja aikuisten 
Musiikki -

-
Kirjallisuutta 

-
Kuvataide

sisältänyt väriliidut ja - kynät, sormi- ja vesivärit sekä leveä- ja kapeakärkiset 
-

Teatteri -

Aikuisilla tuli olla oma välineistönsä, jotka olivat liikuttelemisen taitoa vaativia 

Toiminta

-

-
-
-

-
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-

-

-

-
sa, jossa teatteritoimintaa oli enemmän, myös työntekijöiden teatteritaidot oli-

Yhteenveto kuvailevista tuloksista

neljästä lapsesta oli kielellisesti taitava ja neljännes tarvitsi erityisesti kielellisiä 

-

-
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olivatko syynä kehityksestä johtuvat puutteelliset taidot, vaiko mahdollisuuk-
sien piiloleikki?

Kokonaisuutena lasten taiteen taidot olivat hieman erilaisia riippuen siitä, 
oliko hän tyttö tai poika, näkivätkö aikuiset hänet myönteisenä tai kielteisenä, 
oliko äiti enemmän tai vähemmän koulutettu, oliko äiti itse yleensä toimeen 
tarttuva tai enemmän muita kuuleva, vaatiiko äiti tuloksia tai antoiko niiden 
odottaa itseään, puuhasiko ainakin toinen vanhemmista lapsen kanssa tai oliko 
lapsi pääasiassa itsekseen, tekikö perhe yhdessä tai oliko jokainen perheenjä-
sen omissa oloissaan, tarjosivatko vanhemmat lapselle elämyksiä tai antoivat-
ko niiden tulla itsestään, olivatko vanhemmat itse kiinnostuneita taiteesta tai 
kuluiko elämä johonkin muuhun, käyttikö perhe ainakin joskus paikkakunnan 
taidepalveluja tai antoiko näiden odottaa parempaa aikaa, missä päiväkodissa ja 
missä lapsiryhmässä oli, keiden lasten ja aikuisten kanssa lapsi päivänsä vietti.

Lasten keskinäisiä persoonallisuuden ja taiteen taitojen kehityksen eroja se-
littävät vahvasti päiväkoti ja lapsiryhmä. Jokaisessa päiväkodissa oli sen oma 
kulttuuri, tapa toimia. Tämä vaikutti kaikkiin, lapsiin ja aikuisiin jokaisella 
tutkittavalla persoonallisuuden alueella. Erittäin merkitsevät erot olivat lasten 
motorisessa kehityksessä. Ero oli myönteisessä suhteessa tavoitteellisesti ohja-
tun liikunnan määrään, mitä enemmän ohjattua ja tavoitteellista liikuntaa, sitä 
kehittyneemmät olivat motoriset taidot. Ryhmän erot olivat nähtävillä erittäin 
merkittävinä motorisen, sosiaalis-emotionaalisen, musiikillisen, kirjallisen ja 
kuvataiteellisen kehityksen alueella, kohtalaisen merkittäviä kielen- ja teatteri-
taitojen kehityksessä. Nämä ryhmät poikkesivat toiminnan määrän, välineis-
tön käytön, henkilökunnan innostuneisuuden ja lasten keskinäisten suhteiden 
intensiteetin suhteen niin, että mitä enemmän sitä paremmin.

Pienempiä erotekijöitä olivat tyttöjen ja poikien keskinäiset erot musiikillisen 
ja kuvallisen kehityksen alueella, tyttöjen eduksi 1 % tasolla. Lasten ikä selitti 
ainoastaan motorisia ja kielellisiä taitoja, iäkkäämpien hyväksi. Henkilökunnan 
myönteisinä kokemat lapset kehittyivät kielteisinä koettuihin paremmin kai-
killa tutkittavilla alueilla, erityisen merkittävästi kirjallisuuden ja kuvataiteen 
taidoissa 0,1 %. Äidin aktiivisuus näkyi yhteytenä lapsen hyvään kielelliseen, 
sosiaalis-emotionaaliseen ja musiikilliseen kehitykseen. Äidin sallivuus puo-
lestaan edesauttoi lapsen motorista kehitystä. Vanhempien rohkeina kokemat 
lapset olivat musiikillisesti kehittyneempiä, ketterät taas kielellisesti, sosiaalis-
emotionaalisesti ja kirjallisuuden taidoiltaan edistyneempiä.

Perheen yhteinen ajankäyttö, etenkin yhteinen lukeminen oli yhteydessä lap-
sen kielenkehitykseen, kun taas vanhemman osallistuminen lasten leikkeihin 
näkyi lapsen motorisissa taidoissa.

Taidekasvatuksen toteutumisen esteet olivat monenlaisia, asenteellisia, tie-
dollisia, taidollisia ja välineellisiä.
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2.3. Selittäviä tutkimustuloksia

Lapsen rooli

-

-
kaan kasvatettavan ympäristöön orientoituvan toimijan, tarkkailijan, ilmaisi-

-

-

-

Ilmaisija ja tekijä olivat molemmat kiinnostuneita taiteesta, mutta sen eri 
-

Vaikka musiikki, kirjallisuus ja kuvataide painottuivat suurelta osin eri faktoreil-
le, niiden ilmaisulliset, sosiaaliset ja tarkkailuun keskittyneet taidot kasaantuvat 

Kasvattajan rooli

-

-
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-

-

-

-

-

Taidetarinan kertoja ja kuulija

-

kasvattajien lasten musiikin, kuvataiteen ja teatterin ilmaisulliset taidot, niin 
-

-

Kuvio 1. Kasvatettavan ja kasvattajan roolien yhteyksistä
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LIITE 2. TIIVISTELMÄ SISÄLLÖN ANALYYSISTÄ JA 
VUONNA 1994 TOTEUTETUN ANALYYSIN LÄHDEKIR-
JALLISUUS

-

Totean analyysia toistaessani, että analyysiin päätynyt teoria-aineisto vastaa 
-
-

-

ensimmäiset taiteen opetussuunnitelmansa ja koska kyse oli opettamisesta ja 

-
-

-

-
zi esitellessään Reggio Emilian taidekasvatuksen opetussuunnitelmaa osoitti 

-

-

-
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Analyysin perusaineisto on ekologinen malli (Bronfenbrenner, 1979. Nyt eko-
loginen systeemiteoria, 2005), kasvatuksen kulttuurinen teoria (Bruner, 1996, 
representaatioteoria, 1980, teoria narratiivisesta ja praktisesta ajattelusta, 1986, 
narratiivinen kehitysteoria, 2003), Piaget ń kognitiivisen kehityksen vaiheteoria 
(1977), Vygotskyn lähikehityksen vyöhyketeoria (1978), Chomskyn transfor-
maatioteoria (1983, 2015), Neisserin havaitsemisen skeemateoria (1979, 2014), 
Gardnerin Moniälykkyyden teoria, MI (1983, 2013), antropologinen kulttuurin-
tutkimus (Lèvi-Strauss, 1976. Nyt kognitiivinen antropologia, Andrade & Quinn, 
2005). Täydennyksenä on intersubjektiivinen vuorovaikutusteoria (Trevarthen, 
2001, 2016).

Analyysini vaiheet; teorioiden yleiskuvaus, osiin jakaminen sen mukaan, 
mitä ja miten niissä esiintyy varhaiskasvatus, taidekasvatus. Kokoan osat, et-
sin perustekijät ja käsitteellistän ne, luon yhteen liittämällä uuden kokonaisuu-
den (tarinallinen taidekasvatusmalli). Ensimmäisessä luennassani kiinnitän 
huomiota teorioiden sisältämiin sosiaalinen ja yhteiskunnallinen, koko per-
soonallisuuden kasvatus ja kehitys, taiteen nonverbaalinen luonne, toimin-
nallisuus, lapsen ikään liittyvä tapa ajatella leikkien, vuorovaikutus, oman 
äänen kuuleminen.

Toinen luenta tuottaa käsityksen kehityksestä vuorovaikutuksena, psyko-
logisten resurssien ja taipumusten järjestelmä, kognitiivisten, emotionaalis-
ten, sosiaalisten ja motivaationalisten prosessien vuorovaikutus, lapsi ympä-
ristönsä luojana ja tuotteena, luotujen ympäristöjen symbolisuus, yksilön ja 
ympäristön ominaisuuksien vuorovaikutus ja dynaaminen voima ja konteksti.

Päädyin (1994) seuraaviin teorioiden varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen 
tiivistyksiin.

Taidekasvatuksen ekologisessa mallissa on huomioitava lapsen, lasten van-
hempien ja lasta hoitavien aikuisten uskomukset, ajatukset ja asenteet taiteesta. 
Vastasyntynyt ilmaisee ja on toisella tavalla tutkittavissa kuin seitsemänvuotias. 
Lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksessa korostuu, miten paljon ja säännöllisesti 
lapsella on mahdollisuus kokea ja tehdä havaintoja taiteesta ja itse työskennellä 
taiteen välineillä, symboleilla ja toiminnoilla. Ympäristön on vastattava lasten 
erilaisuuteen ja eri aistien avulla tehtävään havainnointiin ja tiedonhankintaan. 
Ensimmäiset taiteen vastaanottamisen ja tuottamisen taidot kehittyvät lähi-
suhteessa. Taitojen ja toimintojen monimutkaistuminen etenkin taiteen taitojen 
edellyttää usein enemmän kuin mihin vanhemmat usein pystyvät. Toimintojen 
tarjoamiseen he tarvitsevat joko toisten lähiyhteisöjen tai näiden kanssa vuo-
rovaikutuksessa olevien ulompien yhteisöjen apua ja tukea (Kuosmanen, 1994, 
Bronfenbrenneriä, 1979, mukaellen).

Brunerin teorioiden anti on tiedonhankinnan vaiheet, tiedon narratiivinen 
kokoaminen ja käsittely, sisäinen tiedonrakenne, leikki, kontekstuaalinen op-
piminen, kulttuurin ja historian merkitys. Taidekasvatuksessa on erityisesti 
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kiinnitettävä huomiota motivaatioon. Taiteen, musiikin, kuvataiteen, tanssin 
ja teatterin on oltava myös hauskaa lapsille. Tämä tarkoittaa leikkimistä. Lapsi 
oppii leikkimällä. Oppituokioiden on sisällettävä paljon ainesta leikkimiseen. 
Toiseksi taiteessa on tärkeää materiaalin esittäminen, miten lapsi oppii parhai-
ten ymmärtämään käsitteitä esimerkiksi jatkuva syke, valööri jne. On oltava 
toiminnallisia esityksiä (enaktiivisia), monipuolisia aistikokemuksia. Kolman-
neksi kasvattajan on tunnettava taiteellinen kehitys, se auttaa antamaan lap-
selle oppimisen kokemuksia, rakentamaan tieto, uusi oppiminen vanhan pääl-
le. Oppimisen kokemus on sinällään palkitsevaa. Opitusta tulee merkittävää ja 
lapsi motivoituu tekemään merkittäviä tekoja. Teot muuttuvat subjektiivisiksi 
toiminnoiksi, ne nousevat eri tasolle. Jousen työntö ja vetoliikkeistä tulee musii-
kin ilmentämisen apuvälineitä, soittamista (Kuosmanen, 1994, Bruneria, 1986, 
mukaellen).

Kognitiiviset toiminnot kehittyvät vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksen 
perustekijät ovat kuunteleminen ja puhuminen. Alkuvaiheessa vuorovaikutus 
määräytyy havainnoista ja fyysisistä toiminnoista, kuten imeminen ja kosket-
taminen. Lapsi automatisoi toimintoja jäljittelemällä. Näistä muodostuu sisäisiä 
representaatioita, päänsisäisiä vastineita havaituille toiminnoille.

Piaget ń ajatus ajattelun kehittymisestä toimintojen organisoitumisena on 
olennainen tekijä taidekasvatuksen kognitiivisessa mallissa. Ulkoinen toiminta 
ja ajatteluoperaatiot strukturoituvat järjestelmiksi. Se, mitä lapsi kuulee, näkee 
ja kokee muuttuu mielen sisäisiksi kuviksi ja ääniksi, mielikuviksi (Kuosmanen, 
1994, Piaget’a, 1977, mukaillen).

Vygotskyn ajatuksia mukailemalla toiminnan teoriaa voi kuvata yksilölli-
syyden sosiaalisen mallin edelläkävijänä (myöhemmin muun muassa Shotter, 
1973; Harré, 1986; Cole & Cole, 1989). Tämän mukaan kieli, sisäinen puhe on 
samanaikaisesti sekä sosiaalista ja yksilöllistä. Vaikka pääasiallisella toimin-
nalla on etenemis- ja esiintymisjärjestyksensä, ne ovat läsnä koko elämän kaa-
ren. Painotukset vain muuttuvat motiivien ja kehityksen myötä, tunteet säilyvät 
(Kuosmanen, 1994, Vygotskya, 1978, mukaillen). 

Elkonin (1980) painottaa leikin osuutta lapsen kasvatus- ja kehitystapahtu-
massa. Vaikka leikissä on erotettavissa omat kehitysvaiheensa, se tässä yhte-
ydessä on lapselle ominainen tiedon ja taitojen hankkimis- ja käsittelytapana. 
Leikissä lapsi koettelee havaintojen tekoa, kehoa, ajattelua, kieltä, vuorovaiku-
tusta ja tunteita oman kehityksellisen skeemansa mukaan (Kuosmanen, 1989, 
1994).

Taidekasvatus on vuorovaikutusta, joka edellyttää puhumisen ja kuuntelemi-
sen taitoa, kielentaitoa. Voidaan olettaa, että taiteeseen kasvu koostuu erilaisis-
ta kielitaidoista. Chomskya mukaillen tämä tarkoittaa, että ihmisellä on myös 
synnynnäinen kyky taiteen kieliin. Chomsky näkee, että tietojärjestelmiä pitäisi 
kuvata itsessään. Taiteen tietojärjestelmä tarkoittaa analyysiä kielen, musiikin, 
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-
-

mojärjestelmään varastoiduttava, jotta tätä tietojärjestelmää voidaan taidolla 
käyttää? Eli on tutkittava, mitä lapsi minimissään tarvitsee piirtääkseen tai 

-

-

-
daan tarkastella osina ja näistä koostuvina rakenteina tai kertomuksena, jolla 

Teen viimeisen analyysini lukemalla uudestaan taustateoria-aineistoni ja sen 

-

-
not, uskomukset, ajatukset, asenteet, rakenteet, tarina, representaatio, leikki, 

-

Ensimmäisen analyysin lähteet tekijöinä ja teoksina

Art and Visual Perception. A psychology of the creative eye.

Dialogic 
Imagination

Mind and nature. A necessary unity.

Aesthetica.
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