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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

 

 

Pedagogiikka  

Tarkoittaa tapaa, jolla opetus järjestetään, sekä sen näkemyksellisiä kasvatuksellisia periaatteita. 

Käytetään kuvaamaan koko kasvatustieteen alaa, kasvatus- ja opetusoppia sekä kasvatuksellisia 

suuntauksia. 

 

Toimintakulttuuri  

Historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia, joka muovautuu yhteisön 

vuorovaikutuksessa. 

 

Konteksti    

Ympäristö, tausta ja olosuhteet jotka vaikuttavat tapahtumaan 

 

Interventio 

Väliintulo, tässä opinnäytetyössä varhaiskasvatustiimiin ja lapsiryhmään kohdistuneet toiminnat 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyöni on työelämälähtöinen toiminnallinen projekti.  Opinnäytetyön tilaajana toimii Kokkolan 

Kaupungin sivistyspalveluiden varhaiskasvatuspalvelut. Opinnäytetyön yhteistyökumppaniksi 

valikoitui Pikiruukin päiväkoti, jossa kohderyhmänä ovat 3–5-vuotiaiden lasten lapsiryhmä sekä heidän 

varhaiskasvatustiiminsä. 

 

Opinnäytetyön myötä on tarkoitus syventää varhaiskasvatustiimin pedagogista suunnittelua ja toiminnan 

arviointia sekä juurruttaa uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa, tuoden uudenlaisia ideoita 

toimintatapoihin. Tarkoitus on kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria Pikiruukin päiväkodissa 

vastaamaan uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden haasteisiin, etenkin toiminnan arvioinnin 

osalta. Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoituksena on luoda lapsille paremmat edellytykset 

oppimiselle ja kehitykselle varhaiskasvatuksen laatua kehittäen. (Opetushallitus 2016, 60.) Tarkoitus on 

suunnitella ja toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta 3-5-vuotiaiden lasten ikä- ja kehitystaso 

huomioiden, varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattuja oppimisen alueita mukaillen. Aiheena 

pedagogisen toiminnan kehittäminen on ajankohtainen, koska uusi varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016 astui voimaan 1.8.2017. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan toiminnan 

arvioinnin velvoitetta. (Opetushallitus 2016, 60.) 

 

Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuivat lainvoimaiseksi, minkä vuoksi on sopiva 

ajankohta lähteä kehittämään päiväkodin toimintakulttuuria perusteiden mukaiseksi. Toimintakulttuurin 

kehittäminen vaatii osallisilta itsekriittistä näkökulmaa ja rohkeutta altistaa oma toimintansa tarkastelun 

alle. Itsearviointi kuuluu osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa. Parhaimmillaan varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuuri on avoin ja kaikki tiimin jäsenet osallistuvat suunnitteluun.  Perusteissa painotetaan 

suunnitelmallisen ja tavoitteellisen arvioinnin tärkeyttä laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 

Arvioinnin tulee olla myös säännöllistä. Arvioimalla toimintaa voidaan huomioida toiminnan 

vahvuuksia ja kehittämiskohteita tehokkaammin. (Opetushallitus 2016, 60–61)  

 

Varhaiskasvattajien tehtävä on tarjota lapsille heidän kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista 

tukevaa varhaiskasvatusta yhdessä lasten vanhempien kanssa (Opetushallitus 2016, 14). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on kirjattu pedagogisen toiminnan viitekehyksestä oppimisen 

alueet, joita ovat: kielten rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, ilmaisun monet muodot, kasvan, 

liikun ja kehityn sekä tutkin ja toimin ympäristössäni. Näiden oppimisen alueiden kautta turvataan 

lapselle laaja-alaista oppimista. Laaja-alainen oppiminen pitää sisällään ajattelua ja oppimista, 
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kulttuurista osaamista sekä ilmaisu- ja vuorovaikutusosaamista. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan 

lapsen valmiuksia huolehtia itsestään ja toimia sujuvasti arjessa. Myös nyky-yhteiskunnassa tarvittavia 

taitoja, kuten monilukutaitoa, teknologia, tieto- ja viestintätaitoja opetellaan. Osallistuminen ja 

vaikuttaminen ovat myös osa varhaiskasvatussuunnitelman laaja-alaista oppimista. Hyvinvoivan ja 

oppivan lapsen varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. 

(Opetushallitus 2016, 36–37.) 

  

Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus kehittää varhaiskasvatustiimin toimintakulttuuria pedagogista 

toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen osalta (TAULUKKO 1). Opinnäytetyöni 

toiminnallinen osuus suuntautuu kahteen tasoon, joista toinen on pedagogisen suunnittelun ja arvioinnin 

kehittäminen varhaiskasvatustiimin kanssa ja toinen on lapsiryhmään tapahtuvat interventiot yhteisen 

suunnittelun tuloksena. Lapsiryhmäinterventiot etenevät taideteemalla, jonka rungoksi on käynnistetty 

lasten oma taideprojekti, jossa yhdistyvät tutkiminen, liikkuminen, leikki ja ilmaisu oppimisen alueet 

läpikäyden. Lasten taideprojekti tuottaa projektissa myös pedagogista dokumentointia, jota esiteltiin 

yleisölle taidenäyttelynä Kokkolan kaupunginkirjastossa lasten oikeuksien viikolla. Varhaiskasvatuksen 

arvioinnin tulee myös olla varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan julkista, joten 

päiväkotilasten taideteosten ja valokuvien esittely oli luova tapa esitellä päiväkodin pedagogiikkaa. 

(Opetushallitus 2016, 61.) Taidenäyttelyn järjestämisen myötä päästiin tekemään verkostoyhteistyötä 

varhaiskasvatus- ja kulttuuripalvelujen, sekä muiden toimijoiden välillä. Opinnäytetyössä toteutettiin 

yhteensä 12 interventiota, lapsiryhmään kuusi ja varhaiskasvattajille viisi. Yksi interventio toteutui 

muulle kohderyhmälle verkostoyhteistyön myötä, mutta kuitenkin varhaiskasvatuskontekstissa. 
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2 SUUNNITTELU JA ARVIOINTI OSAKSI VARHAISKASVATUKSEN 

TOIMINTAKULTTUURIA -PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimii Kokkolan kaupungin Pikiruukin päiväkoti, jolla oli halu lähteä 

kehittämään pedagogista toimintaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman jalkautumisen lomassa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astui voimaan 1.8.2017, ja pedagogisen toiminnan 

viitekehyksessä ovat oppimisen alueet (Opetushallitus 2016, 36). Opinnäytetyössä 

varhaiskasvatustiimin toiminnan suunnittelua ja arviointia kehitetään Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (Opetushallitus 2016) velvoitteita vastaavaksi. Projektin tarkoitus oli kehittää 

varhaiskasvatustiimin toimintakulttuuria pedagogisen toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja 

toteuttamisen osalta (TAULUKKO 1). Tavoitteena oli varhaiskasvattajien kasvatustietoisuuden ja 

itsearvioinnin lisääntyminen ja sitä kautta laadukkaampi varhaiskasvatus lapsiryhmälle. 

 

Tehtävänä oli saada varhaiskasvatustiimi havainnoimaan ja arvioimaan omaa toimintaansa sekä 

varhaiskasvatuskulttuuria, siihen sisältyvää suunnittelua ja toteuttamistapoja ja käytänteitä. Samalla 

saataisiin varhaiskasvatustiimin osaaminen ja näkemykset käyttöön jakamalla suunnittelua ja 

ohjaamista, sekä arvioimalla suunnittelua ja varhaiskasvatustoimintaa. Tarkoitus oli tuoda 

varhaiskasvatus näkyväksi toteuttaen oppimisen alueita myös taiteellisin menetelmin.  

 

Opinnäytetyössäni perehdyin laajasti varhaiskasvatusta, pedagogista suunnittelua, varhaiskasvatuksen 

toimintakulttuuria sekä taidekasvatusta ja pedagogista dokumentointia koskevaan teoriaan. En löytänyt 

opinnäytetöitä juuri varhaiskasvatuskulttuurin kehittämisestä, mutta hain suuntaa 

varhaiskasvatussuunnitelmiin pohjaavista opinnäytetöistä sekä aihetta käsittelevistä väitöskirjoista.   

 

Ajankohta opinnäytetyölleni oli otollinen, koska Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 

2016) otettiin käyttöön alkavalla toimintakaudella, jolle projektini olin ajoittanut. Opinnäytetyöni 

perustavana asiakirjana toimii Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, sekä sen sisällöstä kootut 

oppimisen alueet, joiden teemoissa suunnittelemme menetelmiä lapsiryhmään tehtäviin interventioin 

varhaiskasvatustiimin kanssa. 

 

Lastentarhanopettajan kelpoisuutta tavoittelevana sosionomina varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden tuntemus on oleellista. Varhaiskasvatussuunnitelma määrää tietysti myös opinnäytetyöhöni 

valikoituneiden oppimisen alueiden toteuttamisesta (Opetushallitus 2016, 8). Opinnäytetyö syventää 
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osaamistani varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, sekä toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, 

arvioinnista sekä kehittämisestä, mikä syventää osaamistani vahvemmaksi ja käytännönläheisemmäksi. 

Opinnäytetyön myötä saan kokemusta myös pedagogisen johtajuuden näkökulmasta, toiminnan 

suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä arvioinnista tiimityöskentelynä, lapsiryhmän ohjaamisesta, 

organisointityöstä sekä moniammatillisesta ja monialaisesta yhteistyöstä. Tulevana sosionomina tulen 

tarvitsemaan kaikkia edellä mainittuja taitoja. Jatkossa varhaiskasvatustiimi voi käyttää opinnäytetyön 

tuloksena syntyvää toimintasuunnitelmaa pohjana toimintakauden suunnittelulle, tai se voi halutessaan 

integroida sen sujuvasti, esimerkiksi valmiiseen toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma varmistaa 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 oppimisen alueiden suunnitelmallista toteuttamista sekä 

antaa ideoita menetelmiin.  

 

Opinnäytetyöni menetelmiin kuuluu yhtenä muotona taidekasvatus, joka on osa lapsiryhmään tehtäviä 

interventioita. Taidekasvatus näkyy interventioissa lasten mahdollisuutena toteuttaa itseään ja käyttää 

luovuutta oppimisensa sisäistämisessä. Taidekasvatus kuuluu varhaiskasvatussuunnitelmaan ja 

varhaiskasvattajilla on vastuu siitä, että se toteutuu. Taidekasvatuksen tarkoitus on vahvistaa lapsen 

kehitystä tukemalla lapsen oman persoonan syntymistä. Tässä projektissa taide on myös pedagogisen 

dokumentoinnin muoto. Pedagogisen suunnittelun kehittäminen sekä taidekasvatus ovat molemmat osa 

valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. (Opetushallitus 2016, 41–42.) 
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 Organisaatio 

(Varhaiskasvatustiimi

) 

Yksilö 

(Lapsi) 

SA 

 

Tulostavoitteet ▪ Pedagogisen 

toiminnan 

suunnittelun ja 

arvioinnin 

kehittyminen 

▪ Oman 

ammattitaidon 

kehittyminen  

▪ Yhteistyön 

lisääntyminen – 

▪ Varhaiskasvatus

suunnitelman 

velvoitettujen 

määräysten 

toteutuminen 

 

▪ Varhaiskasvatu

ssuunnitelman 

toteutuminen  

 

▪ Varhaiskasvatuskom

petenssien tuntemus 

-Varhaiskasvatuskelpoisuus 

-Opinnäytetyö  

-Sosionomi Amk- 

tutkinto 

 

 

Oppimistavoittee

t 

▪ Uusien toteutus- 

ja 

kehitystapojen 

hyödyntäminen  

▪ Arvioinnin 

lisääntyminen – 

▪ Kasvatustietoisu

uden 

lisääntyminen  

▪ Tiedon 

jakaminen 

 

▪ Uuden 

oppiminen -

Oivallukset  

▪ Ilmaisutaitojen 

kehittyminen  

 

▪ Uuden oppiminen -

Varhaiskasvatuskom

petenssien tuntemus  

▪ Projektiosaaminen -

Ammattiin 

kasvaminen  

▪ Kirjallisen ilmaisun 

kehittyminen 

 

 

Prosessitavoittee

t 

▪ Varhaiskasvatus

suunnitelman 

laadukas to-

teuttaminen  

▪ Ammattitaidon 

kehittyminen  

▪ Johtajuuden 

jakautuminen 

 

▪ Osallistuminen  

▪ Osallisuus ja 

vaikuttaminen  

▪ Elämyksien 

kokeminen 

 

▪ Ohjaamisosaamisen 

syventyminen  

▪ Projektiosaamisen 

kehittyminen  

▪ Tietoperustan 

laajeneminen 

 

 

TAULUKKO 1. Projektin tavoitteet 
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3 SUUNNITTELU JA ARVIOINTI OSAKSI VARHAISKASVATUKSEN 

TOIMINTAKULTTUURIA -PROJEKTIN TIETOPERUSTA 

 

 

Tulen avaamaan opinnäytetyöni tietoperustaa seuraavissa alaluvuissa. Tietoperusta koostuu 

toimintakulttuurin kuvauksesta varhaiskasvatuksen päiväkotiorganisaation kontekstissa. 

Tietoperustassa avataan uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteista nousseet keskeiset kehittämisen 

ja arvioinnin velvoitteet sekä pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä. Lisäksi työssä avataan 

varhaiskasvatussuunnitelman tehtävää varhaiskasvatuksen ohjeasiakirjana sekä oppimisen alueiden 

sisältöjä niiltä osin, jotka ovat tämän opinnäytetyön tavoitteina toimineet.  

 

 

3.1 Toimintakulttuuri varhaiskasvatuskontekstissa 

 

 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri muodostuu arvoista ja periaatteista, joilla yhteisössä toimitaan. 

Toimintakulttuuri rakentuu työtä ohjaavista normeista, erilaisista tavoista tulkita tavoitteita, 

oppimisympäristöistä sekä työtavoista. Toimintakulttuuri koostuu arjen perustoimiksi hioutuneista arjen 

käytänteistä, joita voi olla hyvin vaikea tunnistaa aktiivisen työn ohessa. 

 

Kun toistetaan riittävän pitkään toistuvia rutiineja tietyin tavoin, ne jäävät talon tavoiksi. (Fonsen & 

Parrila 2016, 67). Toimintakulttuuria voidaan ajatella organisaation henkisenä todellisuutena, jonka 

mukaan käytännöt toteutuvat ja työt jakautuvat, joista sitten prosessit muotoutuvat. Toimintakulttuuriin 

vaikuttaa työntekijöiden ammatillisuus, osaaminen ja kehittymishalukkuus sekä johtamisen laatu ja 

käytännöt. Voidaan sanoa, että ammatillinen varhaiskasvattaja on jo lähtökohtaisesti oman työnsä 

tutkiva kehittäjä. Ihan jokaisella työntekijällä on jotain omaa annettavaa pedagogiikkaan. (Pukk 2015, 

23.) Lisäksi toiminnan organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi ovat toimintakulttuurin 

rakennuspaloja (Opetushallitus 2016, 28). Uuteen Varhaiskasvatussuunnitelmaan 2016 on kirjoitettu 

kokonainen luku varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin 

tuntemus on tärkeää, jotta sitä voidaan ylipäätään lähteä kehittämään. Toimintakulttuuriin vaikuttavat 

vallalla olevat arvot sekä yhteiskunnallinen kehitys. Organisaatioihin kehittyy kuitenkin ajansaatossa 

oma versio elettävästä todellisuudesta ja tietynlainen henki, joka voi olla kantautunut hyvinkin pitkän 

ajan takaa. Luulisi, ettei henkeä voi nähdä, mutta se näyttäytyy lasten ja aikuisten tavasta olla 



7 
 

    

vuorovaikutuksessa keskenään ja osana organisaatiota. (Fonsen & Parrila 2016, 66.) Uusissa 

päiväkodeissa voi nähdä jo tilojen suunnittelussa ja väreissä uutta ja kehittymisorientoitunutta ilmapiiriä. 

 

Toimintakulttuuria luodaan puheen välityksellä sopimalla työtavoista, siksi sitä voi myös lähteä 

kehittämään puheen avulla, keskustelemalla uusista työtavoista. Ammatillisuus ja pedagogiikka 

vahvistuvat, kun puheenaiheena ovat lapsiryhmän tarpeet ja työtavat. Pelkkä ohjausasiakirjojen 

tuntemus ei riitä, vaikka niiden perusteella tietäisikin mikä toiminnan visio on ja mihin tavoitteisiin 

toiminnalla on tarkoitus pyrkiä. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma sekä varhaiskasvatuslaki pitävät 

sisällään paljon erilaisia käsitteitä joiden siirtäminen konkreettiseksi käytännöksi on haastavaa. (Järvinen 

& Mikkola 2015, 60–61). Toteutettua toimintaa pitää kyetä arvioimaan suhteessa asetettuihin 

tavoitteisiin, eikä pyrkiä kuvaamaan toimintaa tavoitteita vastaavaksi. Toiminnan kuvaileminen erilaisin 

käsittein tavoitteen mukaiseksi tapahtuu helposti näkemättä mitä se todellisuuden arjessa on. Tarkastelu 

vaatii rohkeutta ja tahtoa kehittyä. Riippuen siitä kuinka pitkään muotoutuneita käytänteitä ja juurtuneita 

toimintamalleja kohtaa, on toimintakulttuuri aina kuitenkin haastava kehittämiskohde. 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuristen tapojen ja käytänteiden täytyy kuitenkin olla kaikkien 

pedagogisesti perusteltuja, eikä mitään voida tehdä, koska niin on totuttu tai tavattu tehdä. Jos jotain 

työtapaa ei pystytä pedagogisesti perustelemaan, se täytyy muuttaa.  (Järvinen 2018, 69.) 

 

Varhaiskasvattajilla on omat arvopohjansa sekä asenteet, joista toiminnan perusolettamukset 

muotoutuvat. Nämä ohjaavat tiedostamattakin suuntaamme toimia ja heijastuvat osaksi 

toimintakulttuuria jossa työskentelemme. Nämä eivät ole valmiiksi alttiita muutokselle, koska ne eivät 

välttämättä ole tietoisia, tai sitten ovat ja kuuluvat ihmisen henkilökohtaiselle aralle alueelle. 

Päiväkotiorganisaatioissa on usein myös erisukupolvista ammatillisuutta, osa työntekijöistä on voinut 

työskennellä jo päivähoitolain perustamisen aikaan, jolloin päivähoito oli enemmänkin 

työvoimapoliittista sosiaalipalvelua. Seuraava ammatillinen sukupolvi muodostuu vuosikymmenestä 

1980-luvulta 1990-luvulle, jolloin lastentarhanopettajien koulutukseen panostettiin ja se pilotoitiin 

yliopistoissa. 1990-luvulla Lasten oikeuksien sopimus tuli osaksi myös suomalaista lainsäädäntöä, joka 

puolestaan siirsi päivähoidon kasvatusnäkökulmaksi lasten oikeudet varhaiskasvatukseen sekä 

lapsilähtöisyyden. (Fonsen & Parrila 2016, 67.) 

 

Uusin ammatillinen sukupolvi omaksuu herkemmin uusinta valtakunnallista 

varhaiskasvatussuunnitelmaa ja suunnittelee pedagogiikkaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta 

käsin.  Toimintakulttuuria muodostavat siis erilaisten ammatillisten sukupolvien tekijät, jotka omaavat 

erilaisten koulutustaustojen lisäksi erilaisia heijastumia erilaisista työorientaatioista. Arvokeskustelut 
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ovat näin ollen tärkeä osa pedagogiikan tarkastelua ja toiminnan vertaamista haluttuun visioon. (Fonsen 

& Parrila 2016, 69.) Varhaiskasvatuksen viitekehyksessä tavoitteellisen toiminnan perusta muodostuu 

mm. arvoperustasta ja oppimiskäsityksestä ja niihin pohjautuvasta toimintakulttuurista. (Opetushallitus 

2016, 37.) 

 

 

3.2 Varhaiskasvatuksen kehittäminen 

 

Varhaiskasvatuksessa toimintakulttuurin kehittämisen lähtökohta on aina lapsen etu (Opetushallitus 

2016, 28). Toimintakulttuuria kehitetään pohtimalla ja tunnistamalla siinä esiintyviä piirteitä. Etenkin 

epäedullisten piirteiden huomaaminen ja korjausliikkeiden tekeminen ovat elintärkeitä kehittyvälle 

toimintakulttuurille. Edellytyksenä yhteisölliselle toimintakulttuurille sekä sen kehittämiselle ovat 

varhaiskasvattajien hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Jotta toimintakulttuurin laatua voidaan 

kehittää, on työtapojen arvioinnin oltava säännöllistä. (Järvinen & Mikkola 2015, 59–62.)    

 

Pedagogiikkaa kehitetään myös arviointia kehittämällä. Kun arviointi on otettu osaksi kehittämistä, se 

sisältää toiminnan kaikkien vaiheiden arviointia, ja kasvattajan tulee arvioida myös omaa toimintaansa. 

Omaan toimintaan ja arviointiin paneutuminen voi olla ammattitaitoa ja asiantuntijuutta vahvistava 

oppimiskokemus. (Kupila 2004, 5, 119, 120.)  

 

Kun arviointia tehdään yhdessä, se lisää varhaiskasvatuksen kehittämistä laajemmin. Avoin ja 

luottamuksellinen työyhteisö on edellytys toimintakulttuurin kehittämiselle. Työyhteisössä toimivat 

kollegat rakentavat kontekstin, jossa työssä oppimista tapahtuu. Dialogisuus keskusteluissa on todella 

tärkeää, se takaa, että keskusteluilla on oppimisen tavoite. Hyvässä työyhteisössä on helppo jakaa 

kokemuksiaan sekä tuoda helposti esiin uusia näkökulmia, joita reflektoimalla koko yhteisö voi oppia 

toisiltaan. Eri näkemyksistäkin pitää pystyä puhumaan avoimesti ja löytämään yhdessä uusia ratkaisuja 

ideoimalla ja keskustelemalla. Kun ongelmatilanteita saadaan ratkaistua yhdessä, se motivoi ja vahvistaa 

yhteisöä kehittämään itseään entistä luovemmin. Toimintakulttuuria kehitettäessä työyhteisö tukee 

toistensa ammatillisuutta ja on halukas kehittymään ja kehittämään koko alaa. Kun asiantuntijuutta 

jaetaan muille, samalla syvennetään omaa asiantuntijuutta. (Kupila 2004, 118–119). 

Reflektioon perustuva pedagoginen kehittäminen tähtää aina muutokseen ajattelussa, tunteissa ja 

tavoissa vuorovaikuttaa ja näin ollen johtaa muutokseen varsinaisessa toiminnassa ja siten 

toimintakulttuuri muuttuu. Muutos edellyttää omien kasvatuskäytäntöjen tutkimista ja 
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kasvatustietoisuuden herättelyä. (Ojala., Venninen., Mäkitalo., Vilpas 2009, 28, 35.) Tiedostaminen on 

prosessi, jonka tuloksena syntyy tietoisuus (Koivisto 2007, 55).  

 

 

3.3 Pedagogisen toiminnan arviointi  

 

Arviointi kuuluu keskeisesti kasvatusalan ammattilaisten kasvatus- ja opetusfilosofiaan. Arviointi 

sisältyy pedagogiikkaan ja sitä tehdään lapsia varten. Lähtökohta arvioinnille on lapsen kasvun ja 

kehitysvaiheiden laaja-alainen tuntemus. Arvioinnissa on osattava huomioida lapsen yksilöllinen 

kehitystaso ja tapa kokemustensa jäsentämisessä. (Kupila 2004, 4; Meisels & Atkins-Burnet 2000). 

Suunnittelussa on oltava keskustelua siitä, miten tavoitteet käytännössä toteutetaan. (Fonsen & Parrila 

2016,69.) 

  

Jos paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu, että päiväkoti tukee lapsia 

ympäristökasvatuksen keinoin, täytyisi tämä näkyä päiväkodin arjessa lisääntyneenä luonnossa 

toimimisena, ympäristön hyödyntämisenä sekä kestävän kehityksen periaatteena kaikissa päiväkodin 

toiminnoissa. Laadun takaamiseksi sekä kehittämiseksi varhaiskasvattajien täytyy arvioida itseään 

jatkuvasti tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tärkeä arvioinninkohde on myös pedagogiset työtavat, 

toiminnan sisällöt ja oppimisympäristöt. (Opetushallitus 2016, 60–61.) 

 

 

3.4 Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa 

 

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeinen 

työmenetelmä. Dokumentoimalla saadaan tuotettua tietoa lasten oppimisesta ja tarpeista, kiinnostuksen 

kohteista sekä kehityksestä ja elämästä. Samalla saadaan hyvin konkreettista tietoa lapsiryhmän 

toiminnasta, näin varhaiskasvattajat oppivat myös tuntemaan lasten yksilöllisiä tapoja ja piirteitä 

paremmin sekä lapsiryhmän keskinäistä vuorovaikutusta, että varhaiskasvattajan ja lastenvälistä 

vuorovaikutusta. Dokumentoinnin lähtökohta on lapsilähtöisyys, ja sen tuotolla on tarkoitus kehittää 

lapsen saamaa varhaiskasvatusta. Pedagoginen dokumentointi on hyvä tapa osallistaa lapsia sekä 

vanhempia mukaan suunnitteluun, arviointiin sekä kehittämiseen. (Opetushallitus 2016, 37.)  

 

Pedagogisia dokumentteja ovat yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat, kyselyt ja arviointilomakkeet, 

erilaiset kansiot ja portfoliot sekä lasten piirrokset ja askartelut. Pedagoginen dokumentointi tekee 
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näkyväksi mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu. Pedagogisella dokumentoinnilla pyritään toiminnan 

kehittämiseen. (Marjanen, Raski-Pitkänen & Virkki 2016, 14–16.)  

 

 

3.5 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toimintaa ohjaavana asiakirjana 

 

Varhaiskasvatuksessa tapahtuvista perustehtävistä määrää Opetushallituksen laatima valtakunnallinen 

varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä varhaiskasvatuslain kanssa. Samoin ne vastaavat tavoitteista sekä 

arvoista, joiden mukaan varhaiskasvatusta kussakin palvelumuodossa toteutetaan. Valtakunnan tasolla 

laadittu varhaiskasvatussuunnitelma on määräävä asiakirja, joka on ohjeena paikallisten 

varhaiskasvatussuunnitelmien suunnittelussa. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä on 

säädetty erikseen varhaiskasvatuslaissa. (Fonsen & Parrila 2016, 63–65.) 

 

Tärkeänä täytyy pitää kuitenkin suunnitelmien toteuttamista käytännön toimintana eikä niitä koskevien 

asiakirjojen tuottamista. Varhaiskasvattajien tulee ymmärtää, millä menetelmillä valtakunnallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman periaatteet tulee toteutettua käytännössä. Uusin 

varhaiskasvatussuunnitelma edellyttää entistä tehokkaampaa toimintatapojen arviointia sekä 

suunnittelukäytäntöjen kehittämistä. Entistä tärkeämpänä pidetään myös suunnitteluun vaadittavan ajan 

mahdollistamista.   (Fonsen & Parrila 2016, 63–65.) 

 

 

3.6 Oppimisen alueet 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on määritelty oppimisen alueet, joiden sisällöt asettavat 

oleellisimmat tavoitteet ja sisällöt varhaiskasvatuksen pedagogiselle toiminnalle. Oppimisen alueet 

ohjaavat toiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Lähtökohtana pedagogiselle toiminnalle on lapsista 

pulppuavat mielenkiinnonkohteet ja toiminnan on mahdollistettava se, että lapsi saa itse tutkia asioita. 

Oppimisen alueiden aihepiirejä voi yhdistellä, koska ne eivät ole yksittäisiä kokonaisuuksia. Eri 

aihepiirit saattavat nousta esiin ennalta suunnittelemattakin lasten omissa leikeissä ja keskinäisessä 

seurustelussa. Oppimisen alueet ovat Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän 

yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja kehityn. (Opetushallitus 2016, 39.) 
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3.7 Taidekasvatus varhaiskasvatuksen menetelmänä 

 

Taide heijastaa ja symbolisoi olemassaoloamme ja on meille perustarve (Cultura Oy 2006, 34-35). 

Taidekasvatus on osa varhaiskasvatussuunnitelmaa, ja varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille 

monipuolisia mahdollisuuksia tutustua kulttuuriin ja kokea taiteita.  Yksi osa lapsen identiteettiä koostuu 

kulttuurista. Kannustamalla ja tukemalla lapsia taiteellisiin ja kulttuurillisiin kokemuksiin vahvistetaan 

lapsen valmiuksia myös käyttää ja tuottaa taidetta ja kulttuuria. Samalla opetetaan lapsille 

kulttuuriperintöjen arvoa. Varhaiskasvatuksessa taidekasvatus sisältää tavoitteellista ja suunnitelmallista 

toimintaa vapaan ilmaisun ohella. Tärkeintä on antaa lapsille aikaa ja mahdollisuuksia taiteen ja 

kulttuurin tutkimiseen ja ilmaisuun. Edistynyttä taidekasvatusta varhaiskasvatuksessa on henkilökunnan 

erityistaitojen ja kulttuuritoimen palveluiden hyödyntäminen pedagogiikassa. (Opetushallitus 2016, 42.)   

 

Lapsi on syntymästään asti kulttuurinen olento, joka vetää itseensä ympäristön vaikutteita ja muodostaa 

omaa makuaan asioista. Taiteellinen toimijuus syntyy lapsenvuorovaikutuksessa ympäröivään 

maailmaan. (Hujala & Turja 2011, 116.) Nykyään taidekasvatuksen kansallinen tila on huolestuttava. 

Sosiaalinen media ja kaupallisuus imevät yhä nuoremmat lapset pauloihinsa ja vievät tilan lapsen 

vapaalta mielikuvitukselta ja ilmaisulta. Media ja kaupallistuminen ovat ottaneet jalansijaa myös lasten 

taideilmaisussa, jossa pitäisi olla tilaa oman persoonallisen mielenilmaisun leikkikenttänä. Mielikuvitus 

taistelee mediariippuvuuden kanssa ja lapsille täytyy taata edellytykset mielikuvituksen käyttämiselle 

varhaiskasvatuksessa taidekasvatuksenkin keinoin. (Cultura Oy 2006, 26.)  

 

Taide on lapselle sama asia kuin leikki, tai voi sanoa, että taide on leikin luonnollisin jatkumo (Cultura 

Oy 2006, 23). Lapsi tarvitsee leikeistä oppimiaan taitoja taiteen vastaanottamiseen ja luomiseen. 

Jokainen lapsi yleensä piirtää ja taiteilee, jos hänelle annetaan siihen välineet ja mahdollisuus. Lapsilla 

on luontainen innostus ja motivaatio ilmaista itseään taiteen avulla. Taiteilu on lapselle leikkiä, jonka 

myötä hän pääsee tutkiskelemaan omaa sisintään ja samalla tutkimaan ja jäsentämään maailmaa, joka 

häntä ympäröi. Lapselle kuvien ja muotojen tekeminen on myös keino tuottaa itseään ja ajatuksiaan 

muiden tulkittavaksi, lapsen tuotokset sisältävät viestin tekijältään. (Cultura Oy 2006, 28.) 

Varhaiskasvatusikäiset lapset tarvitsevat kuitenkin vielä ohjausta ja tukea tehdessään taidetta. Lapselle 

taiteen tekeminen on prosessi, jolla on lopputulos, ja lapselle kasvattavin ja kehittävin sekä eniten iloa 

tuottavin osuus on itse prosessi. Aikuisen kannustus ja palaute vahvistavat lapsen itsetuntoa ja 

itseilmaisua. Lisäksi lapsi arvioi itse tuotoksiaan ja hyötyy onnistumisen kokemuksesta, joka vahvistaa 

hänen emotionaalista kasvuaan, kuten myös epäonnistumisistakin ylipääsemiset. Lapsi ilmaisee ja 
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kokeilee taiteen kautta nonverbaalisesti erilaisia tunteitaan. Onnentunteet, jännitys ja pelkokin on 

helpompi käsitellä ja työstää taiteen kautta. (Cultura Oy 2006, 32.) 

 

Taidekasvatus kehittää myös lapsen fyysisiä ominaisuuksia. Taiteilussa lapsen karkea motoriikka ja 

hienomotoriikka kehittyvät lapsen tuottaessa keskittyneesti koko kehollaan. Koko kämmenen lihaksisto 

sekä tärkeä silmän ja käden yhteistyö kehittävät oppimaan oppimista. Esimerkiksi muotoilemalla lapsen 

matemaattiset valmiudet kehittyvät kolmiulotteisen työskentelyn seurauksena. Taidekasvatuksessa tulisi 

käyttää monipuolisia elementtejä. Lapsi käyttää kaikkia aisteja maailman tutkimiseen, kun aikuinen 

tulkitsee vahvemmin vain visuaalisesti. Varhaiset aistikokemukset tukevat oppimisen taitoja kuten 

erilaisen käsitteiden oppimista. Esimerkiksi mustikan voi nähdä, haistaa ja maistaa ja sillä voi vaikkapa 

maalata. Kun lapsi tekee erilaisia teoksia, piirustuksia tai kuvia, tarvitsee hän myös sanoja. Tämän vuoksi 

on tärkeää, että valmiita luomuksia ihastellaan ja niiden merkityksiä pohdiskellaan ja ihmetellään. Näin 

lapsi oppii omasta työstään ja pyrkii myös sanoittamaan tunteitaan ja kokemustaan. Taiteen luominen 

voi siis olla jo varhaiskasvatusikäiselle lapselle terapeuttinen ja eheyttävä kokemus. Jotkut tekeleet 

voivat pysyä lapsen mielensopukoissa ikuisesti, jos on käynyt niin suotuisasti, että juuri tuon kuvan 

kohdalla lapsi on oivaltanut jotain. (Cultura Oy 2006, 30–34.) Taidekasvatus kehittää lapsen kasvua 

lukuisilla tavoilla. Se kehittää lapsen ongelmanratkaisutaitoja, kriittisen analyysin taitoja, 

arviointitaitoja, muistia ja organisointitaitoja sekä päätöksenteko-, suunnittelu- ja keskittymistaitoja. 

Lisäksi taidekasvatus kehittää lapsen huumorintajua ja mielikuvitusta sekä edistää luovaa 

kekseliäisyyttä. (Cultura Oy 2006, 17.) 

 

Sanna Puurula on tehnyt määritelmän taidekasvatuksen integrointitasoista varhaiskasvatuksessa 

(Karppinen, S., Puurula, A., Ruokonen, I., Huisman, T. 2000). Hänen mukaansa taidekasvatuksen 

primaari tason integrointia ensimmäisellä tasolla ovat kaikki päiväkodin hoito- ja seurustelutilanteet, 

pukeminen sekä leikki yhdistettynä laulamiseen. Toisella tasolla taidekasvatusta integroidaan laulun, 

tanssin ja piirtämisen mukana tulevaksi, mutta toiminta on lasten ehdoin tapahtuvaa. Kolmannen tason 

integrointi on jo tavoitteellista ja tiedostettua. Siinä taidetta ja sen eri elementtejä integroidaan 

varhaiskasvatukseen suunnitelmallisesti asettaen toiminnalle tavoitteita. Tällaista integrointia voivat olla 

erilaiset taidetuokiot, teemat, taideprojektit näyttelyt sekä taide -ja kulttuuripalveluiden integroiminen 

pedagogiikkaan. (Ruokonen Rusanen 2009, 17.)  

 

Kirjasto tukee taidekasvatusta. Myös kuvakirjojen ja satujen katselu on osa taidekasvatusta. Oppihan 

lapsi ensin tulkitsemaan kuvia, vaikka ei vielä osaakaan lukea tekstiä. Erilaiset satuhetket ovat lapsille 

arjen juhlaa. Kirjasto on kulttuuripalvelu josta löytää lapselle perinnesatuja myös kulttuuriperintöä 



13 
 

    

opettamaan. Kirjat sisältävät lapsille tärkeää tietoa ympäristöstä, luonnosta läheltä ja kaukaa, historiasta 

sekä nykypäivästä. Kun lapsille lukee kirjoja, saa hän samalla elämyksiä, kun hän oppii kysymään ja 

kiinnostumaan ja tekee oivalluksia. Kuten muukin taide, ovat kirjat lapselle tunteiden harjoittelun 

mahdollistajia. Kirjasto on lapselle edistyksellinen paikka järjestää satutuokioita ja tapahtumia. (Cultura 

Oy 2006, 58–61.) 
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4 SUUNNITTELU JA ARVIOINTI OSAKSI VARHAISKASVATUKSEN 

TOIMINTAKULTTUURIA -PROJEKTIN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kuvaan projektin viikkopalavereita ja lapsiryhmään toteutettuja interventioita Pikiruukin 

päiväkodissa sekä Kokkolan kaupungin kirjastossa. 

 

 

4.1 Interventiot varhaiskasvatustiimiin 

 

Varhaiskasvatustiimiin toteutettuihin interventioihin osallistui lastentarhanopettajan tointa tekevä 

sosionomi, kaksi lastenhoitajaa sekä ryhmässä työskentelevä henkilökohtainen avustaja. Interventiot 

toteutettiin päiväkodin henkilökunnan toiveista heille sopivina ajankohtina, heille suunnatun 

viikoittaisen tiimikokouksen aikatauluissa. Seitsemästä suunnitellusta interventiosta toteutui viisi 

interventiota, joista osan kokoonpano vaihteli henkilökunnan sairastumisesta johtuen. Kaikkien 

suunniteltujen interventioiden sisällöt tuli kuitenkin käsiteltyä toteutuneissa interventioissa. Kaikki 

interventiot varhaiskasvatustiimiin pidettiin päiväkodin kokoustiloissa.  

 

Ensimmäisessä interventiossa varhaiskasvatustiimille alustettiin alkavan projektin interventioiden 

sisällöt, tavoitteet ja alustavat menetelmäsuunnitelmat. Keskustelun runkona toimi opinnäytetyön 

tekijän projektisuunnitelman osuus interventioiden suunnitelmasta. Intervention kehitysaihe tuli suoraan 

varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueista. Interventioissa varhaiskasvattajat saivat herätellä 

kasvatustietoisuuttaan opinnäytetyön laatijan suunnitelmassa olleiden apukysymysten avulla sekä pohtia 

pedagogisen toimintansa työtapoja ja käytänteitä. Ensimmäisen intervention suunnittelun kohteeksi 

otettiin lapsen minäkuvaa ja yhteisöllisyyttä tukevien menetelmien suunnittelu askartelu ja 

satutuokioiden toteuttamisessa. Keskustelussa kaikki saivat kertoa kokemuksiaan ja uusia ideoita 

erilaisista toteutustavoista. Toteutustapoja suunniteltaessa keskusteltiin siitä, miten toiminnoilla 

vahvistetaan lapsen minäkuvaa ja kuulluksi tulemisen tunnetta.  

 

Interventiossa jaettiin myös askartelutuokioiden, ja satutuokioiden ohjaustehtävät. Yhteisesti mietittiin, 

mitä toimintoja ja materiaaleja toiminnot vaativat. Intervention lopuksi käytiin läpi intervention 

arviointilomakkeen (LIITE 3) kysymykset ja tavoitteet. Ensimmäisen varhaiskasvatustiimin 

intervention jälkeen arviointilomakkeella oli tarkoitus arvioida juuri toteutunutta interventiota sekä 

aloittaa oman toiminnan kriittinen tarkastelu tulevissa kasvatustilanteissa.  
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Seuraavat interventiot varhaiskasvatustiimiin toteutettiin saman rungon mukaisesti; ensin keskusteltiin 

varhaiskasvatussuunnitelmasta nostetun lapsiryhmäintervention sisällöstä ja sen pohjalta suunniteltiin 

pedagogisesti perusteltuja toteuttamistapoja. Jokaisessa interventiossa jaettiin ohjausvastuut ja nostettiin 

esiin oman ammatillisen toiminnan havainnoiminen konkreettisessa toiminnassa. Jokaisen intervention 

päätteeksi jaettiin intervention arviointilomake (LIITE 3), jonka tarkoituksena oli arvioida yhteisen 

pedagogisen suunnittelun vaikutusta lapsiryhmään tehtyyn interventioon ja toimia reflektointityökaluna 

pedagogisen dokumentoinnin muodossa. 

 

 

4.2 Interventiot lapsiryhmään 

 

Interventioiden perustana on varhaiskasvatussuunnitelman mukainen oppimiskäsitys, jonka mukaan 

lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja lähiympäristön 

kanssa. Interventioissa huomioitiin, että lapset oppivat leikkien, erilaisten työtehtävien, tutkimisen, 

liikkumisen, sekä ilmaisten itseään. (Opetushallitus 2016, 20.) Interventioissa vahvistettiin lapsen tapaa 

oppia taiteisiin perustuvassa toiminnassa käynnistämällä lasten oma taidenäyttelyyn johtava 

taideprojekti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

    

4.2.1 Ensimmäinen interventio lapsiryhmään 

 

Ensimmäinen interventio lapsiryhmään toteutettiin askarrellen omaan kasvunkansioon kannet (KUVA 

1) pienryhmätuokioina. Tuokioiden aiheena oli varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueista valittu 

minä ja meidän yhteisömme.  Askarrellen oli tarkoitus paneutua lapsen minäkuvan vahvistamiseen 3–

5- vuotiaiden lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti. Pienryhmien ikärakenne vaihteli juuri kolme vuotta 

täyttäneistä viisi vuotta täyttäneisiin. Askartelun tarkoitus oli vahvistaa minäkuvaa ja kuuluvuuden 

tunnetta, joten askartelun aiheena oli omakuva, omaan kotiin askarreltuna. Askartelumenetelmät oli 

suunniteltu ymmärtäen, että kolmevuotias lapsi vasta opettelee saksien käyttöä ja kykenee piirtämään 

pääjalkaisen, kun jo viisivuotias tekee enemmän yksityiskohtia ja osaa käyttää saksiakin taidokkaammin.  

(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 45–48). 

 

 

 KUVA 1. Kasvunkansion kannet 

 

Askartelutuokio aloitettiin katsomalla peilistä omaa kuvaa ja miettimällä, mitä värejä itsestä löytyy. 

Peilin edessä pohdittiin, mikä on paras piirre itsessä, ja lasten mielestä se oli hymysuu. Katselmuksen 

jälkeen siirryttiin askartelupöytään, jossa lapset saivat itse valita värejä ja materiaaleja työhönsä. 

Pohdittiin, minkälainen oma koti on, ja muisteltiin, minkäväriset silmät peilistä katsoivat. Lapsia 

ohjattiin, opetettiin ja tuettiin koko intervention läpi. Heille annettiin mahdollisuus omiin valintoihin ja 

tuettiin myönteistä minäkuvaa osaamisen kannustamisena. Vaikka intervention keskeisenä tavoitteena 

oli minäkuvan vahvistaminen, kiinnitimme huomion omaan pedagogiseen toimintaamme 

ammattikasvattajina ja kokopäivänpedagogiikan toteuttamiseen. Tuokiossa vahvistettiin päätavoitteen 
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lisäksi hienomotorisia taitoja, kuten sorminäppäryyttä, kynäotetta ja värien ja erilaisten materiaalien 

tietämystä. Interventiossa lapset saivat toteuttaa itseään taiteellisin menetelmin.  

 

Askartelutuokioiden lisäksi minäkuvaa tuettiin satutuokioin. Varhaiskasvattajat valitsivat satutuokioihin 

kirjoja, jotka heidän mielestään tukivat parhaiten lapsen minäkuvaa. Satutuokiot olivat osa ohjattua 

toimintaa sekä lasten toiveista tapahtuvaa lapsilähtöisyyttä tukevaa toimintaa. Sadut tukevat lasten 

minäkuvaa vahvistavasti ja auttavat lapsia käsittelemään erilaisia tunteita. Sadut kehittävät lasten 

mielikuvitusta ja auttaa mielikuvien muodostamisessa. Sadut voivat olla jännittäviä ja sisältää opetuksia, 

mutta yleensä saduilla on onnellinen loppu, siksi lapset saavat turvallisesti harjoitella kokemaan niiden 

myötä jännitystä sekä helpotuksen kokemuksia. Sadut tuottavat lapsille hyvää mieltä ja erilaisia tunne-

elämyksiä. (Järvinen & Laine 2009, 60). 

4.2.2 Toinen interventio lapsiryhmään 

 

Toisen intervention aiheena oli: Kasvan, liikun ja kehityn. Intervention tavoitteena oli tukea lasten ikä- 

ja kehitystasoista kasvua heille ominaisilla tavoilla, kuten tutkiminen ja liikkuminen, mahdollistamalla 

heille elämyksellinen ja monipuolisen oppimisympäristö. Kokkolan kaupungin kotisivuilla sanotaan, 

että Pikiruukin päiväkodille on tärkeää lähiympäristö, luonto sekä liikunta. Pikiruukin päiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelmassa on päätetty, että päiväkodin teemana toimii merellisyys. (Kokkolan 

kaupunki 2012). Edellä mainittuja asioita huomioiden suunnattiin lapsiryhmän interventio merenrantaan 

integroimalla se jo päiväkodin toimintasuunnitelmassa olleeseen retkipäivään. Lasten kasvua ja 

kehitystä tuettiin innostamalla heitä liikkumaan retkeillen ja mahdollistaen vapaus tutkia 

lähiympäristöään. Retki suunnattiin Elban leirikeskukseen. Vanhempia pyydettiin toimittamaan 

terveelliset eväät päiväkotiin retkeä varten.  Lasten kanssa tutkittiin luontoa ja he saivat kerätä merivettä 

purkkeihin ja ranta-alueella olevia luonnon antimia mukaansa tulevaa taideosuutta varten. Lapset saivat 

syödä eväitä, nauttien vertaistensa seurasta ihmetellen ja oppien uutta.  

 

Retkeä dokumentoitiin valokuvaamalla. Retken jälkeen lapset saivat keskustella, mitä merestä löytyi. 

Meren elämää tutkittiin iPadien avustuksella katsellen kuvia, miltä merenpohja näyttää. 

Teknologiakasvatus on osa varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka kannustaa lapsia tutkimaan ja etsimään 

tietoa havaintoihinsa. (Opetushallitus 2016, 45.) Sitten lapset saivat maalata kokemuksiaan merestä ja 

retkestä vesivärein hyödyntäen aitoa merivettä rauhallisen musiikin tahtiin. Valmiit teokset asetettiin 

heti esille päiväkodin omalle seinälle, josta ne sitten siirrettiin lasten taidenäyttelyyn Kokkolan 

kaupunginkirjastoon ja lopulta osaksi lasten omia kasvunkansioita. 
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4.2.3 Kolmas interventio lapsiryhmään 

 

Kolmannen intervention aiheena oli; Kielten rikas maailma. Kun lapsi on kolmevuotias hän alkaa 

käyttämään kieltä viestimiseen yhä päättäväisemmin, hän nauttii erilaisista loruista ja lauluista. (Järvinen 

2009, 50.) Intervention tarkoitus oli lasten kielellisten valmiuksien ja taitojen vahvistaminen sekä oman 

kielellisen identiteetin vahvistaminen. Interventiossa yhdistettiin opinnäytetyön kohdelapsiryhmä saman 

ikäisten kielikylpyryhmäläisten kanssa. Lapsille järjestettiin yhteinen laulutuokio, jossa lapset saivat 

vuoroin etsiä pehmoeläimiä salin hyllyköistä lastentarhanopettajan suunnitteleman juonen mukaisesti 

pieneen pesään, ja sitten laulettiin laulu.  Lauluja laulettiin ensin suomeksi sitten englanniksi. Laulut 

sisälsivät leikkejä, joihin kaikki lapset osallistuivat. Laulutuokion päätteeksi lapset saivat vuoroin silittää 

pesään kerääntyneitä pehmoleluja. Interventiota dokumentoitiin kuvaamalla ja lopuksi myös lapset 

saivat ottaa kuvia kameralla.  

Kolmannen intervention aiheeseen sisältyen lapsille valmistettiin leponurkkaus (KUVA 2.) päiväkodin 

varastona toimineeseen tilaan. Tilasta luotiin vaalea sävyinen pitsein ja patjoin. Leponurkkauksen 

tarkoitus oli noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman velvoitetta varmistaa lasten mahdollisuus 

rauhalliseen oleiluun ja lepoon. Leponurkkauksessa lapset saivat käydä vuoroin pienryhmissä 

viettämässä rauhallista aikaa. 

 

 

 

KUVA 2.   Leponurkkaus 
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Varhaiskasvatustiimi hyödynsi nurkkausta kolmen viikon ajan järjestäen siellä lapsille satutuokioita ja 

satuhierontaa. Lapset saivat käyttää tilaa myös vapaaseen leikkiin, ja leponurkkauksen purkamisen 

jälkeen sinne valmistettiin lapsille uusi pysyvä leikkipaikka päiväkotiin. Varhaiskasvatuksen tehtävä on 

tarjota lapsille monipuolisia edellytyksiä ja mahdollisuuksia leikkiin. Leikin kautta lapset oppivat ja 

kehittyvät. Leikki takaa lasten hyvinvointia ja tuottaa riemua ja mielihyvää. (Opetushallitus 2016, 31, 

38.)  

 

   

4.2.4 Neljäs ja viides interventio lapsiryhmään 

 

Neljännen intervention teema oli: Minä ja meidän yhteisömme. Intervention tavoitteena oli tutkia 

lähiympäristöä osana päiväkotiryhmää sekä nauttia yhdessä tekemisen ilosta. Viidennen intervention 

teemana oli: Tutkin ja toimin ympäristössäni. Intervention tavoitteena oli kehittää lasten tietoisuutta 

ympäröivästä ympäristöstä sekä oppia arvostamaan luontoa. Lisäksi tavoite oli kehittää matemaattista 

ajattelua. Näiden kahden intervention teemoja yhdistettiin toisiinsa. Neljännessä interventiossa 

lähdettiin seikkailemaan lähiympäristöön. Ympäristön tutkiminen on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Kun 

luontoa lähestytään mukavalla tavalla leikin ja satujen kautta, lapsen myönteinen suhtautuminen 

ympäristöönsä vahvistuu. Samalla kun luonnossa ollaan, opetellaan luontoon liittyviä käsitteitä ja 

asioita. (Opetushallitus 2016, 45.)  

 

Aloitimme seikkailun kokoontumalla päiväkodin pihalle, ja aluksi lapsille kerrottiin tarina. Jossain 

lähellä on etuajassa saapunut tonttu aarteen kanssa, jonne lähdettiin matkaamaan eteneviltä pisteiltä 

löytyneiden vihjeiden ja toimintojen kautta. Pisteet oli numeroitu. Ensimmäisessä pisteessä luontoon oli 

levitetty erilaisia roskia. Lapset saivat itse huomata roskat ja miettiä, mitä niille voisi tehdä. Lapset 

huomasivat lähellä sijaitsevan roska-astian ja alkoivatkin nopeasti kerätä roskia luonnosta. 

 

Roska-astian yhteydessä oli seuraava vihje, jossa pyydettiin keräämään talteen luonnon aarteita. Lapset 

löysivät lähiympäristöstä esille laitettuja käpyjä, pihlajanmarjoja ja havuja, joita he keräsivät koriin. 

Sitten matka jatkui läheiselle saarelle siltaa pitkin, ja sillan alta lapset saivat vetää narulla avaimen. Kun 

saavuttiin vihjeiden kautta päätepisteeseen, seisoi tonttu siellä aarteen kanssa. Kaikki lapset saivat ensin 

halutessaan käydä tervehtimässä ja kokeilemassa suurta huopatonttua. Sitten yksi lapsista sai avata 

aarrearkun avaimella. Arkusta löytyi mustavalkoisia kuvia vanhoista esineistä ja asioista. Lapset saivat 

kertoa mitä kuvat heidän mielestään esittivät. Viimeisessä kuvassa oli tasavallan presidentti, jonka yksi 
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lapsista kertoi olevan kuningas. Kuvien katselmuksen jälkeen katseltiin ympärille miltä tällä hetkellä 

näyttää. 

 

Sitten lapset saivat vuorotellen maalata lumelle sijoitetun alustan päällä yhteisen teoksen kuvaamaan 

ympäristöään. Kun osa lapsista maalasi, osa sai ottaa kuvia ympäristöstä tablet-laitteen avulla. Kun 

maalailu ja kuvaaminen oli tehty, lapset saivat leikkiä vapaasti viereisessä puistossa retkestä 

inspiroituneina.  

 

 

4.2.5 Kuudes interventio lapsiryhmään 

 

Kuudennen intervention teemana oli elämykset. Lapset lähtivät päiväkodista kävellen kohti Kokkolan 

kaupunginkirjastoa. Kun he saapuivat kirjastoon, he saivat jättää kotoa tuomansa pehmolelun kirjastoon 

yökylään. Sitten lapset saivat siirtyä Hongell-saliin, jossa heille oli pieni mehu ja keksi tarjoilu. Sitten 

lapset saivat leikkiä yhdessä muutaman laululeikin ja rauhoittua niiden jälkeen satutuokioon. 

Satutuokiossa heille luettiin Ruma ankanpoikanen ja Tuhkimo. Satutuokion jälkeen lapset pääsivät 

ihailemaan omaa taidenäyttelyään. Omien töiden näkeminen näyttelyssä oli mielenkiintoista. Näyttelyn 

jälkeen lapset saivat halutessaan käydä ottamassa kasvomaalauksen. Muistoksi tapahtumasta lapset 

saivat pienet kulkuset, sitten lapset kävelivät takaisin päiväkotiin. Näyttelyn päätyttyä viikon lopulla 

lapset saivat teoksensa takaisin kasvunkansioihinsa ja osan kehystettynä koteihinsa. 
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5 LASTEN TAIDENÄYTTELY 

 

Tässä luvussa avataan lasten taidenäyttelyn taustaa ja tarkoitusta. 

 

 

5.1 Tausta ja tarkoitus 

 

Taiteen hyödyntäminen opinnäytetyössä kumpuaa opinnäytetyöntekijän omasta innostuksesta ja 

kiinnostuksesta taiteellista ilmaisua kohtaan, sekä motivaatiosta tuoda varhaiskasvatusta yleisön 

näkyville. Valokuvia toiminnallisista interventioista, sekä lasten tuotoksia voidaan pitää pedagogisena 

dokumentointina ja siksi osana varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin sekä varhaiskasvatuksen laadun 

kehittämistä. Yhtenä motiivina oli päästä toteuttamaan vapaammin elämyksiä ja kokemuksia lapsille, 

lapsuuden itseisarvoa kunnioittaen opinnäytetyön tavoitteet ylittäen. 

 

Opinnäytetyöhön saatiin näin sisällytettyä myös verkostoyhteistyötä sekä markkinointia, jota näyttelyyn 

(KUVA 3) johtava taideprojekti mahdollisti kattavasti.   

 

 

 

KUVA 3. Lasten taidenäyttely 
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5.2 Lasten taideprojektin toteutus 

 

Taideprojekti aloitettiin heti ensimmäisessä lapsiryhmään suunnatussa interventiossa. Kunkin 

oppimisen alueen tavoitteisiin tähdättiin erilaisilla menetelmillä, kuten erilaiset toiminnalliset 

interventiot, satutuokiot, tilojen hyödyntäminen ja näyttely. Osana interventioita oli taiteellisten 

menetelmien osio, johon sisältyi taiteilua, askartelua, muotoilua, valokuvaamista, laulua, ja sanatonta 

ilmaisua. Eri taidemuodoin tehtiin näkyväksi erilaisia oppimistilanteita ja lasten elämysmaailmoja.  

 

Jokaisesta interventiosta luotiin jotain näkyvää. Taidetta luotiin inspiroituneena oppimisen alueiden 

sisältöjen pohjalta toteutetuista interventioista. Erilaista taidetta tehtiin erilaisissa oppimisympäristöissä 

ja erilaisilla kokoonpanoilla. Osa teoksista toteutettiin pienryhmissä ja osa kokoryhmän kesken. Tehtiin 

myös ryhmän yhteisiä teoksia. Töissä pyrittiin yhdistämään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia 

elementtejä, elämyksiä, kokemuksia ja oppeja. Luonnonmateriaalien hyödyntäminen, kuten merivesi ja 

lumi maalauksissa ja erilaiset kangasmateriaalit sekä muotoilu, antoivat lapsille luovia mahdollisuuksia 

ilmaista itseään samalla tutkien. Työt saivat aluksi olla päiväkodissa esillä ja näyttelyn lähestyessä niitä 

arkistoitiin esillepanoa varten. 

  

 

5.3 Lasten taidenäyttely 

 

Tavoitteena oli painottaa lapsuuden tärkeyttä, lapsuuden itseisarvoa, lasten oikeuksia ja tuoda esille 

laadukasta varhaiskasvatusta.  

 

Ensimmäisenä tavoitteena oli kohdelapsiryhmän viimeisen intervention toteuttaminen Kokkolan 

kaupunginkirjastossa lasten oikeuksien viikolla. Tarkoitus oli, että lapsiryhmä tulee kävellen 

päiväkodilta kirjastoon ihastelemaan omia teoksiaan. Näyttely järjestettiin kirjastossa, koska haluttiin 

tehdä yhteistyötä varhaiskasvatus- ja kulttuuripalvelujen välillä. Kirjasto on yleisölle avoin paikka ja 

tavoittaa paljon kuntalaisia. Markkinoimalla tapahtumaa haluttiin saada näyttelyn äärelle 

mahdollisimman monipuolinen yleisö. Ajatus oli, että lasten vanhempien lisäksi myös muut 

varhaiskasvatus- tai opetuspuolella työskentelevät voivat oppia ja inspiroitua pedagogiikkaa esiin 

nostavasta näyttelystä ja tapahtumasta.  

 

Näyttelyyn perustuvasta interventiosta haluttiin tehdä lapsille kiinnostava, kasvattava ja elämyksellinen, 

joten näyttelyn ympärille alettiin muodostaa toimintoja. Näyttelyn yhteyteen suunniteltiin vieraskirja ja 

makeisia. Lisäksi luotiin pehmolelujen yökyläily (KUVA 4) kirjastossa tapahtuman yhteyteen. Lapset 
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saivat tuoda kotoaan pehmolelun yöpymään kirjastoon ja saivat kuvia pehmojensa seikkailuista 

seuraavana päivänä, kun tulivat vanhempiensa kanssa niitä hakemaan. Näin varmistettiin, että kaikkien 

kohderyhmälapsien vanhemmat osallistuivat lapsensa taideprojektiin ja pääsivät näkemään lapsensa 

elämismaailmaa päiväkotikontekstissa.  

 

 

 

KUVA 4.  Pehmolelujen yökyläily 

 

Kirjaston puolesta saatiin käyttöön kaksi salia, joihin suunniteltiin satutuokiot näyttelyn yhteyteen. 

Koska varhaiskasvatusta on toteutettava lapsen äidinkielellä, haluttiin myös tämä huomioida ja 

satutuokioita järjestettiin kaksi, molemmilla kotimaisilla kielillä. Satuja luki Ensi- ja turvakoti Ry:n 

vapaaehtoiset sekä Centria–ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ja muut vapaaehtoiset. Lisäksi 

kirjaston lastenkirjaosastolle avattiin tapahtuman ajaksi kasvomaalauspiste. Tapahtuma toteutettiin 

kahtena päivänä, ja näyttely oli esillä koko viikon. Suomella oli meneillään juhlavuosi 100 vuotta 

itsenäisenä, joten se näkyi kaiken toiminnan teemana. Lasten oma taidenäyttely sai nimen: Suomi 100– 

Rikas varhaiskasvatus. Satutuokioissa luettiin vanhoja perinnesatuja ja muuten juhlavuotta oli huomioitu 

väreissä. Lasten oikeuksia ja teemaa noudatettiin jakamalla lapsilta kerättyjä toiveita aikuisille kirjaston 

ulkopuolella ja lähikaduilla. Ensi- ja turvakoti Ry:n työntekijät jakoivat myös omia Kuule minut -

kulkusia tapahtumassa vierailleille lapsille. Tapahtumaan osallistui ensimmäisenä tapahtuma päivänä yli 
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60 lasta ja aikuisia, sekä toisena päivänä 50 lasta ja aikuisia. Pehmolelujen yökyläilyyn osallistui lähes 

sata pehmolelua. 

 

      

5.4 Lasten taidenäyttelyn markkinointi 

 

Lasten taidenäyttelyn markkinointia toteutettiin sekä sosiaalisessa mediassa että paikallislehdissä. 

Lisäksi paikalliseen ruotsinkieliseen päiväkotiryhmään lähetettiin sähköpostiviesti tapahtumasta ja 

yhdessä päiväkodissa tapahtumasta tiedotettiin suullisesti. Paikallislehteen tuli kahtena viikkonumerona 

ilmoitus kulttuuritoimen puolesta sekä opinnäytetyön tekijän kuvallinen haastattelu viikko ennen 

tapahtumaa. Sosiaalisessa mediassa tapahtumasta tiedotettiin Facebookin Mammat-ryhmässä (n. 2400 

jäsentä), sekä luomalla oma yleisölle avoin tapahtuma. Tapahtuman ollessa käynnissä sivuille lisättiin 

reaaliaikaisia videoita ja kuvia tapahtumasta niin ettei niissä ollut ihmisiä mukana. 

   

 

5.5 Lasten taidenäyttelyn verkostoyhteistyö 

 

Verkostoyhteistyö käynnistyi Kokkolan kaupungin kirjaston tilojen vuokraamisen yhteydessä 

opinnäytetyöprojektin alussa. Tavoite oli saada näyttelytapahtuma sijoittumaan lasten oikeuksien 

viikolle, joka oli heti Loistavaa! – Lasten ja nuorten kulttuuriviikon jälkeen. Käynnistimme yhteistyön 

kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Toiveena oli löytää yhteistyötahoja mukaan tapahtumaan. 

Kokkolan Ensi- ja turvakoti Ry on huomioinut lasten oikeuksien viikkoa joka vuosi jollain tavalla, ja 

kuullessaan opinnäytetyöprojektistani he ilmoittivat halukkuutensa osallistua tapahtumaan. Kokkolan 

Ensi– ja turvakoti Ry hyödynsi tätä kautta myös omaa vapaaehtoistoimintaansa, ottaen vapaaehtoisia 

mukaan tapahtuman toteuttamiseen. Etsin taidenäyttelyn järjestämiselle myös sponsoria, ja Kokkolan 

Halpahalli Oy halusi lähteä tukemaan tapahtumaa lahjoittamalla lasten taideteoksille kehykset sekä 

tarjoiltavaa näyttelyyn. Yhtenä verkoston osana toimivat Centria– ammattikorkeakoulun 

sosionomiopiskelijat. Kaiken kaikkiaan tapahtuman järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistui 18 

projektityöntekijää eri organisaatioista. 
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6 SUUNNITTELU JA ARVIOINTI OSAKSI VARHAISKASVATUKSEN 

TOIMINTAKULTTUURIA -PROJEKTIN ARVIOINTI 

 

 

Arvioin kehittyvä toimintakulttuuri-projektia pohjaten sille asetettuihin tavoitteisiin sekä mahdollisiin 

riskitekijöin. Kokonaisuutena projekti toteutui hyvin ja vastasi suunnitelman tavoitteisiin. Riskeinä 

ajattelin olevan ajanhallintaan ja aikataulujen sovittamiseen liittyvät tekijät. Aikataulut olivatkin 

haastavia sovittaa päiväkodin jo kiireiseen arkeen. Projektin haasteeksi muodostui yhteisen 

suunnitteluajan puutteellisuus sekä monimuotoiset tavoitteet. Koska projektissa oli ikään kuin kaksi 

linjaa sisältäen erilaisia tavoitteita, se hukutti projektin päätehtävät välillä jäsentymättömään tilaan. 

Oman oppimisen tavoitteissa projekti ylitti tavoitteet.  

 

 

6.1 Interventioiden arviointi 

 

Lapsiryhmään tehdyt interventiot toteutuivat hyvin monipuolisesti. Kaikki lapsiryhmälle asetetut 

tavoitteet toteutuivat. Varhaiskasvatustiimiin tehdyt interventiot onnistuivat osittain suunnitelmien 

mukaan. Koska opinnäytetyöprojektin aiheena oli kehittäminen ja sen vahvimpana menetelmänä 

interventioiden arviointi, avaan seuraavassa osiossa varhaiskasvattajilta saatua arviointia koskien omaa 

toimintaansa sekä lapsiryhmälle asetettujen tavoitteiden toteutumisen valossa. Olen koonnut seuraavan 

arvioinnin pohjaten varhaiskasvattajien arviointilomakkeisiin, sekä koko projektia arvioivaan Swot-

analyysiin. 

 

Varhaiskasvattajien mukaan lapsiryhmään suunnattujen interventioiden toteuttamiseen vaikutti 

kehittävästi niitä edeltäneet viikkopalaverit. Suurin hyöty yhteisistä viikkopalavereista oli se, että 

ohjaustehtävät ja vastuut olivat valmiiksi selvillä, tällä tavoin oli vaivatonta ja varmempaa lähteä 

toimintaan, kun tiesi, mitä kukakin tekee. Suunnittelun tavoitteena oli pedagogisen johtajuuden ja 

ohjausvastuiden jakautuminen tasaisemmin tiimin kesken. Jollekin tämä mahdollisti uuden 

ohjauskokemuksen ja omien pedagogisten taitojen tavoitteellisemman käyttöönoton. Suunnittelun ja 

vastuujaon hyötynä koettiin myös se, että jokainen kantoi vastuullaan tiettyä osaa toiminnasta, johon 

muut pystyivät luottaa. Osa koki, että oma suunnitteluvastuu keveni, kun tiesi että kaikki ovat tietoisia 

suunnitelmasta ja tulevien tapahtumien kulusta. Tapauksessa jossa yhteisen suunnittelun tuloksena 

toimiva ohjausvastuussa oleva tiimiläinen unohtaisi jotain, muut voisivat paikata sujuvasti. Tiimiläiset 

olivat hyvin motivoituneita ja aktiivisia keskinäisessä toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.  
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Intervention arviointilomakkeella (LIITE 3) arvioitiin myös sitä, mitä lapset kokivat interventiossa. 

Varhaiskasvatustiimin mielestä lapset saivat kokea kannustamisen voimaa, tärkeyttä ja iloa muita sekä 

itseä kohtaan. Varhaiskasvatustiimin mukaan lapset nauttivat interventioissa liikkumisesta ja 

tutkimisesta ja olivat innokkaita osallistumaan. Lasten oman kehon hallinta ja tuntemus vahvistui, ja 

vahvistumista tapahtui myös tunnepuolella. Lapset nauttivat eläinhahmojen etsimisestä sekä lauluista ja 

loruista, joita interventioissa laulettiin. Lapset saivat myös kokea kielirikasteista vartaistoimintaa. Se että 

lapsille mahdollistettiin leponurkkauksen myötä erilaista lepoa jatkuvasta ärsyketulvasta, koettiin 

tärkeäksi. Tässä yhteydessä lapset saivat nauttia rauhoittumisesta ja aikuisen läsnäolosta. 

Leponurkkaukseen lapset olivat suhtautuneet innokkaasti ja ihmetellen, ja siellä he pääsivät kokemaan 

myös aistien kautta. Lomakkeella (LIITE 3) arvioitiin myös ohjausvastuun jakautumista 

varhaiskasvatustiimin keskuudessa. Yhtä interventiota lukuun ottamatta tiimi oli kokenut, että vastuu 

jakautui hyvin tiimiläisten kesken. Varhaiskasvatustiimi arvioi myös omaa suunnitteluaan ja 

suunnitelmien toteutumista. Varhaiskasvatustiimi oli sitä mieltä, että suunnitelmat toteutuivat hyvin. He 

pitivät etuna sitä, että ohjausvastuiden jakautuessa he saivat vapaammin hyödyntää omaa tyyliään ohjata 

ja olivat inspiroituneet kehittämään omaa pedagogista toimintaansa vieläkin pidemmälle.   

 

 

6.2 Projektin vaikuttavuusaviointi 

 

Toteutunutta projektia kokonaisuudessaan arvioitiin Swot-analyysin keinoin (LIITE 4). Swot-analyysin 

on kehittänyt Albert Humphrey, ja se on nelikenttämenetelmä, jota hyödynnetään strategian 

laatimisessa, ongelmien ja vahvuuksien tunnistamisessa sekä arviointi-ja kehitystyökaluna. Swot on 

lyhenne sanoista: Strengths (vahvuudet), Weaknesses (Heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet), 

Threats (uhat). Swot-analyysissä edellämainitut asiat kerätään paperille nelikenttään ja pohditaan, miten 

vahvuuksia voidaan käyttää hyödyksi ja miten heikkouksista vois tehdä vahvuuksia. (Opetushallitus 

2016) Valitsin tämän analyysimenetelmän koska sen avulla toteutunutta projektia voi jatkokehittää ja 

tehdä toimintasuunnitelmaa seuraavalla toimintakaudelle.   

 

Swot-analyysissä ilmeni, että projektin vahvuus oli keskustelun lisääntyminen. Kasvatukseen ja 

pedagogiikkaan liittyvistä asioista keskusteltiin enemmän ja kasvatustietoisuus lisääntyi. Lisäksi 

lisääntynyt keskustelu helpotti ideoinnissa ja vastuunjakautumisessa. Lisääntyneen keskustelun koettiin 

kehittäneen toteutetun varhaiskasvatuksen laatua. Lisäksi vahvuuksiin kirjattiin suunnittelun 

lisääntyminen ja kehittyminen. Arvioinnin lisääntyminen kirjattiin myös vahvuus osioon, pedagogisen 

toiminnan tarkkailu ja havainnointi lisääntyi sekä henkilökohtaisesti että organisaatiotasolla. Projektin 
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heikkouksina pidettiin ajanpuutetta, muutoksia ja poissaoloja. Viikkopalavereille varattu aika oli 

todellisuudessa jo tiimin aikaisemmassa käytössä, eikä ylimääräistä suunnitteluaikaa 

opinnäytetyöprojektille ollut. Muutokset koettiin haastaviksi, koska pienikin muutos tiimirakenteessa 

vaarantaisi eheän kehittämisprosessin tavoitteellisen toteutumisen varhaiskasvatustiimiin suunnatuissa 

interventioissa ja esimerkiksi sää voi estää lapsiryhmään suunnatun intervention toteutumisen.  

Kehittämistyö vaatisi pysyvyyttä myös henkilökunnan tiimirakenteessa, joka muuttuu 

päiväkotiorganisaatiossa usein toimintakausien mukaan. Mahdollisuuksina varhaiskasvattajat näkivät 

näkyväksi tekemisen. Yhteistyö kulttuuritoimen kanssa antoi mahdollisuuden varhaiskasvatuksen 

laadukkaan työn esiin nostamiselle ja sillä saatiin työlle arvostusta ja hyvää mainosta. Uhkiin ei 

kirjoitettu mitään, mutta keskusteltiin että ajatellaan sen olevan vähän kuin heikkoudet, eli ajanpuutetta. 

Mainittiin myös se, ettei toimintarikkaan projektin toteuttaminen ilman ylimääräisiä resursseja olisi ehkä 

mahdollista.  Jatkotutkimusaiheena voisi ajatella vielä tiiviimpää yhteistyötä päiväkotiryhmien 

varhaiskasvatustiimien välille suunnitteluajan lisäämiseksi. Myös eri menetelmien käyttöä voisi kokeilla 

taiteen sijasta. 

 

 

6.3  Projektin suunnittelun arviointi 

 

Aloitin projektin suunnittelun jo vuodenvaihteessa 2016–2017. Sain idean lähteä toteuttamaan 

varhaiskasvatuspedagogiikkaa lapsiryhmiin varhaiskasvatustiimin kautta, jolloin päädyin sijoittamaan 

itseni osaksi suunnittelua, kehittämistä ja arviointia. Tämä juontui siitä, että minua kiinnosti 

varhaiskasvatuksessa eniten toiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä pedagoginen johtajuus. Koska 

haen sosionomi koulutuksessani myös varhaiskasvatuskelpoisuutta, tiesin että opinnäytetyöhöni tulee 

kuulua vahvasti lapsiryhmään kohdistuvien interventioiden ohjaaminen. Siksi päätin ryhtyä tekemään 

toiminnallista opinnäytetyötä kahdessa tasossa, joista toinen syventyy varhaiskasvatukseen ja sen 

kehittämiseen ja toinen tukee omaa ohjaamisosaamiseni kehitystä lapsiryhmään tehtävissä 

interventioissa.  

 

Lapsiryhmään tehtävien interventioiden alustavien menetelmien suunnitteleminen oli haastavaa. Koska 

osaamiseni ei ollut tuolloin vielä syvään paneutunut, interventiosuunnitelmat kirjautuivat suunnitelmaan 

lähes oppimistehtävinä teoriaa tulkitessani. Jo varhaisessa vaiheessa huomasin suunnittelua 

hankaloittavan kaksilinjaisuuden, mutta itseluottamukseni oli tuossa kohtaa jo niin vahva, etten halunnut 

luopua kummastakaan linjasta, vaan päätin sitoa ne yhteen jollain tavoin. Tuolloin sain ajatuksen 

hyödyntää omaa kiinnostustani taiteeseen ja loin siitä teeman, joka on vuoropuhelussa asettamieni 
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linjojen välillä. Muodostin siis opinnäytetyöprojektini sisälle toisen pienemmän projektin, joka lopulta 

ei ollutkaan niin pieni. Lasten taideprojektin suunnitteleminen kehitti enemmän organisointi-, 

markkinointi- ja verkostoyhteistyötaitoja, kuin olin suunnittelun alkuvaiheessa ymmärtänytkään. 

Taideprojektin suunnittelu oli itselleni hyvin selkeää ja rakentunutta, ja pystyin hahmottamaan sen 

etenemisprosessin selkeästi jo alkuvaiheessa. 

 

Suunnittelussa esiintyneet puutteet ja heikot kohdat nousivat vahvasti esille opinnäytetyöraportin 

kirjoittamisvaiheessa. Jälkikäteen on syntynyt ymmärrys siitä, että heikommalla tietopohjalla tehty 

suunnitelma kostautuu myöhemmässä vaiheessa, kun tietoa on tullut lisää eikä pystykään välttämättä 

perustelemaan kaikkea toimintaa, kuten suunnitteluvaiheessa oli ollut ajatuksena. Lisäksi 

suunnitteluvaiheessa ei omannut vielä yhtä syvää ymmärrystä teorian ja käytännön vuoropuhelusta, 

joten tuli suunniteltua aivan liikaa toimintaa ja tavoitteita. Kaikki tämä on omiaan vaikeuttamaan selkeän 

ja ymmärrettävän prosessin kuvauksen laatimista opinnäytetyöraportin muodossa. Käytännön 

toteutuksessa monipuolisesta ja konkreettisesta suunnittelusta oli kuitenkin valtavasti hyötyä. Oli 

mukavaa, että toteuttamismateriaalia oli paljon ja se oli hyvin sovellettavissa. Lisäksi saatoin nojata 

siihen, että opinnäytetyön toiminnallisen osuuden toisen linjan teema oli nimenomaan pedagogisen 

toiminnan kehittäminen ja oman suunnitteluosaamisen kehittäminen siinä samalla. Joten laajat 

suunnitelmat, joita olin tehnyt, toimivat tuossa kohtaa vain opiskelijan tuomina ideoina ja kehityksinä 

menetelmille joista lopulliset menetelmät muodostuisivat varhaiskasvatustiimiin tehtävissä 

interventioissa.  

 

Projektisuunnitelman laatiminen oli työläs prosessi (KUVIO 1). Välillä tavoitteet olivat kirkkaana 

suunnittelun lähtökohtina, välillä työ oli täysin hukassa raiteiltaan. Olen yhä sitä mieltä, että itsenäinen 

työskentely sopii kirjallisissa töissä itselleni parhaiten, mutta tunnistan, että toisen näkemyksen 

puuttuminen saattoi olla juuri työn rajaamisen kannalta ratkaisevassa asemassa. Toisaalta koen ylpeyttä 

suurien suunnitelmien toteutumisesta. Tunnistan myös sen, että opinnäytetyöprojektina projektini on 

mahdollista toteuttaa, mutta ilman ylimääräisiä resursseja ei päiväkotiorganisaatio pystyisi tässä 

laajuudessaan toteuttamaan.  
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KUVIO 1. Projektin prosessi 
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7 POHDINTA 

 

 

Aloitin opinnäytetyöprosessia (KUVIO 1) jo hyvin varhaisessa vaiheessa opintojani. Tietoperusta 

varhaiskasvatuksesta rakentui suurilta osin projektisuunnitelman kirjoittamisen kanssa rinnakkain. 

Käytännön ja teorian vuoropuhelu oli kuitenkin tuossa kohtaa opintoja vielä hauraalla pohjalla. 

Projektisuunnitelmaa laatiessani en kyennyt hahmottamaan projektin laajuutta, ja ideoiminen ja erilaiset 

tavoitteet pääsivät hienoisinkin perustein paperille asti. Tunnistin jo varhaisessa vaiheessa riskin 

projektin paisumiseen sekä jäsentymättömyyteen tavoitteiden asettelun osalta, mutta soin itselleni sen 

tuossa kohtaa opintojani. Projektisuunnitelma valmistui oman aikatauluni mukaisesti, mutta 

tutkimusluvan saaminen viivästytti hieman opinnäytetyöprojektin käytännön osuuden aloittamista. 

Suhtauduin käytännön osuuden toteuttamiseen antaumuksella ja keskityin pitkälti toiminnan 

toteuttamiseen mutta välillä unohdin myös tähdätä toiminnalla suoraan projektisuunnitelman 

tavoitteisiin. Ongelmia päätehtävien kanssa kohtasin aikataulujen sopimattomuuden ja sairastumisien 

takia, jolloin jouduin tekemään kompromisseja varhaiskasvatustiimiin suunnattujen interventioiden 

kokoonpanojen suhteen ja tämä vaikeutti projektin kokonaisuuden hahmottamista, niin omasta kuin 

luultavasti työn tilaajankin puolesta.  

 

Projektin edetessä sain kuitenkin tiukan otteen varsinkin verkostoyhteistyön organisoinnista ja koin sen 

lopulta oman oppimiseni kannalta merkityksellisimmäksi. Koen että suurinta oppimista on tapahtunut 

vasta projektin päätyttyä, kun kaikki puutteet ja projektissa esiintyneet ongelmat hankaloittivat 

jäsentyneen raportin kirjoittamista. Ymmärrys suunnitteluvaiheen tärkeydestä valkenee vasta käytännön 

osuudessa ja käytännön osuuden merkitys toimintaa perusteltaessa. Jälkikäteen olisin tehnyt monia 

asioita toisin.  

 

Opinnäytetyöprojektiin olen kuitenkin kokonaisuutena tyytyväinen. Vaikka laajuus ilmeni jo 

suunnitelmassa ja toteutuksessa, onnistuin kuitenkin viemään projektin alusta loppuun kunnialla. 

Oppimisprosessina opinnäytetyön tekeminen on ollut hyvinkin kasvattava. Prosessia on pystynyt 

tarkastelemaan jo koko opintojen kokonaisuuden mittakaavassa ja aina uutta tietoa oppineena on 

pystynyt huomaamaan puutteet ja vahvuudet omasta opinnäytetyöprosessista. Jonkinlaista kateutta koen 

niitä opiskelijoita kohtaan, jotka tekevät opinnäytetyön opintojen loppumetreillä. Näin he välttyvät oman 

opinnäytetyöprosessin kuormittavuudelta ja omaavat paremmat tiedot ja taidot työn tekemiseen, kun on 

enemmän opintoja taustalla. Toisaalta olen tyytyväinen, että omaa oppimista on ehtinyt tapahtua niin 

paljon, mitä nopeammassa prosessissa ei välttämättä ehtisi tapahtua.  
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Sosionomin kompetensseihin olen päässyt opinnäytetyöprojektin myötä kasvamaan. 

Kokonaisuudessaan projektissa pääsin tarkastelemaan sosiaalialan arvoja ja eettisiä periaatteita. 

Opinnäytetyön viedessä näin ison jakson opinnoistani olen päässyt reflektoimaan sekä oppimaani että 

opittuja asioita toiminnallisessa osuudessa. Koen että opinnäytetyö arvosti yksilön ainutkertaisuutta, 

mutta oli myös yhteiskunnallisesti tasa-arvoa ja etenkin lasten oikeuksia edistävä. Opinnäytetyössä opin 

tarkastelemaan varhaiskasvatusta yhteiskunnallisena arvona sekä tukemaan kansalaisten osallisuutta 

varhaiskasvatukseen alueellisesti.  

 

Asiakastyön osaaminen kehittyi erityisesti verkostoyhteistyössä eri sidosryhmien kanssa 

työskennellessä.  Tutkin ja toteutin opinnäytetyössä osallisuutta tukevia menetelmiä toteuttaessani 

toimintaa sekä varhaiskasvatukseen kuuluville että avoimelle yleisölle suunnatuissa interventioissa. 

Opin hyödyntämään erilaisia vaikuttamisen ja viestinnänkeinoja tuomalla varhaiskasvatusta näkyväksi. 

Asiakastyön teoriat, tässä työssä varhaiskasvatuspedagogiikkaan vahvasti sidoksissa olleet, huomioin 

jokaista toimintoa suunnitellessani ja toteuttaessani. Työssäni toteutin lukuisia erilaisia 

varhaiskasvatuksen ja taidekasvatuksen menetelmiä. Työlläni osallistuin myös varhaiskasvatus-, 

sivistys- ja kulttuuripalveluiden kehittämiseen, joten kehittämisosaamistakin kertyi. Tutkimuksellinen 

ja kehittämisosaaminen vahvistui valtavasti jatkuvan toiminnan suunnittelun, kehittämistyön ja 

arvioinnin kautta. Itsearviointi on kehittynyt koko opintojen ajan, mutta etenkin opinnäytetyötä 

kirjoittaessa. 
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Toimintasuunnitelmapohja pedagogisen toiminnan suunnittelun 

 

Toteuttamisen ja arvioinnin tueksi 
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Tämä on suuntaa antava toimintasuunnitelmapohja Pikiruukin päiväkodissa 

työskenteleville varhaiskasvattajille helpottamaan pedagogisen toiminnan 

suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. 

Toimintasuunnitelmapohjaa voi pitää työkirjana suunnittelupalaverien 

yhteydessä. Lehtinen noudattaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2016 

määriteltyjä oppimisen alueiden teemoja ja tarjoaa ideoita toteutuksiin ja 

arviointiin. 
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Ensimmäinen viikkopalaveri: Minä ja meidän yhteisömme 

 

Pvm________              Palaverissa läsnä: 

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: Tavoite on herätellä kasvatustietoisuutta 

Tavoitteet lapsiryhmälle: Luodaan tuokioita joissa lapsi vahvistaa käsitystä itsestään, kuullen satuja ja 

askarrellen. 

 

 

Keskustelun aihe: Mitä ammattikasvattajana toimiminen meille tarkoittaa ja minkälaista 

pedagogiikkaa tässä päiväkodissa toteutetaan? Onko nähtävissä jonkinlaisia suuntauksia?  

  
  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  
 

 

 

 

 

 

Tällä viikolla vahvistetaan minäkuvaa ja kuuluvuuden tunnetta saduilla ja taiteellisin menetelmin: 

Valitaan kirjoja jotka tukevat myönteistä minäkuvaa, askarteluissa teemana oma kuva. 

  
Askartelutuokiota dokumentoidaan kuvaamalla 

 

Toteutusten jälkeen täytetään arviointilomake 

Tulosta arviointilomakkeita kaikille varhaiskasvatustiimin jäsenille yksi jokaista viikkopalaveria kohden 

lehtisen viimeistä sivua hyödyntäen 
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Toinen viikkopalaveri: Kasvan, liikun ja kehityn 

 

Pvm________              Palaverissa läsnä: 

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: toteuttaa suunnitellusti toimenpiteitä jotka nousevat esiin yksilö-

vasuista.  

Tavoitteet lapsille: Saavat heille räätälöityä ohjausta. Saavat kokea liikunnan riemua ja lähiympäristön 

luontoa.  

 

  

Viikkopalaverissa kootaan yksilöllisistä varhaiskasvatussuunnitelmista esiin nousevia 

kehitystarpeita yhdelle paperille. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

  

Pohditaan mikä kehitysalue on noussut esiin ja suunnitellaan seuraava ohjattu tuokio tukemaan tarvetta. 

(Kyseessä voi olla myös vain yhden lapsen tarve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutusten jälkeen täytetään arviointilomake 
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Kolmas viikkopalaveri: Kielten rikas maailma 
  
 Pvm________              Palaverissa läsnä: 

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: Oman ilmaisun tiedostaminen ja esimerkkinä toimiminen. 

Yhteistyö muiden päiväkotiryhmien kanssa. 

  

Tavoitteet lapsiryhmälle: Itseilmaisun kehittyminen.  

 

Käydään keskustelua sanallistamisesta, miten se näkyy päiväkodin pedagogiikassa? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehdään lapsille mukava rauhoittumispaikka mahdollisuuksien mukaan. Järjestetään yhteinen 

laulutuokio yhteistyössä kielikylpyryhmän kanssa. 

 

 

 

 

 

Toteutusten jälkeen täytetään arviointilomake 
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Neljäs viikkopalaveri: Minä ja meidän yhteisömme 

 

 

Pvm________              Palaverissa läsnä: 

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: osallistavien menetelmien hyödyntäminen, mahdollisuuksien 

luominen.  

Tavoitteet lapsiryhmälle: kokea ja tutkia lähiympäristöä osana päiväkotiryhmää. Yhdessä tekemisen 

iloa ja lasten omien näkemyksien huomioimista valokuvauksen avulla. 

 

 

Keskustellaan osallisuudesta ja mahdollistamisesta. Mitä menetelmiä on käytössä ja miten 

osallisuutta vaalitaan. Minkälaisia mahdollisuuksia luodaan. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Lasten kanssa tutkitaan historiaa. 

Hyödynnetään valokuvausta toiminnassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutusten jälkeen täytetään arviointilomake 
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Viides viikkopalaveri: Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 

Pvm________              Palaverissa läsnä: 

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: Kehittää lasten tietoisuutta ympäröivästä ympäristöstä  

Tavoitteet lapsiryhmälle: Tiedostaa ympäristöään ja oppia arvostamaan luontoa. 

   

 

Avataan käsitettä ympäristökasvatus, mitä se tarkoittaa ja miten sitä voi toteuttaa osana 

toimintaa? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten kanssa vietetään saliviikko. Saliin suunnitellaan monipuolista toimintaa. 

Ulkoillessa siivotaan roskia ja tutkitaan luontoa. 

 

 

Toteutusten jälkeen täytetään arviointilomake 
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Kuudes viikkopalaveri: Elämykset 

 

Pvm________              Palaverissa läsnä: 

 

 

  

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: Tavoitteena on monipuolisten elämysten mahdollistaminen lapsille 

ja heidän vanhemmilleen. Varhaiskasvatustiimi suunnittelee toimintaa tukemaan tätä tavoitetta.  

 

Keskustellaan lapsuuden itseisarvosta 

Mietitään vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja miten sitä voisi kehittää? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suunnitellaan seuraavan viikon toiminnot hyödyntäen vanhempia. 

 

 

 

 

 

 

Toteutusten jälkeen täytetään arviointilomake 
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Seitsemäs viikkopalaveri: Toiminnan kehittäminen 

 

Pvm________              Palaverissa läsnä: 

 

 

Kerätään kaikista toiminnoista kirjatut arviointilomakkeet yhteen ja muodostetaan arvioista 

SWOT-Analyysi. 

Mitä vahvuuksia pedagogisessa toiminnassamme jo on, mitä pitäisi kehittää? 

Mitkä ovat heikkoja kohtia ja mikä uhkaa vahvuuksien toteutumista? 

 

 

 

                               S 

                       Vahvuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     W 

                             Heikkoudet 

                               O 

                   Mahdollisuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     T 

                                  Uhat 
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Arviointilomake  

 

 

 

Miten suunnitelmat toteutuivat käytännössä? 

  

 

 

Jakautuiko ohjausvastuu?  

 

 

 

Miten aiempi viikkopalaveri vaikutti toimintaasi ohjaustilanteissa? 

  

 

 

Kuinka hyvin lapset osallistuivat toimintaan?  

 

 

 

Mitä uutta lapset kokivat ohjaustilanteessa? 

 

 

 

Muuta: 

 

  



LIITE 2/1 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Nystedt 

 

KEHITTYVÄ TOIMINTAKULTTUURI 
 

Opinnäytetyöprojekti Pikiruukin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan 

suunnittelun ja toteuttamisen kehittämiseksi 
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• JOHDANTO JA TAUSTA                                                                                          

 

Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 otetaan käyttöön 1.8.2017 toimintakauden alusta. 

Suunnittelin projektin Kokkolan kaupungin sivistystoimen varhaiskasvatuspalveluille helpottamaan 

uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottoa Pikiruukin päiväkodissa. Päädyin 

toteuttamistapaan, jossa uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa avataan yhteisissä palavereissa ja 

interventioiden toteuttamistapoja mietitään yhdessä Pikiruukin päiväkodin 3-5- vuotiaiden lasten 

ryhmän varhaiskasvattajien kanssa. Tein suunnitelman käsiteltävistä aiheista ja interventioiden 

sisällöistä, joita lähdemme varhaiskasvattajien kanssa kehittämään ja toteuttamaan. Tarkoitus on 

päivittää Pikiruukin päiväkodin toimintakulttuuria uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseksi. 

Uusi varhaiskasvatuslaki määrää, että pedagogista toimintaa tulee arvioida (Varhaiskasvatuslaki 

8.5.2015/580, § 9 b) joten opinnäytetyöni yksi tarkoitus on, että saan henkilökuntaa innostettua ja 

motivoitua arvioimaan ja kehittämään varhaiskasvatustyötään. 
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• PROJEKTIN KUVAUS JA TAVOITTEET 

                                                                                                                                                     

o Projektin kuvaus 

 

Opinnäytetyöni on projektityyppinen. Tavoitteena on kehittää Pikiruukin päiväkodin 3-5 vuotiaiden 

lapsiryhmän varhaiskasvatustiimin toimintakulttuuria niin, että vastuu uuden 

varhaiskasvatussuunnitelman tuntemuksesta, suunnittelusta ja ohjaamisesta sekä toteutumisesta 

jakautuu koko varhaiskasvatustiimille.  

 

Projektin tuloksena syntyy toimintasuunnitelma Pikiruunin päiväkodille. Toimintasuunnitelma alkaa 

toimintakauden suunnittelusta. Lapsiryhmään tehtävien interventioiden toteutusmenetelmien 

suunnittelu tapahtuu opiskelijan ja lapsiryhmässä työskentelevän varhaiskasvatustiimin 

vuoropuhelussa. Ennen jokaista interventioita lapsiryhmään pidämme suunnittelupalaverin. 

Suunnittelupalavereita kutsun opinnäytetyössäni viikkopalavereiksi. Toimintasuunnitelma jatkuu 

viikkopalaverein ja käy lapsiryhmään tehdyin interventioin läpi uuden varhaiskasvatussuunnitelman 

oppimisen osa-alueet erilaisin menetelmin, taide on kuitenkin kaikkien lapsiryhmään tehtävien 

interventioiden läpi kulkeva menetelmä. Toimintasuunnitelman toteuttamiseen sisältyy myös 

arviointia. Lapsiryhmään tehtäviin interventioihin osallistun vetovastuullisena muutaman kerran ja 

havainnoijana loput kerroista. 

 

Marraskuun lopulla järjestän lasten oman taidenäyttelyn Kokkolan kaupungin kirjaston galleriaan. 

Taide syntyy lasten taide-projektin myötä ja näyttelyyn tutustuminen on osa toimintasuunnitelman 

toteuttamista lasten oikeuksien viikolla. Näytteillä oleva taide on pedagogisen dokumentoinnin 

hyödyntämistä, jolla on tarkoitus tuoda esille tietoa varhaiskasvatuksessa olevien lasten elämästä, 

ajattelusta, oppimisesta monipuolisella ja konkreettisella tavalla. 

 

o Projektin tulostavoitteet 

 

Organisaatio 

 

Projektiopinnäytetyön tavoitteena on luoda Pikiruukin päiväkodin 3-5 vuotiaiden lapsiryhmän 

varhaiskasvatustiimille toimintasuunnitelma, joka edistää uuden varhaiskasvatussuunnitelman 

toteutumista. 
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Lapsiryhmä                                                                                                                               

Lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen huomioiden lapsen omat 

vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuus hänen yksilöllistä kasvua ja kehitystä edistäen. 

 

Sa 

 

Keskeisten varhaiskasvatuskompetenssien osaaminen ja oman projektiosaamisen kehittyminen. 

ProjeKtin loppuun saaminen ja siitä seuraten valmis opinnäytetyö. Tavoitteena on saada 

varhaiskasvatuskelpoisuus ja Sosionomi AMK-tutkinto.  

 

 

o Projektin prosessitavoitteet 

 

Organisaatio 

 

Tavoite on että 3-5 vuotiaiden lapsiryhmän varhaiskasvattajat sisäistävät uusimman 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja motivoituvat entistäkin innokkaammin kehittämään 

osaamistaan. Tavoite on, että he tunnistaisivat kehittämishaasteitaan ja vahvuuksiaan yhteisten 

viikkopalavereissa tapahtuvien keskusteluiden avulla, sekä oman ja yhteisön toiminnan arviointi 

lisääntyisi viikkopalaverin arviointilomakkeen täyttämisen myötä. Tavoitteena on, että vastuu 

varhaiskasvatussuunnitelman suunnittelusta ja toteuttamisesta jakautuu varhaiskasvatustiimin 

keskuudessa. Tavoitteena on lisätä yhteistyötä lapsiryhmien välille. Yhteistyön lisääntymistä 

tavoitellaan myös vanhempien kanssa. 

 

 

 

 

Lapsiryhmä 

 

Tavoitteena on lapsen hyvän ja terveellisen kasvun ja kehityksen tukeminen monipuolisin ja luovin 

keinoin. Lapsen uusien kokemusten ja elämysten mahdollistaminen. Lasten osallisuuden ja 

vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. Lasten taideprojektin tavoitteena on oman kehityksen 

näkeminen ja reflektoiminen.  
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Sa                                                                                                                                               

 

Tärkein tavoite on saavuttaa syvällisempi osaaminen varhaiskasvatuksesta. Tavoitteena on oppia 

projektityöskentelyn eri vaiheista: suunnittelusta, toteuttamisesta sekä arvioinnista. Tarkoitus on 

vahvistaa ohjaamisen taitoja. Pyrkimys on oppia organisointia sekä kehittää yhteistyötaitoja. Toivon 

vahvistavani myös johtamisosaamista projektin johtamisen myötä. 
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Opinnäytetyöprojektin tavoitteet  

 

 

 Organisaatio 

Varhaiskasvatustiimi 

Lapsiryhmä 

Yksilö 

Opiskelija 

Minä 

Oppimistavoi

tteet 

Uusien toteutus- ja 

kehitystapojen 

hyödyntäminen 

Arvioinnin 

lisääntyminen 

Kasvatustietoisuuden 

lisääntyminen 

Tiedon jakaminen 

Uuden oppiminen 

Oivallukset 

Itsetuntemuksen 

kehittyminen 

Ilmaisutaitojen 

kehittyminen 

Reflektoiminen 

Uuden oppiminen 

Varhaiskasvatuskompet

enssien osaaminen 

Projektiosaaminen 

Ammattiin kasvaminen 

Kirjallisen työn 

kehittyminen 

Prosessitavoit

teet 

Varhaiskasvatussuunnit

elman laadukas 

toteuttaminen 

Ammattitaidon 

kehittyminen 

Johtamisen laadun 

kehittyminen 

Johtajuuden 

jakautuminen 

Osallistuminen 

Osallisuus ja vaikuttaminen 

Elämykset 

Kasvaminen ja 

kehittyminen 

 

Ohjaamisosaaminen 

Projektiosaaminen 

Tietoperustan 

laajeneminen 

Tulostavoitte

et 

Toiminnan suunnittelun 

kehittyminen 

Oman ammattitaidon 

kehittyminen 

Yhteistyöosaaminen 

Varhaiskasvatussuunnit

elman velvoitettujen 

määräysten 

toteutuminen 

 

Ryhmä ja 

yksilövarhaiskasvatussuunn

itelman toteutuminen 

Varhaiskasvatus 

kompetenssit 

Varhaiskasvatuskelpoisu

us 

Opinnäytetyö 

Sosionomi Amk-tutkinto 



LIITE 2/8 
 

    

                                                                                                                                                     

o Projektissa huomioon ottavat standardit ja lainsäädäntö 

 

Projekti toteutetaan kokonaisuudessaan noudattaen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

2016 perusteiden standardeja. 

 

 

Varhaiskasvatuslaki (36/1973) 

Asetus lasten päivähoidosta (239/1973) 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 

Lastensuojelulaki (417/2007) 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020504
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
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• PROJEKTIORGANISAATIO 

 

 

 

Kuvio. 1 Organisaatiokaavio 

 

o Projektin yhteistyötahot ja ohjausryhmä 

 

Projektissani toimin yhteistyössä Pikiruukin päiväkodin ja ohjaavan opettajani Anne Jaakonahon 

kanssa. Lisäksi hyödynnän Kokkolan kaupungin kirjastoa. 

Ohjausryhmä muodostuu itsestäni, työelämänohjaajastani sekä ohjaavasta opettajastani. 

• Heidi Nystedt

• Centria 
Ammattikorkeakoulu

• Kokkolan kaupunki

• Sivistystoimi

• Kokkolan Kaupunki

• Varhaiskasvatus

Pikiruukin 
päiväkoti

Kirjasto

Opinnäytetyö
Projektin

tekijä
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3.2   Projektiryhmä, työryhmät ja projektipäällikkö 

                                                                                                                                                     

Toimin itse opinnäytetyöni projektipäällikkönä ja vastaan projektista. Projektiryhmääni kuuluu 

päiväkodin varajohtaja, joka toimii lapsiryhmän lastentarhanopettajana ja samalla 

työelämänohjaajanani. 

Työryhmääni kuuluu päiväkodin varajohtaja, lastentarhanopettaja sekä useampi lastenhoitaja.  

 

7.3 Tukihenkilöt, asiantuntijat 

 

Tukihenkilöinäni toimii ohjaava opettajani. Asiantuntijana toimii päiväkodin johtaja sekä varajohtaja. 
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• INTERVENTIOT 

                                                                                                                                                  

Kaikki suunnittelemani interventiot ovat lähtöisin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 

pedagogisista vaatimuksista ja edellytyksistä. Interventioita on erikseen varhaiskasvatustiimiin ja 

lapsiryhmään.  

Interventiot varhaiskasvatustiimiin tapahtuvat aina ennen lapsiryhmään tehtäviä interventioita. 

Varhaiskasvatustiimin interventioissa luodaan toiminnan sisältöä koskevat suunnitelmat 

lapsiryhmille, jotka siirretään kirjallisena lapsiryhmän kuukausi-ja viikkosuunnitelmiin. 

 

4.1 Interventiot varhaiskasvatustiimiin 

 

Viikko-ja suunnittelupalaveri- interventioiden tarkoitus on suunnitella, kehittää, toteuttaa sekä 

arvioida varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvan toimintakauden varhaiskasvatustyötä yhdessä 3-

5 vuotiaiden lapsiryhmän varhaiskasvatustiimin kanssa. Tarkoitus on myös saada pedagogista 

johtajuutta jaettua tiimille sekä ylläpitää elinikäisen oppimisen mallia päiväkotiorganisaatiossa.  

Keskeisin tavoite on uuden varhaiskasvatussuunnitelman orientoitunut jalkauttaminen päiväkotiin ja 

velvoittavien määräysten täyttyminen. 

 

4.2 Interventiot lapsiryhmään 

 

Interventioiden sisältö käy läpi varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 oppimisen alueet. 

Kaikissa interventioissa on osana taiteellisen ilmaisun muoto, jota harjoitetaan lapsille suunnatun 

taideprojektin merkeissä interventioiden muiden oppimisalueiden toteuttamisen tukena. 

Interventioissa lapsi saa hänelle oikeutettua varhaiskasvatusta mahdollisimman rikkain ja 

elämyksellisin kokemuksin. Perusedellytysten lisäksi tavoitteena on laadun kehittäminen.  

Interventioita lapsiryhmään tulee olemaan 7. Osan interventioista ohjaan itse ja osassa olen 

havainnoijana ja dokumentoijana läsnä. 
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4.3   1.Interventioviikko                                                                                                         

Teemana: Minä  

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: Herätellä kasvatustietoisuutta ja saada ajatukset alkavan prosessin 

teemaan. 

Tavoitteet lapsiryhmälle: Luodaan tuokioita joissa lapsi vahvistaa käsitystä itsestään, kuullen satuja 

ja askarrellen. 

                                                                                                                                                  

• Keskustelun aihe: Mitä ammattikasvattajana toimiminen 
meille tarkoittaa ja minkälaista pedagogiikkaa tässä 
päiväkodissa toteutetaan? Onko nähtävissä jonkinlaisia 
suuntauksia? 

• Tällä viikolla vahvistetaan minäkuvaa ja kuuluvuuden 
tunnetta saduilla ja taiteellisin menetelmin: Valitaan kirjoja 
jotka tukee myönteistä minäkuvaa , taiteillaan paksulle A4 
kartongille omakuva.

Viikkopalaveri

• Osallistuvat satuhetkeen

• Askartelevat oman kuvansa asetellen itsensä oman kotinsa 
sisälle taitetulle A3 kartongille, käyttäen maaleja, liimaa, 
kyniä, lankaa ja saksia. Omasta kuvasta tulee oman 
portfolion kannet.

Lapsiryhmä

• Suunnittelen ja ohjaan askartelutuokion.

• Kirjoitan havaintoni omaan oppimispäiväkirjaani raporttia 
varten.

• Dokumentoin tuokiota sekä tuotoksia valokuvaamalla.

Minä
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4.4    2. Interventioviikko 

 

Teemana: Kasvan, liikun ja kehityn 

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: toteuttaa suunnitellusti toimenpiteitä jotka nousevat esiin 

yksilövasuista. Arvioida toimintaa jälkikäteen. 

Tavoitteet lapsille: Saavat heille räätälöityä ohjausta. Saavat kokea liikunnan riemua ja 

lähiympäristön luontoa. Saavat tutustua monipuolisempiin taidetekniikkoihin käyttäen merivettä 

osana maalausta. Saavat toteuttaa yhteistä taideprojektia. 

 

•Viikkopalaverissa kootaan yksilöllisistä varhaiskasvatussuunnitelmista 
esiin nousevia kehitystarpeita yhdelle paperille. 

•Pohditaan mikä kehitysalue on noussut esiin ja suunnitellaan seuraava 
ohjattu tuokio tukemaan  tarvetta.( Kyseessä voi olla myös vain yhden 
lapsen tarve)

•Suunnitellaan retkipäivä rantaan

•Ohjataan vesivärimaalaus tuokio

•Täytetään toimintojen päätteeksi arviointilomake

Viikkopalaveri

•Jumppatuokio salissa

•Retki merenrantaan, tyhjiä pilttipurkkeja mukaan ( Otetaan vettä 
merestä)

•Vesivärimaalaus merivedellä,( voi käyttää hiekkaa ym. ) aiheena: 
Kotiseutuni Kokkola. Teos menee lapsen omaan portfolioon.

•Yksi kokoryhmän yhteinen maalaus

Lapsiryhmä

•Dokumentoin retkeä kuvaamalla

•Arkistoin taidetta näyttelyä varten

•Kirjoitan sisältöä oppimispäiväkirjaani raporttia ajatellen.
Minä



LIITE 2/14 
 

    

4.5   3. Interventioviikko                                                                                                        

 

Teemana: Kielten rikas maailma 

 

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: Oman ilmaisun tiedostaminen ja ilmaisun ohjaaminen. Yhteistyö. 

Tavoitteet lapsiryhmälle: Itseilmaisun kehittyminen ja muiden ilmaisun ymmärtäminen. 

 

 

•Käydään keskustelua kielellistämisestä ja sanallistamisesta

•Sovitaan päivä jolloin Hollihaan koulun salia voi käyttää 
päiväkodin laulutuokioon.

•Otetaan yhteys Hollihaan koulun kielikylpyluokkiin ja pyydetään 
oppilaita mukaan. 

•Ohjataan tuokioita ilmein ja elein

•Tehdään lapsille mukava rauhoittumispaikka.

•Arviointi toimintojen päätteeksi

Viikkopalaveri

•Lauluhetki Hollihaan koulun salissa

•Osallistuminen ilmein ja elein tuokioon

•Viikolla mahdollisuus kokeilla leponurkkaa

•Piirtää erilaisia hymiöitä yhteiselle paperille ( Saa olla esillä pari 
viikkoa, voi aina mielen mukaan piirtää hymiönsä)

Lapsiryhmä

•Valmistan päiväkotiin leponurkan

•Arkistoin yhteisen hymiötyön näyttelyä varten

•Kirjoitan oppimispäiväkirjaani raporttia ajatellenMinä
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4.6   4. Interventioviikko 

                                                                                                                                                  

Teemana: Minä ja meidän yhteisömme 

 

 

  

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: osallistavien menetelmien hyödyntäminen, mahdollisuuksien 

luominen. 

Tavoitteet lapsiryhmälle: kokea ja tutkia lähiympäristöä osana päiväkotiryhmää. Yhdessä tekemisen 

iloa ja lasten omien näkemyksien huomioimista valokuvauksen avulla. 

 

•Keskustellaan osallisuudesta ja mahdollistamisestaViikkopalaveri

•Tehdään pienimuotoista historian tutkimusta katselemalla 
mustavalkoisia valokuvia Kokkolasta. Halutessaan lapset voisivat tuoda 
kotoaan vanhoja valokuvia vanhemmistaan pieninä.

•Valokuvausta ulkona, jokainen lapsi saa ottaa yhden kuvan 
lähiympäristöstä joka herättää hänessä ajatuksia , esim. kuinka vanhoja 
puut ovat? Entä kivet?

•Askartelussa suunnitellaan päiväkodille oma lippu, maalaaminen 
kankaaseen.

Lapsiryhmä

•Ohjaan valokuvaustuokion ulkona

•Arkistoin osan lasten ottamista valokuvista, sekä itse ottamistani 
kuvista taidenäyttelyä ajatellen.

•Kirjoitan oppimispäiväkirjaani.

Minä
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4.7    5. Interventioviikko 

                                                                                                                                                  

Teemana: Tutkin ja toimin ympäristössäni 

 

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: Kehittää lasten tietoisuutta ympäröivästä ympäristöstä 

Tavoitteet lapsiryhmälle: Tiedostaa ympäristöään ja oppia arvostamaan luontoa. Kehittää 

matemaattista ajattelua.  

 

 

 

•Avataan käsitettä ympäristökasvatusViikkopalaveri

•Viettää saliviikko. Salissa on muotoja, numeroita, moniulotteisuutta ja 
päättelyä kehittäviä osioita. Lapset voivat koota jättilegoista torneja. 
Seinällä on A4 paperi johon piirretään kuvioita päällekkäin. 

•Ulkoillessa siivotaan jos nähdään roskia, halaillaan lähiympäristön 
puita.

•Askasteluissa tehdään taikataikinasta eläimiä.

•Jos mahdollista, käydään syöttämässä karppeja viereisellä lammella.

Lapsiryhmä

•Valmistelen salia ja olen mukana ohjaamassa salin käytössä

•Arkistoin lasten tekemän teoksen taidenäyttelyä varten sekä 
valokuvaan tuokiota.

•Kirjoitan oppimispäiväkirjaani raporttia ajatellen.

Minä
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4.8   6. Interventioviikko 

                                                                                                                                                   

Teemana: Elämykset 

 

 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: Tavoitteena on monipuolisten elämysten mahdollistaminen 

lapsille ja heidän vanhemmilleen. Varhaiskasvatustiimi suunnittelee toimintaa tukemaan tätä 

tavoitetta. 

Tavoitteet lapsiryhmälle: Osallisuuden ja vaikuttamisen kokeminen käymällä lasten omassa 

taidenäyttelyssä kirjastossa.  

 

 

 

•Keskustellaan lapsuuden itseisarvosta

•Mietitään vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä ja 
miten sitä voisi kehittää?

•Suunnitellaan  seuraavan viikon toiminnot hyödyntäen 
vanhempia.

•Suunnitellaan retki kirjastoon taidenäyttelyyn

Viikkopalaveri

•Osallistuu suunniteltuihin ohjaustuokioihin

•Retki kirjastoon taidenäyttelyyn lasten oikeuksien viikollaLapsiryhmä

•Organisoin taidenäyttelyn kaupunginkirjastossa.

•Käyn tarkkailemassa suunniteltujen tuokioiden 
toteuttamistapoja

•Kirjoitan opiimispäiväkirjaani raporttia ajatellen

Minä
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4.9   7. Interventioviikko 

                                                                                                                                                   

Palauteviikko 

 

Tavoitteet varhaiskasvatustiimille: tarkastella viikkopalaverien toimivuutta ja toteutumista. 

Tavoitteet lapsiryhmälle: Omien ja vanhempien mielipiteiden kuuleminen. 

 

 

 

 

•Käydään läpi viikkopalaverit sekä interventiot ja niistä kootut 
palautelomakkeet. Miltä tavoitteelliset viikkopalaverit ovat 
tuntuneet? Miten ne ovat helpottaneet työtä tai 
vaikeuttaneet? 

•Tehdään kootuista kyselylomakkeista Swot-analyysi, jonka 
perusteella mietitään miten varhaiskasvatusta jatkossa 
voitaisiin kehittää kyseisillä osa-alueilla.

Viikopalaveri

•Vastaa heille suunnattuun kyselyyn interventioiden 
toiminnasta

•Toimittaa vanhemmille kyselyn interventioiden toiminnasta
Lapsiryhmä

•Luon kyselylomakkeet

•Kerään palauttetta kyselylomakkein.

•Kokoan palautteet ja kirjoitan oppimispäiväkirjaani raporttia 
ajatellen.

Minä
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5 Lasten taideprojekti osana interventioita 

                                                                                                                                                  

5.1 Lasten taideprojektin kuvaus  

 

Taideprojekti muodostuu interventioissa tapahtuvasta yhteisestä tai yksilöllisestä taideilmaisusta. 

Taiteen muoto ja aiheet mukailevat varsinaisen opinnäytetyössä laaditun 

interventioviikkosuunnitelmien sisältämän varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 

oppimisen alueita, joita ovat mm: Kasvan, liikun ja kehityn, Kielten rikas maailma, Minä ja meidän 

yhteisömme ja Tutkin ja toimin ympäristössäni.  

Taideprojekti kestää monta viikkoa ja on interventioissa ohjattua, mutta muutoin lasten omasta 

innostuneisuudesta ja mielikuvituksesta syntynyttä. Lisäksi taideprojektissa valokuvataan lapsia 

etsimässä inspiraatiota ja tekemässä taidetta. Lapset saavat myös kuvata itse ympäristöään. Kuvat 

auttavat varhaiskasvattajia näkemään interventiotoiminnot pedagogisilla laseilla, ja yhdessä kaikki 

pääsemme kokemaan, miten lapset näkevät ympäristöään.  

 

5.2 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Lasten taideprojektin tarkoitus on antaa lapsille luovia menetelmiä ilmaista itseään, koska lapsen 

luontainen suhde maailmaan on toiminnallinen ja aistillinen (Pääjoki 2016). Samalla voidaan nostaa 

esille laadukkaan varhaiskasvatuksen tuloksia. Tavoite on lapsuuden itseisarvon ja lapsen 

elämysmaailman vaaliminen taiteellisin menetelmin. Lasten taideprojektissa syntyy myös koko 

opinnäytetyön interventioista syntynyt pedagoginen dokumentointi.  

Taiteen avulla nostetaan esiin etenkin omaa kotiseutua ja kulttuuria, historiaa ja Suomen 100- vuotis 

juhlaa. Inspiraatiota taiteeseen haetaan interventioista, jotka tapahtuvat liikunnallisesti, ulkoillen, 

rentoutuen, yksin sekä yhteisöllisesti. Taiteenluomisessa yhdistellään kaikkien aistien käyttöä ja 

kokemista.  

Tavoite on saada osallisuutta lisääntymään myös siinä mielessä, että muu suku kuten isovanhemmat 

ja ystävät ovat mieluisia vieraita kaikille avoinna olevassa näyttelyssä. Näyttelyllä tavoitellaan 

myönteistä huomiota Pikiruukin päiväkodin varhaiskasvatuksen laadusta. 
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5.3 Lasten taideprojektin dokumentointi 

                                                                                                                                                  

Osa lasten taideprojektista tuottaa materiaalia lapsen omaan kasvun kansioon ja osan kerään 

näyttelyksi Kokkolan kaupungin kirjastoon, jonne menemme lasten kanssa marraskuussa 

pidettävässä interventiossa. 

 

5.4 Sponsorointi 

Lasten taideprojektin sponsorina toimii Halpa-Halli Oy, joka lahjoittaa näyttelyyn kehyksiä ja 

tarjoiltavaa. LIITE 

 

5.5 Aikataulu 

Lasten taideprojektia varten olen varannut kirjaston näyttelygallerian lasten oikeuksien viikolle. 
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6 TOTEUTUSSUUNNITELMA 

                                                                                                                                                  

6.1 Aikataulu 

 

Kevät 2017       Projektin ideointi ja hahmottelu  

1.3.2017           Yhteydenotto Kokkolan kaupungin varhaiskasvatusgoordinaattoriin 

27.3 2017         Projekti-idean esittely aihepiiriseminaarissa 

22.3.2017         Yhteistyösopimuksen solmiminen projektiorganisaation kanssa 

21.3.2017         Kokkolan kaupungin kirjaston Gallerian tilaaminen 

20.4.2017         Taidenäyttelylle sponsori 

11.5.2017         Ensimmäinen projektipalaveri päiväkodin johdon kanssa 

Vk 34 2017      Toinen projektipalaveri päiväkodin johdon kanssa 

Vk 36-50.2017 Interventiot varhaiskasvatustiimiin 

Vk 36-47.2017 Interventiot lapsiryhmään 

Vk 47               Taidenäyttely Kokkolan Kaupungin kirjastossa 

Vk 50               Projektin arviointipalaveri päiväkodin johdon kanssa 

Kevät 2018      Raportin laatiminen 

Syksy 2018      Raportin palautus 

Syksy 2018      Opinnäytetyöseminaari 
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6.2 Projektin potentiaaliset ongelmat ja riskit 

                                                                                                                                                  

Haasteena voi olla henkilökunnan sitouttaminen intensiiviseen prosessiin. Motivaation ylläpitäminen 

ja innostaminen ovat keskeisessä roolissa riskejä minimoimaan.  

Päiväkodin arki on hyvin muuttuvaa ja vallitseva sää määrää paljon lapsiryhmään tehtävien 

interventioiden ajankohtia. Sairastumiset, omat, lasten ja henkilökunnan. 

Projekti on laaja ja sisältää monenlaista tekemistä ja käytännönkin järjestelyitä, sekä yhteistyötä 

useamman toimijan kanssa, aikataulujen yhteensovittaminen voi olla haastavaa. 
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7 PROJEKTIBUDJETTI 

                                                                                                                                                   

Kustannusarvio 

 

Viitteellisellä palkalla 12e/h tekisi 4800e 

 

Menot: 

• Kokkolan kaupungin kirjaston tilojen vuokraus = 0 e 

• Taiteiluvälineet – Pikiruukin päiväkodin tarjoama = 0 e  

• Teoreettiset palkkamenot: 

Minä opiskelijana/projektipäällikkönä arvioitu työpanos 15 opintopistettä= 400h  

• Taideteosten kehykset ja näyttelytarjoilu = 250e Halpa-Halli Oy 

• Valokuvien teettäminen = n. 50e osittain omakustanteinen 

 

Yhteensä 250e 

 

Sponsorointi: 

• Taideteosten kehykset ja taidenäyttelyn tarjoilut = n. 250 e 

Halpa-Halli sponsoroi ( LIITE 5 ) 

Kuvien teettäminen osittainen sponsorointi 

 

 

Tulot:  

• Ei tuloja 
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8 OHJAUSSUUNNITELMA 

                                                                                                                                                  

8.1 Ohjausryhmän, projektiryhmän ja työryhmien kokoukset 

 

Kokoonnumme kaksi kertaa työryhmän kanssa ennen varsinaisia viikkopalavereita ja interventioita, 

lisäksi kokoonnumme projektin lopuksi. Tarvittaessa kutsun koko projektiryhmän koolle. Ohjausta 

pyydän kaiken kaikkiaan 5 kertaa ohjaavalta opettajaltani.  

 

8.2 Projektin tiedottaminen ja dokumentointi 

 

Pääsääntöisesti tiedottaminen tapahtuu kasvotusten. Tapaamisajankohdista pyritään sopimaan 

alkupalaverien yhteydessä, mutta yhteyttä pidetään myös puhelimitse sekä sähköpostin välityksellä. 

Opinnäytetyöstäni tiedottaminen lapsille sekä heidän vanhemmilleen tehdään kirjallisesti sisältäen 

lupakyselyn lasten taideprojektia varten. Lasten taidenäyttelystä tiedottaminen tapahtuu 

paikallislehtien sekä sosiaalisenmedian välityksellä. Interventioita dokumentoin myös kuvaamalla. 

Lasten tuottamat taideteokset ja valokuvat interventioista toimivat varhaiskasvatussuunnitelman 2016 

perusteiden määräysten toteutumisen dokumentteina näyttelyn ajan. Dokumentoin projektia alusta 

loppuun asti kirjallisesti oppimispäiväkirjaani raporttia varten ja tiedotan projektista myös Centria 

ammattikorkea koulussa, kun esittelen projektisuunnitelmani. 

 

8.3 Lasten taideprojektin tiedottamissuunnitelma 

• Kirjallisen ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen lasten vanhemmille 

• Sosiaalisessa mediassa tiedottaminen Facebookin Kokkola-ryhmässä, Mammat-

ryhmässä sekä omalla profiililla. Instagramissa julkaiseminen. 

• Yhteys kirjaston tiedottajaan ja verkkosivujen ylläpitäjään. 

• Yhteys Keski-Pohjanmaa lehden toimitukseen ja Kokkola-lehden toimitukseen 

• Opinnäytetyö seminaarin esityksen laatiminen 
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8.4 Opinnäytetyön raportointi 

Opinnäytetyöprojektin raportointi alkoi aihepiirisuunnitelman laatimisesta, joka esitettiin 

aihepiiriseminaarissa Centria Ammattikorkeakoulussa keväällä 2017.  

Seuraavaksi alkoi projektisuunnitelman laatiminen, joka jätetään hyväksyttäväksi Centria 

Ammattikorkeakouluun sekä Kokkolan kaupungin varhaiskasvatustoimeen tutkimuslupaa 

anottaessa. Projektin tärkein raportti on valmis kirjallinen opinnäytetyö.  

 

8.5 Projektin laadun varmistus 

 

Projektini laadunvalvontadokumenttina toimii valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016.  Projektini laatua varmistaa myös varhaiskasvatustiimi jolla on hoito- ja 

kasvatustehtävissä toimivilla säädetty ammatillinen kelpoisuus. Laadun toteutumista interventioissa 

valvoo ammatillinen varhaiskasvatus tiimi. 

Projektin päävastuullinen olen itse, tukea projektin laadun varmistamiseksi haen ohjaavalta 

opettajaltani sekä työelämän ohjaajaltani. 
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9 KIRJALLISUUS 

 

Koko projekti toteutetaan pitäen opetushallituksen laatimaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016 ohjeasiakirjana. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 on runkona paikallisille 

varhaiskasvatussuunnitelmille ja määrää varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta. 

Perusteissa määrätään myös laadun edistämisestä ja kehittämisestä sekä yhdenvertaisen 

varhaiskasvatuksen toteutumisesta koko maassa. Viikkopalaverien ja interventioiden suunnittelussa 

käytän lisäksi monipuolisesti varhaiskasvatuksen käsikirjoja ja pedagogiseen johtajuuteen sekä 

taideilmaisuun liittyvää kirjallisuutta. Tärkeimpänä teoksena projektisuunnitelmaa tehdessäni voisin 

mainita Elina Fonsenin ja Sanna Parrilan kirjan Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus: Käsikirja 

käytännöntyöhön, joka on koottu lukuisista varhaiskasvatustieteellisistä tutkimuksista ja teoksista. 

 

. 
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Hei vanhemmat!                                                                                      

Osana opinnäytetyötäni järjestän lasten taidenäyttelyn Kokkolan kaupungin kirjastossa 

lasten oikeuksien viikolla 20-24.11.2017. 

Taidetta tehdään monenlaisin menetelmin ja suurimman osan saatte koteihinne lapsenne 

kasvunkansioissa. 

Näyttelyssä on esillä yhdessä sekä yksin tehtyä taidetta, sekä valokuvia tilanteista joissa 

taidetta tehdään tai haetaan inspiraatiota. Myös lasten ottamia kuvia on esillä. Valokuvat 

joita on tarkoitus laittaa näyttelyssä esille, saatte etukäteen nähtäviksi ja hyväksyttäviksi 

päiväkodilla. Näyttelyn jälkeen palautan kuvat päiväkotiin. 

Olen tiedottamassa näyttelystä myös sosiaalisessa mediassa, kuten esim. Facebookin 

Mammat-ryhmässä ja toivon saavani näyttelystä esittelyä paikallislehtiin, joten on 

mahdollista, että taide ja valokuvat näkyvät ehkä osittain myös edellä mainituissa 

paikoissa. Esittelen työni kuvineen myös opinnäytetyöseminaarissa Centria 

Ammattikorkeakoulussa. 

Ystävällisin terveisinsosionomi-opiskelija Heidi 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Lapseni: _____________________ 

Saako lapsenne tekemä taide olla esillä näyttelyssä                 Kyllä______ Ei _______ 

Saako lapsestanne otettu valokuva olla esillä näyttelyssä        Kyllä______ Ei _______ 

Saako lapsenne etunimi näkyä työn yhteydessä                       Kyllä______ Ei _______ 

(ei näy valokuvissa) 

Allekirjoitus 

_______________________________ ___________________________ 
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                                                                                                                                                                                      LIITE 2 

Viikkopalaverin arviointilomake                                             

 

Mitä hyötyä yhteisistä viikkopalavereista mielestäsi on ollut sinulle ja lapsiryhmälle? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Miten viikkopalaverit ovat poikenneet aikaisemmasta tavastanne suunnitella lapsiryhmän toimintaa? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Millä tavoin viikkopalaverit ovat muuttaneet sinun rooliasi varhaiskasvatustiimissä? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Millaiseksi koit tavan keskustella pedagogiikasta yhdessä muiden kanssa? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Mitä hyvää viikkopalavereista koitui sinulle varhaiskasvattajana? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Tervehdys koteihin!                               

 

Opiskelen sosionomiksi Centria Ammattikorkeakoulussa ja teen 

opinnäytetyöprojektiani lastenne päiväkodissa. Opinnäytetyöni koskee 

uuden varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista käytännössä, joten tulen 

ohjaamaan erilaisia tilanteita kuten retkiä, leikkiä ja liikuntaa. 

 

Olen tehnyt varhaiskasvatukseen liittyvän harjoittelun myös tässä 

päiväkodissa, joten osalle lapsista ja ehkä aikuisistakin olen tuttu. Toivon 

että saan tutustua myös teihin vanhempiin! 

 

Olen toteuttamassa lasten kanssa myös taidenäyttelyn Kokkolan kaupungin 

kirjastossa lasten oikeuksien viikolla marraskuussa, johon osallistumiseen 

pyydän teiltä kirjallisesti lupaa erillisellä lomakkeella. 

Kerron mielelläni projektistani lisää ja kuulen ajatuksianne ja toiveitanne!                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       

Iloisin terveisin  

Heidi Nystedt 
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Intervention arviointilomake                                 

  

Miten suunnitelmat toteutuivat käytännössä? 

 

 

Jakautuiko ohjausvastuu? 

 

 

Miten aiempi viikkopalaveri vaikutti toimintaasi interventiossa? 

 

 

Kuinka hyvin lapset osallistuivat toimintaan? 

 

 

Mitä uutta lapset kokivat interventioissa? 

 

 

Kiitos vastauksestasi!  
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