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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Seinäjoen varhaiskasvattajien ajatuk-
sia ja kokemuksia sanataiteesta. Opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Seinäjoen 
kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Tutkimukseen osallistui neljä Seinäjoen 
kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä olevaa päiväkotia, joista haasteltiin viittä (5) 
eri varhaiskasvattajaa. 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja aineistonkeruumenetel-
mänä käytettiin teemahaastatteluita. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta tie-
toa siitä, millä tavoin sanataide näkyy Seinäjoen varhaiskasvatuksessa ja miten sitä 
voidaan hyödyntää osana varhaiskasvatusta. Tarkoituksena oli myös selvittää, mi-
ten haastatteluihin valikoituneet varhaiskasvattajat ovat itse kouluttautuneet sana-
taiteeseen ja mitä hyötyä he kokevat sanataiteesta olevan lapsille. 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys on jaettu kahteen osioon, joita ovat sanataide 
ja lapset sekä varhaiskasvatus ja sanataide. Osioissa määritellään tarkemmin sa-
nataidetta käsitteenä ja tuodaan esille, millä tavoin sanataide voi näyttäytyä varhais-
kasvatuksessa. 

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että sanataidetta pidetään tärkeänä osana varhais-
kasvatusta. Sanataiteesta koettiin olevan paljon hyötyä erityisesti lapsen kasvun ja 
kehityksen kannalta. Kasvattajat kokivat, että sanataide näkyy päiväkodin arjessa 
päivittäin sekä sanataidetta voidaan hyödyntää monipuolisesti osana varhaiskasva-
tusta. 
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The aim of this study was to investigate early childhood educators’ thoughts and 
experiences on word art. This thesis was done in cooperation with the early child-
hood education in the city of Seinäjoki. Four (4) kindergartens in Seinäjoki partici-
pated in the study, and five (5) early childhood educators were interviewed.  

This thesis is a qualitative research and the material for the research was collected 
using theme interviews. The purpose of the research was to gather new information 
on how word art appears in early childhood education in the city of Seinäjoki, and 
how to use it as a part of early childhood education. The purpose of the research 
was also to investigate how the educators who were interviewed have educated 
themselves in word art, and to hear their thoughts on how word art benefits children.  

The theoretical framework of this thesis is divided into two sections, which are word 
art and children, and word art in early childhood education. These sections define 
the concept of word art and how word art can appear in early childhood education. 

The results of this study show that word art is considered as an important part of 
early childhood education. Word art was experienced to have many benefits, espe-
cially for the growth and development of the child. The educators felt that word art 
appears in kindergarten daily, and it can be utilized in many ways as a part of early 
childhood education. 
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1 JOHDANTO 

Sanataide on kirjallisuuden koti, jonka tavoitteena on kasvattaa sa-
noista, tarinoista, kielestä ja kirjallisuudesta nauttivia lapsia, nuoria ja 
aikuisia. Heitä, jotka hallitsevat tarinan kaaret ja osaavat ilmaista tun-
teitaan kielellisesti; heitä, jotka lukevat nauttiakseen ja oppiakseen ja 
jotka saavat iloa kertomisesta. (Krutsin 2019.) 

Suomessa lukemista ja kirjoitustaitoa on aina arvostettu; runot, lorut ja tarinat näyt-

täytyvät lapsille monessa eri muodossa ja useimmat lapset kuulevat ääneen luettua 

satua päivittäin. Vaikka pitkään jatkunut iltasatuperinne onkin osittain vaarassa ka-

dota, ovat päiväkodeissa kirjat ja ääneen lukeminen edelleen olleet suuressa 

osassa lasten jokapäiväistä arkea. Kielen ja kirjallisuuden arkipäiväisyydestä huoli-

matta siihen vahvasti liittyvä käsite sanataide on jäänyt hieman tuntemattomaksi, ja 

siksi sen opettaminen on painottunut pitkälti sekä varhaiskasvatuksessa että perus-

koulussa kasvattajien oman tiedon ja mielenkiinnon varaan. (Roponen 2016.)  

Uutisten mukaan pienet puhumattomat lapset ovat arkipäiväistynyt ilmiö puhetera-

piassa (Marttala 2015). Myös lukuvaikeudet ovat lasten keskuudessa yleistyneet 

viime aikoina merkittävissä määrin, mikä on johtanut siihen, että kouluun mentäessä 

erot lasten taidoissa näyttäytyvät entistä suurempina. (Peltokangas 2020.) Tutki-

musten mukaan sanataiteella on havaittu olevan esimerkiksi kielitaidon oppimista ja 

puheen kehitystä edistävä vaikutus, ja sanataidetta tulisikin harjoittaa lapsilla jo pie-

nestä pitäen. Tässä laadullisessa tutkimuksessa tutkimme sanataidetta ja sen hyö-

dyntämismahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. 

Opinnäytetyömme yhteistyötahona toimii Seinäjoen varhaiskasvatus, jonka piiristä 

tutkimukseemme valikoitui satunnaisesti neljä (4) eri päiväkotia. Haastattelimme tut-

kimukseemme osallistuvista päiväkodeista viittä (5) eri varhaiskasvattajaa teema-

haastatteluiden muodossa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten sanataide 

näkyy varhaiskasvatuksessa ja millä tavoin sitä voidaan hyödyntää. Lisäksi tut-

kimme, mitä hyötyä sanataiteesta koetaan lapsille olevan ja mitä kasvattajana täytyy 

huomioida sanataidetuokiota suunnitellessa. Tutkimme myös, millä tavoin kasvatta-

jat itse kokevat sanataiteen ja millä tavoin he ovat kouluttautuneet siihen.  
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Haastatteluiden avulla toivoimme saavamme kasvattajilta käytännönläheisiä ideoita 

siitä, millä tavoin he ovat hyödyntäneet sanataidetta esimerkiksi lapsille järjestämis-

sään tuokioissa. Keräämämme käytännön ideat on koottu tutkimustulosten yhtey-

teen, jotta myös muut kasvattajat voivat hyödyntää niitä ja siten tuoda sanataidetta 

entistä näkyvämmäksi ja monipuolisemmaksi osaksi päiväkodin arkea. 

Opinnäytetyö alkaa aiheen teoreettisten lähtökohtien käsittelyllä. Teorialukujen 

kaksi ja kolme jälkeen luvussa neljä kuvaamme tutkimusprosessin vaiheita sekä 

esittelemme tutkimusmenetelmät ja tavoitteet. Menetelmien kerronnasta siirrymme 

aineiston analysointiin, josta etenemme tulosten raportointiin. Lopuksi luvuissa 

kuusi ja seitsemän esittelemme johtopäätökset sekä pohdimme tutkimuksen kes-

keisimpiä tuloksia, opinnäytetyöprosessin eri vaiheita sekä omaa oppimistamme. 
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2 SANATAIDE JA LAPSET 

Opinnäytetyömme keskiössä on käsite sanataide, sillä tutkimme sen hyödyntämistä 

varhaiskasvatuksessa. Ymmärtääkseen paremmin tutkittavat ongelmat ja tutkimus-

kysymykset, on tärkeää perehtyä tutkimuksen kannalta keskeiseen käsitteeseen 

tarkemmin. Tässä teorialuvussa avaamme sanataiteen määritelmää ja tuomme 

esille sanataiteelle tunnusomaisia piirteitä. Käsittelemme sanataidetta opinnäyte-

työllemme suotuisasta näkökulmasta eli lapsen ja varhaiskasvatuksen näkökul-

masta, sillä sanataidetta on mahdollista yhdistää päiväkodin eri toimintoihin, kuten 

esimerkiksi aamupiiriin, pukemistilanteisiin tai ruokailuhetkiin. Lapsille suunnatusta 

sanataiteesta ja sen opettamisesta voidaan käyttää myös termiä sanataidekasva-

tus. Avattuamme sanataiteen määritelmää, perehdymme tarkemmin tähän käsittee-

seen sanataidekasvatus, jonka jälkeen siirrymme tarkastelemaan sekä sanataiteen 

että sanataidekasvatuksen merkitystä lapselle.  

Luvun seuraavat alaotsikot koostuvat lapsen kielellisestä kehityksestä sekä kielelli-

sen kehityksen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Näissä kerromme lisää lapsen 

kielellisestä ilmaisusta sekä esittelemme pääpiirteet 1–6-vuotiaan lapsen kielellisen 

ilmaisun kehitysvaiheista. Kehitysvaiheet on kuvattu tutkimuksemme kannalta olen-

naisesta näkökulmasta eli miten lapsen kielellinen kehitys etenee vähitellen tavuista 

sanoihin ja sanoista lauseisiin. Tässä tutkimuksessa merkittävässä roolissa ovat 

myös käsitteet lapsen itseilmaisu, lapsilähtöisyys ja osallisuus, sillä ne liittyvät vah-

vasti sanataiteeseen. Luvun lopussa avaamme näitä käsitteitä tarkemmin sekä tar-

kastelemme niitä lapsen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta. 

2.1 Sanataiteen määritelmä ja rakenne 

Sanataide on käsitteenä vielä melko nuori ja tuntematon niin Suomessa kuin muis-

sakin maissa. Yleisesti ottaen sanataiteeksi voidaan kutsua taidemuotoa, jonka ta-

voitteena on vahvistaa yksilön kielitajua erilaisten työskentelymenetelmien avulla. 

Menetelmien lähtökohtana voivat olla esimerkiksi mielikuvituksen käyttö, luova kir-

joittaminen, suullinen kerronta sekä sanaleikit ja kirjallisuuden lukeminen. Sanatai-

teen kirjoittamiseen ja kertomiseen on mahdollista liittää myös musiikkia, taidetta, 
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draamaa tai digitaalista mediaa, jolloin sanataide voi näyttäytyä kaiken luovan toi-

minnan tavoin sekä kaaoksena, tietona, vaarana tai sopusointuna. (Opetushallitus, 

[viitattu 28.11.2019].) Haanpää (2015, 13–14) viittaa teoksessaan Opetushallituk-

sen sanomaan, jonka mukaan sanataiteen tavoitteena on rikastaa kieltä ja mieliku-

vitusta sekä kehittää ajattelutaitoa ja maailman jäsentämistä.  

Sanataidetta kutsutaan sanavaraston, kuvitelmien, kielen, tunnelmien ja taiteiden 

rikastajaksi (Linjama, [viitattu 20.1.2020]). Sanataiteen kielelle on ominaista moni-

ulotteisuus sekä kielen tehokas ja kokonaisvaltainen hyväksikäyttö (Karkama 1979, 

115). Termillä sanataide voidaan tarkoittaa sekä kaunokirjallisuuden ja lastenkirjal-

lisuuden synonyymia että lasten ja nuorten kirjoittamiskasvatusta (Laulajainen 

2005, 15). Koska sanataiteella on moninaiset lähtökohdat, tekee se sanataiteen me-

netelmistä vaihtelevia ja rajattoman monipuolisia. Menetelmät voivat pohjautua esi-

merkiksi oman maailman hahmottamiseen, kertomuksen rakenteiden ja käsitteiden 

oppimiseen, kielen moninaisuuteen, kertojan ja tekstin muokkaamiseen, luodun 

työstämiseen tekstien konteksteihin tai taiteidenvälisiin kohtaamisiin. (Opetushalli-

tus, [viitattu 28.11.2019].)  

Sanataidetta voidaan hyödyntää sekä itseilmaisun välineenä että toisen ilmaisun 

ymmärtämisen mahdollistajana. Sanataidetta käyttämällä voidaan luoda myös uu-

sia maailmoja ja ulottuvuuksia: tulevia ja menneitä, todellisia ja mahdollisia sekä 

vastaavasti myös epätodellisia ja valheellisia. Sanataiteen tavoitteena on tällöin on-

nistua vaikuttamaan, koskettamaan, puhuttelemaan, näyttämään ja osoittamaan. Li-

säksi tarkoituksena on sanojen avulla tuottaa iloa, leikkiä, inspiraatiota, luovuutta, 

ajattelutaitoja, pelejä, kokeiluja ja eläytymiskykyä. (Linjama, [viitattu 20.1.2020].) 

Toisin kuin arkisessa kielenkäytössä, sanataiteessa keskitytään luovaan kielenkäyt-

töön ja siitä nauttimiseen. Näin ollen sanataide koostuu sanoilla, ajatuksilla ja lau-

seilla leikkimisestä, jossa hyödynnetään luovaa kielenkäyttöä, teksteistä ja kirjalli-

suudesta nauttimista sekä asioiden ja ajatuksien ilmaisemista tavalla, jolla se jäisi 

kuulijoiden mieleen. Sanataiteessa korostetaan myös maailman, itsensä ja ihmisten 

tarkastelua, jonka pohjalta tehtyihin huomioihin lisätään hieman luovuutta, iloa, in-

spiraatiota ja erilaisia aistielämyksiä. Tästä aikaansaannoksena voi muodostua esi-

merkiksi tarina, novelli, runo, loru, sanaleikki, aforismi tai vitsi. (Airaksinen ym. 2015, 

35.) 
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Marja-Leena Mäkelä (2005, 30) tuo teoksessaan esille sanataidekasvattaja ja kirja-

kulttuurituottaja Pia Krutsinin ajatuksia siitä, että sanataide pitää sisällään löytöret-

kiä kirjojen, luovan kirjoittamisen ja sanallisten kokeilujen maailmaan. Samaisessa 

teoksessa Krutsinin kerrotaan korostavan, että tärkeintä sanataiteessa on siitä syn-

tyvä ilo, luovuus ja mielikuvituksen rajattomuus. Lisäksi sanataiteen avulla täyden-

netään Krutsinin mukaan kertomuksia ja runoja, tutustutaan erilaisiin kirjallisuuksiin 

ja kirjailijoihin sekä kokeillaan monenlaisia tekstin tekemisen tyylejä ja tapoja. Näin 

ollen sanataidetta voidaankin pitää yhtenä taiteenaloista ja siihen on mahdollista 

yhdistellä esimerkiksi kuvaa, musiikkia, teatteria, tanssia, käsityötä, sirkusta tai ark-

kitehtuuria. (Mäkelä 2005, 30.) 

2.2 Sanataiteen ilmenemismuodot 

Sanataiteeksi voidaan siis kutsua lähes kaikkea, mikä liittyy sanoihin, kieleen ja ker-

tomiseen. Sanataiteessa tehdään ikään kuin tutkimusta ja havainnointia maail-

masta, leikitellään tarinoilla ja ajatuksilla sekä keksitään ja sovelletaan erilaisia il-

maisukeinoja. (Sanataideyhdistys Rapina, [viitattu 10.12.2019].) Koska tutkimuk-

semme on suunnattu varhaiskasvatukseen, tarkastelemme seuraavaksi, millä ta-

voin sanataide ilmenee varhaiskasvatuksessa. 

Varhaiskasvatuksessa sanataidetta on mahdollista hyödyntää monessa eri muo-

dossa; runoja, loruleikkejä ja lauluja voidaan sisällyttää nopeatempoisesti päivän eri 

toimintoihin, kuten esimerkiksi aamupiiriin, ruokailuhetkeen, wc-käynteihin, ulosläh-

töön tai pukemistilanteisiin. Sadut, tarinat ja kuvakirjat puolestaan sopivat paremmin 

pidempikestoisiin tuokioihin. Kaikkia sanataiteen ilmenemismuotoja on mahdollista 

soveltaa lapsiryhmän iän mukaiseksi. Mitä isommista lapsista on kyse, sitä moni-

puolisempaa ja lapsilähtöisempää sanataide voi olla. Seuraavaksi esittelemmekin 

tarkemmin niitä sanataiteen ilmenemismuotoja, joita tavanomaisesti hyödynnetään 

varhaiskasvatuksessa. Kyseisiä muotoja ovat riimit, runot, lorut, sanaleikit, arvoituk-

set, tarinat, sadut ja sadutus. Nämä muodot osoittautuivat myös tutkimuksemme 

kannalta muita muotoja olennaisimmiksi.   

Riimeiksi kutsutaan sanoja, joiden loppuosa kuulostaa ääntäessä samalta kuin toi-

nen sana, esimerkiksi joulu ja koulu tai talo ja valo (Karvonen 2011, 15). Riimistä 
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voidaan käyttää myös nimitystä loppusointu, ja sillä on runossa useita eri tehtäviä. 

Ensinnäkin loppusointu sitoo yhteen säekokonaisuuksia ja näin ollen yhdistää eri-

laisia ajatuksia. Toiseksi riimin tehtävänä on kuljettaa runon ajatusta eteenpäin luo-

den siihen musiikillisen tuntuman. Riimit voivat myös saada aikaan erilaisia oival-

luksia ja siten auttaa lasta muistamaan runon paremmin. (Toivonen, 27.11.2014.) 

Loppusointujen eli riimien lisäksi myös runot ja lorut kehittävät lapsen muistia ja sa-

navarastoa, sillä ytimekkyyden vuoksi ne ovat helposti muistettavia ja toistettavia. 

Riimit, runot ja lorut tarjoavat myös lapselle leikin oppimisen alkeita (Arvola & Mäki 

2009, 36–37). Lorujen ja runojen rytmit ihastuttavat lasta, sillä niiden toisto vastaa 

elämän primitiivistä sykettä, jota tapahtuu myös esimerkiksi hengityksessä ja askel-

tamisessa. Lisäksi sama rytmi toistuu arjen toiminnoissa, jotka raamittavat lapsen 

elämää ja tuovat hänelle turvallisuuden tunnetta. (Arvola & Mäki 2009, 36.) Puhut-

taessa lapsille suunnatusta kirjallisuudesta, muistuttavat satu ja runo hieman toisi-

aan; sekä sadussa että runossa kieli on kuvallista ja pohjautuu erilaisiin mielikuviin, 

kielikuviin ja vertauskuviin (Laulajainen 2009, 62). 

Runokokemus voi välittyä muullakin tavoin kuin luettuna tai puhuttuna; mikäli runo 

esitetään toisen taiteen kielellä, tapahtuu tällöin merkityksensiirto eli metafora. Me-

taforan periaatteita noudattaen runon voi siirtää esimerkiksi osaksi kuvaa, musiikkia, 

tanssia, tai mitä tahansa muuta taidelajia. (Vainikkala & Kaltila 2008, 98.) Runojen 

erilaisissa metaforissa tuttu ja konkreettinen asia tai esine yhdistyy käsitteelliseen 

ja tämä saa aikaan aistivoimaisen havainnon. Esimerkiksi laaja ja vaikutusvaltainen 

käsite elämä voidaan yhdistää tuttuun ja arkiseen sanaan koulu, jolloin elämä-sana 

saa lisämerkityksiä kunkin omista kokemuksista ja mielikuvista pohjautuen. (Vainik-

kala & Kaltila 2008, 73.)  

Perinteisen runouden lisäksi on olemassa myös nonsense-runoutta. Nonsense-ru-

noudeksi kutsutaan lyriikan lajia, jossa ilakoidaan estottomasti kielellä ja houkutel-

laan lasta leikkimään sen monilla eri mahdollisuuksilla. Koska alle kouluikäinen lapsi 

osaa jo nauttia kielen anarkiasta, sen manipuloinnista ja kielen väärinkäytöstä, ko-

kee hän riimittelyn nonsense-runoissa erityisen mieluisana. Nonsense-runot rohkai-

sevat lasta myös omiin sanataiteellisiin kokeiluihin. (Heikkilä-Halttunen 2015, 160.) 
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Loruttelu lasten kanssa kuuluu kaikkiin länsimaisiin kulttuureihin suomalainen kult-

tuuri mukaan lukien. Vaikka loruttelu on kauan sitten keksitty ajanviettotapa, on sen 

vetovoima silti säilynyt ja näin ollen lorut, runot ja tarinat ovat edelleen ajankohtaisia. 

(Nurmilaakso 2011, 37.) Suomessa loruttelu tunnetaan perinteisenä viihdytysperin-

teenä, joka mahdollistaa lasten ja aikuisten luontevan yhdessäolon (Lorukylpy, [vii-

tattu 9.1.2020]).  Lasten lorut sisältävät runsaasti erilaisia rytmejä, riimittelyä, has-

suja sanoja, kehon osien nimiä, sekä lapseen liittyviä hellyttelysanoja, joiden avulla 

pyritään vahvistamaan lapsen varhaista kielellistä kehitystä, sekä tukemaan lapsen 

ja aikuisen välistä vuorovaikutusta. (Karvonen 2011, 17.) 

Toiminnalliset viihdytyslorut puolestaan auttavat lasta hahmottamaan ympäristö-

ään, läheisiään ja omaa kehoaan. Kun samoja leikkiloruja toistetaan useasti, oppii 

lapsi nopeasti odottamaan niissä esiintyvää huippuhetkeä. Tämän vuoksi toiminnal-

liset lorut soveltuvat erilaisiin leikkihetkiin esimerkiksi jo alle yksivuotiaalle, joka on 

jo oppinut ottamaan aktiivisesti kontaktia lähiympäristöönsä (Heikkilä-Halttunen 

2015, 19–20.) Lapsille suunnattujen viihdytyslorujen sanomat painottuvat talon ja 

pihapiirin arkiseen puuhasteluun, juhliin ja vierailuihin, sekä kirkko- ja kaupunkimat-

koihin, joissa seikkailevat kotitalon ja oman kylän väki, sekä eri alojen ammattilaiset. 

Lisäksi eläinmaailma on usein laajasti edustettuna viihdytysloruissa: pihapiirissä tai 

lähimetsässä esiintyvistä hyönteisistä metsässä asustaviin valtiaisiin. Viihdytyslo-

ruissa viitataan usein myös tulevaisuuteen, ihmisen elämänkaareen ja lapsen vart-

tumiseen. (Lipponen 2001, 99–100.) 

Jo syntymästään saakka lapsilla on kyky poimia kuulemastaan puheesta äidinkie-

lensä mukaista sävelkorkeutta, painotusta, rytmiä ja jaksottelua (Karvonen 2011, 

17). Runokielen monipuolisuuden lisäksi lorut, riimit ja runonpätkät auttavat myös 

lasta tunnistamaan äänen nousevia ja laskevia kuvioita, värejä, sävyjä ja rytmejä, ja 

näin ollen ne houkuttelevat lasta keskittymään ja eläytymään kielen kuunteluun 

(Heikkilä-Halttunen 2015, 16). Erityisesti pienet lapset nauttivat puheen erilaisista 

äänteistä, soinnista, riimittelystä ja loruttelusta. Osa lorujen oppimisesta perustuu 

ihmisen muistiin, jonka vuoksi lapset harvoin lausuvat loruja heidän omaan kie-

leensä sopimattomilla äänteillä. (Nurmilaakso 2011, 32.) 

Kielitoimiston sanakirja (2018, [viitattu 2.1.2020]) määrittelee sanaleikin leikilliseksi, 

vitsikkääksi ilmaukseksi, joka perustuu monimerkityksisiin tai samanasuisiin mutta 
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erimerkityksisiin sanoihin. Lapset leikkivät jo varhain sanoilla keksien niistä esimer-

kiksi erilaisia riimejä. Lisäksi hauskat sanavalinnat lisäävät lapsen kykyä tehdä kie-

lellisiä oivalluksia ja kielen erilaisten käyttötapojen ymmärrystä. Erilaiset sanaleikit 

ja arvoitukset myös viihdyttävät, sekä kehittävät lapsen keskittymiskykyä ja muistia. 

Lisäksi ne opettavat lapselle kuuntelemista ja viestintätaitoja, jotka ovat merkityk-

sellisiä erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta. (Heikkilä-Halttunen 2015, 

156–157.)  

Arvoituksella tarkoitetaan suunniteltua kysymystä, lausetta tai lausuntoa, joka tar-

joaa ikään kuin ratkaistavan palapelin.  Ratkaiseminen vaatii arvaajalta yleensä 

älykkyyttä ja hyvää päättelykykyä.  Arvoituksessa joku esittää kysymyksen toiselle 

henkilölle tai ryhmälle, jonka jälkeen esitettyyn kysymykseen tulee arvata oikea vas-

taus. Arvoituksella on yleensä vain yksi oikea loppuratkaisu, joka paljastetaan ar-

voituksen päätteeksi. (Writing explained, [viitattu 31.12.2019].) Arvoitukset kysy-

myksineen ja niihin vastaaminen ovat jo kauan olleet suosittu ajanviete. Annikki Kai-

vola-Bregenhøj (2014, 7–8) luonnehtii arvoitusten tarkastelevan tuttua asiaa uu-

desta näkökulmasta, ja tarjoavan näin ollen arvuuttelijalle matkan tuttuun ja tunte-

mattomaan. Arvoitus koostuu yleensä kahdesta eri osasta, jotka ovat piilokuva ja 

vastaus. Piilokuvat voivat olla esimerkiksi arvattavaa kohdetta kuvaavat metaforat 

eli vertaukseen perustuvat kielikuvat. (Kaivola-Bregenhøj 2014, 10–11.)   

Saduksi kutsutaan kirjallisuuden laajinta aluetta. Sadut ovat myös vanhin kertoma-

kirjallisuuden laji, sillä satuja on Euroopassa julkaistu jo 1550-luvulta alkaen. Lisäksi 

satuaiheet ja satumotiivit ovat seuranneet toisiaan maasta tai ajankulusta riippu-

matta. (Laulajainen 2009, 43.)   Suvannon ja Mäkisen (2000, 65) mukaan Ninio ja 

Snow (1996, 176) ovat aikoinaan määritelleet satujen olevan fiktiivisiä kertomuksia 

eli mielikuvituksen tuotosta, jotka ovat tarkoitettu viihdyttäväksi kerronnan muo-

doksi.  

Satujen lähtökohtana pidetään myyttistä ajattelutapaa. Näin ollen satu on kertoma-

taidetta, joka sisältää useita tapahtumia ja normaalitajunnan ylittäviä kokemuksia, 

jonka vuoksi yliluonnollisia asioita voi tapahtua todentuntuisessakin ympäristössä. 

(Ylönen 2000, 9–10.) Sadun viehätysvoima perustuu satujen kiehtoviin tapahtumiin 

ja yllätyksiin sekä siihen, että lukija kokee useimmiten olevansa askeleen edellä sa-

dussa seikkailevia henkilöitä (Ylönen 2000,11). 
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Sadun määritellään olevan monimuotoinen kirjallisuuden laji, joka voidaan yleisesti 

jakaa eläinsatuihin, legendasatuihin, ihme- ja novellisatuihin sekä pila- ja ketjusatui-

hin (Arvola & Mäki 2009, 20). Saduksi voidaan myös kutsua mitä tahansa lastenta-

rinaa, jossa on mukana hieman mielikuvitusta (Laulajainen 2009, 68). Lasten sa-

duissa käsitellään useita eri tunteita, kuten raivoa, kateutta ja häpeää, jotka luovat 

lapselle uskoa niistä selviytymiseen (Sinkkonen 2012, 257). Sekä kansansaduissa 

että nykyaikana kirjoitetuissa saduissa yhtenäisiä pääpiirteitä ovat sadun kulku, 

henkilöiden toiminta sekä tapahtumat ihmeineen, taikoineen ja yliluonnollisine olen-

toineen. Lisäksi sadun rakenne on yleensä samanlainen sadun lajista riippumatta. 

(Ylönen 2000,12.) 

Toisin kuin sadussa, tarinassa painottuu tietynlainen syy ja seuraus -ketju, joka pyö-

rii totuuden ympärillä. Eräässä haastatteluvideossa brittiläinen tuottaja ja käsikirjoit-

taja John Yorke määrittelee tarinan fiktiiviseksi kuvaukseksi, joka tarjoaa lapselle 

mahdollisuuden kuvitella, miltä tuntuu olla joku toinen tai millaista jonkun toisen 

elämä on. Tarinat koostuvat Yorken mukaan yleensä alusta, keskikohdasta ja lo-

pusta ja näin ollen tarinat voivat tarjota lapselle esimerkiksi matkan uuteen maail-

maan vihollisten taltuttamiseksi. (Retoriikan kesäkoulu 2018.) Useat ihmiskulttuurit 

ovat luoneet omia tarinoita, jotka sisältävät ohjeita elämiseen. Eri kulttuurien tarinat 

kuvaavat muun muassa ihmiselämässä tapahtuvia peruskonflikteja ja ongelmia 

sekä kannustavat pohtimaan tapoja niiden ratkaisemiseksi. Ennen kirjoittamistaitoa 

tarinoita välitettiin sukupolvelta toiselle suullisesti muistelemalla, jotta lapset oppisi-

vat oman kulttuurinsa uskomuksista ja arvoista. Nykyään kirjoitustaidon kehityttyä 

myös suuri osa tarinoista on kirjoitettu ylös, ja niitä välitetään muistelemista useam-

min juurikin lukemisen avulla. (Gray 2014.) 

Lyytinen (2014, 67) esittelee teoksessaan Pellerginin ja Galdan (1998) näkemyksen 

siitä, että tarinoiden ja satujen lukeminen kirjojen muodossa kuuluvat suomalaisen 

lapsiperheen arkeen jo lapsen kehityksen varhaisvaiheesta lähtien. Satuja kerro-

taan ja luetaan lapsille, jolloin tarkoituksena on viihdyttää, rohkaista ja lohduttaa 

heitä, sekä opettaa heille oikeaksi katsottua käyttäytymistä ja moraalia. Lapsen seu-

ratessa sadun tai tarinan kulkua hän oppii keskittymään kuuntelemiseen ja ymmär-

tämään kuulemaansa. Lisäksi tekstissä esiintyvät vieraat sanat auttavat kartutta-

maan lapsen sanavarastoa. (Ylönen 2000, 27–28.) Lapsen ikä, tausta ja 
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elämäntilanne ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten lapsi ymmärtää, kokee 

tai tulkitsee sadun tai tarinan merkityksen (Ylönen 2000, 49). 

Sadut tukevat lapsen kehitystä paremmin kuin visuaalinen viihde, sillä sadut tarjoa-

vat lapselle ratkaisuja sen mukaan, miten lapsi kykenee ymmärtämään asiat oman 

kehitystasonsa pohjalta (Sinkkonen 2012, 256–257). Satujen kuunteleminen vah-

vistaa lapsen mielikuvitusta kuvitettuja kertomuksia ja elokuvia enemmän. Lisäksi 

sadut antavat lapselle mahdollisuuden käsitellä omia pelkojaan, sillä saduissa tais-

televat usein hyvä ja paha keskenään. Satujen sisältämien jännittävien pelontuntei-

den läpikäyminen aikuisen tarjoamassa turvallisessa ympäristössä kasvattaa lap-

sen uskoa hyvän voittoon ja näin ollen ne luovat uskoa myös lapsen omaan selviy-

tymiseen elämässään. (Kinnunen 2003, 74; Laulajainen 2005, 12.) 

Sadutus on suosittu ja laaja-alaisesti käytetty menetelmä, jossa korostuvat lapsen 

mielikuvituksen käyttäminen, aloitteiden kuuntelu, itsetunnon vahvistaminen ja ker-

rontaan rohkaiseminen (Suvanto 2011, 288). Sadutusmenetelmässä lapsen ja ai-

kuisen roolit kääntyvät päinvastoin, jolloin lapsesta tulee aktiivinen toimija, jota ai-

kuinen kuuntelee. Kyseisen sadutusmenetelmän on Suvannon mukaan kehittänyt 

psykologi Monika Riihelä vuonna 1980-luvun alussa saadakseen lasten äänen kuu-

luville ilman ennakko-odotuksia tai arviointia. Riihelä on tuolloin verrannut lasta 

opettajaan ja kasvattajaan. Opettajan tai kasvattajan tapaan lapsella on Riihelän 

mukaan myös paljon sellaista tietoa ja kokemusta, jota ei muilla ihmisillä ole ja jonka 

lapsi haluaa jakaa muiden kanssa. (Suvanto 2011, 287.)   

Sadutuksen tavoitteena on korostaa kaiken ikäisten lasten kuuntelua ja osallistuvaa 

työskentelyä, jonka vuoksi se on kattava työväline niin käytännön työssä, kehittämi-

sessä kuin tutkimuksessakin. Sadutusmenetelmän kuvataan olevan narratiivinen 

menetelmä, jossa uusi satu tai tarina muodostuu kertojan ja saduttajan välillä. Me-

netelmä sopii kulttuurista riippumatta kaiken ikäisille, vaikka eniten sitä on käytetty 

eri-ikäisten lasten kanssa. (Maailmankoulu, [viitattu 29.8.2019].) 

Sadutusmenetelmä etenee siten, että aikuinen antaa lapselle täyden päätäntävallan 

sadun aiheesta ja sisällöstä, ja aikuisen rooli puolestaan on kirjoittaa kuulemansa 

sanatarkasti paperille. Kun kertomus on saatu valmiiksi, satu luetaan ääneen ja lapsi 

voi halutessaan vielä muuttaa tai korjata sen sisältöä. (Suvanto 2011, 287; 
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Airaksinen ym. 2015, 26–27.) Sadutus ei ole ainoastaan kertomuksen kertomista tai 

sen opettelua, vaan menetelmään sisältyy myös kuuntelemista, kohtaamista, tiedon 

keräämistä, osallisuutta, oman kulttuurin tuottamista sekä yhdessä tekemistä 

(Karlsson 2003, 114). 

Karlsson tuo esille teoksessaan Riihelän (2003) näkemyksen siitä, että toisin kuin 

esimerkiksi tarinan kerronnassa, sadutuksessa päähuomio keskittyy yhdessä teke-

miseen. Näin ollen sadutukseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka keskittyvät 

sadutusmenetelmän neljään eri vaiheeseen: luomiseen, kertomiseen, kirjaamiseen 

ja tarinan uudelleen lukemiseen. Sadutusmenetelmän tarkoituksena ei ole enna-

koida, arvioida tai ohjata keskustelun kulkua, vaan kertoja saa itse päättää siitä, 

mistä ja miten hän haluaa kertoa. Tämä sadutuksessa tapahtuva arvioinnista vapaa 

vuorovaikutus antaa kertojalle mahdollisuuden asettaa sanansa niin, että ne heijas-

tavat aidosti hänen omista ajatuksistaan ja kokemuksistaan. (Karlsson & Riihelä 

2008, 98; Airaksinen ym. 2015, 26–27.) 

Myös sanataideopettaja Pia Krutsin korostaa sadutusmenetelmän merkitystä, sillä 

lapsen tulisi saada myös olla itse kirjallisuuden tekijä, eikä ainoastaan vastaanottaja. 

Krutsinin mukaan tarinat ovat leikin muodossa luonnollinen osa lapsen päivittäistä 

elämää, mutta mikäli kerrontataidon halutaan pysyvän yllä lapsen kasvaessa, tulisi 

lapselle opettaa sanataidetta ja tarjota mahdollisuus tuottaa myös itse satuja, kerto-

muksia ja runoja. (Roponen 2016.) Sadutusmenetelmän voima perustuu siihen, että 

saduttaja ja kertoja asettuvat sadutuksen ajaksi samalle aaltopituudelle. Sadutus 

myös pysäyttää kiireen ja mahdollistaa keskittymään olennaiseen, kuten sanoihin ja 

hiljaisen puheen viesteihin. (Karlsson & Riihelä 2008, 98–99.) 

2.3 Sanataidekasvatus ja sanataiteen merkitys lapselle 

Sanataidetta voidaan opettaa lapsille monella eri tavalla. Yksi opetusmuodoista on 

sanataidekasvatus, jota voidaan toteuttaa koulujen lisäksi myös päiväkodeissa. Sa-

nataidekasvatus tarjoaa lapsille iästä riippumatta paljon hyödyllisiä kokemuksia, 

jotka tukevat lapsen useiden eri taitojen kehitystä.  
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Sanataidekasvatukselle on asetettu useita tavoitteita ja päämääriä, jotka voivat olla 

tiedollisia, taidollisia tai sosiaalisia (Opetushallitus, [viitattu 10.12.2019]). Sanatai-

detta korostavan kasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteisen asenteen 

kehittymistä kohti kielellistä ilmaisua, jolloin lapsi saa mielihyvää ilmaistessaan itse-

ään kielellisesti, sekä hänen ilmaisutaitonsa vapautuu ja monipuolistuu (Luoto & 

Luoto 2001, 185). Tavoitteena sanataidekasvatuksen myötä on myös kehittää lap-

sen kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa, joka tapahtuu korostamalla ilmaisemisen iloa 

ja rohkeutta leikkiä sanoilla. Lisäksi sanataidekasvatuksen avulla lasta rohkaistaan 

löytämään oma äänensä sekä luonteva tapa ilmaista ajatuksiaan, jotta hän voisi sitä 

kautta ymmärtää itsensä lisäksi myös muita paremmin. (Opetushallitus, [viitattu 

10.12.2019].)  

Lasten sanataidekasvatuksen yhtenä päämääränä on myös vahvistaa lastenkirjalli-

suuskasvatusta päiväkodeissa, jolloin varhaiskasvattajille tarjotaan uusia toiminta-

tapoja käsitellä lastenkirjoja. Uusilla toimintatavoilla myös lapset saadaan kasva-

maan lukijaksi jo varhaisiässä. Varhaisiän sanataidekasvatuksen tavoitteet ulottuvat 

leikki-iästä kouluikään saakka, sillä leikkiminen, liikkuminen ja tutkiminen ovat lap-

sen keino toimia ja ajatella. Sanataidetta painottavassa toiminnassa yhdistyvät ku-

vataide, musiikki ja teatteri. Toiminnassa lasten mielikuvitus päästetään valloilleen, 

ja jokaisen lapsen itseilmaisua rohkaistaan hänen omista lähtökohdistaan käsin. 

Olennaista toiminnassa ei ole lopputulos, vaan lapsen saamat kokemukset, elämyk-

set ja itse prosessi. (Snellman 2014, 7.) 

Pia Krutsin (2005, 29–30) vertaa sanataidekasvatuksen merkitystä kielen rooliin 

osana ihmisen oppimisen ja identiteetin perustaa. Sanataidekasvatuksen kulmaki-

venä toimivat tällöin fiktiiviset tekstit, tarinat, runot sekä kaikenlaiset kertomukset, 

niiden tekeminen ja kokeminen. Kirjailija ja kuvataiteilija Esko-Pekka Tiitinen (2005, 

17) puolestaan pitää merkittävänä ja positiivisena asiana sitä, että päiväkodeissa 

luetaan lapsille kuvallisten satujen lisäksi myös kuvattomia satuja. Kuvattomat sadut 

harjoittavat Tiitisen mukaan lapsen kuullun ymmärtämistä ja keskittymiskykyä sekä 

lisäävät lapsille tietoisuutta siitä, että sanalla on valtava voima.  

Sanataidekasvatuksella on havaittu olevan monia positiivisia vaikutuksia lapselle ja 

näin ollen sitä pidetäänkin merkittävänä kasvatuksessa. Sanataidekasvatuksen tu-

losten on havaittu näyttäytyvän jo monella esikouluikäisellä siten, että he tekevät 
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spontaaneja, kielen muotoja koskevia havaintoja. Tästä esimerkkinä lapsi saattaa 

keksiä esimerkiksi sanan ”lammas” muistuttavan enemmän sanaa ”hammas” kuin 

sanaa ”pässi”. Vastaavanlaisten havaintojen lisäksi lapset maistelevat mielellään 

erilaisia ääniä, leikkivät niillä sekä osaavat nauttivat sanojen osien sekoittamisesta 

ja äänteiden muuntelemisesta. (Tornéus 1991, 8–9.)  

Sanataidekasvatuksen tavoin myös itse sanataiteella on asetettu useita päämääriä. 

Yhtenä päämääränä sanataiteella on antaa lapselle eväitä elämään ja maailman 

tarkasteluun, sekä edistää luovuuden ja ajattelutaitojen kehitystä. Kuten sanataide-

kasvatuksenkin, myös sanataiteen päämääränä on kehittää ja monipuolistaa lapsen 

kielellistä ilmaisua ja mielikuvitusta, kehittää itsetuntemusta ja kielitajua, sekä vah-

vistaa itsevarmuutta. Sanataiteen todetaan myös kehittävän lapsen luovuutta ja 

ajattelutaitoja. (Snellman 2014, 4; Airaksinen ym. 2015, 35–36.)  

Santaide näyttäytyy eri ikäisillä lapsille eri tavoin, jonka vuoksi sanataidetta voi tar-

peen mukaan soveltaa vastaamaan lapsen kehitystasoa ja taitoja. Sanataidetta voi-

daan siis harjoittaa jo hyvin pientenkin lasten kanssa, jolloin se tapahtuu erilaisten 

kielellisten liikkeiden, rytmien, leikkien ja toistojen avulla. Parhaimmillaan loru-

leikeistä ja yhdessä opetelluista runoista tulee viestimistapa, joka helpottaa lasta 

esimerkiksi vaikeissa siirtymistilanteissa, pukemisessa tai lohduttamisessa. Runot 

myös altistavat lapsen kielen oppimiselle, lukemaan oppimiselle ja kuullun ymmär-

tämiselle. (Linjama, [viitattu 20.1.2020].) 

Vauva- ja taaperoikäisten lasten sanataide koostuu valtaosin kielellä ja sanoilla lei-

kittelystä, johon liitetään usein myös erilaisia liikkeitä, ilmeitä ja äänensävyjä. Esi-

merkiksi pukemistilanteen yhteydessä voidaan lausua pukemislorua ja nukkumaan 

mennessä kuiskata unisäkeitä. Kun näitä samoja loruleikkejä toistetaan useamman 

kerran, lapsi kokee tällöin tunnistamisen iloa ja näin ollen kiintymyssuhde lapsen ja 

aikuisen välillä vahvistuu. Tämän lisäksi lapsi oivaltaa, miten sanoja ja kieltä on kaik-

kialla ja miten merkittävässä roolissa ne ovat osana vuorovaikutusta. (Taidekaari, 

[viitattu 10.12.2019].) 

Kun lapsi kasvaa, mahdollistuu kasvun myötä myös entistä monipuolisemman ja 

vaihtelevamman sanataiteen hyödyntäminen. Päiväkoti- ja esikouluikäisille lapsille 

suunnattu sanataide koostuu enemmänkin suullisesta tarinoinnista ja runoilusta, 
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sekä moniaistillisista ja toiminnallisista leikeistä, joihin lapsi itse osallistuu. Sanatai-

teelliset leikit kehittävät sekä lapsen kielellistä kehitystä että vuorovaikutustaitoja. 

Lisäksi erilaisilla tarinoilla ja runoilla voidaan harjoittaa ryhmässä toimimista ja kes-

kittymiskyvyn kehittämistä. (Taidekaari, [viitattu 10.12.2019].) Mielikuvaleikit, pienet 

tarinat ja draamalliset esitykset puolestaan ilahduttavat lapsiryhmää ja vastaavat 

lasten kehityksellisiin tarpeisiin. Myös leikkimielisen tunnelman mahdollistamiseksi 

tarvitaan kielenkäyttöä, riimittelyä ja nurinkurisia toimintoja. (Jakkula 2008, 41.) 

Lasten ilmaisulle on tavanomaista kokonaisvaltaisuus sekä ilmaisun eri muotojen 

luova yhdisteleminen. Tällainen sanataiteen kaltainen taiteellinen kokeminen ja il-

maiseminen kehittävät lapsen oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä 

minäkuvaa. Lisäksi ne parantavat lapsen valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympä-

röivää maailmaa ajattelun ja oppimisen taitoja kehittäen. Lapsen kyky kuvitella ja 

luoda mielikuvia on myös tärkeää lapsen eettisen ajattelun kehittymisen kannalta ja 

näin ollen vahvistaa lapsen osaamista monilukutaidon, osallistumisen ja vaikuttami-

sen osa-alueilla. (Meirän vasu 2007, 41.) 

Lapsi tarvitsee monenlaista kirjallisuutta kasvunsa tueksi. Siksi on tärkeää, että lapsi 

oppii kasvaessaan kuuntelemaan satuja, loruja ja pieniä kertomuksia. Kasvaessaan 

myös lapsen sanatarkka lukeminen kehkeytyy vähitellen tulkitsevaksi lukemiseksi, 

jolloin lapsi oppii vastaanottamaan ja eläytymään kuulemiinsa satuihin, runoihin ja 

kertomuksiin. (Laulajainen 2005, 14.) Esimerkiksi tarinoiden avulla lapsi oppii ym-

märtämään ja käsittelemään oikeaa maailmaa. Tarinat tarjoavat lapselle mahdolli-

suuksia oppia, miten erilaisissa oikean elämän tilanteissa tulee käyttäytyä. (Gray 

2014.) 

Lapsille suunnattuun kirjallisuuteen sisältyy paljon lapselle hyödyllistä opetusta, in-

formaatiota ja tietoa. Lapsille suunnattu kirjallisuus saattaa usein myös sisältää lasta 

vahvistavaa tunnekasvatusta, jolloin kirjallisuudella voi olla myös terapeuttinen vai-

kutus. (Laulajainen 2005, 14.) Useat kasvattajat ja lasten kanssa työskennelleet am-

mattilaiset ovat havainneet, että lapsen, jolle on luettu paljon ääneen, on havaittu 

myöhemmin olevan sosiaalisesti rohkeampia ja tulevan muita helpommin toimeen 

ryhmätilanteissa. Tämän kerrotaan johtuvan siitä, että lukeminen kehittää lapsen 

kykyä ilmaista itseään sanallisesti. (Roponen 2016.)  
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Sanataiteeseen vahvasti liittyvät kirjat tarjoavat lapselle apuvälineitä erilaisten tun-

teiden käsittelyyn. Tunteiden käsittelyn lisäksi lapsi oppii jäsentämään omia koke-

muksiaan tarinoina ja näin ollen lapsi voi käyttää esimerkiksi omia muistoja ja tun-

teita sanataiteellisen tuotoksen ainesosina. (Taidekaari, [viitattu 10.12.2019].) Var-

haiskasvatuksessa näyttäytyvän sadutusmenetelmän myönteisiä vaikutuksia koros-

tetaan, sillä sadutusta käyttämällä lapsi oppii hahmottamaan konkreettisesti puhu-

tun ja kirjoitetun kielen välisen yhteyden. Sadutusmenetelmän onkin havaittu autta-

van erityisesti lapsia, joilla on vaikeuksia lukemisen ja kirjoittamisen oppimisessa, 

sillä moni lapsi on sadutusta käyttämällä oppinut lukemaan ja kirjoittamaan. (Karls-

son & Riihelä 2008, 100.)   

Sadutusmenetelmällä on todettu olevan lapsen kehittävyyden lisäksi myös ryh-

mäännyttävä ja yhteishenkeä vahvistava vaikutus (Airaksinen ym. 2015, 27). Ryh-

mätilanteissa sadutuksen on huomattu vähentävän myös esimerkiksi kiusaamista.  

Tällöin toisten lasten pilkkaamat lapset ovat saaneet sadutuksesta johtuen aivan 

uudenlaista arvostusta ryhmän muilta lapsilta. Sadutuksen on itsetunnon vahvista-

misen lisäksi havaittu luovan ryhmään entistä enemmän yhteenkuuluvuuden tun-

netta, sekä menetelmä on opettanut lapsille suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden kun-

nioittamista. (Kotka 2011, 15.) 

2.4 Lapsen kielellinen ilmaisu ja sen kehitysvaiheet 

Sanataiteella ja sen hyödyntämisellä on havaittu olevan useita kielen kehitystä edis-

täviä vaikutuksia. Lapsuuteen kuuluu olennaisena osana tiettyyn ikäkauteen liittyvät 

kehitystehtävät herkkyyskausineen. Yksi näistä tehtävistä on puheen ja kielen kehi-

tys, jonka intensiivisin herkkyyskausi sijoittuu lapsella 0–6 ikävuoteen, jolloin lapsi 

oppii kielen helposti leikin ja toiminnan kautta. Mikäli jonkin taidon herkkyyskausi on 

ohitettu, on kyseistä taitoa tällöin hankalampi saavuttaa. (Pakarinen 14.12.2017.)  

Varhaiskasvattajana 0–6-vuotiaiden lasten kanssa työskennellessä on tärkeää ym-

märtää, miten lapsen kielitaito kehittyy ja miten suuri merkitys kielitaidolla on esi-

merkiksi vuorovaikutuksen ja itseilmaisun kannalta. Vuorovaikutus ja taito ilmaista 

itseään kielen avulla ovat myös niitä keskeisiä tekijöitä, jotka mahdollistavat sana-

taiteen toteuttamisen varhaiskasvatuksessa. Hahmottamalla kielen kehitysvaiheet, 
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on kasvattajana helpompaa suunnitella esimerkiksi sanataidepainotteisia tuokioita 

kunkin ikäryhmän mukaiseksi. 

Kielen määritellään olevan vuorovaikutuksen, ajattelun, ymmärtämisen ja oppimi-

sen väline, joka opitaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen avulla. Myös turvalliset 

ja lämpimät ihmissuhteet ovat merkityksellisiä, sillä ne ovat kielen oppimisen perus-

edellytyksiä. (Karvonen 2009, 56–57.) Puhuttu kieli on ihmisten välisen kommuni-

koinnin perusta kulttuurista riippumatta (Väestöliitto, [viitattu 25.3.2019]). Kielitaito 

on ihmiselle tärkeä kommunikoinnin väline, joka mahdollistaa tiedon saamisen ym-

päristöstä ja muista ihmisistä. Kieltä voidaan myös käyttää huumorin lähteenä, sekä 

identiteetin kehittäjä. Näin ollen kieli liittää puhujan osaksi perhettään, sekä yhdistää 

puhujan muiden saman kielisten piiriin. Kieli on muovautunut ihmisyhteisön käy-

tössä; se on muuttunut ja kehittynyt jatkuvasti ja tekee sitä yhä. (Hakamo & Haiko 

2011, 11.) 

Kielen oppimisella on suuri merkitys lapsen elämässä. Kielen avulla lapsi oppii il-

maisemaan itseään ja toiveitaan muille, ja lisäksi taito edistää osallisuutta yhtei-

sössä. Kieli ohjaa lapsen havaintoja, sekä sana- ja käsitevaraston laajentuessa kyky 

kommunikoida muiden kanssa vahvistuu. Kielitaidon ansiosta lapsen ymmärrys 

omista ajatuksista ja tuntemuksista syvenee, jolloin taito vähentää myös riskiä tulla 

väärinymmärretyksi. (Seppänen 2017, 11.) Kielitaito vahvistaa merkittävästi lapsen 

mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa vuorovaikutussuhteita muiden ihmisten 

kanssa. Lisäksi kielen avulla lapsi alkaa luomaan uudenlaista suhdetta itsensä ja 

maailman välille, jolloin hän oppii jakamaan ja jäsentämään havaintojaan, kerto-

maan kokemastaan ja olemaan helpommin kontaktissa toisten kanssa. Kielitaidosta 

voidaan sanoa muodostuvan niin ikään lapselle merkittävä maailman haltuunoton 

väline. (Suojala 2009, 40–41.)  

Vanhempien yksi tärkeistä tehtävistä on vaalia perheenjäsenten välistä tunnekieltä, 

johon kuuluvat ilmeet, eleet, tunteet ja keskinäinen viestintä (Heikkilä-Halttunen 

2015, 11). Kielitaito opitaan luonnollisessa kanssakäymisessä muiden ihmisten 

kanssa, jolloin sen perusta muovautuu arjen yhteisistä toiminnoista. Kielen oppimi-

sen varhaisvaiheessa on merkittävää, että lapsen toiminta, havainnot, ilmaisut sekä 

aikuisen puhe liittyvät samaan asiaan. Tätä kutsutaan jaetuksi tarkkaavaisuudeksi, 

jossa aikuinen ja lapsi jakavat saman huomion kohteen. (Suojala 2009, 40–41.) 
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Kielitaito ja sen merkitys korostuvat lapsen kasvaessa kohti aikuisuutta. Tällöin lapsi 

voi käyttää kieltä merkittävänä ajattelun välineenä, sillä vahva kielitaito tukee lapsen 

itsetuntemusta, auttaa lasta tunnistamaan omia tunteitaan ja sanoittamaan niitä 

sekä vahvistaa empatiakykyä. (Roponen 2016.) 

Puhuttu, kirjoitettu, kuultu ja luettu kieli määrittävät rajat, joiden ylittäminen vaatii 

yhteistä kieltä. Näin ollen sanataide avautuu kieltä vielä ymmärtämättömälle lapselle 

muun muassa rytmin, intonaation ja äänteellisen ilottelun muodossa. Vasta yhteinen 

kieli antaa mahdollisuuden vahvistaa kuvittelukykyä, luoda yhteistä leikkimaailmaa 

ja jakaa kokemuksia. (Kalliala & Ruokonen 2009, 69.) Kielitaito on merkityksellinen 

lapselle useasta eri syystä; taidon avulla lapsi oppii jäsentämään havaintojaan, tu-

tustumaan ympäristöön, sekä hankkimaan itselleen uutta tietoa. Tämän lisäksi pu-

hutusta kielestä tulee lapselle ajattelun, vuorovaikutuksen ja tunteiden viestintävä-

line, jonka avulla lapsi kykenee suunnittelemaan toimintaansa ja ratkaisemaan on-

gelmia. (Lyytinen & Lyytinen 2003, 92) Kun lapsi on saavuttanut riittävän kognitiivi-

sen kehitystason, pystyy hän kiinnittämään huomiota kielen merkityksen lisäksi 

myös kielen muotoon (Tornéus 1991, 12). 

Lapsi opettelee sosiaalista vuorovaikutusta aluksi varsin kokonaisvaltaisesti van-

hempiensa kautta. Jotta lapsi oppii, millaiseen viestiin hänen tulee vastata, on tär-

keää, että samanaikaisesti vanhempien suuntaamat sanattomat ja sanalliset viestit 

ovat johdonmukaisia. Esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhemmat kertovat lapselle 

kireällä äänensävyllä rakastavansa lasta, lähettävät he tällöin kaksoisviestin, jonka 

mukaan äänensävy viestii kielteistä tunnetta ja kielellinen viesti ilmaisee myönteistä 

tunnetta. (Lahikainen & Pirttilä-Backman 2000, 23.) Vanhempien puheessa käyttä-

mää äänensävyä pidetään myös merkityksellisenä, sillä sen avulla vanhemmat ky-

kenevät suuntaamaan lapsen tarkkaavaisuutta ja huomiota sekä ilmaisemaan lap-

selle tunteitaan (Lyytinen 2014, 53). 

Lapsen kielen kehityksen herkkyyskausi sijoittuu 0–6 vuoden ikään [Pakarinen 

14.12.2017]. Lapsen kielellisen kehityksen vaiheet voidaan jakaa tietynlaiseen jär-

jestykseen lapsen ikäkausien mukaisesti. Järjestyksessä tulee kuitenkin muistaa, 

että lapsen puheen ja kielen kehitys etenevät yksilöllisesti. Näin ollen saman ikäis-

ten lasten kielelliset taidot voivat olla keskenään hyvin erilaiset: esimerkiksi kaksi-

vuotias saattaa tuottaa vasta muutamia sanoja samalla, kun toinen saman ikäinen 
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osaa puhua jo pitkiä lauseita. (Kielellinen kehitys, [viitattu 12.12.2019].) Lapsen per-

soonallisuudella on havaittu olevan vaikutusta siihen, kuinka lapsi oppii puhetta. Esi-

merkiksi vilkas ja utelias lapsi saattaa keskittyä enemmän motorisiin harjoitteisiin, 

kun taas ympäristöään paljon tarkasteleva lapsi saattaa viihtyä enemmän paikallaan 

ja ihmetellä näkemäänsä ja kokemaansa sanallisesti. (Heikkilä-Halttunen 2015, 36.) 

Lapsen puheen ja kielen kehitys alkaa jo kohdussa, kun lapsi kuulee ympäristöstä 

vanhempiensa ääniä (Heikkilä-Halttunen 2015, 13). Lapsella on synnynnäinen kyky 

reagoida kielellisiin ärsykkeisiin ja erottaa muista kielistä omalle kielelle tyypilliset 

piirteet huolimatta siitä, mitä kieltä lapsen ympärillä puhutaan. Näin ollen jo vau-

vaikäinen lapsi kykenee kiinnittämään huomiota äänteiden kestoon sekä omalle kie-

lelle tyypilliseen äänenpainotukseen, puheen sävelkorkeuteen, rytmiin ja jaksotte-

luun. (Lyytinen 2014, 52.) 

Esikielellisen kehityksen vaihe alkaa lapsen syntymästä ja päättyy noin kahden vuo-

den ikäisenä, kun lapsi oppii viestimään valtaosin puhutun kielen välityksellä (Heik-

kilä-Halttunen 2015, 14). Jo heti syntymästään lähtien lapsi kykenee sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen, jolloin vauvan kielitaito alkaa kehittymään häntä hoitavien hen-

kilöiden vuorovaikutuksesta (Hakamo 2011, 13). Läheinen ja runsas vuorovaikutus 

muiden ihmisten kanssa ovat tekijöitä, joita lapsen puhe vaatii kehittyäkseen 

(Tornéus 1991, 7). Erityisen merkittävänä vuorovaikutuksessa tapahtuvista kontak-

teista pidetään katsekontaktia. Muutaman kuukauden ikäisenä lapsi alkaa selkeästi 

ottamaan kontaktia lähiympäristöönsä. Tästä vahva merkinanto on hymy, joka on 

avoin kutsu lapselta vanhemmalle vastavuoroiseen yhdessä tekemiseen ja olemi-

seen. (Heikkilä-Halttunen 2015, 13–15.) Puheen ja kielen kehitystä ennen tapahtu-

vaa vuorovaikutusta kutsutaan kommunikaatioksi, joka välittyy katseen lisäksi elei-

den, ilmeiden ja erilaisten ääntelyiden muodossa (Tornéus 1991, 7). Elekielellä ta-

pahtuvasta kommunikoinnista esimerkkinä voidaan käyttää alle vuoden ikäisen lap-

sen kykyä reagoida tilanteissa, joissa lasta on kutsuttu nimellä, häntä on kielletty 

tekemästä jotain tai hänelle on annettu toimintaohjeita (Lyytinen & Lyytinen 2003, 

94–95).  

Ääntelyn kehitys lähtee liikkeelle siitä, että ensimmäisten elinviikkojen aikana lapsi 

keskittyy tuottamaan yksittäisiä vokaaleja. Yksittäiset vokaalit yhdistyvät vähitellen 

yhtäjaksoiseksi ääntelyksi, johon liittyy myös monenlaista vaihtelua, kuten 
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kiljahtelua, murinaa ja lärpätystä. Tässä vaiheessa ääntelyyn ilmaantuvat myös kon-

sonantit. (Laakso 2014, 33.) Lapsen tuottamat sanat muodostuvat koetuista tun-

teista, aistimuksista, elämyksistä, havainnoista ja kokemuksista, joille lapsen on löy-

dettävä jokinlainen ilmaisumuoto. Näitä ilmaisumuotoja voivat olla esimerkiksi vau-

van nauru, jokellus, huuto, ilmeet, eleet ja osoittaminen. (Laulajainen 2004, 7.) Jo-

keltelussa lapsen käyttämät ilmaisut pitävät sisällään jo kaikki puheen tuottamiseen 

vaaditut peruselementit, ja tyypillisesti jokeltelu virittää myös vanhempia juttele-

maan vauvalle entistä enemmän (Laakso 2014, 35). Ennen ensimmäisen ikävuoden 

täyttymistä lapsi alkaa kiinnostumaan enemmän sanoista, joka ilmenee osoittele-

malla esineitä ja ihmisiä. Tämän jälkeen alkaa lapsi vähitellen toistamaan aikuisen 

käyttämiä sanoja ja tuottamaan ensimmäiset sanansa. (Hakamo 2011, 14.)   

Lapsen ensimmäinen viestintä tapahtuu yleensä tekemällä asioita ja ensimmäiset 

sanansa hän yhdistää usein tekemiseen. Esimerkkinä tästä Dorothy Einon (2003, 

11) käyttää tilannetta, jossa lapsi saattaa tarkoittaa sanaa ”kissa” osoittamalla sor-

mellaan eläintä ja ääntämällä samanaikaisesti ”miau”. Einonin (2003, 11) mukaan, 

kun lapsi kasvaa, muuttuu samalla elehtiminen vähitellen lapsen mielikuvitusta 

ruokkivaksi tarinankerronnaksi. Lapsen ensimmäiset sanat liittyvät voimakkaasti 

tunteisiin ja tahtomiseen. Näin ollen vaikka lapsen sanomat sanat olisivatkin yksit-

täisiä, sisältyy niihin usein kokonainen lause, esimerkiksi ”Äiti, tule tänne!” tai ”Ha-

luan maitoa”. (Laulajainen 2005, 7.)  

Äänteiden kehitys on nopeinta lapsen ensimmäisen ja toisen ikävuoden aikana. En-

simmäisenä lapsi tuottaa puheessaan yleensä vokaaleja, sillä suomen kielessä vo-

kaalit ovat konsonantteja ja konsonanttiyhdistelmiä helpompi lausua. (Lyytinen 

2014, 54.) Toisen ikävuoden alkaessa lapsen eleiden käyttö osana kommunikointia 

lisääntyy huomattavasti. Tämä ilmenee siten, että lapsi oppii yksittäisten eleiden si-

jaan yhdistelemään taitavasti ja koordinoidusta katseita, eleitä, ääntelyä ja ensisa-

noja. (Paavola 2011, 53.) Lapsen ollessa puolitoistavuotias hänen sanavarastos-

saan on keskimäärin 50 sanaa (Heikkilä-Halttunen 2015, 30). Tämän jälkeen tuot-

tavan sanaston kasvukausi alkaa aktivoitua (Lyytinen & Lyytinen 2003, 95).  

Kahden vuoden ikäisenä lapsen tietoisuus omasta itsestään muuttuu. Tällöin lapsi 

oppii käyttämään kieltään kommunikaatiovälineenä ja omaksumaan uusia kommu-

nikaatiotaitoja, jotka auttavat saavuttamaan tarkemmin sosiaalisia päämääriä. 
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Lisäksi lisääntyneen vuorovaikutuksen avulla lapsi oppii hahmottamaan, miten ja 

milloin käyttää kieltä tai kenelle kuuluu sanoa mitäkin. Näiden taitojen lisäksi lapsi 

kykenee osallistumaan paremmin keskusteluun ja ylläpitämään sitä. (Salo 2003, 

67–69).  

Suomalaisten tutkimustulosten perusteella kaksivuotiaan sanasto on laajuudeltaan 

keskimäärin runsas 250 sanaa ja yli kahden vuoden ikäisellä lapsella sanavarasto 

laajenee keskimäärin 10 sanaa päivässä. Tässä iässä lapsi myös ymmärtää puhetta 

huomattavasti enemmän kuin osaa tuottaa sitä. (Lyytinen 2003, 95; Kuuloavain, [vii-

tattu 12.12.2019].)  Kahden vuoden iässä lapsi oppii yleensä yhdistelemään sanoja 

toisiinsa. Tällöin lapsi kykenee myös taivuttamaan sanoja ja keksimään omia sa-

noja. Sanat ovat aluksi verbejä ja substantiiveja, mutta myöhemmin puheeseen al-

kaa ilmestyä myös kuvailevia sanoja. Lapsen puhe liittyy tällöin vahvasti häntä ym-

päröiviin asioihin ja tilanteisiin. Ajan kuluessa lauseista tulee rakenteeltaan yhä pi-

dempiä ja monimutkaisempia. (Hakamo 2011, 14.)  

3–4-vuotias lapsi puhuu jo ymmärrettäviä lauseita sekä tuottaa monipuolisesti eri 

sanaluokan sanoja. Puhutut lauseet ovat tällöin yhä monimutkaisempia, ja lapsi 

osaa tuottaa tarinoita ja keskustella. Tässä iässä puheessa voi kuitenkin esiintyä 

vielä jonkin verran virheellisiä taivutusmuotoja. (Kuuloavain, [viitattu 12.12.2019].) 

Lisäksi puheessa saattaa esiintyä jonkin verran toistoa (MLL, [viitattu 12.12.2019]). 

3–4-vuotiaana lapsi nauttii loruista, riimeistä ja satujen kuuntelemisesta. Lisäksi ky-

seisen ikäkauden loppupuolella lapsi kykenee jo kuvailemaan tiettyä esinettä tai 

asiaa, joka ei sillä hetkellä ole paikalla. 4–vuotiaan lapsen puhe alkaa olla kieliopil-

lisesti jo melko sujuvaa, ja lapsi kykenee taivuttamaan sanoja useimmiten oikein. 

Tällöin lapsi on oppinut myös sovittamaan puhetyyliään kuulijan mukaisesti ja hän 

voi kehitellä omia kekseliäitä sanoja. Lisäksi kehittynyt mielikuvitus mahdollistaa eri-

laisten sanojen luovan yhdistelemisen. (MLL, [viitattu 12.12.2019].) 

5–6-vuotiaana lapsen puhe on pääosin kehittynyt sujuvaksi ja selväksi, vaikka pie-

niä artikulaatiovirheitä saattaakin vielä esiintyä. Kyseisinä ikävuosina lapsen sana- 

ja käsitevarasto on jo muodostunut laajaksi. Lisäksi lapsi hallistee kieliopilliset sään-

nönmukaisuudet, joka ilmenee kielen käytön monipuolisuutena: lapsi osaa keskus-

tella, neuvotella, riimitellä sekä leikkiä kielellä esimerkiksi loruttelemalla. Lisäksi 

lapsi alkaa vähitellen hallita lukemisen ja kirjoittamisen alkeita. (Kuuloavain, [viitattu 
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12.12.2019].) 5–6-vuotiaalle lapselle on myös ominaista, että hän alkaa pohtimaan 

entistä enemmän erilaisten ilmiöiden syitä ääneen ja etsii näihin ratkaisuja kysele-

mällä mieltä askarruttavista asioista. Lapsen esittämät kysymykset voivat olla syväl-

lisiäkin, ja näin ollen kysymykset voivat koskea vaikeita aiheita, kuten elämän tar-

koitusta, kuolemaa, syntymää tai sairauksia. (MLL, [viitattu 12.12.2019].) 

2.5 Kielellisen ilmaisun tukeminen päiväkodissa 

Sosiaaliset, emotionaaliset ja kielelliset taidot lapsi omaksuu jo päiväkoti-ikäisenä. 

Mikäli näissä taidoissa havaitaan lapsella olevan puutteita, saattaa se olla merkit-

tävä haaste esimerkiksi koulupolulla. Uusimpien tutkimusten mukaan varhaiskasva-

tuksen on havaittu tuottavan hyödyllisiä taitoja lasten kielellisten ja kognitiivisten tai-

tojen kehityksen kannalta, jotka taas puolestaan luovat pohjan luku- ja kirjoitustai-

dolle. Esimerkiksi vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen kerrotaan osoittavan, että päi-

väkodissa opittu kielellinen ilmaisutaito vähentää huomattavasti lasten luku- ja kir-

joitustaitoon liittyviä ongelmia myöhemmin peruskoulussa. (Akava 2019.) Koska 

varhaiskasvatuksessa on poikkeuksetta kielitaidoltaan eritasoisia lapsia, on varhais-

kasvattajana tärkeää tiedostaa, millä tavoin lapsen kielellistä ilmaisua on mahdol-

lista tukea ja mitkä toimintatavat edistävät lapsen kielen kehitystä.  

Lapsen kielen kehitykseen vaikuttavat monet asiat. Varhaiskasvatuksen tavoitteena 

on tarjota lapsille kehittävä kasvuympäristö, joka edistää lasten kielellisten valmiuk-

sien, taitojen ja identiteetin kehittymistä. Näin ollen lasten kiinnostus eri kieliä, kult-

tuureja, tekstejä, viestejä ja sanomia kohtaan pyritäänkin herättämään jo varhain, 

jotta lapsille muodostuu kielellisesti rikas ympäristö. (Helenius & Lummelahti 2018, 

84.) Mikäli yhteinen kieli lapsen ja aikuisen väliltä vielä puuttuu, se ei kuitenkaan 

estä luopumasta monipuolisesta, kieltä kehittävästä toiminnasta. Sen sijaan aikuis-

ten tehtävänä on hioa pedagogisia taitojaan varmistaen, että toiminta on mielekästä 

ja palkitsevaa jokaiselle lapselle. (Kalliala & Ruokonen 2009, 69.) 

Aikuisen roolia korostetaan varhaisen kielen kehittymisen vaiheessa, sillä vanhem-

pien tapaan myös muiden kasvattajien tehtävänä on tukea kielen kehitystä toista-

malla ja vahvistamalla sanoja, jäsentämällä lapsen havaintoja ja tunteita ääneen, 

katselemalla kirjoja, loruilemalla ja laulamalla lapselle (Hakamo 2011, 14). 
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Pedagogisia periaatteita noudattaen varhaiskasvatuksen tulee tukea lapsen kielen 

ja puheen kehitystä, joka auttaa samalla kehittämään lapsen ajattelutaitoa. Lisäksi 

leikin kautta oppimisen merkitystä korostetaan, jolloin lapsella säilyy oppimisen ilo 

ja innostus. (Karvonen 2009, 56.) 

Varhaiskasvatuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on tukea lapsen kielen ja pu-

heen kehittymistä yhdessä lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksessa esiin-

tyvät erilaiset vuorovaikutustilanteet, loruttelu ja toistuvat lastenkirjojen lukuhetket 

edistävät lapsen kielen kehitystä, ja niin ikään rikastuttavat myös lapsen sanavaras-

toa. (Opetushallitus, [viitattu 11.12.2019].) Lisäksi lapselle tarjotaan päiväkodissa 

mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin lastenkirjallisuuden lajeihin, jotka 

myös kehittävät lapsen kielellistä tietoisuutta (Heikkilä-Halttunen 2015, 117). Ai-

heesta tehtyjen tutkimusten mukaan aikuisen ja lapsen yhteiset leikki- ja lukutilan-

teet ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi kielen oppimisen kannalta. Näissä tilanteissa 

kieli on usein moniulotteisempaa, ja keskustelut pidempiä kuin esimerkiksi arjen ru-

tiinitoimissa. Lisäksi aikuisen tuoma sensitiivisyys on merkittävässä asemassa sil-

loin, kun aikuinen rakentaa kielellistä siltaa lapselle tuttujen asioiden ja niihin kyt-

keytyvien vieraampien asioiden välille. (Suojala 2009, 41.) 

Yksi merkittävimmistä seikoista on, millainen kielellinen kasvuympäristö lapselle tar-

jotaan. Näin ollen lasten kasvuympäristössä tulisi olla saatavilla paljon lapsille suun-

nattuja kirjoja, joita he voivat halutessaan lukea ja katsella. (Karvonen 2011, 9–13.) 

Lapsen kielen kehittyminen vaatii kirjojen lisäksi myös paljon kielellistä materiaalia 

riimittelystä sadutukseen ja kaikkea siltä väliltä (Hämmäinen & Mäki 2009, 53). Esi-

merkkeinä tästä Paula Lyytinen (2014, 67) tietää käyttää lapsen kanssa leikkimistä, 

pelien pelaamista, kirjojen lukemista, tarinoiden ja lorujen kertomista, sekä lapsen 

kanssa juttelemista.  Dorothy Einonin (2003, 126–127) mukaan lapset tarvitsevat 

tarinoita ja kirjoja ympärilleen oppiakseen arvostamaan niitä. Lapsien oppiessa pi-

tämään tarinoista tulee niiden kuuntelemisesta luonnollinen tapa viettää aikaa ja 

näin ollen osa lasten arkipäivää. (Einon 2003, 126–127.) 

Lapselle on mieluista kuunnella aikuisen sylissä kirjojen lukemista ja katsella kirjojen 

kuvia. Vaikka lapset eivät osaisikaan vielä lukea, he kykenevät hahmottamaan ym-

päristön tarjoamaa kirjoitettua tekstiä ja muistamaan vähitellen, mitä missäkin lukee. 

Tällä tavoin luodaan lapselle pohja kielelliselle kehitykselle ja lukutottumukselle, 
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sekä samanaikaisesti tuetaan lapsen prosessia lukemaan oppimiselle. (Karvonen 

2011, 9–13; Suvanto 2011, 282–283.) Lisäksi kirjanlukutilanteissa aikuinen voi esi-

merkiksi puheen avulla virittää lapsen mielikuvia ja käyttää tarvittaessa apunaan 

kirjan sivuilla olevia kuvia (Lyytinen 2014, 68). Lapsen taidot kehittyvät kokemuksen 

kautta, jolloin lapsi itse hyödyntää hänelle annettuja mahdollisuuksia. Aikuinen voi 

rikastuttaa lapsen kokemusta muun muassa ohjauksen, selittämisen, kehumisen ja 

neuvomisen muodossa. (Einon 2003, 8.)  

Aikuisen tehtävänä on havainnoida lapsen kiinnostuksen kohteita sekä kielen kehi-

tyksen alkuvaiheessa nimetä ja selostaa niitä, rohkaista lasta ja välittää kiintymys-

tään lapseen kielen avulla. Lapsen äänellisiin ja sanallisiin aloitteisiin aikuisen tulee 

myös reagoida tukemalla ja vahvistamalla sekä sanojen että käsitteiden oppimista. 

Vastavuoroinen ja lämmin vuorovaikutus rohkaisee parhaiten lasta jäsentämään ha-

vaintojaan, ilmaisemaan itseään ja jakamaan kokemaansa. Lisäksi aikuisen arvos-

tava suhtautumistapa lapsen kielellisiin aloitteisiin rohkaisee lasta vuorovaikutuk-

seen sekä vahvistaa kykyä luoda kielen avulla yhteisiä merkityksiä, jotka ovat vält-

tämättömiä myös lasten välisen viestinnän kannalta. (Suojala 2009, 40–41.)  

Puheterapeutti Leila Paavola (2011, 53) nostaa teoksessaan esille aiheista tehtyjen 

tutkimusten tuloksia. Tulosten mukaan lasten varhaista kielen kehitystä tukee mer-

kittävästi aikuisen pyrkimys ylläpitää jaetun tarkkaavuuden tilanteita esimeriksi ja-

kamalla lapsen kanssa yhteinen mielenkiinnon kohde, tarkkailemalla lapsen huo-

mion suuntautumista sekä puhumalla tilanteen tarjoamista ”tässä ja nyt” -aiheista. 

Vasta lapsen elinympäristön laajenemisen ja kokemusten karttumisen myötä kas-

vaa myös lapsen tarve kertoa sellaisista asioista, jotka eivät ole välittömästi läsnä 

(Tornéus 1991, 7). 

Pieni lapsi ymmärtää enemmän kieltä kuin pystyy sitä itse tuottamaan. Tämän 

vuoksi on tärkeää, että lapsen kasvaessa kasvattajan tulee käyttää kieltä yhä moni-

puolisemmin sekä tarjota uusia malleja kieltä harjoittelevalle lapselle. Kielen oppi-

misen kannalta suotuisa ympäristö on sellainen, jossa lapsen annetaan tutkia va-

paasti ja jossa kasvattajan käyttäytyminen on johdonmukaista ja ennustettavaa. 

(Lyytinen 2014, 66–67.) Tarjoamalla lapsille esimerkiksi säännöllisiä loruttelutuoki-

oita he oppivat odottamaan näitä hauskoja yhdessäolon hetkiä, joilla on tärkeä mer-

kitys lapsen kielen kehitykselle (Karvonen 2011, 18). Vaikka ajatteleminen ei 
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välttämättä vaadi kielitaitoa eikä kielen käyttö vastaavasti ajattelutaitoa, lorun tai ru-

non toistaminen ulkomuistista harjaannuttaa lapsen taitoa muodostaa sanoja ja eri-

laisia äänneyhtymiä. Näin ollen lapselle tulisikin tarjota niin sanottuja ajatusrunoja, 

jotka jäisivät soimaan lapsen mieleen ja odottamaan lapsen kehittyvää ajattelutai-

toa. (Laulajainen 2009, 72.) 

Koska lapsen kielellisen tietoisuuden kehitys etenee yksilöllisesti, ilmenee lasten 

taidoissa ja osaamisessa eroja. Tämän vuoksi kaikenikäisten lasten kanssa tulisikin 

leikkiä erilaisia kielileikkejä, lausua loppusoinnullisia loruja, sekä tehdä erilaisia kie-

litajua kehittäviä harjoitteita. Lisäksi lapsiryhmien kanssa on hyödyllistä tutkia sano-

jen sisäisiä äänteitä, tavuja ja sanarytmejä, sillä ne altistaisivat lapsia lukemaan op-

pimiselle. (Hakamo 2011, 58.) Kielellisen ilmaisun laajeneminen voi tapahtua esi-

merkiksi yhdistämällä kieli osaksi leikkiä. Varhaiskasvatuksen tarjoamat näytelmä-

muotoiset leikit saattavat muistuttaa hieman roolileikkejä, minkä vuoksi lasten kiin-

nostus saattaa suuntautua enemmän itse leikin prosessia kuin ilmaisutekniikkaa 

kohtaan. Myös sadut toimivat varhaiskasvatuksessa roolileikkien tapaan pedagogi-

sen draaman sekä yhteistoiminnallisen oppimisen välineenä. Lapset saavat ideoita 

ja aiheita leikkeihinsä erilaisista saduista ja lastenkirjoista, joiden satuhahmoihin he 

voivat helposti samaistua. Näin ollen lapset voivat esittää jonkin aiemmin kuule-

mansa tarinan kohtauksia käyttäen niissä eri roolihahmoja. Lisäksi he saattavat itse 

muodostaa dialogeja rooleille. (Luoto & Luoto 2001, 185.) 

2.6. Lapsen itseilmaisu, lapsilähtöisyys ja osallisuus  

Sanataide tarjoaa lapsille monipuolisesti useita eri keinoja ilmaista itseään. Lapsille 

suunnatussa sanataiteessa tavoitellaan itseilmaisun lisäksi lapsilähtöisyyden ja 

osallisuuden toteutumista, mikä vastaa myös varhaiskasvatuksessa huomioonotet-

tavia merkittäviä arvoja. Edellä mainittuihin käsitteisiin on niin sanataiteen kuin tut-

kimuksemmekin kannalta oleellista perehtyä tarkemmin, joten siksi avaammekin ky-

seisiä käsitteitä seuraavaksi. 

Varhaiskasvatuksessa ilmaisun eri muotoja käyttämällä mahdollistetaan lapsille 

useita tapoja kokea ja hahmottaa maailmaa heitä koskettavalla ja innostavalla ta-

valla. Esimerkiksi ilmaisu taiteellisin keinoin tarjoaa lapsille innostavia keinoja 
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havaintojen, tunteiden ja luovan ajattelun esille tuomiseksi. Ilmaisun eri muotoihin 

voidaan tutustua moniaistisesti erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä, sekä lähiym-

päristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen. Oppimisympäristöjen esteettisyys, innosta-

vuus, riittävä ohjaus sekä monipuoliset välineet ja materiaalit ovat tärkeitä element-

tejä ilmaisumuotoihin tutustuttaessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2018, 42–43.)  

Lasten ilmaisulle on luonteenomaista kokonaisvaltaisuus ja ilmaisun eri muotojen 

luova yhdisteleminen. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen edistävät lasten op-

pimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä tukevat valmiuk-

sia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Ajattelun ja oppimisen taidot kehit-

tyvät, kun lapset tutkivat, tulkitsevat ja luovat merkityksiä erilaisia ilmaisun taitoja 

harjoittelemalla. Lisäksi kyky kuvitella ja luoda mielikuvia ovat keskeisiä tekijöitä lap-

sen eettisen ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri 

muotoihin tutustuminen puolestaan vahvistavat lasten osaamista monilukutaidon, 

sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2018, 42–43.) 

Kansallisen normin eli valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi myös 

Seinäjoen varhaiskasvatussuunnitelmassa (2012, 7–11) kerrotaan, että varhaiskas-

vatuksessa lapsia tulee rohkaista sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun esimerkiksi 

draaman, tanssin, leikin ja kirjallisuuden keinoja käyttäen. Tavoitteena on, että var-

haiskasvatuksessa tehdyt harjoitukset ja leikit mahdollistavat lapsille monipuolisen 

kielellisen ja kehollisen kokemisen, ilmaisun ja viestinnän. Harjoituksissa lasten mie-

likuvituksesta syntyviä tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yh-

dessä. Lisäksi lapset saavat uusia kokemuksia käyttäen sekä spontaaneja ilmaisuja 

että yhteisesti suunniteltuja ja toteutettuja luovia prosesseja. Kyseisessä toimin-

nassa hyödynnetään monipuolisesti esimerkiksi lastenkirjallisuutta, sanataidetta, te-

atterin eri muotoja, tanssia ja sirkusta. (Meirän vasu 2007, 42.) 

Seinäjoen varhaiskasvatuksessa hyödynnettävän Taituri-taidetoimintamallin mu-

kaan lapsi nähdään aktiivisena toimijana, jolla on kyky tuntea, ajatella, osallistua, 

ideoida ja vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yhdessä aikuisen kanssa. Taituri-taidetoi-

mintamallin ideologia ja pedagogiikka perustuvat avoimiin, aidosti kuunteleviin ja 

toista kunnioittaviin vuorovaikutussuhteisiin, jotka pitävät sisällään sekä sanatonta 
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että sanallista viestintää. Taidetoimintamallin kasvattajille järjestämien koulutuksien 

osa-alueita ovat draama, musiikki, tanssi ja liike, sanataide sekä visuaaliset taiteet. 

(Meirän vasu 2007, 43.) 

Lapsilähtöisellä kasvatuksella tarkoitetaan sitä, että lapsi nähdään yksilöllisenä per-

soonana, jonka tarpeet ja mielipiteet tulevat huomioiduksi. Varhaiskasvatuksessa 

lapsilähtöisyyttä toteutetaan muun muassa siten, että lapsen käyttäytymistä ohja-

taan kiittämällä häntä oikeaoppisesta käytöksestä, jolloin lapselle kertyy mahdolli-

simman paljon onnistumisen kokemuksia. Tutkimusten mukaan lapsilähtöisellä kas-

vatuksella pyritään myös edistämään lapsen sopeutumista yhteiskuntaan sekä vah-

vistamaan hänen itsetuntoaan. Varhaiskasvatuksessa lapsen näkökulmaa pyritään-

kin toistuvasti huomioimaan ja soveltamaan kasvatusta lapsen tarpeiden mu-

kaiseksi. (Hermanson 10.5.2019.) Toteuttaakseen lapsilähtöisyyttä kasvattajan tu-

lee seurata lasten leikkejä, ajatuksia, kiinnostuksen kohteita ja ehdotuksia, joiden 

pohjalta he pystyvät ideoimaan tulevaa toimintaa ja vastaavasti kehittämään sitä. 

Lapsilähtöisyyttä edistääkseen kasvattajan tulisi myös keskittyä tarkastelemaan asi-

oita tietynlaisesta näkökulmasta, kuten mitä lapset sillä hetkellä kysyvät, pohtivat, 

tekevät tai leikkivät. (Karlsson 2003, 97.) 

Lapsilähtöisyyden tapaan myös osallisuudesta on esitetty monenlaisia kysymyksiä 

ja tulkintoja siitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan. Esimerkiksi joidenkin tutkimusten mu-

kaan osallisuus on mielletty lasten osallistumiseksi ja aktiivisuudeksi, toisaalta taas 

osallisuus on yhdistetty tasavertaisuuteen sekä sosiaalisen syrjäytymisen ja osatto-

maksi jäämisen ehkäisyyn. Osallisuuden tiedetään myös liittyvän voimakkaasti yh-

teisöllisyyteen, ja kasvatuksellisesta näkökulmasta painopiste onkin siirtymässä las-

ten yksilöllisyydestä kohti ryhmän jäsenyyttä ja yhteistä toimintaa. (Turja 2016, 41.) 

Lapsille on luonteenomaista uteliaisuus, minkä vuoksi he ovat tutkivat innokkaina 

uusia asioita esimerkiksi kyselemällä tai tekemällä omia päätelmiä ja havaintoja jo 

olemassa olevien tietojensa pohjalta. Osallistavan pedagogiikan avulla kannuste-

taan ja osallistetaan lapsia tutustumaan erilaisiin ilmiöihin esimerkiksi toiminnallisin 

keinoin. (Brandt, Piirainen & Hatakka 2018.) Varhaiskasvatuksessa osallistavan toi-

mintakulttuurin rakennuselementteinä toimivat vastavuoroisuus, kaikkien työpanos 

sekä jokaisen omat tiedot ja näkökulmat (Karlsson 2003, 84).  
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Varhaiskasvatus on muuttunut vuosikymmenten aikana. Aikaisemmin puhuttaessa 

lapsilähtöisestä tai lapsikeskeisestä toiminnasta painotettiin lapsen mahdollisuutta 

osallistua leikkien ja toiminnan valitsemiseen sekä keskityttiin lapsen yksilöllisyyden 

huomioimiseen. Vaikka lasten osallisuudella on edelleen merkittävä rooli laaduk-

kaan varhaiskasvatuksen toteutumisessa, nykyään osallisuudella viitataan aiem-

masta poiketen enemmänkin lasten aktiiviseen ja aloitteelliseen toimintaan erilais-

ten toimintojen ja oppimisympäristöjen suunnittelemisessa, toteuttamisessa ja arvi-

oimisessa. (Turja & Vuorisalo 2017, 29.)  

Osallisuuden pedagogiikka perustuu muun muassa lapsen oikeuksien sopimuk-

seen, jossa painotetaan lasten oikeutta tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa 

(Lapsen oikeudet, [viitattu 13.3.2020]). Osallisuutta korostavalla kulttuurilla pyritään 

kasvattamaan lapsista yhteistyökykyisiä ja demokraattisia kansalaisia. Näin ollen 

osallisuuden pedagogiikassa on kyse yhdenvertaisuudesta, jossa aikuiset ja lapset 

tekevät yhdessä kaikkia tyydyttäviä päätöksiä. Lisäksi osallisuuden myötä lapsi tu-

lee hyväksytyksi ja saa kokea yhteen kuuluvuuden tunnetta. Osallisuudessa toteu-

tuu myös itseohjautuvuuden periaate, jolloin lapsi kokee olevansa jossain määrin 

vapaa päättämään omasta tekemisestään. Osallisuus perustuu vapaaehtoisuuteen, 

ja siinä huomioidaan lapsen ikä ja kehitystaso. Näin ollen jokaista lapsiryhmän lasta 

tulisi varhaiskasvatuksessa kuulla juuri hänelle sopivalla tavalla. (Kettunen 

13.11.2017.) 

Päiväkodin arki tarjoaa lukuisia tilaisuuksia osallisuuden toteuttamiseen: lasten 

osallisuutta voidaan toteuttaa muun muassa siten, että heidän ajatuksiaan ja mieli-

piteitään kuullaan ja huomioidaan. Lapsille annetaan myös tilanteen mukaan mah-

dollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin sekä he tulevat ymmärretyksi 

ja hyväksytyksi omana itsenään. Lisäksi varhaiskasvatuksessa lapsille mahdolliste-

taan osallistuminen toiminnan ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

(Opetushallitus 2018.) Jotta osallisuutta voidaan toteuttaa, vaaditaan siihen tietyn-

laisia perusedellytyksiä. Perusedellytykset liittyvät muun muassa kieleen ja kommu-

nikaatioon, tiedonsaantiin, materiaalisiin resursseihin sekä osallisuuden lähtökoh-

tana oleviin tunnetason tekijöihin, kuten taitoon luottaa itseensä ja muihin. (Turja 

2016, 50.)  
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3 VARHAISKASVATUS JA SANATAIDE 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen juuret ulottuvat 1800-luvun loppupuolelle (Lehti-

nen 2000, 28; Lujala 2008, 203). Nykyään varhaiskasvatus kuuluu osaksi suoma-

laista koulutusjärjestelmää ja on tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, [viitattu 3.12.2019]).  Varhaiskasvatukseksi kutsu-

taan kunnan tai yksityisen palvelun tuottamaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tar-

jota lapselle suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa peda-

gogiikkaa korostaen. Varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa joko päiväkodissa, per-

hepäivähoidossa tai avoimena varhaiskasvatustoimintana. (Opetushallitus, [viitattu 

15.1.2020]). Myös esiopetus luetaan kuuluvaksi varhaiskasvatuksen piiriin, vaikka 

opetusta sääteleekin oma säännöstö (Helenius & Lummelahti 2018, 12–13).  

Päiväkodissa varhaiskasvatus perustuu lapsen terveen kasvun turvaamiseen ja 

edistämiseen. Näin ollen jokainen lapsi pyritään huomioimaan omana yksilönään ja 

jokaiselle lapselle kehitellään juuri hänelle sopivat, hänen tarpeitaan vastaavat hoi-

tosuunnitelmat ja tavoitteet. (Hämmäinen & Mäki 2009, 50.) Jotta varhaiskasvatus 

olisi laadukasta ja tasa-arvoista asuinpaikasta riippumatta, ohjaa varhaiskasvatusta 

erilaiset lait ja normit. Ammattitaitoisena, laadukasta varhaiskasvatusta toteuttavana 

kasvattajana nämä lait ja normit ovat tärkeä tietää, joten seuraavaksi esittelemme 

niitä tarkemmin. Lisäksi avaamme hieman muita varhaiskasvatuksen perusteita, 

jotka ovat tutkimuksemme kannalta olennaisia. Luvun lopussa keskitymme tarkas-

telemaan päiväkotia sanataiteen toteutusympäristönä. 

3.1 Varhaiskasvatuksen perusteet 

Varhaiskasvatus kuuluu osaksi kasvatus- ja koulutuspalveluja, ja sen toteutumi-

sesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (Opetus- ja kulttuuriministeriö, [viitattu 

15.1.2020]). Varhaiskasvatuspalvelut ovat myös merkittävä toimintakokonaisuus 

lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Varhaiskasvatus määritellään ta-

voitteelliseksi toiminnaksi, jota ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet. (Kuntaliitto, [viitattu 3.1.2020.) Opetushallituksen laatimat varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet takaavat yhdessä varhaiskasvatuslain kanssa 
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sekä vankan pohjan laadukkaalle varhaiskasvatukselle että kehykset paikallisille 

varhaiskasvatussuunnitelmille (Opetusalan ammattijärjestö, [viitattu 16.1.2020]. 

Uudistuneen varhaiskasvatuslain (L 540/2018, 2 §) mukaan varhaiskasvatuksella 

tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon ko-

konaisuutta, jossa korostuvat erityisesti pedagogiikka ja sen toteutuminen. Muita 

keskeisiä varhaiskasvatusta ohjaavia lakeja, asetuksia ja säädöksiä ovat varhais-

kasvatuslaki (L 540/2018), valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (A 

753/2018), Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen 

palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä (A 772/2018), perusopetuslaki (L 

21.8.1998/628), asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 

14.12.1998/986) ja lastensuojelulaki (L 13.4.2007/417). (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö, [viitattu 15.1.2020.]) 

Varhaiskasvatuslaki (L 540/2018, 3 §) velvoittaa varhaiskasvatuksen edistämään 

jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia edellä 

mainituille suotuisassa kasvuympäristössä. Lisäksi varhaiskasvatuksen halutaan 

lain mukaan toteuttavan leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perus-

tuvaa laaja-alaista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa siten myönteiset oppimis-

kokemukset. Laki velvoittaa varhaiskasvatuksen tarjoamaan lapsille elinikäisen op-

pimisen edellytyksiä sekä opettamaan lapsille vuorovaikutustaitoja kestävien ihmis-

suhteiden luomiseksi. Lisäksi laissa korostetaan ohjaamaan lapsia eettisesti vas-

tuulliseen ja tasa-arvoiseen toimintaan, sekä tarpeen mukaan järjestämään lapselle 

yksilöllinen tuki varhaiskasvatuksen monialaisessa yhteisössä. (Helenius & Lumme-

lahti 2018, 13.)  

Varhaiskasvatuksessa painotetaan sensitiivistä vuorovaikutusta, lasten mielenkiin-

non kohteiden huomioimista, oppimisympäristön rakentamista yhdessä lasten 

kanssa, välittävää huolenpitoa sekä leikin ja oppimisen mahdollistamista (Opetus-

hallitus, [viitattu 17.1.2020]). Lain mukaan esimerkiksi lasten vanhemmilla on oikeus 

valita, mikä hoitomuoto soveltuu heidän lapselleen parhaiten (Lehtinen 2000, 28). 

Lisäksi varhaiskasvatus tarjoaa joustavia vaihtoehtoja vanhemmille vanhemmuu-

den ja kasvatuksen tukemiseksi (Kuntaliitto, [viitattu 3.1.2020). Myös varhaiskasva-

tuksen ammattilaiset tukevat lasten vanhempia kasvatustyössä sekä mahdollistavat 



     

 

35 

lapsen ja huoltajien osallistumisen varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja arviointiin 

(Helenius & Lummelahti 2018, 13). 

Lakien ja säädösten lisäksi varhaiskasvatuksen järjestämistä opastetaan valtakun-

nallisilla Varhaiskasvatussuunnitelman perusteilla, joiden pohjalta laaditaan myös 

paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat (Opetus- ja kulttuuriministeriö, [viitattu 

3.12.2019]). Opetushallituksen ja varhaiskasvatuslain perusteella laaditussa var-

haiskasvatussuunnitelmassa asetetaan varhaiskasvatukselle tarkemmat sisällöt ja 

tavoitteet, jolloin siitä voidaan puhua myös kansallisena normina. Varhaiskasvatus-

suunnitelma on sisällöltään kolmitasoinen ja se koostuu valtakunnallisesta varhais-

kasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista ja 

lasten omista varhaiskasvatussuunnitelmista. Myös perusopetuslain säätelemä esi-

opetus luetaan kuuluvan osaksi varhaiskasvatusta. Esiopetusta puolestaan ohjaa 

esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2018, 7.) 

Oli kyseessä sitten päiväkoti, perhepäivähoito tai avoin varhaiskasvatus, varhais-

kasvatussuunnitelma vaatii henkilöstöä noudattamaan sekä varhaiskasvatuslakia 

että perusteiden arvoperustaa, sekä toimimaan niiden asettamien tavoitteiden ja si-

sältöjen mukaisesti (Opetushallitus, [viitattu 17.1.2020]). Henkilöstön tulee varhais-

kasvatussuunnitelman mukaisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida varhaiskasva-

tusta samojen periaatteiden mukaisesti koko maassa. Periaatteet mahdollistavat 

kaikille lapsille asuinpaikasta riippumatta yhtenäisen ja tasa-arvoisen varhaiskasva-

tuksen. (JHL, [viitattu 3.12.2019].) 

Laadukas pedagoginen toiminta vahvistaa lasten laaja-alaista osaamista. Laaja-

alaisen osaamisen kehittymiseen vaikuttaa se, miten varhaiskasvatuksessa toimi-

taan, miten eri oppimisympäristöjä hyödynnetään sekä miten lasten hyvinvointia ja 

oppimista tuetaan. Päiväkodissa jokaiselle lapselle luodaan oma varhaiskasvatus-

suunnitelma, johon merkitään kaikki tavoitteet ja toimet, jotka tukevat lapsen kehi-

tystä, oppimista ja hyvinvointia. Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmaan voidaan 

merkitä tarpeen mukaan lapsen mahdollinen tuen tarve. (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö, [viitattu 3.12.2019].) Lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

avulla pystytään takaamaan lapsen terveen kasvun turvaaminen ja edistäminen. 

Näin ollen jokainen lapsi pyritään huomioimaan omana yksilönään ja jokaiselle 
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lapselle kehitellään juuri hänelle sopivat, hänen tarpeitaan vastaavat hoitosuunni-

telmat ja tavoitteet. (Hämmäinen & Mäki 2009, 50.) 

Varhaiskasvatuksessa korostetaan yhteistyön merkitystä. Valtakunnallisen varhais-

kasvatussuunnitelman (2018, 8) mukaan vastuu yhteistyön toteutumisesta ja suun-

nitelmallisuudesta on varhaiskasvatuksen järjestäjillä, jolloin heidän tehtävänään on 

vastata myös siitä, että yhteistyötä toteutetaan tarvittaessa riittävän monialaisesti. 

Sekä päiväkodin henkilöstön keskinäinen yhteistyö että varhaiskasvatuksen am-

mattilaisten laaja ja toimiva yhteistyöverkosto ovat merkittäviä tekijöitä laadukkaalle 

ja turvalliselle varhaiskasvatukselle. Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkodin li-

säksi erilaiset palvelut neuvolatoiminnasta koulupalveluihin. Yhteistyö lapsen, per-

heen ja näitä palveluja järjestävien tahojen kesken on tärkeää sekä tiedonkulun että 

turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden varmistamiseksi. (Helenius & Lummelahti 

2018, 18–19.) 

Kasvatukseen liittyvistä arvoista, tavoitteista ja vastuista keskustellaan sekä henki-

löstön kesken että huoltajien kanssa. On merkittävää, että päiväkodin henkilöstö 

suunnittelee ja toteuttaa keskenään moniasteista yhteistyötä. Yksikön sisäistä yh-

teistyötä toteutetaan esimerkiksi noudattamalla päiväkodin yhteisiä kasvatus- ja toi-

mintaperiaatteita, henkilöstön työnjakoa, yhteistyötapoja, arviointia ja kehittämistä. 

Lisäksi varhaiskasvatuksessa työntekijät työskentelevät lapsiryhmien jaon mukai-

sesti joko työpareittain tai tiiminä. Myös tällöin tulee tehdä yhteistyötä siten, että 

lasten yksilöllinen kehitys sekä erilaiset tilanteet ja kiinnostuksen kohteet tulevat 

huomioiduksi ja niihin perustuva toiminta ryhmässä tulee toteutetuksi tavoitteiden 

mukaisesti. (Helenius & Lummelahti 2018, 18–19.) 

Jokaisella lapsella on oma persoonallisuutensa, ja niin myös jokaisella perheellä on 

oma kulttuurinsa. Jotta varhaiskasvatus osaa asianmukaisella tavalla tukea lapsen 

kehitystä, on tunnettava lapsen kulttuuri ja lähiympäristö. (Jakkula 2008, 42–43.) 

Päiväkodin henkilökunnan ja lasten vanhempien tuleekin tehdä tiivistä yhteistyötä 

perustuen molemminpuoliseen luottamukseen sekä tasavertaiseen kuunteluun, 

keskusteluun ja kunnioitukseen (Hämmäinen & Mäki 2009, 50). Luottamussuhteen 

luomiseksi kasvattajat voivat kysyä vanhemmilta, mitä lapselle kuuluu kotona, miten 

lapsen aamu on sujunut ja onko perheessä tapahtunut jotain, joka voi vaikuttaa lap-

sen mielialaan tai vireystilaan (Kirkas 2019). 
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Yhteistyössä sekä henkilöstö että huoltajat sitoutuvat lapsen terveen ja turvallisen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi. Jotta yhteistyö olisi vuorovaikut-

teista, se edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnalta sekä aloitteelli-

suutta että aktiivisuutta. Yhteistyötä toteuttaessa tulee ottaa myös huomioon per-

heiden moninaisuus, lasten yksilölliset tarpeet sekä vanhemmuutta koskevat kysy-

mykset. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 33–34). Yhteistyötä toteut-

taakseen lasten tapahtumat ja kokemukset tulee jakaa huoltajien kanssa päivittäin. 

Merkitykselliseksi nousevat myös viestit, jotka kannustavat ja kuvaavat myönteisesti 

lapsen kehitystä ja oppimista. Lisäksi huoltajien ja henkilöstön tekemät havainnot ja 

keskustelut lapsen päivästä ovat tärkeitä, sillä ne turvaavat lapsen kokonaisvaltasen 

hyvinvoinnin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 34.) 

3.2 Päiväkoti sanataiteen toteutusympäristönä 

Sanataide on vuodesta 2005 lähtien toiminut taiteenmuoto, joka varhaiskasvatuk-

sessa ulottuu päivähoitoon esimerkiksi päiväkotiryhmille järjestetyillä toiminnoilla. 

Sanataiteen tarkoituksena on rikastuttaa päivähoidon sisältöä lasten ja henkilöstön 

yhteisen osallistumisen kautta. Sanataidetoiminta on myös samanaikaisesti koulu-

tusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle, sillä varhaiskasvatuksessa tapahtuvan toi-

minnan lisäksi varhaiskasvatushenkilöstö voi hankkia itselleen sanataideohjaajan 

koulutuksen ja siten syventää omaa osaamistaan käytännön varhaiskasvatus-

työssä. Sanataide on yhä vahvemmin tulossa yhdeksi varhaiskasvatushenkilöstön 

osaamista vahvistavaksi alueeksi muiden taiteen osa-alueiden rinnalle. Muita tai-

teen alueita ovat musiikki, tanssi, sirkustaide ja visuaaliset taiteet. (Nurmilaakso & 

Välimäki 2011, 121.) 

Varhaiskasvatuksessa sanataiteen hyödyntämisen kannalta on merkittävää, että 

päiväkodilla on tarjota taiteelliselle ilmaisulle suotuisa toteutusympäristö. Jotta sa-

nataidetta olisi helppo oppia ja toteuttaa lapsille, on ympäristöön kehitelty sanatai-

detta edistäviä lähtökohtia. Ympäristön merkitystä korostetaan myös varhaiskasva-

tussuunnitelmassa. (Lindberg 2011, 54.) Lastentarhan perustaja Friedrich Fröbel on 

korostanut jo 1800-luvulla, että lapsilla tulee olla mahdollisuus nähdä, kuulla, tuntea 

ja kokea ympäristöään monin eri tavoin yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. 
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Fröbelin mukaan lapselle tulee ympäristön avulla mahdollistaa myös leikki, liikkumi-

nen, jäljitteleminen, tutkiminen, kokeileminen, mielikuvituksen käyttäminen, luomi-

nen sekä itsensä ilmaiseminen monin eri tavoin. (Helenius & Lummelahti 2018, 

109.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018, 23–24) määrittelee varhaiskasva-

tuksen yhdeksi pedagogiseksi tehtäväksi ja keskeiseksi tavoitteeksi lasten laaja-

alaisen osaamisen kehittämisen. Laaja-alainen osaaminen koostuu tietojen, taito-

jen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta, joita laadukas pedagoginen 

toiminta vahvistaa. Fröbelin ajatukseen perustuen varhaiskasvatuksen tavoitteena 

on taata lapselle myös oppimisen kannalta kehittävä, edistävä, terveellinen, turval-

linen sekä esteetön ympäristö. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, 23–

24.) 

Oppimisympäristö jakautuu fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen, 

joihin sisältyvät ne tilat, paikat, yhteisöt, käytännöt, välineet ja tarvikkeet, jotka tuke-

vat lapsen kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta (Varhaiskasvatuksen perusteet 

2018, 81). Päiväkotiympäristö suunnitellaan lasten luontaista uteliaisuutta ja oppi-

misen halua herättäväksi, jolloin se houkuttelee lapsia erilaisiin leikkeihin ja toimin-

toihin, aktiivisuuteen, taiteelliseen ilmaisuun sekä maailman tutkimiseen ja kokemi-

seen kaikkia eri aisteja käyttäen (Helenius & Lummelahti 2018, 136). 

Päiväkodin fyysisellä ympäristöllä on oleellinen merkitys lasten toimijuuden näkö-

kulmasta katsottuna. Päiväkotiympäristö tiloineen ja varustuksineen kiinnittää ja pai-

kantaa erilaisia toimintoja sekä erottelee ja yhdistelee niin yksilöitä kuin lapsiryhmiä-

kin. (Lehtinen 2000, 32.) Ympäristön viihtyisyys, siisteys ja virikkeellisyys ovat suo-

raan yhteydessä ihmisen hyvinvointiin. Viihtyisässä ympäristössä lapsi kokee 

olonsa turvalliseksi, kotoisaksi ja rauhalliseksi. (Airaksinen ym. 2015, 19.) Varhais-

kasvatusympäristön tulee kokonaisuudessaan olla turvallinen, ja lisäksi siinä tulee 

ottaa huomioon lasten terveyteen, ravintoon ja muuhun hyvinvointiin liittyvät tekijät. 

Näin ollen toimintaympäristöjä pyritään kehittämään siten, että varhaiskasvatukselle 

asetetut tavoitteet tulevat saavutetuiksi. (Meirän vasu 2012, 7; Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2018, 81.) 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 81) edellytetään, että päiväkotien 

tulee luoda ympäristö, joka tukee lapsen itsetunnon sekä sosiaalisten ja oppimisen 

taitojen kehittymistä.  Lapsen taitojen kehitystä tukevaan ympäristöön vaikuttavat 

esimerkiksi päiväkodin toimintaympäristön visuaalisuus, joka on tärkeä mielikuvien 

muokkaaja ja sillä on merkittävä vaikutus yksilön kokemuksiin. Vuosien kuluessa 

tavaroita ja välineitä onkin yhä enemmän aseteltu lapsien saataville, ja kaapit on 

korvattu avoimilla hyllyillä. Muutoksilla on pyritty viestimään lapsilähtöisyyttä sekä 

sitä, että lapsi voi oma-aloitteisesti tarttua toimintaan. Lisäksi kielen kehitystä tuke-

via elementtejä on tuotu yhä näkyvämmäksi päiväkotiympäristöihin, jotta huomion 

kiinnittäminen konkreettisiin, näkyviin kielellisiin yksityiskohtiin, kuten sanoihin, kir-

jaimiin ja kirjoituksiin olisi mahdollisimman helppoa. Esimerkiksi huonekaluja ja esi-

neitä saatetaan nimetä lapuilla, ryhmähuoneiden seinille saatetaan kiinnittää erilai-

sia kirjaimia ja numeroita, sekä kirjat pyritään asettamaan paremmin lasten ulottu-

ville. (Karlsson 2003, 84; Lindberg 2011, 57). Nykyään on tavallista, että päiväkodin 

seinät ja muut tilat täytetään lasten piirroksista, kertomuksista ja muista tuotoksista. 

Esillä olevat tuotokset mahdollistavat niin lapsille kuin aikuisillekin uudelleen palaa-

misen aikaisemmin tehtyyn ja oivallettuun. Tuotokset tarjoavat myös uusia ideoita 

toiminnan suunnitteluun. (Karlsson 2003, 84.) 

Fyysisen toimintaympäristön lisäksi sanataiteen oppimista ja toteutusta edesaut-

taakseen tarvitaan myös muitakin lähtökohtia. Kallialan (2008, 11,31) mukaan aikui-

sen ja lasten välisellä vuorovaikutuksella on laaja-alainen vaikutus päiväkodin arjen 

toimintaan ja ilmapiiriin. Lasta kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin kykenee aisti-

maan helposti samalla tavalla kuin välinpitämättömän ja kohtaamattomankin; kas-

vattaja voikin ilmaista huolenpitoaan ja sitoutuneisuuttaan muun muassa erilaisten 

ilmeiden, eleiden, puheen ja liikkeiden avulla. (Kalliala 2008, 11,31.) 

Varhaiskasvatuksessa eri-ikäisten lasten kasvun tukemiseksi käytetään monipuoli-

sesti erilaisia luovan toiminnan menetelmiä (Airaksinen ym. 2015, 23). Puhutaan 

taidekasvatuksesta, joka on osa varhaiskasvatuksen ydintä ja sukua muun muassa 

kuvitteluleikeille. Taidekasvatuksessa etukäteen suunnitellun toiminnan lisäksi pa-

neudutaan taidekasvatuksellisiin pedagogisiin hetkiin. Käytännössä tämä tapahtuu 

siten, että lapsen puheesta poimitaan jokin sana, ja sanasta voidaan johtaa esimer-

kiksi laulu tai loru. Varhaiskasvatuksessa ilmenevän taidekasvatuksen 
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keskeisimmät tavoitteet liittyvät yksilösuorituksen hiomisen sijasta itsetunnon ko-

hentamiseen, sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, itse teke-

miseen ja yhteisen ilon jakamiseen. (Kalliala 2012, 217–218.) 

Sadut ja tarinat ovat olennainen osa päiväkodin arkea. Satuja luetaan lapsille ää-

neen, satujen avulla käydään päivälevolle, saduista otetaan aiheita piirustuksiin, 

sekä niiden pohjalta tehdään esityksiä. 3–6-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä 

saatetaan lukea jatkosatua päivittäin, ja monissa päiväkodeissa lapsia myös sa-

dutetaan sadutusmenetelmää käyttäen. Mitä pienempien lasten ryhmästä on kyse, 

sitä enemmän tulee huomioida sadun selkeys, kuvien visuaalisuus, sekä tarinahet-

ken kiireettömyys ja tunnelma. Lapset osaavat luoda mielikuvia loruista ja tarinoista 

jo pelkän aikuisen lukunuotin perusteella, minkä vuoksi he osaavat aistia myös hyvin 

herkästi tunnelmia ja samaistua helposti erilaisiin satuhahmoihin. (Hämmäinen & 

Mäki 2009, 53.) 

Lapsille lukemista ei suositella jätettävän pelkästään päivälepohetkelle, vaan las-

tenkirjallisuutta, loruja, runoja ja kerrontaa on mahdollistaa hyödyntää melkein 

missä tahansa varhaiskasvatuspäivän tilanteessa (Silvennoinen, [viitattu 

22.1.2020]). Satu ja sadun vaikutukset ilmenevät eri tavoin päiväkotiryhmässä kuin 

lapsen kotona. Tämän kerrotaan johtuvan siitä, että isossa ryhmässä aikuisen ja 

lapsen välinen vuorovaikutus jäävät vähäisemmäksi kuin esimerkiksi kotona, minkä 

vuoksi yksittäisen lapsen ilmeet ja eleet jää aikuiselta helpommin huomioimatta ja 

tulkitsematta. Ryhmän vahvuudet sadun lukemisessa painottuvat erityisesti yh-

dessä kokemiseen ja mahdollisuuteen tuoda satua esiin monin eri tavoin. (Ylönen 

2000, 92–93.) 

Joissakin päiväkodeissa lapsen kasvua tuetaan juuri sanataiteen muodossa. Sana-

taidetta käyttämällä päiväkoti tarjoaa lapsille mahdollisimman rikkaan kielimaail-

man, joka muodostuu lasten aidosta kiinnostuksesta ja ilmaisutarpeesta. Sen li-

säksi, että sanataide tarjoaa lapsille elämyksiä, se tarjoaa henkilökunnalle mahdol-

lisuuden suunnata ja kehittää omaa työtään. Aikuinen voi esimerkiksi lukea satuja 

ja kertomuksia lasten ollessa yleisönä. Satuhetken päätyessä lapsille annetaan 

mahdollisuus kysyä heidän mieltään askarruttavia kysymyksiä sekä kertoa oma 

mielipiteensä tarinasta. (Luoto & Luoto 2001, 184.) Tällä tavoin sanataiteen tar-

joama hyöty tavoittaa niin lapset kuin aikuisetkin.  
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa syvennymme aluksi tutkimuksen lähtökohtiin ja esittelemme tutki-

muksen alussa asetetut tavoitteet sekä tarkennetut tutkimuskysymykset. Nämä esi-

teltyämme kerromme lisää tutkimukseemme valikoituneesta tutkimusmenetelmästä 

ja sen toteutumisesta. Tutkimusmenetelmästä siirrymme käsittelemään tutkimuk-

sessa käytettyä analyysitapaa sekä aineistonkeruun kasaamista. Luvun lopussa 

pohdimme tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 

4.1 Tutkimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyömme aihe muodostui sosionomiopintojemme kolmantena lukuvuo-

tena, kun olimme molemmat suorittamassa samassa päiväkodissa sosionomiopin-

toihin sisältyvää ”Valtaistavat sosiaalityön menetelmät” -harjoittelujaksoa. Taiteen 

aloista kiinnostuneina kiinnitimme huomiota työharjoittelun aikana vastaan tullee-

seen käsitteeseen sanataide. Sanataiteen vieraus kiehtoi meitä, ja siksi aihe meille 

valikoituikin; halusimme tutustua tuohon mielenkiintoiseen käsitteeseen enemmän. 

Perehdyttyämme tarkemmin käsitteeseen huomasimme, miten ajankohtainen aihe 

onkaan, ja niin päätös opinnäytetyön aiheesta syntyi. Onneksemme sanataidetta on 

tutkittu vielä melko vähän erityisesti varhaiskasvatukseen peilaten, joten aiheen 

suuntaaminen varhaiskasvatukseen osoittautui varsin kannattavaksi. Varhaiskas-

vatukseen suuntasimme tutkimuksemme myös siksi, että kumpikin meistä suorittaa 

sosionomikoulutuksen lisäksi varhaiskasvatuksen opintokokonaisuuden.   

Tutkimuksemme yhteistyötahoksi valikoitui Seinäjoen varhaiskasvatus. Kyseiseen 

yhteistyötahoon päädyimme siksi, että tutkimukseemme osallistui useampi eri Sei-

näjoen kaupungin varhaiskasvatuksen piiriin kuuluva päiväkoti. Lähetimme Seinä-

joen päiväkodeille saatekirjeen (Liite 1), jossa kerroimme tarkemmin tutkimuksesta 

sekä kysyimme kiinnostuksesta lähteä mukaan tutkimukseen. Tutkimukseemme ei-

vät ottaneet osaa Seinäjoella toimivat yksityiset päiväkodit, sillä tutkimuksen kan-

nalta osoittautui selkeämmäksi, että varsinaisia yhteistyötahoja oli useamman si-

jasta yksi.  
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Tutkimuksen tavoitteena oli saada haastatteluiden avulla varhaiskasvattajien aja-

tuksia, näkemyksiä ja käytännön kokemuksia sanataiteesta. Tutkimme, millä tavoin 

kasvattajat itse kokevat sanataiteen ja millä tavoin he hyödyntävät kyseistä taiteen-

alaa työssään. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, millä tavoin kasvattajat ovat 

kouluttautuneet sanataiteeseen ja kokevatko he sanataiteeseen liittyvän kouluttau-

tumisen hyödyllisenä. Halusimme ottaa tutkimukseemme mukaan kasvattajien li-

säksi myös lasten näkökulman. Näin ollen osa haastattelukysymyksistä pohjautuu 

esimerkiksi lapsille järjestettäviin sanataidetuokioihin ja niiden suunnitteluun sekä 

tuokioista koettuihin hyötyihin. Tutkimuskysymyksiä asetimme lopulta kolme, sillä 

koimme, että varhaiskasvatuksen ja kasvattajien näkökulman ohella lapsen kehityk-

sellinen näkökulma ei avaudu tutkimuksessa ja sen tuloksissa tarpeeksi, mikäli 

emme aseta yhtä tutkimuskysymystä selvästi lapsiin kohdistaen.  

Varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi asetimme seuraavat kysymykset: 

1. Millä tavoin sanataide näkyy varhaiskasvatuksessa ja miten sitä voidaan hyö-

dyntää? 

2. Mitä hyötyä sanataiteesta koetaan olevan lapsille? 

3. Millä tavoin kasvattajat kokevat sanataiteen ja miten he ovat kouluttautuneet 

siihen? 

4.2 Laadullinen tutkimus ja sen toteutus 

Opinnäytetyömme on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Aineistonkeruumene-

telmäksi valikoitui haastattelut, jotka toteutimme teemahaastattelun eli puolistruktu-

roidun haastattelun muodossa.  

Kvalitatiivinen tutkimus on empiiristä tutkimusta, jossa tarkastellaan havaintoaineis-

toa ja argumentoidaan sitä. Laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan myös aina 

teoriaa ja yksi tärkeimmistä tutkimuksen perusteluista on havaintojen teoriapitoi-

suus. Tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa merkittävästi se, millaisia merkityksiä tai tar-

koituksia tutkittavalle ilmiölle annetaan. Tutkimuksessa käytettävät välineet ja tar-

koitustavat vaikuttavat myös tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksesta saatu tieto on 
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osittain subjektiivista, ja tutkija päättää itse tutkimusasetelmasta omiin tietoihinsa 

nojautuen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 19–22.) 

Laadullinen tutkimus soveltuu tutkimukseemme selvästi paremmin kuin kvantitatii-

vinen tutkimusmenetelmä. Tutkimuksemme aihe ja sen tutkimuskysymykset ovat 

aiheeltaan laajoja, joten kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla saamme laajem-

man ja kokonaisvaltaisemman kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Puolistrukturoidut haas-

tattelut tukivat laadullisen tutkimuksen suuntaa ja saimme sen avulla laajan tutki-

musaineiston, joka pohjautui pitkälti haastateltavien omien näkökulmien esiintuomi-

seen.  

4.3 Aineistonkeruu 

Näkökulma, josta tutkimusta tarkastellaan määrittää sen, millaista aineistoa tutki-

muksessa kannattaa kerätä. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että kerätty 

aineisto on kattavaa ja laajaa, jotta saatua aineistoa voidaan tarkastella laajaan teo-

reettiseen viitekehykseen peilaten. Mikäli laadullisessa tutkimuksessa aineiston ke-

ruutapana käytetään haastattelumenetelmää, tulee haastattelutilanteesta saatava 

tieto olla hyvin yksityiskohtaista. Haastattelussa ei kiinnitetä huomiota vain ennalta 

sovittuihin kysymyksien vastauksiin, vaan haastattelusta tarkastellaan koko haas-

tattelutilannetta sanatarkasti. (Alasuutari 2011, 64.) 

Haastattelut aineistonkeruumenetelmänä tuovat mukanaan joustavuutta, sillä ne 

mahdollistavat kysymysten esittämisen tilanteeseen sopivimmassa järjestyksessä, 

sekä haastatteluiden ansiosta voidaan saada mahdollisimman paljon tietoa halu-

tusta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 63). Teemahaastattelussa edetään etukä-

teen valittujen teemojen sekä niihin liittyvien kysymysten mukaisesti. Etuna teema-

haastatteluissa on, että haastattelija voi esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä 

perustuen haastateltavan vastauksiin. Teemahaastattelussa korostuu vahvasti ih-

misten omat tulkinnat asioista sekä heidän antamansa merkitykset asioille. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 64.) 

Haastattelimme neljän Seinäjoella sijaitsevan päiväkodin kasvattajia. Haastateltavia 

oli yhteensä viisi (5), ja he olivat ammattinimekkeeltään lastenhoitajia tai 
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lastentarhanopettajia. Työkokemusta haastateltavilla oli vaihtelevasti kuudesta vuo-

desta neljäänkymmeneen vuoteen. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina päi-

väkotien tiloissa kesällä 2019. Lähetimme haastateltaville haastattelukysymykset 

(Liite 2) etukäteen, jotta he pystyivät tutustumaan kysymyksiin jo ennen haastatte-

lua. Tämä osoittautui hyväksi toimintatavaksi, sillä saimme sen avulla laajempia 

vastauksia, eikä haastatteluiden aikana tullut juurikaan pitkiä miettimistaukoja, mikä 

helpotti meitä litterointiprosessissa. Myös haastateltavat kokivat mahdollisuuden tu-

tustua kysymyksiin etukäteen miellyttävänä. Haastattelut olivat kestoltaan noin tun-

nin mittaisia, ja nauhoitimme ne ääninauhalle litterointia varten.  

Litteroinnilla tarkoitetaan puheen muuttamista tekstiksi. Tutkimusongelman ja me-

todisen lähestymistavan perusteella määritetään, kuinka tarkasti tai yksityiskohtai-

sesti litterointi tehdään. Jos halutaan painottaa ensisijaisesti haastatteluissa esiin 

tulleita asiasisältöjä, kovin yksityiskohtainen litterointi ei ole tarpeen. Laadullisessa 

haastattelututkimuksessa analyysin tekeminen litteroidusta aineistosta on hyvin 

yleistä, sillä laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen nauhoitettua puhetta kuunte-

lemalla on paljon haastavampaa kuin litteroidusta aineistosta. Suuri osa haastatte-

lusta on sanallisen viestinnän lisäksi sanatonta viestintää, kuten esimerkiksi nyök-

käilyjä, naurahduksia ja huokailua, jotka tulee ottaa huomioon, sillä ne ovat tärkeä 

osa merkitysten luomista. (Ruusuvuori 2010, 424–427.)  

Haastatteluista kertyi litteroitua materiaalia yhteensä 27 sivua, joissa fontin koko oli 

12 ja riviväli 1,0. Litteroimme nauhoitetun puheen sanasta sanaan, sillä halusimme 

aineiston olevan mahdollisimman autenttinen, ja tiesimme haluavamme käyttää 

suoria lainauksia tutkimuksessamme. Päätimme myös ottaa litteroinnissa huomioon 

sanattoman viestinnän, kuten naurun ja miettimistauot, mikäli niillä oli merkitystä 

asiasisällön kannalta. Sanaton viestintä oli tärkeä osa haastatteluiden analysointia, 

sillä esimerkiksi miettimistaukojen avulla saimme selville, mitkä kysymykset tuottivat 

haastateltaville eniten pohdintaa, sekä naurun avulla tiesimme, mitkä haastatelta-

vien kertomat asiat oli kerrottu humoristiseen sävyyn.  
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4.4 Analyysitapana sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on yleisesti yksinkertainen laadullisen analyysin metodi. Sisäl-

lönanalyysin tarkoituksena on luoda selkeä ja tarkka kuva tutkittavasta ilmiöstä. Tut-

kimuksesta voidaan tehdä luotettavia ja oikeita johtopäätöksiä, kun saatu aineisto 

on käyty tarkasti läpi sisällönanalyysin mukaisesti. Analyysin kannalta on kuitenkin 

tärkeää, että aineistoa tiivistäessä ja tärkeimpien havaintojen poimimisessa ei ka-

doteta aineiston tuottamaa informaatiota. Sisällönanalysoinnin avulla pyritään luo-

maan yhtenäistä informaatiota saadusta tutkimusmateriaalista. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 91.) Tutkimusarvoituksen ratkaiseminen sekä merkitystulkintojen tekeminen 

ovat sisällönanalysoinnin kannalta laadullisen tutkimuksen tärkeimmät osa-alueet. 

Kun tarkastellaan materiaaliltaan suurta aineistoa, tulee aineiston sisällönanalyysiä 

tehdä vain halutusta näkökulmasta. (Alasuutari 2011, 39–41.) 

Tutkimuksemme sisällönanalysointia on tapahtunut haastattelujen tekemisestä läh-

tien koko tutkimusprosessin ajan. Litteroituamme aineiston, tulostimme sen ja aloi-

timme vastausten analysoinnin. Merkitsimme tutkimuksemme kannalta merkityksel-

lisimmät asiasisällöt teemojen perusteella eri värein, jolloin pystyimme hahmotta-

maan tutkimusmateriaalia tarkemmin. Keskityimme etsimään värien perusteella sa-

mojen kysymysten vastauksista sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Värit mah-

dollistivat myös asioiden yksityiskohtaisemman tarkastelun, ja saimmekin tiivistettyä 

tutkimusongelmaan vastaavia vastauksia mahdollisimman tarkasti.  

Analysoimme materiaalia teemahaastattelurungossa esiintyneiden teemojen 

kautta, joita olivat: sanataidekoulutus, sanataide päiväkodissa, lapset ja sanataide 

sekä sanataide päiväkodin arjen hetkissä. Haastatteluissa oli paljon samankaltai-

suuksia sekä ne täydensivät toisiaan. Litteroitua materiaalia oli paljon, joten jou-

duimme karsimaan asiasisältöä, jota emme kokeneet olennaiseksi juuri tässä tutki-

muksessa. Analysoinnin kautta saimme kokoon tiiviin materiaalin, mikä vastasi hy-

vin esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 
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4.5 Eettisyys ja luotettavuus  

Tutkimuksen eettisyyttä ja moraalisia valintoja tulee tarkastella kaikissa tutkimuksen 

eri vaiheissa. Jo tutkimusaiheen valinnan yhteydessä tulee huomioida moraaliset 

kysymykset koskien koko tutkimuksen eettisyyttä. Eettiset kysymykset liittyvät usein 

myös aineiston hankintaan, tietojen luotettavuuteen sekä tutkittavien kohteluun. 

(Kuula 2011, 11.) Eettisyys ei koske pelkästään hyvien tieteellisien käytäntöjen käyt-

tämistä. Tutkimuksen eettisyyttä ohjaa myös tutkimuksen laatu. Tutkijan tulee olla 

huolellinen myös tutkimussuunnitelman, valitun tutkimusasetelman sekä raportoin-

nin suhteen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 110.)  

Tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimustiedon oikeellisuutta tarkastellaan niin, että 

se on tiedeyhteisön tarkistettavissa. Aineiston keruu sekä saadun tiedon käsittely ja 

sen oikeaoppinen arkistointi kuuluvat tutkimuksen luotettavuuteen sekä tarkistetta-

vuuteen merkittävästi. (Kuula 2011, 24.) Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan 

usein validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden avulla. Validiteetin käsitteen avulla tar-

kastellaan sitä, onko tutkimuksessa tutkittu juuri sitä, mitä tutkimuksessa on luvattu. 

Reliabiliteetin avulla tarkastellaan, ovatko tutkimustulokset toistettavissa, mikä ta-

kaa tiedon luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 119.) 

Aineiston hankinnassa tulee huomioida, että tutkimukseen suostumisen tulee olla 

vapaaehtoista (Kuula 2011, 50). Tutkimusaineiston tulee olla avointa, ja sen tulee 

olla tarkistettavissa. Aineiston hankinnassa tulee myös eettisesti kestävien tutki-

mustapojen mukaan kunnioittaa ihmisarvoa. Haastateltavien ihmisten itsemäärää-

misoikeutta, vahingoittamattomuutta sekä yksityisyyttä tulee kunnioittaa. (Kuula 

2011, 60.) 

Keräämämme tutkimusaineisto oli laaja, mutta onnistuimme löytämään tutkimuk-

seemme olennaisimmat asiat. Valitsimme tutkimuskysymykset niin, että ne eivät 

johdattaneet vastaajaa tiettyyn tulokseen vastauksissaan, eivätkä kysymykset olleet 

liian henkilökohtaisia. Aineiston hankinnan aikana osallistuimme molemmat kaikkiin 

haastattelutilanteisiin, mikä lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimukseen haasta-

tellut henkilöt pysyvät anonyymeinä, eikä heidän henkilöllisyytensä tule ilmi heidän 

vastauksistaan. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Haastateltaville 

kerroimme tutkimuksen aiheen sekä sen käyttötarkoituksen. Haastateltavien 
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henkilöiden nimiä tai toimipisteitä ei tutkimuksessa mainita erikseen, mikä tukee 

haastateltavien henkilöiden anonymiteettiä.  

Anoimme tutkimusta varten Seinäjoen varhaiskasvatukselta tutkimuslupaa, joka 

myös myönnettiin. Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota myös tutkimusetiikan osa-

alueisiin ja esimerkiksi lähdeviitteisiin ja niiden oikeellisuuteen on kiinnitetty erityistä 

huomiota. Pyrimme käyttämään tutkimuksessa tuoreita lähteitä, jotta tutkimus olisi 

mahdollisimman luotettava ja ajantasainen, mutta lähteiden huonon saatavuuden 

takia osa lähdemateriaalista on hieman vanhempaa. Kiinnitimme tutkimuksessa kui-

tenkin huomiota siihen, että vaikka lähdemateriaali on vanhempaa, asiasisältö on 

silti paikkaansa pitävää.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelemme tutkimuksemme tulokset. Tutkimuksessamme halu-

simme selvittää, miten sanataide näkyy Seinäjoen päiväkodeissa sekä miten sana-

taidetta voidaan hyödyntää osana varhaiskasvatusta. Halusimme myös selvittää, 

miten haastatteluihin valikoituneet varhaiskasvattajat ovat itse kouluttautuneet sa-

nataiteeseen ja mitä hyötyä he kokevat sanataiteesta olevan lapsille.  Jaoimme si-

sällönanalyysin pohjalta tulokset neljään teemaan, joita ovat sanataidekoulutus var-

haiskasvatuksessa, sanataide varhaiskasvatuksessa ja päiväkodin arjen hetkissä, 

lapset ja sanataide sekä käytännön ideoita päiväkodin tuokioihin.  

Olemme numeroineet haastattelut satunnaisesti yhdestä viiteen (1–5). Lainauksissa 

viittaamme haastateltaviin tunnuksella H, jonka perään olemme liittäneet kyseistä 

haastattelua vastaavan numeron. 

5.1 Sanataidekoulutus varhaiskasvatuksessa 

Halusimme selvittää, millä tavoin haastateltavat olivat itse kouluttautuneet sanatai-

teeseen sekä miten he kokevat sanataiteeseen kouluttautumisen. Haastatteluista 

kävi ilmi, että monet pitävät koulutuksia tärkeinä, sillä niiden avulla pystytään päivit-

tämään tietoja sekä saadaan uusia ideoita myös muilta kasvattajilta. Omalla kiin-

nostuneisuudella ja vapaa-ajan sanataiteeseen liittyvällä harrastuneisuudella koet-

tiin olevan suuri rooli siihen, miten haastateltavat kokivat itse olevan kouluttautuneita 

sanataiteeseen. Haastateltavat olivat kouluttautuneet sanataiteeseen etsimällä itse 

tietoa ja uusia ideoita kirjoista ja internetistä, sekä keskustelemalla ja vaihtamalla 

ideoita ja ajatuksia kollegoidensa kanssa. Haastatteluista selvisi, että sanataitee-

seen liittyvä kouluttautuminen on lähtökohtaisesti kiinni omasta kiinnostuksesta ja 

aktiivisuudesta etsiä tietoa itse. Osa haastateltavista koki, että sanataiteeseen liitty-

vää materiaalia on melko hankala löytää, ja he toivoivatkin helpommin saataville 

materiaalia, jota voisi hyödyntää sanataidetuokioissa ja niiden suunnittelussa.  

Kyllä mä koen, että tavallaan mulla on ehkä riittävästi sitä koulutusta, 
mutta mä kaipaisin jotain semmoista, että vaikka kerran vuodessa olis 
semmoinen päivän mittainen koulutus, semmoinen vähän niinku sitä yl-
läpitävää ja virkistävää. Ja sitten semmoinen missä näkis tavallaan 
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muitakin sanataitureita, että olis sitten kiva keskustella, että mites te 
ootte tätä tehny ja niinku mitä kaikkea… niinku sellasia ideoita sais 
sieltä. (H5) 

No koulutus on aina hyödyllistä. On se nyt mitä tahansa, niin se on aina 
hyödyllistä, mutta varsinaisesti sanataidekoulutusta… vaikee sanoo et 
minkälaista se olis sitten se koulutus, jos sitä järjestettäis. Välttämättä 
en nyt kauheasti kaipaa, mutta että ei siitä nyt haittaakaan olisi. (H2) 

Varhaiskasvatuksen tarjoamia koulutustilaisuuksia liittyen sanataiteeseen koettiin 

olevan tarpeeksi tai liian vähän, mutta kukaan ei kokenut, että niitä järjestettäisiin 

liikaa. Taiturit-taidetoimintamalliin liittyen on järjestetty sanataidetta käsitteleviä kou-

lutuksia, joihin osa haastateltavista kertoi osallistuneensa. Sanataidekoulutukseen 

liittyvissä vastauksissa Taiturit-taidetoimintamalli mainittiin useamman kerran. Osa 

haastateltavista koki, että sanataiteeseen liittyviä koulutuksia voisi olla enemmän-

kin, mutta haasteena olisi kasvattajien mahdollisuus irrottautua työstään ja osallis-

tua niihin. 

5.2 Sanataide varhaiskasvatuksessa ja päiväkodin arjen hetkissä 

Pyysimme haastateltavia määrittelemään heidän oman näkemyksensä siitä, mitä 

sanataide heidän mielestään on. Sanataide koettiin hyvin laajana käsitteenä, ja 

haastateltavat pitivät sen määrittelemistä melko haastavana, sillä sanataiteeseen 

liittyy hyvin paljon erilaisia toimintamuotoja ja ulottuvuuksia. Haastateltavat kokivat, 

että sanataiteessa on hyvin suuri rooli myös kuuntelemisella ja keskustelulla, vaikka 

monesti käsitteenä sanataide yhdistetään enemmän sen ilmenemismuotoihin, kuten 

tarinoihin, runoihin ja loruihin. Osa haastateltavista kuvaili, että sanataiteen voi liittää 

lähes kaikkeen, mitä päiväkodissa tehdään, minkä vuoksi sanataiteen määrittelemi-

nen on osittain haastavaa. 

Se on sanojen sulosointuja ja kielen kuperkeikkoja, jossa maistellaan, 
kuunnellaan, kokeillaan, tunnetaan ja aistitaan. Tuotetaan itse ja heit-
täydytään, ja nautitaan valmiista tekstistä. Mahdollisuudet ovat aivan 
rajattomat, ja koskaan ei voi kun vain onnistua. (H3) 

No mun mielestä se [sanataide] on kaikkea sitä, mitä liittyy sanoihin, 
kertomiseen, lukemiseen, keksimiseen ja kuuntelemiseen, ja sitten 
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tarinoihin, satuihin ja sellasiin runoihin ja arvoituksiin. Se on kaikkea 
arvoituksia ja höpötyksiä ja vitsailuja ja kaikkea. Laulut, lorut… kaikki. 
Ja sitten vielä mielikuvitusta ja leikissä sitten myöskin mukana se kaikki. 
(H1) 

Haastateltavat kokevat, että sanataide näkyy päiväkodin arjessa päivittäin. Varsin-

kin kirjallisuus sekä kirjojen lukeminen ja käyttäminen korostuivat erityisesti päivä-

kotien arjessa haastateltavien mukaan. Kasvattajat hyödyntävät varhaiskasvatuk-

sessa sanataidetta monipuolisesti yhdistäen sitä arkeen sekä hyödyntämällä erilai-

sia menetelmiä. Sanataiteeseen liittyy laaja-alaisesti erilaisia toimintamuotoja ja me-

netelmiä, joita pystyy halutessaan yhdistelemään ja muokkaamaan oman luovuu-

den ja mielikuvituksen avulla. Usein monet ideat lähtevät lapsilta ja kasvattajat ha-

luavatkin tukea ja kannustaa lapsilähtöisyyteen. Haastateltavilla oli sanataiteen liit-

tyvistä hetkistä jäänyt parhaiten mieleen lasten itse keksimät toiminnat ja leikit sekä 

hetket, jolloin lapset olivat kokeneet suurta innostusta sekä onnistumisen iloa. Kas-

vattajien tulisikin ottaa huomioon lasten itse keksimät leikit ja toiminnat ja pohtia, 

voisiko niitä kehittää tai viedä eteenpäin esimerkiksi tarjoamalla lapsille käyttöön 

lisää materiaalia tai rohkaista lapsia luovuuteen ja mielikuvituksen käyttöön muilla 

keinoin.  

Sanataiteen koettiin luovan yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä yhteisöllisyyttä, mikä 

vahvistaa kasvattajien ja lasten välisiä vuorovaikutussuhteita. Hyvät vuorovaikutus-

suhteet edistävät avoimuutta ja kasvattavat luottamusta, mikä rohkaisee ja tukee 

luovuuden ja mielikuvituksen käyttöä. Yhdessä tekeminen tuottaa iloa niin kasvat-

tajille kuin myös lapsille, mikä luo päiväkodista mukavan ympäristön kaikille päivä-

kodissa oleville. 

Ensimmäisenä mulla tulee mieleen se ilo siitä [sanataiteesta], eli se yh-
dessä tekeminen ja keksiminen ja oivaltaminen ja semmoinen osaami-
sen riemu, joko ihan kahdestaan lapsen kanssa tai sitten noiden isom-
pien kanssa niinku yhdessä. Ja mun mielestä sen avulla on helppo tu-
kea sitten ihan sellaista yhteisöllisyyttä sanataiteen kautta. Ja sitten sitä 
lasten osallistuttamista myös, sitä on niinku helppo tän kautta viedä 
isompien kanssa. (H4) 

No mun mielestä se [sanataide] rikastuttaa sitä toimintaa. Se antaa sii-
hen tietyllä lailla vähän uutta näkemystä ja ulottuvuutta. Ehkä sitten täl-
laista yhteenkuuluvuutta se luo. (H2) 
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Haastatteluista kävi ilmi, että vaikka sanataidetta on päiväkodin arjessa päivittäin ja 

sitä on riittävästi, monet toivoivat kuitenkin, että sanataidetta saisi olla jopa enem-

mänkin, sekä varsinkin kirjojen lukemista lapsille tulisi lisätä. Sanataiteen määrä 

päiväkodissa koettiin olevan yhteydessä siihen, kuinka paljon kasvattajat olivat itse 

kiinnostuneita sanataiteesta tai harrastivatko he jotain sanataiteeseen liittyvää.  

5.3 Lapset ja sanataide 

Tutkimme haastattelujen avulla, miten sanataide näyttäytyy eri-ikäisten lasten 

kanssa ja miten lapsi hyötyy sanataiteesta osana varhaiskasvatusta. Haastatteluista 

selvisi, että sanataide näyttäytyy pienempien lasten kanssa yksinkertaisempana ja 

aikuisjohtoisempana, kuin iältään vanhempien lasten kanssa. Pienet lapset, joiden 

kielellinen kehitys on vielä alkuvaiheessa, soveltavat sanataiteen eri toimintamuo-

toja aikuisten johdolla, eivätkä he vielä tuo omia ideoitaan esille niin vahvasti. Sa-

nataiteen merkitys korostuu lapsen kasvaessa, kun kehityksen ja kasvun mukana 

lapsen kieli rikastuu. Sanataiteen hyödyntäminen alkaa muodostua lapsen kasva-

essa yhä lapsilähtöisemmäksi. Lapset alkavat tuottamaan omia ideoitaan ja sana-

taide alkaa näyttäytyä monipuolisemmin.  

Mitä pienempi lapsi on, niin sitä yksinkertaisempaa ruohonjuuritason 
juttua. Omaan äidinkieleen tutustumista ja opettelua lauluin, loruin, ku-
via katselemmalla ja itse opettelemalla ja harjoittelemalla. Ja sitten kun 
lapsi kasvaa, niin se kieli rikastuu ja tavallaan ne mahdollisuudetkin 
aina vaan kasvaa ja sen taiteen sävyt moninaistuu. (H3) 

Pienten lasten kanssa se nyt varsinkin on sellaista aikuinen lapsi -vä-
listä, että kahdenkeskistä sellaista leikittelyä tai hömpöttelyä siinä ar-
jessa spontaaneissakin tilanteissa tai vaipanvaihdossa tai tämmöisissä. 
Mutta sitten noiden 3-5-vuotiaiden kanssa niin sitten onnistuu jo hyvin 
esimerkiksi toi tarinoiden keksiminen. (H4) 

Haastateltavat kokivat, että usein lapset innostuvat sanataiteesta ja pitävät siitä. 

Kuitenkin lasten innostus sanataidetta kohtaan on huomattu olevan yksilöllisistä. Li-

säksi mielenkiinto ja innostus riippuvat usein lapsen persoonasta tai lapsen sen het-

kisestä tunnetilasta. Toiminnan monipuolisuus on kasvattanut lasten kiinnostunei-

suutta sanataidetta kohtaan. Monet haastateltavista olivat huomanneet myös sen, 
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että kasvattajan oma innostuneisuus ja aktiivisuus sanataiteeseen liittyvissä het-

kissä kasvattaa myös lasten mielenkiintoa sanataidetuokioihin. 

Mut siihen [lasten innostumiseen] vaikuttaa hirveän paljon se, että 
ootko itse innostunut asiasta. Että se on melkein sama, mitä niille [lap-
sille] tarjotaan, jos itte on innostunut niin nehän innostuu kyllä yhtä pal-
jon sitten mukaan. (H2) 

Puhumisen ja kommunikoinnin perustahan se on. Kun tota käyttää sa-
nataiteen eri toimintamuotoja, niin tota, jokainen lapsi saa itselleen jo-
tain, ja varmasti oppii jotain, edes jostain toimintamuodosta. Ja sitten 
monipuolisuus täskin on tärkeää, ja niin kuin mä nyt sanoinkin, että 
kaikki ei innostu kaikesta. (H3) 

Tutkimuksen haastatteluihin osallistuneista henkilöistä kaikki pitivät sanataidetta 

merkittävänä ja tärkeänä osana varhaiskasvatusta. Haastateltavat kokivat sanatai-

teen eri toimintamuodot hyvin tärkeiksi lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Eri 

toimintamuotojen avulla jokainen lapsi voi löytää itselleen toimintamuodon, joka tu-

kee hänen oppimistaan parhaiten. Lisäksi haastateltavat kokivat, että monipuoli-

suus eri toimintamuotojen käyttämisessä lisää lasten mielenkiintoa sanataidetuoki-

oihin. Sanataidetta voidaan osaltaan pitää puhumisen ja kommunikoinnin perus-

tana, sillä sanataiteen hyödyntäminen alkaa jo pienillä lapsilla uusien sanojen opet-

teluna ja omaan kieleen tutustumisella. Lasten kielellinen kehitys ja kielen rikastu-

minen koettiin yhdeksi suurimmista sanataiteen eduista.  

Se nostaa vielä enemmän sanataide nyt päätänsä sen puolesta, kun 
on alkanut olemaan enemmän nyt niitä kielen kehityksen vaikeuksia 
lapsilla, niin kyllä mä pidän sitä tosi tärkeänä. (H5) 

No sehän [sanataide varhaiskasvatuksessa] kantaa pitkälle, että lapsi 
oppii siinä ilmaisemaan itseään ja keskustelemaan, avaamaan tuntei-
taan ja sitten kieli rikastuu. Ja sitten mä ainakin toivon ja uskon että 
lapset oppii nauttimaan tarinoista, runoista ynnä muista. Sitten ratko-
maan ristiriitoja, jopa keskustelemalla ja sitten luomaan se pohja sille 
lukemaan oppimiselle. (H3) 

Haastateltavien mukaan lasten itseilmaisutaidot sekä tunnekasvatus kehittyvät sa-

nataiteen avulla merkittävästi. Sanataiteen kerrottiin päiväkodeissa luovan lapsille 

myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä, mikä kasvattaa myös osaltaan 

lapsen osallisuutta osana päiväkodin arkea. Kasvattajien mukaan sanataiteen 
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avulla lapsi voi myös ilmaista itseään sekä kokea osaamisen riemua ja onnistumisen 

tunteita.   

5.4 Käytännön ideoita päiväkodin tuokioihin  

Kysyimme haastatteluissa kasvattajilta, mistä he saavat ideoita pitämiinsä tuokioihin 

sekä mitä tulee ottaa huomioon tuokioita suunniteltaessa. Haastateltavat tuovat 

esiin, että monet ideat erilaisiin tuokioihin ja hetkiin lähtee lapsilta, ja päiväkodeissa 

halutaankin kannustaa lapsilähtöisyyteen. Lasten keksimiä ideoita ja leikkejä voi ha-

lutessaan hyödyntää muuntelemalla tai ohjaamalla niitä vielä pidemmälle. Lapsilta 

lähtevien ideoiden lisäksi haastateltavat käyttävät tuokioiden suunnittelemiseen 

hyödyksi internetiä, kirjastoa, taidenäyttelyitä sekä lastenohjelmia. Kirjastoista löy-

tyy paljon lastenkirjoja, joita voi käyttää inspiraation lähteenä sekä kirjoja, joissa on 

konkreettisia ideoita lasten kanssa tekemiseen.  

Haastateltavat saavat inspiraatiota tuokioihin myös omasta elämästään, kaikesta 

mitä on nähnyt tai kokenut. Kollegoiden kanssa yhdessä ideointi tuottaa monesti 

hyviä ideoita siihen, mitä lasten kanssa voitaisiin yhdessä tehdä ja kokeilla. Tuoki-

oiden suunnittelussa tulee ottaa haastateltavien mukaan huomioon lasten ikä ja ke-

hitystaso, lapsilähtöisyys, ryhmäkoko, ajankohta, tuokion kesto sekä tila, jossa tuo-

kio pidetään. Tärkeää on antaa tilaa lapsen luovuudelle ja itseilmaisulle sekä ottaa 

jokainen lapsi ja mahdolliset erityistarpeet huomioon. Tuokioon vaikuttaa suuresti 

myös kasvattajan oma innostuneisuus, ja haastateltavat kokivatkin, että mitä innos-

tuneempi kasvattaja itse on toiminnasta, sitä innostuneempia myös lapset ovat. 

Pyysimme haastateltavia kertomaan käytännön esimerkkejä päiväkodissa toteute-

tuista sanataiteeseen liittyvistä tuokioista tai tapahtumista, jotka ovat jääneet heillä 

mieleen. Olemme tehneet kyseisistä käytännön ideoista taulukon (Taulukko 1), jota 

kasvattajat voivat halutessaan hyödyntää päiväkodissa, jossa työskentelevät. 
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Taulukko 1. Käytännön ideoita päiväkodin tuokioihin 
 

Runoviikko 

Kasvattajat lainaavat kirjastosta runokirjoja sekä voivat halu-

tessaan hyödyntää päiväkodin omia runokirjoja. Kirjat asetel-

laan niin, että lapset pääsevät niitä tutkimaan. Runoja luetaan 

lapsille aamupiireissä sekä päiväpiireissä viikon ajan. Runo-

viikon tarkoituksena on, että lapset tutustuvat runoihin ja rii-

mitykseen. 

Kasvattajat 

esittävät  

näytelmän tu-

kiviittomia 

käyttäen 

Kasvattajat suunnittelevat näytelmärungon, johon opetellaan 

siihen sopivia tukiviittomia. Näytelmä voidaan esittää halutes-

saan koko päiväkodille. Näytelmän avulla tukiviittomat tulevat 

tutuiksi niin kasvattajille kuin myös lapsille.  

Sadutus pos-

tikortista tai 

taidekuvasta 

Lapsia sadutetaan käyttäen postikortteja tai taidekuvia. Sa-

dutus voidaan toteuttaa yksittäiselle lapselle tai suuremmalle 

lapsiryhmälle esimerkiksi pienryhmissä. Lapset voivat valita 

itse haluamansa postikortin tai taidekuvan, josta kertoa tari-

naa, tai vaihtoehtoisesti kasvattajat voivat käyttää yhtä tiettyä 

kuvaa, josta saduttaa kaikkia lapsia.  

25 kirjaa eri 

maista 

Kasvattajat valitsevat 25 kirjaa, jotka käsittelevät eri maita tai 

kirjan kirjailija asuu tai on kotoisin eri maasta. Kasvattajat lu-

kevat valitsemiaan kirjoja lapsille sovittuina ajankohtina. Kas-

vattajat voivat hyödyntää internetiä, ja tutkia yhdessä lasten 

kanssa maita sekä valitsemien kirjojen kirjailijoita ja etsiä ku-

via, miltä kirjailijat näyttävät.  

Itsekeksityt 

lorukortit 

Lapset keksivät itse hauskoja riimejä, loruja tai lausahduksia, 

joiden ei tarvitse olla selvää suomen kieltä. Kasvattajat kirjoit-

tavat lasten itsekeksimät lorut paperille ja tekevät niistä loru-

kortit.  
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Tonttukylä-

sadutus 

Tätä idea sopii erinomaisesti joulukalenteriksi päiväkotiin. 

Kasvattajat ja lapset tekevät yhdessä tonttukylän, johon lap-

set voivat askarrella rakennuksia tai hahmoja. Tarkoituksena 

on, että joka päivä arvotaan yksi lapsi, joka saa käydä siirte-

lemässä tonttukylän hahmoja ja kertoa tarinaa, mitä tonttuky-

lässä tapahtuu. Kasvattaja kirjoittaa tarinan ylös, joka sitten 

luetaan koko lapsiryhmälle. Tarina tonttukylän tapahtumista 

jatkuu päivittäin, kunnes lopulta kasassa on yhtenäinen tarina 

tonttukylästä, johon kaikki lapset ovat saaneet osallistua.  

Muuttuva  

nukkekoti 

Kasvattajat laittavat nukkekodin päiväkodin ikkunaa vasten 

niin, että nukkekoti ja sen sisältö näkyy ulkona oleville ikkunaa 

katsottaessa. Kasvattajat käyvät siirtelemässä nukkekodin 

hahmoja tai kalusteita kerran päivässä, tai vaihtoehtoisesti 

etukäteen sovittuna ajankohtana, kuten kerran viikossa. Lap-

set voivat ulkoillessaan käydä tarkistamassa, mikä nukkeko-

dissa on mahdollisesti muuttunut ja sen myötä keksiä tarinaa 

nukkekodin asukkaista. Tätä ideaa voi myös käyttää jouluka-

lenterina.  

Mitä lelut  

tekevät päivä-

kodissa  

öisin? 

Tarkoituksena on saduttaa lapsia siitä, mitä päiväkodissa ole-

vat lelut voisivat tehdä päiväkodissa yöaikaan, kun kukaan ei 

ole niitä näkemässä. Lapsi valitsee lelun, josta kertoa kyseistä 

tarinaa. Kasvattaja kirjoittaa lapsen kertoman tarinan sa-

dutuksen mukaisesti sanasta sanaan. Tarinat voi halutessaan 

asettaa päiväkodin seinälle lelun kuvan kera.  

Lukudiplomi 

kotiin 

Lukudiplomilla yritetään kannustaa vanhempia lukemaan lap-

sille kotona. Päiväkodista annetaan paperi, johon vanhemmat 

kirjoittavat listan kirjoista, joita he ovat lapselle kotona luke-

neet. Kun listassa on etukäteen sovittu määrä kirjoja, esimer-

kiksi kuusi kirjaa, päiväkodista annetaan lapselle lukudiplomi. 

Lukudiplomissa voi lukea esimerkiksi ”Olen kuunnellut kuusi 

kirjaa”, ja siinä on lapsen nimi ja päivämäärä. 
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Lukuhaaste 

päiväkotiin 

Kasvattajat sopivat yhdessä lasten kanssa, kuinka monta kir-

jaa he voisivat lukea, ja jos lukuhaaste onnistuu, koko ryh-

mälle olisi luvassa yhteinen etukäteen sovittu palkinto. Päivä-

kodin seinälle asetetaan paperi tai kartonki, johon on jätetty 

tyhjät kohdat kirjojen nimien kirjoittamiseen. Kun paperin tai 

kartongin tyhjät kohdat ovat täytetty, lukuhaaste on onnistu-

nut. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin sanataide näkyy Seinä-

joen varhaiskasvatuksessa. Seuraavaksi esittelemme tutkimustuloksista syntyneitä 

johtopäätöksiä peilaten niitä opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen. Asetimme 

tutkimukselle tavoitteeksi selvittää, millä tavoin sanataide näkyy varhaiskasvatuk-

sessa ja millä tavoin sitä voidaan hyödyntää. Tutkimuksessa selvisi, että sanatai-

detta hyödynnetään Seinäjoen varhaiskasvatuksessa monipuolisesti ja erilaisia me-

netelmiä hyödyntäen. Tulosten perusteella sanataide näyttäytyy päiväkodin arjessa 

muun muassa satujen, sanaleikkien, runoilemisen ja pedagogisten toimintojen yh-

teydessä.  

Karkaman (1979, 115) mukaan sanataiteelle on ominaista moniulotteisuus, sekä 

kielen tehokas ja kokonaisvaltainen hyväksikäyttö. Moninaisten lähtökohtien vuoksi 

myös sanataiteen menetelmät ovat vaihtelevia ja rajattoman monipuolisia (Opetus-

hallitus, [viitattu 28.11.2019]). Tutkimuksessa sanataide koettiinkin hyvin laajana ja 

vaikeasti määriteltävänä käsitteenä, joka tarjoaa kasvattajille rajattomasti toteutta-

mismahdollisuuksia. Merkittävä rooli sanataiteessa koettiin kasvattajien mukaan 

olevan myös kuuntelemisella ja keskustelemisella. Erilaisia kuuntelu- ja keskustelu-

tilanteita muodostuu esimerkiksi satujen, sadutuksen, runoilun, sanaleikkien ja ar-

vuutteluiden yhteydessä. 

Tutkimuksen mukaan sanataide näyttäytyy varhaiskasvatuksessa päivittäin. Kas-

vattajat kertoivat yhdistelevänsä sanataidetta monipuolisesti esimerkiksi arjen eri ti-

lanteisiin sekä soveltavansa sitä omaa luovuutta ja mielikuvitusta käyttäen. Sana-

taiteen ilmenemismuodoista kaikki tutkimukseen osallistuneet haastateltavat koros-

tivat erityisesti kirjallisuutta ja sen merkitystä varhaiskasvatuksessa. Kuten Laulajai-

nen (2005, 14) on todennut, lapsi tarvitsee monenlaista kirjallisuutta kasvunsa tu-

eksi, ja siksi on merkittävää, että lapsi oppii kasvaessaan kuuntelemaan satuja, lo-

ruja kertomuksia. Laulajaisen (2005, 14) mukaan lapsi oppii kasvaessaan vastaan-

ottamaan ja eläytymään kuulemiinsa satuihin, runoihin ja kertomuksiin yhä parem-

min. Kirjallisuudella kerrottiin tutkimustulosten perusteella olevan myös suora vaiku-

tus lapsen kielelliseen kehitykseen.  
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Varhaiskasvatuksessa korostetaan sensitiivistä vuorovaikutusta, lasten mielenkiin-

non kohteiden huomioimista, oppimisympäristön rakentamista yhdessä lasten 

kanssa, välittävää huolenpitoa sekä leikin ja oppimisen mahdollistamista (Opetus-

hallitus, [viitattu 17.1.2020]). Myös Kalliala (2008, 11,31) korostaa varhaiskasvatuk-

sessa aikuisen ja lasten välisen vuorovaikutuksen merkitystä, jolla on laaja-alainen 

vaikutus päiväkodin arjen toimintaan ja ilmapiiriin. Haastateltavien mukaan sana-

taide luo sekä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta että vahvistaa kasvat-

tajien ja lasten välisiä vuorovaikutussuhteita. Lisäksi kasvattajien mukaan sanatai-

teesta syntyvä yhdessä tekemisen ilo luo päiväkodista mukavan ja innostavan toi-

mintaympäristön kaikille päiväkodissa oleville.  

Halusimme tutkimuksen avulla selvittää, mitä hyötyä sanataiteesta koetaan olevan 

lapsille. Haastatteluista saatujen tulosten perusteella sanataiteella koetaan olevan 

merkittävä ja tärkeä rooli varhaiskasvatuksessa, sillä se tukee lapsen kasvua ja ke-

hitystä. Sanataiteen merkityksen kerrottiin korostuvan entisestään lapsen kasva-

essa, sillä kasvun ja kehityksen myötä lapsen kieli rikastuu ja toiminta alkaa muo-

dostua yhä lapsilähtöisemmäksi. Mitä pienempien lasten ryhmästä on kyse, sitä 

enemmän tulee kasvattajana huomioida sanataiteen kohdalla selkeys, kuvien visu-

aalisuus, kiireettömyys ja tunnelma (Hämmäinen & Mäki 2009, 53). Myös haastatel-

tavien mukaan sanataide ja sen toimintamuodot näyttäytyvät pienempien lasten 

kanssa yksinkertaisempana ja aikuisjohtoisempana kuin iältään vanhempien lasten 

kanssa.  

Karlsson (2003, 97) onkin todennut, että lapsilähtöisyyttä toteuttaakseen kasvatta-

jien tulisi seurata lasten leikkejä, ajatuksia, kiinnostuksen kohteita ja ehdotuksia, joi-

den pohjalta he pystyvät ideoimaan tulevaa toimintaa ja vastaavasti kehittämään 

sitä. Myös haastateltavien mukaan lasten alkaessa tuottamaan omia ideoitaan suul-

lisesti, alkaa kielitaidon myötä sanataidekin näyttäytymään varhaiskasvatuksen tuo-

kioissa entistä monipuolisemmin. Vastausten perusteella monet sanataideideat ovat 

lähteneet lapsilta itseltään, joita kasvattajat ovat tukeneet, kannustaneet, sekä tar-

vittaessa lähteneet kehittämään ja viemään eteenpäin. Mieleenpainuvimmiksi sana-

taiteeseen liittyviksi hetkiksi haastateltavat kertoivat jääneen juuri erilaiset lasten 

itse keksimät toiminnat ja leikit, joista lapset ovat saaneet kokea suurta innostusta 

ja useita onnistumisia. Vastaavanlaisella lapsilähtöisellä kasvatuksella on todettu 
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olevan muun muassa lapsen sopeutumista edistävä ja itsetuntoa vahvistava vaiku-

tus (Hermanson 10.5.2019). 

Haastatteluvastausten perusteella sanataiteesta koettiin olevan paljon muutakin 

hyötyä lapsen kehitykselle. Kasvattajien mukaan sanataidetta pidetään puhumisen 

ja kommunikoinnin rikastajana, joka kehittää merkittävästi lapsen itseilmaisutaitoja 

ja tunnekasvatusta. Sanataidepainotteinen toiminta perustuukin siihen, että lasten 

mielikuvitus päästetään valloilleen ja jokaisen lapsen itseilmaisua rohkaistaan hä-

nen omista lähtökohdistaan käsin. Merkittävintä toiminnassa on lopputulosten sijaan 

lapsen saamat kokemukset, elämykset ja itse prosessi. (Snellman 2014, 7.)  

Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat kertoivat sanataiteen luovan lapselle 

myös yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden lisäksi osallisuutta, sekä tarjoavan lap-

selle runsaasti osaamisen riemua ja onnistumisen kokemuksia. Kuten Kettunen 

(13.11.2017) on todennut, sanataiteesta lähtevän osallisuuden ansiosta lapsi tulee 

hyväksytyksi omana itsenään ja kokee olevan tasavertainen muiden kanssa. Koke-

mukset osallisuudesta ovat lapsille merkittäviä, sillä niillä on havaittu olevan vaiku-

tusta muun muassa lapsen sosiaalisen syrjäytymisen ja osattomaksi jäämisen en-

naltaehkäisyyn (Turja 2016, 41). 

Halusimme tutkimuksen myötä myös selvittää, millä tavoin kasvattajat kokevat sa-

nataiteen ja miten he ovat itse kouluttautuneet siihen. Tutkimustulosten mukaan sa-

nataidetta pidetään kasvattajien keskuudessa tärkeänä ja merkittävänä taiteen-

alana. Sen sijaan eroja sen hyödyntämisestä varhaiskasvattajien välillä löytyy. Toi-

set kasvattajat ovat hyvinkin kiinnostuneita sanataiteesta ja haluavat kouluttaa itse-

ään siihen vielä enemmän. Osa kasvattajista taas käyttää sanataidetta järjestämis-

sään tuokioissa samalla tavalla kuin muitakin taidemuotoja. Näin ollen kasvattajien 

sanataiteeseen liittyvä kouluttautuminen on lähtökohtaisesti kiinni kasvattajan 

omasta kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta etsiä tietoa itse esimerkiksi vapaa-ajal-

laan.  

Haastateltavien työkokemuksella ja sanataiteeseen liittyvällä koulutustaustalla oli 

vaikutusta tutkimuksessa saatujen vastausten pituuteen ja yksityiskohtaisuuteen. 

Vastausten perusteella kasvattajat pitävät sanataiteeseen liittyviä koulutuksia tär-

keinä, sillä ne mahdollistavat tietojen päivittämisen sekä hyvien ideoiden 
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vaihtamisen muiden kasvattajien kanssa. Vaikka sanataiteen tehtävänä on tarjota 

lapsille erilaisia elämyksiä, se tarjoaa samalla myös henkilöstölle mahdollisuuden 

suunnata ja kehittää omaa työtään (Luoto & Luoto 2001, 184).  

Tutkimustulosten perusteella järjestettyjen koulutusten lisäksi kasvattajan omalla 

kiinnostuneisuudella ja vapaa-ajan harrastuneisuudella on vaikutusta siihen, miten 

kouluttautuneeksi kasvattajat itsensä kokevat. Sanataiteeseen kasvattajat ovat kou-

luttautuneet muun muassa etsimällä itse tietoa sekä uusia ideoita kirjoista ja inter-

netistä. Kasvattajien mielestä sanataiteeseen liittyvää materiaalia on melko haas-

tava löytää ja sitä toivottiinkin olevan helpommin saatavilla. Lisäksi tiedon jakaminen 

kollegoille, yhdessä ideoiminen ja näkemysten vaihtaminen kasvattajien kesken 

nousivatkin sanataiteen levittämisen kannalta avaintekijöiksi. Laadukkaan ja turval-

lisen varhaiskasvatuksen varmistamiseksi onkin merkittävää, että päiväkodin hen-

kilöstö vaihtaa näkemyksiä keskenään sekä suunnittelee ja toteuttaa asioita mo-

niasteista yhteistyötä hyödyntäen (Helenius & Lummelahti 2018, 18–19).  

Varhaiskasvatuksen järjestämiä sanataiteeseen liittyviä koulutustilaisuuksia koettiin 

olevan joko tarpeeksi tai liian vähän, mutta kukaan haastateltavista ei kokenut, että 

niitä järjestettäisiin liikaa. Seinäjoen varhaiskasvatuksessa hyödynnetään kulttuuri- 

ja taideosaamisen opetuksessa Taituri-taidetoimintamallia, jonka yhtenä osa-alu-

eena on sanataide. Kyseiseen malliin liittyviä koulutuksia järjestetään silloin tällöin 

alueen varhaiskasvattajille ja tavoitteena onkin, että koulutuksiin osallistuvat var-

haiskasvatuksen ammattilaiset jakavat oppimaansa uutta tietoa esimerkiksi kolle-

goilleen. (Meirän vasu 2007, 42–43.) Vastauksista kävi ilmi, että kyseistä mallia hyö-

dynnetään myös tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa, sekä päiväkodeissa 

järjestettävissä pedagogisissa toiminnoissa. Osa haastateltavista toivoikin Taituri-

taidetoimintamallin sanataiteeseen liittyviä koulutuksia enemmän, mutta pohdintaa 

aiheuttivat muun muassa kasvattajien mahdollisuus irrottautua työstään ja osallistua 

niihin. 

Sanataidepainotteisen toiminnan pitämisessä haastateltavat korostivat kasvattajan 

aiheeseen eläytymisen ja heittäytymiskyvyn merkitystä. Haastateltavien mukaan 

omalla innostuneisuudella ja aktiivisuudella on huomattu olevan suuri vaikutus sii-

hen, millä tavalla lapset suhtautuvat sanataidetuokioihin. Koska lapset osaavat 

luoda mielikuvia loruista ja tarinoista jo pelkän aikuisen lukunuotin perusteella, he 
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osaavat aistia myös hyvin herkästi tunnelmia ja samaistua helposti esimerkiksi eri-

laisiin saduissa esiintyviin hahmoihin (Hämmäinen & Mäki 2009, 53). Näin ollen mi-

käli kasvattaja ei itse ole pitämänsä tuokion aiheesta kiinnostunut, sillä on vaikutusta 

myös lasten keskittymiseen ja kiinnostuneisuuteen. 

Lapsen ikä, tausta ja elämäntilanne ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten 

lapsi ymmärtää, kokee tai tulkitsee esimerkiksi sadun tai tarinan merkityksen. (Ylö-

nen 2000, 49). Myös tutkimuksemme osoitti, että sanataiteen eri keinoja käyttämällä 

jokaisella lapsella on iästä tai taidoista riippumatta mahdollisuus ilmaista itseään. 

Sanataiteen kautta kukin lapsi voi oivaltaa oman kielellisen vahvuutensa, joka yh-

delle lapselle saattaa löytyä lukemisen, toiselle taas tarinankerronnan ja kolman-

nelle esimerkiksi riimien keksimisen muodossa. 
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7 POHDINTA 

Lasten heikentynyt kieli- ja lukutaito ovat viime aikoina olleet ajankohtaisia uutisai-

heita sekä herättäneet huolta niin lasten vanhemmissa kuin lasten parissa työsken-

televissä ammattilaisissakin (Jaatinen, 2019). Kielitaidon kehittyminen alkaa lap-

sella jo varhain ja kehittymistä on mahdollista tukea eri sanataiteen keinoin. Sana-

taide-käsite tuli meille tutuksi päiväkotimaailmassa vuonna 2018, kun olimme suo-

rittamassa opintoihin sisältyvää harjoittelujaksoa. Jakson loppuessa ajatus sanatai-

teesta opinnäytetyön aiheena lähti liikkeelle ja aloimme selvittämään käsitettä tar-

kemmin. Jo heti opinnäytetyösuunnitelmaa työstäessä meille oli selvää, mitä halu-

amme tutkia ja mitä aiomme tutkimuksella tavoitella. Sen sijaan enemmän aikaa 

veivät muun muassa laajahkon aiheen rajaaminen sekä näkökulman valitseminen. 

Aiheen muotoutumisen myötä meille alkoi vähitellen selventyä myös, millä menetel-

mällä tutkimuksen aiomme toteuttaa. 

Tutkimuksen yhteistyökumppanuus solmittiin Seinäjoen kaupungin varhaiskasva-

tuksen kanssa alkukesästä 2019. Kyseinen yhteistyökumppani valikoitui sen perus-

teella, että kaikki tutkimukseen osallistuvat päiväkodit kuuluivat Seinäjoen kaupun-

gin varhaiskasvatuksen piiriin. Päiväkodeista tutkimukseen haastateltavat viisi (5) 

kasvattajaa valikoituivat satunnaisesti neljästä (4) eri Seinäjoella toimivasta päivä-

kodista. Näin ollen tutkimukseemme osallistuneista päiväkodeista yksikään ei ollut 

yksityinen. Tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien kasvattajat valikoituivat haas-

tatteluihin satunnaisesti, ja tutkimukseen osallistuminen oli heille täysin vapaaeh-

toista. 

Haastattelukysymyksien keksiminen meni joutuisasti, mutta niiden jaottelu teemoit-

tain tutkimuskysymyksiin peilaten vaati tutkijoilta hieman pähkäilyä. Kun haastatte-

lukysymykset viimein valmistuivat, haastattelut saatiin toteutettua lyhyen aikavälin 

sisällä kesän 2019 aikana. Haastatteluihin kasvattajat osallistuivat positiivisella 

asenteella ja kasvattajien motivaation osoittikin kerätyn tutkimusaineiston runsas 

määrä. Vastauksien monipuolisuus tuli myös meille yllätyksenä, sillä alun perin tar-

koituksenamme oli teettää haastatteluiden tueksi myös muille kasvattajille kyselylo-

makkeita. Ajatus kyselylomakkeista kuitenkin poistui pian haastatteluiden toteudut-

tua. Vaikutusta tutkimusaineiston monipuolisuuteen arvioimme varmasti olevan 
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sillä, että lähetimme tutkimuskysymykset haastateltaville etukäteen sähköpostitse. 

Kysymykset päädyimme lähettämään etukäteen siksi, että tutkimusaiheemme oli 

kokonaisuudessaan melko haastava ja valtaosa haastattelukysymyksistä vaati asi-

oiden syvempää pohtimista. Haastatteluiden jälkeen aloitimme litteroinnin ja litte-

rointien pohjalta tulosten tarkemman analysoinnin vaihe vaiheelta. 

Tutkimuksen teoriakokonaisuudet olivat alusta asti melko selkeät. Sen sijaan koko-

naisuuksien aiheet sisälsivät paljon pientä yksityiskohtaista tietoa, joka vaati tutki-

muksen kannalta olennaisten asioiden valitsemista, pienten yksityiskohtaisten teo-

riatietojen yhteen kokoamista ja tiivistämistä sekä asioiden asettelua loogiseen jär-

jestykseen. Sanataiteesta käsitteenä ei myöskään löytynyt yhtä selkeää määrittelyä, 

vaan käsitteen määritelmä oli laaja ja monialainen. Haasteellisuutta sanataiteesta 

tutkimusaiheena toi erityisesti käsitteen tuntemattomuus muissa maissa, minkä ta-

kia esimerkiksi vieraskielisiä lähteitä itse sanataiteen teoriasta osoittautui olevan to-

della vähän. Lisäksi käsitteen tuntemattomuus vaikutti siihen, että lasten sanatai-

detta koskevia tilastoja ei juurikaan löytynyt; täytyi paloitella aihetta ja sen myötä 

lähteä tutkimusretkelle käsite kerrallaan. Sen sijaan tutkimuksia sanataiteesta ja sen 

hyödyistä esimerkiksi kielen kehityksen kannalta löysimme jonkin verran, mutta var-

haiskasvatukseen peilaten ei paljonkaan. Tutkimusaihe varhaiskasvatukseen suun-

naten osoittautui meille siis erityisen kannattavaksi. Tämän opinnäytetyön yhtenä 

tavoitteena olikin tuoda sanataidetta enemmän näkyville sekä johdattaa tutkimaan 

lisää aiheesta. 

Tutkimusprosessiamme helpottivat huomattavasti luonteva ja tasavertainen yhteis-

työ tutkijoiden välillä sekä tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien myönteinen 

suhtautuminen tutkimusta kohtaan. Sujuvan yhteistyön avulla saimme kerättyä mo-

nipuolisen ja kattavan aineiston, jotka tukivat niin asetettuja tavoitteita kuin tutkimus-

kysymyksiäkin. Oli hienoa tuottaa uutta tietoa tärkeästä ja mielenkiintoisesta tutki-

musaiheesta sekä ennen kaikkea oppia aiheen lisäksi myös itse tutkimusprosessin 

kulusta. 

Yleistyksiä sanataiteen käytöstä Seinäjoen varhaiskasvatuksessa ei tämän tutki-

muksen perusteella kuitenkaan voi tehdä, sillä tutkimukseen osallistuneiden päivä-

kotien lukumäärä oli Seinäjoen päiväkotimäärään verrattuna melko vähäinen. Jat-

kotutkimuksena olisikin mielenkiintoista selvittää, ovatko tulokset muuttuneet 
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esimerkiksi muutaman vuoden päästä; Onko sanataide kenties näkyvämpää var-

haiskasvatuksessa vai onko se edelleen samanlaisessa asemassa kuin tällä het-

kellä? Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää vastaavanlaisen tutkimuksen periaat-

tein, miten sanataidetta hyödynnetään esimerkiksi Seinäjoen yksityisissä päiväko-

deissa. Varmasti vertailukelpoisia tuloksia syntyisi myös, mikäli vastaavanlainen tut-

kimus suunnattaisiin esimerkiksi Etelä-Suomessa sijaitseviin päiväkoteihin. 

Tämä tutkimus mahdollisti sen, että saimme kerättyä useita hyviä käytännön esi-

merkkejä sanataiteen hyödyntämisestä. Mikäli olisimme haastatelleet useampaa 

kasvattajaa tai esimerkiksi tehneet alkuperäisen suunnitelmamme mukaan kysely-

lomakkeita päiväkodin kasvattajille, olisi esimerkkejä sanataiteen hyödyntämisestä 

voinut tulla vielä paljon enemmän. Näitä käytännön esimerkkejä keräämällä voisi 

sanataiteen hyödyntämisideoista tuottaa tulevaisuudessa esimerkiksi jonkinlaisen 

oppaan, jota voisivat hyödyntää niin kasvattajat kuin lasten vanhemmatkin. Suo-

messa on osittain pitkät välimatkat, jotka hidastavat ja rajoittavat hyvienkin sanatai-

teeseen liittyvien ideoiden kulkua. Mikäli opas olisi esimerkiksi verkon kautta va-

paasti luettavissa tai ladattavissa, tavoittaisi se tällöin kaikki aiheesta kiinnostuneet 

pitkistä välimatkoista huolimatta. 

Kaiken kaikkiaan sanataide on sekä käsitteenä että taiteenalana hyvin monitahoi-

nen. Vaikka tarinat, runot ja lorut ovat varmasti jokaiselle varhaiskasvattajille arki-

päivää, ei näitä helposti osata yhdistää kuuluvaksi sanataiteeseen. Lisäksi varhais-

kasvattajien taustat ovat keskenään erilaiset, joten kaikille on muodostunut oma ta-

pansa opettaa. Uskomme, että mikäli sanataide tulisi niin sanotusti enemmän ulos 

kuorestaan, saisi se tällöin myös varhaiskasvatuksessa enemmän näkyvyyttä. Nä-

kyvyys kasvatuksessa puolestaan voisi johtaa siihen, että sanataiteella huomattai-

siin olevan merkittävä vaikutus niin lapsen kielen kehitykselle kuin lukemaan oppi-

misellekin. Kenties sanataiteen näkyvyyden myötä myös nämä jo aiemmin esiin tul-

leet, huolta aiheuttaneet kieli- ja lukutaidon häiriöt saattaisivat lasten keskuudessa 

vähentyä.  
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