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Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen produktio, joka on tehty itsenäisenä tuotoksena 
espoolaisen päiväkodin varhaiskasvatusryhmän arjessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli 
tuottaa selkeä ja hauska animaatio koulutusmateriaaliksi ammatilliseen kehittymiseen. 
Tarkoituksena oli myös nostaa esiin menetelmä, jonka avulla varhaiskasvatuksen am-
mattilaiset voivat toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden useita eri osa-alu-
eita. Animaatio on tarkoitettu varhaiskasvatuksen ammattilaisten käyttöön.  
 
Opinnäytetyö koostuu kirjallisesta osuudesta ja animaatiosta. Kirjalliseen osuuteen on 
koottu teoriaosuus, opas animaation käyttöön, sekä valokuvien käsittelyn pikaopas. Ani-
maatio on 2,42 min. pituinen. Se kertoo pedagogisen valokuvaseinän tarkoituksen sekä 
opastaa seinän rakentamisen.  
 
Opinnäytetyö aloitettiin teorian etsimisellä ja rajaamisella, sekä pedagogisen valokuva-
seinän hyötyjen kartoittamisella. Tavoitteena oli liittää jo käytännössä toimivaan mene-
telmään vahva teoriapohja. Teorian raamit nousivat varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teista, joita vahvistettiin etsimällä lisää teoriatietoa niistä vasun osa-alueista, joita valo-
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tumiseksi haettiin tietoa animaation tuottamisesta ja tehtiin käsikirjoitus. Animaatiosta 
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tiin sujuva ja visuaalisesti mielekäs. Lopullisen editoinnin teki asiantuntija.   
 
Animaation tarkoituksena on olla selkeä, lyhyt ja hauska kuvaus pedagogisen valokuva-
seinän hyödyistä ja rakentamisesta. Animaatiossa käytetiin lapsiryhmästä noussutta 
ideaa käyttää legohahmoja animaation kertojina. Kerronta toteutettiin tekstein, sillä se 
oli paras tapa tehdä animaatiosta selkeä ja ymmärrettävä.  
 
Animaatio arvioitiin päiväkodin työyhteisössä. Arviointi toteutettiin sähköisellä kysely-
lomakkeella. Arvioinnin tulokset kertoivat animaation olevan selkeä ja ymmärrettävä, ja 
että pedagogista valokuvaseinää voisi käyttää menetelmänä varhaiskasvattajan työssä.  
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This thesis is a practical product done as in independent output, and in everyday life in 
early childhood education group at daycare in Espoo . The purpose of the thesis was to 
produce an understandable and fun animation as a training material for professional de-
velopment. The purpose also was to emphasize a method, by which early childhood ed-
ucation professionals could implement several areas of early childhood education plan. 
The animation is intended for use by professionals of early childhood education. 
 
The thesis consists of written part and animation. The written part contains theoretical 
part, guide for using the animation and photo processing quick guide. The animation is 
2.42 minutes long. It shows the meaning of pedagogical picturewall, and how to use it.  
 
The thesis started by searching and delimiting of theoretical knowledge and mapping 
the benefits of pedagogical picturewall. The purpose was to link a strong theoretical 
foundation for method already in use. The early childhood education plan provided the 
theoretical framework that was confirmed with further exploration of theoretical 
knowledge. The thesis continued with monthly seminars with co students and conversa-
tions with the supervising teacher.  
 
The other part of thesis is a produced animation for early childhood education purposes. 
Information about producing animation was searched and the manuscript was written. 
Several versions of the animation were made.  The versions were test viewed several 
times, so that the final version would be fluent and visually pleasant. The final editing 
was done by an expert. 
 
The intention of the animation is to be understandable, short and funny description of 
benefits of the pedagogical picturewall, and how to build it. The idea of using legofig-
ures as narrators of the animation came from the children. The narration was done in 
writing, because it was the best way to make animation pleasant and understandable. 
The animation has been evaluated by the staff of daycare. The evaluation was carried 
out with online questionnaire. In the evaluation results it was determined that the anima-
tion was pleasant and understandable and that pedagogical picturewall could be used as 
a method in early childhood education. 
 
Keywords: Pedagogical documentation, participation, early childhood education plan, 
education, animation 
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 JOHDANTO 

 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan lapsi on keskiössä ja varhais-

kasvatus nähdään entistä enemmän pedagogisena toimintana. Päiväkoti ei ole 

enää vain paikka, johon lapset laitetaan hoitoon päiväksi vanhempien käydessä 

töissä. Varhaiskasvatus määritellään suunnitelmalliseksi ja tavoitteelliseksi kas-

vatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudeksi, jossa painottuu erityisesti peda-

gogiikka. Pedagogiikalla taas tarkoitetaan kasvatus- ja vahaiskasvatustieteelli-

seen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön toteutta-

maa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen 

toteutumiseksi (Vasu 2018, 22). 

 

Varhaiskasvatuksessa on mahdollisuus auttaa lapsia ja perheitä rakentamaan 

vahva ja kestävä pohja tulevalle koulutaipaleelle. Yhdessä vanhempien kanssa. 

Varhaiskasvatuksessa voimme luoda tiiviin ja luottamuksellisen suhteen van-

hempiin, jolloin voimme yhdessä rakentaa näitä lapsen elämän pohjarakenteita. 

Näitä asioita pohdiskeltuani työskennellessäni jo vuosia varhaiskasvatuksen 

opettajan tehtävissä, olen kehittänyt käyttööni Pedagogisen valokuvaseinän. Me-

netelmän, joka toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman monia tavoitteita positiivi-

sen pedagogiikan hengessä. Valokuvaseinä tuo päiväkotitoiminnan ja sen peda-

gogisen merkityksen huoltajien ja lasten nähtäville. Lapset osallistuvat aktiivisesti 

seinän rakentamiseen, ja se edistää sekä lasten että vanhempien osallisuutta. 

Valokuvaseinä on oivallinen apu opettajalle suunnittelu ja arviointityössä sekä 

ryhmävasun kirjaamisessa.  

 

Opinnäytetyö on toteutettu produktiona, jonka kirjallisessa osassa on pedagogi-

sen valokuvaseinän käyttötarkoitusten teoria, kirjalliset animaation käyttöohjeet 

ja valokuvien käsittelyn pikaopas. Toinen osa on animaatio, joka esittelee peda-

gogisen valokuvaseinän käyttömahdollisuudet ja rakentamisen käytännössä. 

Animaatio on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilökunnan käyttöön.  
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 HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI 

 

 

Havainnoimalla saatu tieto lapsesta on kaiken lasten kanssa tehtävän lapsiläh-

töisen toiminnan perusta.  Prosessi havainnoinnista toiminnan kehittämiseen al-

kaa havainnoinnista ja etenee dokumentoinnin, analysoinnin, tulkinnan, toimin-

nan suunnittelun ja toteutuksen, tukitoimien määrittämisen ja arvioinnin jälkeen 

toiminnan kehittämiseen. (kuva 1.) Havainnoinnin aikana tehdään yksittäisiä ais-

teihin perustuvia havaintoja, jotka dokumentoidaan. (Koivunen, Lehtinen, 2015, 

15-16.) 

 
Kuva 1. Havainnoinnista toiminnan kehittämiseen (Koivunen, Lehtinen, 2015, 

15). 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjeistavat laajasti havainnointiin ja pe-

dagogiseen dokumentointiin. Leikkiä, kehityksen keskeisiä osa-alueita, kielitietoi-

suuden kehitystä ja tuen tarvetta havainnoidaan sekä dokumentoidaan. Vanhem-

pien ja henkilöstön havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat pohjan lapsen 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. (Vasu, 2018.)  
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2.1 Havainnointi 

 

Koivunen ja Lehtinen toteavat kuinka havainnointi on hyvä keino oppia tunte-

maan lapsi paremmin sekä ymmärtämään hänen käyttäytymistään ja sen syitä. 

Havainnoimalla saadaan tietoa lapsen kokemuksista, mielenkiinnon kohteista, 

oppimisesta sekä kasvun ja kehityksen edistymisestä. He jatkavat kertomalla, 

että mitä paremmin aikuinen tuntee lapsen, sitä paremmin hänen käyttäytymis-

tään ja toimintatapojaan pystyy ennakoimaan. (Koivunen, Lehtinen, 2015, 16).  

 

Jotta kasvattaja oppii ymmärtämään lasta ja hänen tarpeitaan, hänen on tärkeää 

havainnoida lasta ja hänen toimintaansa arjen eri tilanteissa. Havainnointi onnis-

tuu parhaiten kasvattajan päästessä lähelle lapsen sisäistä maailmaa. Samalla 

aikuisen läsnäolosta tulee lapselle turvallinen olo, ja luottamussuhde lapsen ja 

aikuisen välillä vahvistuu. (Aaltonen, Lehtinen, Leppänen, Peltonen, Tarvo, Tuu-

nainen, Viherä-Toivonen, 2008, 44.) 

 

Havainnointi vaatii kasvattajalta aitoa läsnäoloa, keskittymistä siihen mitä tapah-

tuu ja avointa ihmettelyä sekä kysymyksiä. Lisäksi kasvattajalla tulee olla hyvä 

käsitys siitä, mitä havainnoidaan. Lapsen toimintaa ja käyttäytymistä havainnoi-

daan kokonaisuutena arjen eri tilanteissa. Aaltosen, Lehtisen, Leppäsen, Pelto-

sen, Tarvon, Tuunaisen, Viherä-Toivosen mukaan havainnot tulee pyrkiä kuvaa-

maan arkikielellä. (Aaltonen, Lehtinen, Leppänen, Peltonen, Tarvo, Tuunainen, 

Viherä-Toivonen, 2008, 45.) 

 

Lapsi kehittyy nopeasti, joten havainnoinnin täytyy pysyä ajan tasalla. Jos ha-

vainnoidaan vain silloin tällöin, kasvattaja ei tiedä lapsen edistymisestä eikä sen-

hetkisistä kehityksellisistä tarpeista. Säännöllinen havainnointi ja kirjaaminen var-

mistavat kasvattajat tiedot kunkin lapsen tarpeista, jotka tulee huomioida toimin-

nan suunnittelussa. (Koivunen, Lehtinen, 2015, 17). 

 

Havainnoitaessa lasta, on tärkeää ottaa huomioon, että lapsella saattaa esiintyä 

erilaisia käyttäytymistyylejä vuorovaikutussuhteessaan aikuiseen ja aikuinen voi 

huomaamattaan vahvistaa tai sammuttaa niitä. Lapsella saattaa olla esim. 
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korostunut tarve miellyttää aikuista ja esittää olevansa reipas eri tilanteissa. Ai-

kuinen voi esimerkiksi huomaamattaan vahvistaa lapsen kilttiä tai reipasta käy-

töstä kiitoksin ja huomioiden. (Aaltonen, Lehtinen, Leppänen, Peltonen, Tarvo, 

Tuunainen, Viherä-Toivonen, 2008, 44.) 

 

Havainnointi on osa kasvattajan perustehtävää. Havainnointi ei ole lisätyö edes, 

jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Havainnoinnin kohteena ovat 

kaikki lapsiryhmän lapset. (Koivunen, Lehtinen, 2015, 18). 

 

Koivusen ja Lehtisen mukaan kasvattajan työssä havainnointi on koko arviointi-, 

suunnittelu-, ja toteutusprosessin perusta. Havainnoinnin tavoitteena on, että 

kasvattajat, vanhemmat ja muut lasten kanssa toimivat aikuiset tuntevat ja ym-

märtävät lapsen tarpeita ja tilanteita. (Koivunen, Lehtinen, 2015, 33.) Myös var-

haiskasvatus suunnitelman perusteet puhuvat laajasti havainnoinnin tärkeydestä 

suhteessa arviointi-, suunnittelu- ja kehittämistyöhön. (Vasu, 2018). 

 

Havainnointi on mielestäni tärkeä ottaa mukaan kasvatustiimin ja koko päiväko-

tiyhteisön pedagogisia keskusteluja. On pohdittava havainnoinnin edellytyksiä ja 

esteitä omassa ryhmässä ja päiväkodissa. Kysymykset miksi lasta havainnoi-

daan ja mihin tietoa käytetään, sekä mitä ja milloin havainnoidaan, missä, miten 

ja kuka havainnoi ovat tärkeitä havainnoinnin sujuvuuden ja sen toteutumisen 

kannalta. (Koivunen, Lehtinen, 2015, 33.)  

 

Havainnoijan on suhtauduttava havainnoitavaan mahdollisimman objektiivisesti. 

Lapsiryhmän kasvattajien keskinäinen kommunikaatio on tärkeää. Jos yhdellä tai 

useammalla kasvattajalla on jokin tulkinta lapsesta tai hänen taidoistaan, muutkin 

omaksuvat helposti saman käsityksen. Näitä tulkintoja tulee voida käsitellä ja 

myös tarpeen tullen kyseenalaistaa niitä. (Koivunen, Lehtinen, 2015, 62.) 

 

2.2 Dokumentoinnista pedagogiseen dokumentointiin 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagoginen dokumentointi on var-

haiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskei-

nen työmenetelmä. Pedagoginen dokumentointi mahdollistaa lasten ja huoltajien 
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osallistumisen toiminnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Pedagogi-

nen dokumentointi tuottaa tietoa lasten elämästä, kehityksestä, kiinnostuksen 

kohteista, ajattelusta, oppimisesta ja tarpeista sekä lapsiryhmän toiminnasta 

konkreettisella ja monipuolisella tavalla. Yksittäisten dokumenttien esim. valoku-

vien ja piirrosten avulla voidaan yhdessä lasten kanssa tarkastella heidän kehi-

tystään ja oppimistaan. Lasten jo saavuttamat tiedot ja taidot, kiinnostuksen koh-

teet ja tarpeet tulevat näkyviksi pedagogisen dokumentoinnin kautta ja ovat toi-

minnan suunnittelun perusta. (Vasu 2018, 37.) 

 

Keskisen ja Lounassalon (2011, 199, 200) mukaan pedagoginen dokumentointi 

on lasten kokemusten vahvistamista ja tallentamista. Sen avulla rakennetaan si-

sältöjä sekä perinteitä lasten osallisuudelle toistensa elämään ja oppimisproses-

seihin. Pedagogiseksi dokumentoinniksi nimitetään niitä työmenetelmiä, joilla 

varhaiskasvattajat yhdessä lasten ja vanhempien kanssa tekevät itselleen, lap-

sille ja heidän vanhemmilleen näkyviksi ja ymmärrettäviksi juuri oman ryhmänsä 

lapsille ominaisia tapoja ajatella ja toimia sekä etsivät tapoja rikastaa näitä pro-

sesseja. (Keskinen, Lounassalo, 2011, 202). 

 

Kati Rintakorpi selkeyttää mielestäni hyvin, miten dokumentoinnista tulee peda-

gogista. Hän soveltaa Ferrariksen filosofiaa varhaiskasvatukseen, jolloin voidaan 

ajatella, että dokumentit pelkkinä tallenteina ovat ”heikkoja”, mutta niistä voi tulla 

”vahvoja” moniäänisten tulkintojen ja tavoitteellisen reflektoinnin kautta – siis sil-

loin kun puhutaan pedagogisesta dokumentoinnista. Niinpä päiväkotiryhmän pro-

jekti, jota suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan dokumentoinnin avulla, muok-

kaa sosiaalista todellisuutta ainutlaatuisella, juuri näiden ihmisten vuorovaikutuk-

sessa syntyvällä tavalla. Projektista tulee erilainen kuin naapuripäiväkodissa sa-

masta aiheesta tehty projekti. (Rintakorpi 2016, 17.) 

 

Rintakorpi tiivistää pedagogisen dokumentoinnin väitöskirjassaan, kirjoittaes-

saan että pedagogisen dokumentoinnin tarkoitus on käsitteellistää, tulkita, arvi-

oida ja kehittää varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria vuorovaikutuksessa mui-

den ihmisten kanssa (Rintakorpi, 2016, 18). 
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Pedagoginen dokumentointi on työväline, jonka avulla pyritään luomaan reflektii-

vistä, vuorovaikutteista ja demokraattista pedagogiikkaa. (Rintakorpi, Vihmari-

Henttonen (2017, 14.) 

 

Metropolian hanke ”Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa” kertoo 

että pedagogista dokumentointia tulee tarkastella monella eri tasolla. Niin yksit-

täisen lapsen, lapsiryhmän, huoltajien kuin henkilöstönkin tasolla. Kaikille tasoille 

yhteistä on se, miten dokumentin kanssa työskennellään. Dokumenteilla on it-

seisarvo ihan sellaisenaan. Ne ovat muistoja ihmisistä hetkistä ja paikoista, mutta 

niiden hyödyntäminen pedagogisen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, ar-

vioinnissa ja kehittämisessä muuttaa niiden luonnetta. (Metropolia. Tutkimus, ke-

hitys ja innovaatiot. Hankkeet.) 

 

Pedagoginen dokumentointi ei ole yksinkertainen työskentelytapa ja Rintakorven 

ja Vihmari-Henttosen (2017, 110) mukaan varhaiskasvattajat tuovat yleisesti 

esille kolme ongelmaa dokumentoinnin toteuttamisen suhteen: ajanpuute, väli-

neiden puuttuminen ja sen, ettei työyhteisössä ole tarpeeksi yhteistä tahtoa pe-

dagogisesti painottuneen dokumentointityön käynnistämiseksi. He jatkavat kui-

tenkin, että tämä on paradoksaalista, sillä juuri pedagoginen dokumentointi voisi 

olla keino työyhteisön auttamiseksi: Se avulla voidaan pysäyttää kiire. (Rinta-

korpi, Vihmari-Henttonen, 2017, 110.) Myös Keskisen ja Lounassalon mukaan 

pedagoginen dokumentointi voi auttaa vähentämään kiirettä ja lisäämään työhy-

vinvointia. (Keskinen, Lounassalo,2011, 200). 

 

Laadukas pedagoginen dokumentointi ei ole helppoa. Se vaatii paneutumista, 

uuden opettelua, laitteita ja niiden toiminnan osaamista sekä aikaa. Se vaatii 

avointa mieltä ja rehellisyyttä itselle ja muille. Se vaatii myös työyhteisön sitoutu-

mista jatkuvan pedagogisen keskustelun ylläpitämiseen. (Roos, 2016, 154-155.) 

Siinä missä tiimeissä ja työyhteisössä käydään pedagogista keskustelua havain-

noinnista, voidaan käydä samaa keskustelua pedagogisesta dokumentoinnista, 

joka mahdollistaa havainnoinnin. Kun havainnointi ja pedagoginen dokumentointi 

saadaan osaksi arkea ja tavaksi tehdä työtä, ei se tunnu enää niin työläältä.  
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Roosin mukaan se, joka dokumentoi käyttää dokumentoinnin avulla tahtomattaan 

ja tarkoituksellisestikin valtaa. Hän joutuu tekemään eettisiä valintoja, pohtimaan 

dokumenttien totuutta ja hyväksymään. sen, että totuus muodostuu eri ihmisten 

antamista merkityksistä asioille. (Roos, 2016, 155.) Samalla mielestäni juuri tämä 

saa aikaan hyvää toiminnan arviointia. Pedagoginen dokumentointi parhaimmil-

laan tuottaa kysymyksiä, pohdintoja ja tulkintoja lasten, vanhempien ja kasvatta-

jien kesken.  

 

2.3 Pedagogisen toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen 

 

Pedagogisen toiminnan arvioinnin tarkoitus on varhaiskasvatuksen kehittäminen 

sekä lasten kehityksen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen var-

haiskasvatussuunnitelman ja lasten varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen 

seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää. Varhais-

kasvatuksen toimintaa arvioidaan ja kehitetään kansallisen tason sekä järjestä-

jäyksikkö- ja yksilötason näkökulmista. Varhaiskasvatuksen järjestäjä päättää jär-

jestäjä- ja yksikkötason arvioinnissa käytettävistä menettelytavoista. On tärkeää, 

että paikallisilla päättäjillä, huoltajilla sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on 

ajantasaista tietoa varhaiskasvatuksen toteutumisesta ja sen laadusta. Keskeiset 

arviointitulokset tulee julkistaa. Järjestäjä- ja yksikkötason arviointi on keskeinen 

osa varhaiskasvatuksen johtamista ja kehittämistä paikallisesti. Lapsille ja heidän 

huoltajilleen on järjestettävä mahdollisuus säännöllisesti osallistua varhaiskasva-

tuksen arviointiin. (Vasu 2018, 61.)  

 

Suomessa toimii kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, jonka tehtävänä 

varhaiskasvatuksen osalta on toteuttaa varhaiskasvatuksen kansallisia ulkoisia 

arviointeja sekä tukea järjestäjiä ja yksityisiä toimijoita lakisääteisen itsearvioinnin 

toteuttamisessa. (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Varhaiskasvatus.)  

 

Karvin arviointisuunnitelmassa on ollut kaksi arviointihanketta vuosille 2016-

2019. Toisessa hankkeessa on arvioitu varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisen 

ja toimeenpanoon liittyvien prosessien ja varhaiskasvatussuunnitelmien toteutu-

mista. Toinen hanke on varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallin-

nassa ja arviointimallin kehittäminen. Arviointikeskus laatii varhaiskasvatuksen 
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pitkän aikavälin arviointisuunnitelman ja laadunarvioinnin mallin, joka pitää sisäl-

lään esimerkiksi pedagogisten käytäntöjen ja pedagogisen johtajuuden arviointi-

mallit. Karvi kehittää arvioinnin malleja ja käytänteitä, sekä tukee järjestäjiä niiden 

käyttämiseksi. (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Varhaiskasvatus.)  

 

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen ja pienten lasten parissa tapahtuvan 

toiminnan omaleimaisuus nousevat esiin varhaiskasvatuksen arvioinnin suunnit-

telussa. Varhaiskasvatuksen arviointi poikkeaa perusopetuksen arvioinnin tradi-

tiosta, jossa oppimistulosten arviointi on tärkeä osa kokonaisuutta. Varhaiskas-

vatusta ohjaava kansallinen dokumentaatio keskittyy ohjaamaan varhaiskasva-

tuksen toteuttamista lapsen oppimista, kehitystä ja hyvinvointia tukevalla tavalla. 

(Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Varhaiskasvatus.)  

 

Pidemmältä aikaväliltä kootut dokumentit ovat tärkeä osa pedagogisen toiminnan 

arviointia ja henkilöstön toiminnan itsearviointia. ( Opetushallitus. Koulutus ja tut-

kinnot). Opetushallituksen verkkosivuilla Kati Rintakorpi, Sylvia Tast ja Kati 

Smeds kertovat kattavasti pedagogisesta dokumentoinnista ja miten sitä käyte-

tään myös pedagogisen suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen välineenä. Ma-

teriaalissa esitellään pedagogisen dokumentoinnin prosessi, joka etenee vaiheit-

tain kysymisen, keräämisen, reflektoinnin ja kehittämisen kautta taas kysymi-

seen. (kuva 2.) Kati Smedsin mukaan pedagogisen dokumentoinnin avulla lapsi-

ryhmän mielenkiinnon kohteet ja yhteisen oppimis- ja tutkimisprosessin mahdol-

liset aiheet tulevat näkyviksi ja käsiteltäviksi. Ilmiöpohjaisen oppimisen ja varhais-

kasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelussa pedagoginen dokumentointi 

imee lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet, oppimisen alueet tuottaen laaja-

alaisen osaamisen tavoitteisiin ja lasten hyvinvointiin tähtäävää arkea. (Opetus-

hallitus. Koulutus ja tutkinnot. Pedagoginen dokumentointi.) 
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Kuva 2. Pedagogisen toiminnan prosessi. (Kola-Torvinen, 2018, 5). 

 

 

 

 OSALLISUUS 

 

 

Pedagogisessa dokumentaatiossa lasten toiminta ja ajattelu nostetaan lasten ja 

kasvattajien yhteisessä oppimisprosessissa keskeiseksi kohteeksi. Tällä on väli-

töntä yhteyttä lasten osallisuuteen. (Keskinen, Lounassalo, 2011, 199.) 

 

Osallisuudesta on ollut puheenaiheena paljon viime aikoina varhaiskasvatuk-

sessa. Kaikenlaiset näkemykset ja tavat edistää lasten osallisuutta ovat puhutta-

neet. Osallisuuden toteuttaminen on saanut monenlaisia muotoja ja herättänyt 

myös ristiriitaista keskustelua siitä, mitä osallisuus oikein tarkoittaa. (Heikka, Fon-

sen, Elo, Leinonen, 2014.) Osallisuutta on tutkittu laajalti varhaiskasvatuksessa 

viimeisen vuosikymmenen. VKK- metro on vuonna 2009 alkanut osallisuuden ke-

hittämishanke, joka on levittänyt tietoa osallisuudesta tutkimusraporttien ja kou-

lutusten muodossa. Osallisuustutkimuksen ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittä-

miseen tähtäävän keskustelun myötä on kehittynyt uusi käsitys lapsesta osavana 

ja taitavana toimijana, joka aktiivisesti osaa tulkita ja vaikuttaa ympäröivään yh-

teisöön. (Heikka Ym. 2014.) 
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3.1 Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa 

 

Lasten osallisuuden käsitteen määrittely on moninaista, riippuen minkälaisena 

toimijana päivähoidossa lasta katsotaan. Teoksessa Osallisuuden pedagogiik-

kaa varhaiskasvatuksessa, osallisuus jaetaan kolmeen osa-alueeseen: osalli-

suudeksi päiväkodin perustoiminnoissa ja arjessa, jossa lapsi nähdään toimijana, 

osallisuuteen sosiaalisissa suhteissa ja ryhmätoiminnassa, jossa paneudutaan 

vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan ryhmässä, sekä osallisuuteen koke-

muksena, jossa taas pureudutaan jokaisen lapsen henkilökohtaisiin kokemuksiin 

osallisuudesta päiväkodissa. (Heikka ym. 2014.) 

 

Osallisuutta määriteltäessä on muistettava, että pienten lasten osallisuus var-

haiskasvatuksessa rakentuu toisaalta lapsen ja aikuisen, sekä toisaalta ryhmän 

ja yksilön välisessä vuorovaikutuksessa ja jokapäiväisissä pienissäkin hetkissä. 

(Heikka ym. 2014.) 

 

Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa koostuu monista eri tekijöistä. Pienen 

lapsen kohdalla osallisuudella tarkoitetaan eri asiaa kuin aikuisen kohdalla. Lap-

sen osallisuus päivähoidossa voidaan määritellä Vennisen, Leinosen ja Ojalan 

tutkimuksen (2010, 17-18) mukaan tiettyihin osallisuuden kokemuksiin. Lapsella 

on oikeus iloita itsestään ja tuntea olevansa tärkeä ja merkityksellinen. Hän saa 

myös kokemuksia oppimisesta ja omatoimisuudesta sekä mahdollisuuksia har-

joitella uusia taitoja turvallisen aikuisen läsnä ollessa. Lapselle annetaan mahdol-

lisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin, ja sitä kautta kokemus yhteisen hyvän tuotta-

misesta. (Venninen, Leinonen, Rautavaara-Hämäläinen, Purola, 2011, 7.) Lap-

sen osallisuuden voidaan ajatella olevan lapsen oma kokemus hänelle merkityk-

sellisistä asioista ja eri tilanteista ja kohtaamisista arjessa. Eli aikuinen ei voi yl-

häältä käsin ajatella, että pelkkä toimintaan osallistuminen loisi osallistumisen ko-

kemuksen. Osallisuuden kokemus synnyttää lapsessa ilon ja innostuksen ja luo 

mielekkään oppimisen kokemuksia. Näihin kokemuksiin lapsi sitoutuu tiiviisti. 

(Heikka, ym. 2014.) 
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Teos Stressinsäätely kertoo, että eräs tärkeä elämään luottamisen perusta on 

lapsen omalla toiminnalla ympäristöön vaikuttaminen. Lapsi huomaa oman vai-

kutuksensa vuorovaikutustilanteessa, ja tämä on lähtökohta todellisen aktiivisen 

osallisuuden kehittymiselle. Aktiivisen osallisuuden tukemista pidetään yhtenä 

päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen tärkeimmistä tavoitteista. (Saja-

niemi, Suhonen, Nislin, Mäkelä, 2015, 99.) 

 

Inklusiivisessa toimintakulttuurissa edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Lasten, henkilöstön ja vanhempien aloitteita, 

näkemyksiä ja mielipiteitä arvostetaan. Tämä edellyttää osallisuutta edistävien 

toimintatapojen sekä rakenteiden tietoista kehittämistä.  Lasten ymmärrys yhtei-

söstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauksista kehittyy osallisuuden 

kautta. Osallisuutta vahvistaa lasten sensitiivinen kohtaaminen ja myönteinen ko-

kemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Lasten ja vanhempien osallistuminen 

toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin edistää osallisuutta. (Vasu, 

2018, 30)  

 

Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden 

tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, 

fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. 

Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehol-

laan. Oppimisympäristöt tarjoavat lapsille vaihtoehtoja mieluisaan tekemiseen, 

monipuoliseen ja vauhdikkaaseen liikkumiseen, leikkeihin ja peleihin sekä rau-

halliseen oleiluun ja lepoon. Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät 

oppimisympäristössä. (Vasu 2018, 32.)  

 

Leinonen, Venninen ja Ojala kirjoittavat, ettei lasten osallisuutta ole ilman aikuis-

ten sitoutumista osallisuuden tukemiseen. Demokraattiset arvot muuttuvat todel-

lisiksi vasta kun niitä tarjotaan lapselle, eikä lapsi voi valita osallisuutta, ellei ai-

kuinen tarjoa hänelle siihen mahdollisuutta. (Leinonen, Venninen, Ojala, 2011, 

85.) 

 

On todettu, että päiväkodissa lapselle annetaan monenlaisia mahdollisuuksia toi-

mintoihin, mutta kuitenkin kasvattajan luomien rakenteiden sisällä. Aikuinen 
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päättää, miten toimitaan ja lapsen oletetaan sopeutuvan aikuisten sääntöihin. 

Lapsi ei juurikaan pääse vaikuttamaan sääntöjen määrittämiseen. Tämä on suu-

ressa ristiriidassa osallisuuden periaatteiden kanssa. Osallisuuden tavoitteena 

on kasvattaa aktiivisia ja ajattelevia sekä itseensä luottavia lapsia. Nämä taidot 

opitaan harjoittelemalla vastuun ottamista ja kantamista. Kasvattajan tehtävä 

tässä on rohkaista lasta harjoittelemaan. Lasta kannustetaan keromaan omat 

ajatukset ja mielipiteet rohkeasti ääneen. (Roos 2016, 54.)  

 

3.2 Lasten osallisuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa 

 

Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa toteutuu tai estyy jokapäiväisissä vuoro-

vaikutustilanteissa. Osallisuus toteutuu nimenomaan kasvattajan avulla tai pää-

töksestä.  Kasvattajan oma kriittinen pohdinta on tärkeää, eikä sitä saa tukahdut-

taa valmiilla tutkimustuloksilla. Heille tulee tarjota mahdollisuus tarkastella toteut-

tamaansa pedagogiikkaa ja osallisuuden toteutumista monista näkökulmista. 

(Heikka ym, 2014.)  

 

Osallisuutta voidaan tarkastella useiden eri mallien avulla ja näin pohtia amma-

tillisia ja pedagogisia näkemyksiä osallisuudesta. Kuten todettu, osallisuus käsit-

teenä on moninainen ja herättää varmasti monenlaisia kysymyksiä siitä, mistä 

siinä oikeastaan on kysymys. Tässä opinnäytetyössä esittelen kolme mielestäni 

toimivaa ja käyttökelpoista osallisuuden mallia. 

 

Kuva 3. esittelee yksinkertaisen, mutta mielestäni erittäin kuvaavan mallin vuoro-

vaikutuksen ja kommunikaation suunnasta, joka konkretisoi sitä, kuinka vuoro-

vaikutusta tapahtuu päiväkotiarjen monella tasolla. (Roos, 2016, 55). 

 

On todettu, että lapsi voi kokea aitoa osallisuutta vain siinä tapauksessa, että 

aikuiset tavoittavat lapsen näkökulman. Lapsen kokemus kuulluksi tulemisesta ja 

hyväksytyksi tulemisesta on todella tärkeä. Vuorovaikutus voi toteutua laaduk-

kaana vain, kun ilmapiiri on yhteisön kaikilla tasoilla vuorovaikutukseen kannus-

tava. On tärkeää muistaa myös, että vastuu vuorovaikutuksesta ei voi jakaantua 

tasan aikuisen ja lapsen välillä. Aikuisen on otettava päävastuu lapsen harjoitel-

lessa vuorovaikutustaitoja. (Roos, 2016, 55-56.) 
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Kuva 3. Vuorovaikutuksen suunta (mukaillen Roos ja Elo 2015) 

 

Viime aikoina käsitykset lapsista toimijoina ja heidän oikeutensa tulla kuulluksi ja 

olla osallisina ovat vähitellen vahvistuneet. Osallisuus liittyy vahvasti yhteisölli-

syyteen, ja keskustelun painopiste onkin siirtymässä lasten yksilöllisyydestä kohti 

ryhmän jäsenyyttä ja yhteistä toimintaa. (Turja, 2017.) Kuvassa 4 on tuotu esiin 

erilaisia näkökulmia, joista käsin voidaan tarkastella lasten osallisuutta ja sen to-

teutumisen edellytyksiä käytännössä. Lasten osallisuuden perusedellytykset on 

osattava tunnistaa, jotta niitä voidaan vahvistaa. (Turja, 2017.)  
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Kuva 4. Malli lasten osallisuudesta (Turja, 2017)  

 

Leinonen esittää osallisuuden toimintaa ohjaavan mallin teoksessa Osallisuuden 

pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Sen mukaan lapsen osallisuus voidaan ja-

otella seitsemään osatekijään. Kuva 5. 

 

1. Oikeus iloita itsestä. Lapsi kokee olevansa merkityksellinen ja tärkeä 

omana itsenään ja että hänenkin seurastaan nautitaan. 

2. Oikeus tarpeiden täyttymiseen. Kasvattajat ensisijaisesti huolehtivat lap-

sen perustarpeiden täyttymisestä, sekä vastaavat lapsen tarpeeseen 

tulla kuulluksi ja huomatuksi. 

3. Oppiminen tuettuna ja aikuisen turvassa. Turvallisuuden tunne on olen-

naista, jotta lapsi uskaltaa osallistua ja tuoda omia aloitteitaan ja näke-

myksiään esille.  

4. Lapsen vaikutusmahdollisuudet ja lapsen tukeminen niiden käyttöön. 

Lasta tulee tukea ymmärtämään mitä merkitystä hänelle itselleen sekä 

ympäristölle on hänen valinnoillaan. 

5. Omatoimisuuden harjoittelu. Lapsi saa kokeilla taitojaan ja rajojaan ja 

osoittaa pystyvyyttään. Häntä tuetaan näiden taitojen harjoittelussa.  

6. Vastuuseen kasvaminen. Lapsi opettelee yhdessä toisten lasten ja kas-

vattajien kanssa, millaisia seurauksia hänen teoillaan ja päätöksillään 

on, mitä tarkoittaa yhteinen päätöksen teko ja miten vastuuta otetaan ja 

kannetaan. 

7. Ympäristön ja yhteisön yhteinen tulkitseminen ja jakaminen kaikkien nii-

den toimijoiden kanssa, johon lapsi liittyy.  

 

Kuva 5. Osallisuus toimintaa ohjaavana mallina 

 

3.3 Vanhempien osallisuus ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö varhaiskas-

vatuksessa 

 

Vanhempien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuk-

sessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet kiinnittävät siihen paljon 
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huomiota. Yhteistyön tavoitteena on vanhempien ja henkilöstön yhteinen sitoutu-

minen, lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämi-

seen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäi-

nen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. Kasvatusyhteistyöhön liittyvistä ar-

voista, tavoitteista ja vastuista keskustellaan sekä henkilöstön kesken, että huol-

tajien kanssa. Yhteistyö on vuorovaikutteista ja edellyttää varhaiskasvatuksen 

henkilöstöltä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. (Vasu 2018, 34.) 

 

Lasten päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan vanhempien kanssa. Kan-

nustavat ja lapsen kehitystä ja oppimista myönteisesti kuvaavat viestit ovat tär-

keitä. Huoltajan ja henkilöstön havainnot ja keskustelut lapsen päivästä luovat 

pohjan lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. (Vasu, 2018, 34.) 

Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa, kuten lapsen aloitta-

essa varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä, lapsen 

vaihtaessa päiväkoti tai aloittaessa esiopetuksen. Yhteisellä keskustelulla on eri-

tyinen tehtävä laadittaessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa. Yhteistyön 

merkitys vanhempien kanssa korostuu lasten kehityksen ja oppimisen tukea 

suunniteltaessa ja toteutettaessa. Luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa van-

hempien ja henkilöstön välisen yhteistyön myös haastavissa tilanteissa, esimer-

kiksi huolen herätessä lapsen hyvinvoinnista. (Vasu, 2018, 34.) 

 

Lasten vanhemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toi-

minnan ja kasvatusyhteistyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yh-

dessä henkilöstön ja lasten kanssa. Vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä 

hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Yhteistyö voi tukea myös vanhem-

pien keskinäistä vuorovaikutusta. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toi-

minta erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja antaa tukea henkilös-

tön työlle. (Vasu 2018, 34.) 

 

Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia yhteis-

työssä vanhempien/huoltajien kanssa lapsen parhaaksi, sekä tukea vanhem-

pia/huoltajia kasvatustyössä (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 3§, 20§.)  Vanhem-

pien osallisuus päivähoidossa perustuu vanhempien kasvatusoikeuteen lap-

seensa nähden. Vanhemman ja kasvattajan välinen hyvä vuorovaikutus luo 



19 
 

 

vanhemmalle positiivisen kokemuksen lapsensa hoidosta ja opetuksesta (Venni-

nen, Leinonen, Rautavaara-Hämäläinen, Purola, 2011, 10). 

 

Kun mietitään miten päiväkotien henkilöstö voisi osallistaa vanhempia, nousee 

mieleen käsite kasvatuskumppanuudesta. Vasu puhuu kasvatusyhteistyöstä. 

(Vasu, 2018.)  Se kuvaa päivähoidon ja vanhempien yhteistyötä ja on suhde, joka 

pitää sisällään kahden osapuolen välisen kuuntelemisen, kunnioittamisen, luot-

tamuksen ja dialogin. (Venninen, Leinonen, Rautavaara-Hämäläinen, Purola, 

2011, 10). Venninen ym. kertovat kasvatuskumppanuuden käsitteen tuovan mu-

kanaan vanhempien osallisuuden, sillä käsite korostaa vanhempien näkemyksiä 

ja tietämystä omasta lapsestaan ja antaa siten vanhemmille mahdollisuuden 

osallistua ja vaikuttaa lapsensa päivähoitoon. Kasvatuskumppanuussuhde mah-

dollistaa vanhempien osallisuuden, ja osallisuus on samalla osa kasvatuskump-

panuutta. (Venninen, Leinonen, Rautavaara-Hämäläinen, Purola, 2011, 10) Kas-

vatuskumppanuus on varhaiskasvatuksen kehittämistä, ammatillista vuorovaiku-

tusta, päivähoidon ja vanhempien kasvatustehtävän jakamista, lapsen ja van-

hemman suhteen kannattelua, lapsen kokemusten ja tarinoiden kuulemista, van-

hempien osallisuutta, kasvattajan kasvatustietoisuutta sekä tunnevuorovaiku-

tusta. (Kaskela, Kekkonen, 2011, 17-29). 

 

Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että lapsi toimijana ja oman elämänsä 

kokijana tulee nähdyksi, ymmärretyksi ja kannatelluksi. Lapsen leikin ja toimin-

nan, tarpeiden ja toiveiden havainnointi ja havaitseminen on keskiössä. Merkityk-

sellistä on mitä ja miten lapselle puhutaan. (Kaskela, Kekkonen, 2011, 17.) 

 

Leskisenojan mukaan kasvatuskumppanuus käsitteenä on saanut viime aikoina 

myös paljon kritiikkiä osakseen. Kumppanuus-sanan katsotaan viittaavan osa-

puolten tasavertaisuuteen, vapaaehtoisuuteen ja intiimiyteen, mikä ei kuitenkaan 

sellaisenaan toteudu varhaiskasvatusjärjestelmässä. Olen samaa mieltä Leski-

senojan kanssa kuitenkin siitä, että ilmaus kasvatuskumppanuus soveltuu hyvin 

kuvaamaan sitä tiivistä ja lämmintä vuorovaikutussuhdetta, jonka tulisi rakentua 

jokaisen perheen ja varhaiskasvattajan välille. (Leskisenoja, 2019, 128.) 
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Leskisenoja kuvaa yhteistyötä perheiden kanssa yhdeksi tärkeimmistä tavoit-

teista. Parhaimmillaan tämä yhteistyö imenee dialogisena ja luottamuksellisena 

kasvatuskumppanuutena, jossa kasvatushenkilöstön ammattitaito ja vanhem-

pien asiantuntemus liittyvät yhteen lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Perheiden 

kanssa (Leskisenoja, 2019, 128).  

 

Vaikka vanhempi tuo lapsen päiväksi päiväkotiin, ei vanhemmuuden kasvatusoi-

keus katoa. Vanhemmalla säilyy oikeus osallisuuteen lapsensa varhaiskasvatuk-

sesta. Vanhemman osallisuus tarkoittaa niin konkreettista osallistumista kuin toi-

mintaakin varhaiskasvatuksessa. Vanhempien kutsuminen osallistumaan vaatii 

varhaiskasvattajalta aloitteellisuutta ja vastavuoroisuutta. Vanhemmille on hyvin 

arvokasta kokea, että kasvattaja on aidosti kiinnostuneita mitä he ajattelevat ja 

toivovat varhaiskasvatukselta. Myös se, että kasvattaja tunnusta vanhemman 

lapsen parhaaksi asiantuntijaksi luo perheelle tasa-arvoisemmat edellytykset 

osallistua myös varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toimintaan. (Kaskela, Kek-

konen, 2011, 25-26.) 

 

 

 

 POSTIIVINEN PEDAGOGIIKKA VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

Pedagoginen suuntaus, josta käytetään nimitystä positiivinen pedagogiikka, pe-

rustuu käsitykseen lapsesta aktiivisena toimijana ja merkitysten rakentajana. Po-

sitiivinen pedagogiikka laajentaa kasvatustieteen kenttää tuomalla tutkimuksen 

ja pedagogisen toiminnan keskiöön lasten osallisuuden, vahvuudet ja myönteiset 

tunteet. (Uusitalo-Malmivaara, 2014, 224-225.) Uusitalo-Malmivaaran mukaan 

lapsen kokemusmaailman tunnistaminen, dokumentointi sekä yhteinen, myöntei-

nen merkityksenanto luovat perustan lasten osallisuudelle, yhteisöllisyydelle ja 

kasvatuskumppanuudelle ja toimivat siten keskeisinä oppimisen, terveen kasvun 

ja hyvinvoinnin voimavaroina. Positiivisen pedagogiikan tavoite on tukea lasten 

hyvinvointia ja oppimista koulujen ja päiväkotien arjessa. (Uusitalo-Malmivaara, 

2014, 225) 
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4.1 Pedagogiikasta positiiviseen pedagogiikkaan 

 

Positiivinen pedagogiikka on erittäin varteenotettava ja ympäri maailmaa levinnyt 

kasvatussuuntaus, joka perustuu jatkuvasti lisääntyvään empiiriseen näyttöön ja 

saa teoreettisen perustansa positiivisen psykologian tieteestä. (Leskisenoja, 

2019, 17-19) Mainittakoon tässä yhteydessä professori Martin Seligman ja hänen 

työnsä positiivisen psykologian luojana. Käsite positiivinen kasvatus sai alkunsa, 

kun Seligman totesi, että hyvinvointia pitää opettaa ja sitä voidaan opettaa, sa-

malla tavalla kuin perinteisiä kouluaineita. (Leskisenoja, 2019, 23.) 

 

Varhaiskasvatuksen tulisi entistä enemmän luoda oppimisympäristöjä, jotka luo-

vat lapselle myönteisiä kokemuksia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

mainitaan, että lapset oppivat parhaiten voidessan hyvin ja kokiessaan olonsa 

turvalliseksi. Myönteiset tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet edistävät op-

pimista. Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde, sekä myönteinen 

kosketus ja läheisyys muodostavat perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. 

(Vasu 2018, 22-23.) Myönteiset tunteet rakentavat myös resilienssiä, eli kykyä 

selviytyä vastoinkäymisistä. Myönteisten kokemusten voimaannuttamana on hel-

pompi kohdata vastaantulevia haasteita. (Leskisenoja, 2017, 12). 

 

Leskisenojan mukaan positiivisen psykologian myönteisyydelle on kova tarve, 

koska pahan on huomattu olevan hyvää voimakkaampi. Koska negatiiviset tun-

teet, kokemukset ja tiedot ovat hyvin intensiivisiä ja pitävän kovaa mekkalaa it-

sestään, pitää meidän tietoisesti vahvistaa elämässämme olevia hyviä asioita. 

Tätä meidän pitää kovasti harjoitella myös lasten kanssa. (Leskisenoja, 2019, 18-

19.) 

 

Varhaiskasvatuksen yhtenä tehtävänä on tukea ja kannatella perheitä. Siihen po-

sitiivinen pedagogiikka tarjoaa erinomaisen toimintatavan. Positiivinen lähtökohta 

on valtavan suuri voimavara yhteistyön ja luottamussuhteen rakentamisessa. Pa-

ras tapa houkutella perheitä tiiviiseen kasvatuskumppanuuteen on osoittaa, että 

heidän lapsestaan välitetään ehdoitta. Lämmin vuorovaikutus huoltajien kanssa 

madaltaa päiväkodin kynnystä. Vanhemmat jäävät rupattelemaan ja kokevat 
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yhteistyön niin turvalliseksi, että uskaltavat ottaa puheeksi kipeitäkin perheen si-

säisiä asioita. (Leskisenoja, 2019, 52-53.)  

 

Varhaiskasvatuksessa vanhemmat ovat lähellä kasvattajia. Tässä vaiheessa 

voimme vielä hyvin vahvasti tehdä hyvää yhteistyötä perheiden kanssa lapsen 

hyväksi. Positiiviset toimintatavat tarttuvat samalla tavalla vanhempiin kuin lap-

siinkin. Kun päiväkodissa viljellään kiitollisuuta ja vahvuuskieltä, alkaa samaa sa-

nastoa ilmaantua myös huoltajien puheeseen (Leskisenoja, 2019, 52) 

 

Myös hyvinvointia voidaan opettaa. Kun huomio kohdistetaan myönteisiin asioi-

hin, tehdään näkyväksi ja korostetaan niitä tekijöitä, joiden varaan hyvä itsetunto, 

ystävyys, oppiminen ja mielenterveys rakentuvat. Tarkoituksena ei ole piilotta on-

gelmia, vaan etsiä olemassa olevia voimavaroja, joiden avulla edetään hankalien 

asioiden yli. (Rintakorpi, Vihmari-Henttonen, 2017, 65) 

 

4.2 Positiivinen pedagogiikka ja pedagoginen dokumentointi 

 

Pedagoginen dokumentointi lähestyy uuden oppimista myönteisyyden kautta. 

Päämääränä on aina lapsen osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen.  Pedagogi-

seen dokumentointiin ei kuulu todisteiden kerääminen siitä mitä lapsi ei osaa tai 

hänen ongelmistaan. (Rintakorpi, Vihmari-Henttonen, 2017,11.) Dokumentoinnin 

avulla näkymättömät ja ohikiitävät tapahtumat, tunteet, kohtaamiset ja oivallukset 

voidaan tallentaa ja muuttaa näkyväksi, jotta niitä voidaan tutkia ja juhlia yhä uu-

delleen. Dokumentoidun aineiston avulla lapset voivat kertoa muille, varhaiskas-

vattajille, toisille lapsille, vanhemmille, sisaruksille, isovanhemmille, myönteisistä 

kokemuksistaan ja saada yhä uudestaan myönteistä palautetta. (Rintakorpi, Vih-

mari-Henttonen, 2017, 65.) 

 

Pedagoginen dokumentointi voi myös vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Se 

opettaa tarkastelemaan omia ja toisten tunteita ja kokemuksia laajemmin ja an-

tamaan toisille myönteistä palautetta ja kannustusta. Myös yhteistyö vanhempien 

kanssa saa positiivisen otteen, kun kasvattaja voi todeta vanhemmalle kuin upea 

tyyppi hänen lapsensa onkaan. Dokumentointi toimii lasten ja aikuisten kollektii-

visen muistin apuvälineenä ja saa aikaan sen, että positiivisilla kokemuksilla on 
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mahdollisuus tuottaa hyvää oloa myös tulevaisuudessa. (Rintakorpi, Vihmari-

Henttonen, 2017, 65.) 

 

4.3 Positiivisuus asenteena ja työotteena 

 

Avola ja Pentikäinen kertovat uudessa teoksessaan Kukoistava kasvatus, posi-

tiivisen pedagogiikan tulevan näkyviin kasvatusarjessa ennen kaikkea hyvän 

huomaamisen asenteena ja kasvatusfilosofiana. Tämä taas kumpuaa kasvatta-

jan omasta läsnäolosta ja hyvinvoinnista. Kasvattajan oma hyvinvointi on hyvin-

voivien lasten kasvatuksen kannalta erittäin tärkeä elementti, sillä hyvinvointitai-

toja opetetaan ja vahvistetaan ennen kaikkea esimerkin voimalla. (Avola, Penti-

käinen, 2019, 34-35.) 

 

Positiivinen pedagogiikka on kasvatusfilosofiana ennen kaikkea hyvään keskit-

tyvä ja hyvää etsivä asenne, joka ilmenee ihmisen subjektiivisuuden ymmärryk-

seen perustuvassa valmentavassa ja ohjaavassa työotteessa. Jotta hyvää kes-

kittymisestä tulisi helppoa ja mahdollisimman automaattista, se vaatii meiltä kai-

kilta tietoista harjoittelua. (Avola, Pentikäinen, 2019, 34-35). Kasvatushenkilöstön 

esimerkkiä tarvitaan hyvän näkyväksi tekemisessä. Jos lapsella on erityistar-

peita, ei anneta niiden määrittää lapsen persoonallisuutta, vaan kiinnitetään huo-

mio haasteiden sijaan lapsen hyviin ominaisuuksiin. (Leskisenoja, 2019, 129-

130.) Jokaisessa lapsessa on paljon hyvää. Se pitää vain osata löytää, silloinkin 

kun se tuntuisi hankalalta.  

 

Leskisenoja kirjoittaa, että erityisesti juuri varhaiskasvatusympäristössä, jossa 

pienten lasten sosiaalinen, emotionaalinen ja fyysinen hyvinvointi on kiinteästi 

linkittynyt aikuisten hyvinvointiin, on välttämätöntä keskittyä koko yhteisön hyvin-

voinnin vahvistamiseen. Jotta lapset voivat voida hyvin, pitää myös aikuisten huo-

lehtia omasta hyvinvoinnistaan. (Leskisenoja, 2019, 24.) 

 

Varhaiskasvattajan ammatillisuuteen kuuluu huolehtia siitä, että vuorovaikutus 

arkisessa kanssakäymisessä vanhempien kanssa on myönteistä ja perheitä tu-

kevaa. Myös vanhempien kannatteleminen kuuluu olennaisena osana 
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varhaiskasvatuksen ammattilaisen työhön, sillä se tukee suoraan lapsen koko-

naisvaltaista hyvinvointia. (Leskisenoja, 2019, 129.) 

 

Positiivinen pedagogiikkaa työotteena voi saada aikaan paljon hyvää kasvattajan 

ympärillä ja myös henkilökohtaisessa elämässä. Seligmanin sanojen mukaan 

esim. positiivisen psykologian opettaminen, tutkiminen, käyttö terapeutin työssä, 

harjoittaminen koululuokassa tai lasten kasvattaminen tekevät ihmisestä onnelli-

semman. Positiivisen psykologian parissa työskentelevät ihmiset ovat erityisen 

hyvinvoivia. (Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen, 2017, 22.) 

 

4.4 PERMA ja EPOCH – teoriat 

 

Itse pidän työssäni mielessä Martin Seligmanin PERMA-teoriaa, jonka esim. Les-

kisenoja (2019) sekä Avola ja Pentikäinen (2019) esittelevät teoksissaan. Leski-

senoja puhuu viidestä ”Supervoimasta” Positive emotions eli myönteiset tunteet, 

Engagement eli toimintaan sitoutuminen, Relationships eli ihmissuhteet, Meaning 

eli merkityksellisyyden kokemukset ja Accomplishment eli saavuttaminen. 

PERMA - teorian mukaan hyvinvointimme vahvistuu, kun nämä viisi elementtiä 

vahvistuvat. Kun keskitymme pedagogisesti PERMA - teorian viiteen elementtiin, 

johtaa se lasten hyvinvoinnin vahvistumiseen. Näiden elementtien ympärille voi-

daan kiinnittää suuri osa varhaiskasvatuksen toimintatavoista, ja niissä on vah-

voja yhteyksiä myös Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustaan, 

toimintakulttuurin kehittämistä ohjaaviin periaatteisiin ja laaja-alaisen osaamisen 

sisältöihin. (Leskisenoja, 2019, 64. sekä Leskisenoja, 2017, 48-49.)  

 

Avola ja Pentikäinen esittelevät PERMA teoriaan vielä lisäksi H kirjaimen, joka 

edustaa sanaa Healt eli hyvinvointi. He esittelevät myös PERMA teoriasta pa-

remmin lapsille ja nuorille soveltuvat EPOCH-teorian, joka sisältää periaatteessa 

samat sisällöt kuin PERMA-teoria, mutta se koostuu sanoista Engagement eli 

keskittyminen, läsnäolo ja syventyminen, Persevarence eli päämäärien sinnikäs 

tavoitteleminen haasteista huolimatta, Optimism eli luottamus ja usko tulevaisuu-

teen, Connection to others eli lämpimät ihmissuhteet ja rakkautta sekä Happiness 

eli onnellisuus ja myönteiset tunteet. 
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EPOCH-teoriassa on siis korvattu PERMA-teorian Meaning optimistisuudella, 

sekä Accomplisment on korvattu sisukkuudella ja sinnikkyydellä, sillä optimistiset 

lapset ja nuoret saavuttavat elämässään enemmän heille merkityksellisiä asioita 

ja sisukkuudella on suurempi merkitys esimerkiksi akateemisen onnistumiseen 

kuin älykkyysosamäärällä (Avola, Pentikäinen 2019, 97-98.) 

 

Jos varhaiskasvatuksessa halutaan hyödyntää positiivista pedagogiikkaa, kan-

nattaa dokumentoinnissa kiinnittää huomiota PERMA-teorian hyvinvoinnin ele-

mentteihin. Huomioida milloin lasten toiminnassa esiintyy yhteishenkeä ja sitou-

tumista, miten päiväkodissa näkyy merkityksellisyys, ystävyys ja ilo, miten myön-

teisiä tilanteita voidaan lisätä varhaiskasvatuksessa. (Rintakorpi, Vihmari-Hent-

tonen, 2017, 65) 

 

Näillä kaikilla PERMA- ja EPOCH-teorioiden elementeillä on kolme tunnus-

omaista piirrettä. Ensinnäkin ne tukevat hyvinvointia. Toiseksi monet tavoittelevat 

niitä niiden itsensä vuoksi eivätkä välineinä hankkia jotain muuta hyvinvoinnin 

komponenttia. Kolmanneksi niitä voi mitata itsenäisesti, muista elementeistä riip-

pumattomasti. (Uusitalo-Malmivaara, Vuorinen, 2017,23.) 

 

Muitakin hyvinvoinnin teorioita on tietysti monia, mutta oleellista on kuitenkin tie-

toisuus siitä, että voimme itse vaikuttaa omaan hyvinvointiimme.  
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 ANIMAATION TEKEMINEN 

 

 

Toteutin opinnäytetyöni produktiona, jonka tuotoksena tein animaation pedago-

gisen valokuvaseinän rakentamisesta oppaaksi varhaiskasvatuksen työnteki-

jöille. Opinnäytetyö sisältää myös kirjallisen teoriaosuuden, oppaan animaation 

käyttöön sekä valokuvankäsittelyn pikaoppaan.  

  

 

5.1 Tavoitteet ja tarkoitus  

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuoda varhaiskasvatuksen henkilökunnalle toi-

miva menetelmä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden useiden osa-aluei-

den toteuttamiseksi positiiviseen pedagogiikkaan nojaten. Opinnäytetyöni tuottaa 

hauskan animaation, joka kuvaa pedagogisen valokuvaseinän mahdollisuuksia 

toteuttaa havainnointia ja pedagogista dokumentointia, lasten ja vanhempien 

osallisuutta sekä opettajan arviointi-, suunnittelu- ja kehitystyötä. 

 

Koska olen omassa työssäni hyötynyt pedagogisen valokuvaseinän käytöstä pal-

jon ja monipuolisesti, halusin opinnäytetyölläni tuoda tämän menetelmän myös 

muiden käyttöön mahdollisimman innostavasti, helposti ja myös hauskalla ta-

valla.  

 

Animaatiota voidaan hyödyntää monissa varhaiskasvatuksen toimintaympäris-

töissä, joissa halutaan perehtyä ja käynnistää pedagogista dokumentointia. Koh-

deyleisönä on varhaiskasvatuksen työntekijät.  

 

5.2 Toimintaympäristö 

 

Animaatio on toteutettu työyhteisössäni espoolaisella päiväkodilla omassa var-

haiskasvatusryhmässäni. Päiväkodissa toimii kuusi varhaiskasvatusryhmää sekä 

kerho. Ryhmäni koostuu kahdeksasta 5-6 vuotiaasta lapsesta ja olen ryhmän ai-

noa kasvattaja. Olen toteuttanut animaation hyvin itsenäisesti. Päiväkotimme joh-

taja ja työntekijät ovat olleet tietoisia opinnäytetyöstäni ja sen aiheesta. 



27 
 

 

 

Päiväkodin toimintaympäristö on fasiliteeteiltaan moderni ja monipuolinen. Se te-

kee mielestäni helpoksi toteuttaa monipuolisesti pedagogisentoiminnan viiteke-

hyksen mukaista laaja-alaista toimintaa. Päiväkodin perustana on lapsilähtöisyys 

ja pienryhmätoiminta. Lasten osallisuus on tärkeää. Myös liikunta on tärkeä osa 

arkea.   

 

Pedagoginen valokuvaseinä (kuva 6.) sopii mielestäni hyvin varhaiskasvatuksen 

toimintaympäristöön. Se asetetaan näkyvälle paikalle, josta sekä lapset, huoltajat 

että varhaiskasvatuksen henkilökunta saavat sitä ihailla. (kuva 7.) Seinällä on 

näkyvissä pedagogisen toiminnan viitekehys (kuva 8.) ja kasvattaja on lisännyt 

kuvien yhteyteen tekstejä sieltä. Näin kuvat saavat merkityksen.  

 

  
Kuva 6. Tyhjä pedagoginen valokuvaseinä. Kuva 7. Täytetty pedagoginen valo-

kuvaseinä 
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Kuva 8. (Vasu 2018, 36) 

 

Pedagogista valokuvaseinää rakennetaan yhdessä lasten kanssa. He kuvaavat, 

tulostavat ja asettavat haluamiansa kuvia seinälle päiväkodin arjesta ja toimin-

nasta. Kuvia katsellaan ahkerasti. Menneiden kuukausien kuvat siirretään kansi-

oon, joka on koko ajan sekä lasten, vanhempien että kasvattajien saatavilla, ja 

sitäkin katsellaan ahkerasti. Lapset näyttävät vanhemmille kuvia seinältä ja voivat 

näin muistaa ja kertoa, mitä milloinkin on tapahtunut. Lapsen onnistumisia nos-

tetaan voimakkaasti kuvin ja sanoin. Niihin voi palata, vaikka kuinka usein. Par-

haita puolia pedagogisessa dokumentoinnissa on, että sen avulla lasten elämyk-

siä ja oivalluksia saadaan voimistettua paremmin kuultaviksi heille itselleen, toi-

silleen ja myös aikuisille. (Mäkitalo ym. 2011, 200).  

 

Lapset pääsevät aktiivisesti mukaan myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun. 

Käymme yhdessä läpi tekemiämme asioita seinän kuvien avulla ja siinä samalla 
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arvioimme, kuinka asiat onnistuivat, mikä oli kivaa ja mitä muuta voidaan keksiä 

ja tehdä. Lapset tottuvat siihen, että heitä kuunnellaan ja he saavat osallistua, 

joka taas madaltaa kynnystä tuoda oma ääni kuuluviin. Mäkitalo ym. korostavat 

pedagogisen dokumentoinnin merkitystä osallisuutta synnyttävän dialogin raken-

tajana. Pedagoginen dokumentointi sekä on osallisuutta että luo osallisuutta. 

(Mäkitalo ym, 2011, 203). 

 

Olen kokenut pedagogisen valokuvaseinän tuoneen päiväkodin arkea lähem-

mäksi vanhempia. Ottamiamme kuvia saatamme joskus lähettää myös sähkö-

postitse vanhemmille. Seinän rakentamisen vuoksi meillä on jatkuvasti dokumen-

tointivälineet lähellä. Lapsetkin ovat tottuneita ottamaan iPadin kun haluavat 

ikuistaa jotain vanhemmille näytettäväksi. Valokuvaseinän valokuvat tallentuvat 

purettaessa ensin yhteiseen, kaikkien saatavilla olevaan kansioon, ja sitten toi-

mintakauden lopuksi lasten omiin kasvunkansioihin.  

 

Valokuvaseinä toimii helppona keskustelun aloittajana ja lapsen positiivisen huo-

mioimisen innoittajana. Parasta on, että lapsi on itse paikan päällä näkemässä, 

näyttämässä ja kuulemassa kun häntä ihaillaan ja hänen taitojaan kehutaan. Kun 

vanhemmat näkevät ja kokevat kasvattajan läsnäolon ja että hän suunnittelee 

toimintaa lapselle sopivaksi, helpottaa se luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä, 

jonka jälkeen myös haastavammissakin keskusteluissa on lämmin ja luottavainen 

ympäristö keskustella. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan 

myönteisiä viestejä. Lasten päiviin mahtuu paljon onnistumisia ja ilon sekä oppi-

misen hetkiä. Näitä positiivisia tapahtumia on erittäin tärkeää välittää vanhem-

mille. (Leskisenoja, 2019, 130). 

 

Pedagoginen seinä näyttää vanhemmille lapset ryhmänä ja yhdessä toimivana 

tiiminä. Ystävinä. Kokemukseni mukaan se innostaa vanhempia keskustelemaa 

keskenään ja madaltaa kynnystä olemaan yhteyksissä päiväkodin ulkopuolella-

kin. 

 

Dokumentointi tulee osaksi päiväkodin arkea ja on pedagogista, vasun perustei-

den kulkiessa kuvissa mukana. Kokemukseni mukaan pedagoginen valokuva-

seinä voi parhaimmillaan toimia ns. jatkuvan havainnoinnin innoittajana. Seinä on 
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koko ajan olemassa näkyvällä paikalla, ja sekä lapset että vanhemmat intoutuvat 

useinkin sitä tarkastelemaan. Seinä muistuttaa olemassaolollaan opettajaa ha-

vainnoinnista ja sen tärkeydestä. Kun seinä toimii menetelmänä, se innostaa 

myös pitämään dokumentointivälineitä, kuten tablettia ja puhelimen kameraa 

koko ajan mukana ja toimintavalmiudessa.  

 

Pedagoginen valokuvaseinä on innostanut myös työyhteisöä. Päiväkodin työte-

kijät ovat löytäneet seinältä ideoita omaan työhönsä, sekä innostuneet itsekin ra-

kentamaan omaa valokuvaseinää. Se on alkuunsa kuitenkin koettu työlääksi ja 

ettei siihen ole aikaa. Juuri tämän vuoksi on hienoa päästä esittelemään seinä ja 

sen rakentaminen tässä opinnäytetyössä. Mäkitalo ym. esittävät, että pedagogi-

nen dokumentointi toisi paremminkin apua aikapulaan ja kiireeseen, kun sitä teh-

dään pääosin lapsiryhmätyönä, yhdessä lasten kanssa. Se on osa päivittäistä 

vuorovaikutusta ja siinä iso osa on toiminnan suunnittelua ja valmistelua. (Mäki-

talo ym. 2011, 207.) 

 

5.3 Suunnittelu ja toteutus 

 

Lähdin opinnäytetyöhöni laajalla alan kirjallisuuden tutkimisella tuottaakseni opin-

näytetyöhöni pitävän teoriapohjan. Olen tutkinut paljon nettilähteitä ja etsinyt 

mahdollisia samankaltaisia opinnäytetöitä tai graduja sekä löytääkseni mahdolli-

sesti samanlaista toteutusta, mutta varsinaiseen pedagogiseen valokuvaseinään 

samanlaisella teoreettisella ja tarkoituksenmukaisella ajattelulla, en ole törmän-

nyt. Lähimpänä on Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan varhaiskasvatuksen 

työntekijöiden kehittämä Elämän seinä, joka samaan tapaan näyttää päiväkodin 

arkea kuvin seinällä. (Lumoudu lapsesta. Kohti varhaiskasvatuksen uutta toimin-

takulttuuria). Elämän seinä kuvaa arkiviikon jokaista päivä viikko kerrallaan ja sen 

tavoitteet ovat hyvin samantapaisia kuin pedagogisessa valokuvaseinässä. Elä-

mänseinä saa viereensä käsin kirjoitettuja tekstejä siitä mitä on tehty. Pedagogi-

sella valokuva seinällä taas tekstit nousevat vasun perusteista ja pedagogien toi-

minnan viitekehyksestä kertoen myös miksi on tehty. (Kuva 9.) 
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Kuva 9. Kuviin lisätään pedagogisia tekstejä siitä, miksi toimintaa on tehty. 

 

Alusta asti oli selvää, että haluan tehdä seinän rakentamisesta animaation. Näin 

opinnäytetyöstäni muotoutui produktio, joka tuottaa sekä kirjallisen osuuden, että 

animaatiomuotoisen videon. Idean animaatioon sain lapsiryhmässäni tehdes-

sämme elokuvia ja animaatioita leluilla ja legoilla. Lapset ovat kehittäneet koko 

kauden kestävän leikin Duplo legoista, jonka pääosassa ovat ”Pehkoset”. Olen 

riemulla seurannut vuoden aikana Pehkopojan ja Pehkosiskon elämää. Nyt Peh-

koset pääsivät animaatiooni kertomaan valokuvaseinästä ja esittelemään sen ra-

kentamista.  

 

Animaatio on tekniikka, jossa elokuva toteutetaan kuva kuvalta. Animaatio voi-

daan valmistaa tekemällä pieniä muutoksia fyysiseen malliin ja kuvaamalla muu-

tokset. Kun filmi näytetään normaalinopeudella, peräkkäin nopeasti vaihtuvat ku-

vat luovat illuusion liikkeestä. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Animaatio)  

 

Tämän opinnäytetyön animaatio on toteutettu iPhone puhelimen Stopmotion oh-

jelmalla. Valmis animaatio siirrettiin ensin Stopmotion ohjelmasta puhelimen iMo-

vie ohjelmaan, ja sitten tietokoneen iMovie ohjelmaan lopullista editointia varten. 

Puhelimen ohjelmat valitsin käytännön syistä. Näin minun oli helppo aloittaa edi-

tointi itsenäisesti ilman ulkopuolista apua.  
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Osasin jo valmiiksi käyttää hyvin Stopmotion ohjelmaa. Hain kuitenkin lisätietoa 

hyvän animaation tekemisestä, jotta animaatiosta tulisi mahdollisimman sujuva 

ja visuaalisesti helppo katsella. Apuna olen käyttänyt seuraavia nettisivustoja: 

http://kaikkikuvaa.fi/tutoriaalit/animaatio/ 

https://www.roihuvuori.fi/roihukino/tabletilla-ja-puhelimella-animointi-stop-mo-

tion-studion-avulla/ 

https://peda.net/kulkuri/kulkurikoulu/il/metsa/joulukuu/opi/tee-itse-animaatio  

 

Pohdin valmiiksi legohahmojen koon, jotta niitä olisi helppo käsitellä. Myös muun 

rekvisiitan tuli olla sopivan kokoista. Esimerkiksi viivain, sakset ja kynä sekä kar-

tongin palanen. Legohahmojen ulkomuodon piti myös olla väreiltään sopiva ani-

maation visuaalisen selkeyden vuoksi. Taustaksi valikoin ison, valkoisen paperi-

rullan helpottaakseni legojen ja rekvisiitan näkymistä kuvassa. Valkoinen tausta 

oli myös hyvä ajatellen jatkossa liitettäviä tekstejä. Myös valaiseminen oli hel-

pompaa valkoiselle taustalle. 

 

Ennen kuvaamista video täytyi suunnitella hyvin ja saada sen sisältö valmiiksi. 

Tutkin netistä ohjeita hyvän koulutusvideon tekemiseen ja olen käyttänyt ohjeena 

seuraavia lähteitä: 

 https://www.kuulu.fi/blogi/pohdittavaa-ennen-videotuotannon-tilaamista/  

https://www.kuulu.fi/blogi/videon-tekeminen-ilman-ammattilaisvalineita/  

https://yle.fi/uutiset/osasto/uutisluokka/opettaja_nailla_ohjeilla_teet_hyvan_vi-

deon__katso_yle_uutisluokan_opetusvideot/9347161.  

Olen käyttänyt myös Youtubesta löytyviä iMovie oppaita hyväkseni. 

Koska video on animaatioksi koottu kokonaisuus, ääneksi valikoitui vain musiikki. 

Kerronta on tekstein. Yllä mainittujen lähteiden mukaan tekstit selkeyttävät vi-

deon sisällön paremmin kuin puhe, varsinkin kun teen videon itse ja äänentoiston 

laatu ei ole ammattitasoinen.  

 

Pyysin ja sain luvan päästä kuvaamaan työpaikalleni viikonloppuisin kaikessa 

rauhassa. 

 

Animaation käsikirjoitusta lähdin työstämään heti, kun olin saanut idean animaa-

tiosta ja sen päähenkilöistä, legohahmo ”Pehkosista”. Pohdin omaa 
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seinänrakennusprosessiani ja lähdin kirjaamaan rakentamisen vaiheita. Kirjoitin 

useampaan kertaan vaiheita paperille tekstinä sekä sarjakuvana, samalla kun 

käytännössä rakensimme ja purimme lasten kanssa seinää. Lopulta käsikirjoitus 

muotoutui (liite 1) ja pääsin aloittamaan koekuvaukset. 

 

Animaation kuvaamiseen valmistauduin useilla harjoituskuvauksilla. Ensin selvi-

tin kuinka pienillä siirtymillä animaatiosta tulisi riittävän sujuva. Mainittujen lähtei-

den mukaan liikkeen sujuvuus ja vauhti riippuu siitä, kuinka monta kuvaa toimin-

nasta otetaan. 

 

Animaatio oli helppo toteuttaa, sillä se tehtiin yhdestä kuvakulmasta ja kameraa 

ei tarvinnut siirrellä. Animaatiossa on kaksi animaatio osaa ja loput osat ovat still-

kuvia, jotka editoitiin sujuvaksi kokonaisuudeksi. 

 

Tein useamman version animaatiosta itse, jonka jälkeen lopullisen editoinnin teki 

poikani Rasmus Brunila. Olin itse mukana koko editointiprosessissa. Editointi oli 

animaation tekemisen työläin osuus ja vei aikaa paljon. Animaatiota ja sen eri 

versioita koe katseltiin useaa kertaan. Näytin sitä sekä varhaiskasvattajille, että 

täysin eri alan ihmisille, jotta saisin selville, onko animaation viesti riittävän sel-

keä, vaikkei tuntisi varhaiskasvatusta ammatillisesti. Lopputulosta muokattiin 

useaan kertaan. Valmiin animaation lähetin työyhteisööni arvioitavaksi.  

 
5.4 Arviointi 

 

Animaation arviointi suoritettiin kahdella tasolla. Itsearviointina ja työyhteisön ar-

viointina.  

Lähetin valmiin animaation jokaiseen työyhteisömme ryhmään ja pyysin arvioin-

nin valmiilla lomakkeella. (liite 4) Lomakkeen saattoi helposti täyttää sähköisesti 

Google Forms sivustolla. Kevään poikkeustilan vuoksi osa päiväkodin työnteki-

jöistä ei ollut paikalla, ja pyysin arviota paikallaolijoilta mahdollisimman laajasti. 

Arviointiin vastasivat varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajia sekä yksikön 

esimies.  

 

 



34 
 

 

 ARVIOINNIN TULOKSET 

 

 

Sain kymmenen vastausta työyhteisöstäni arviointilomakkeella. Vastaukset olivat 

hyvin yhteneväisiä ja vastausten perusteella en enää lähtenyt muokkaamaan ani-

maatiota, vaan totesin että se on selkeä ja ymmärrettävä sellaisenaan. Vastauk-

set kertoivat, että animaatio antaa selkeän kuvan pedagogisen valokuvaseinän 

rakentamisesta ja tarkoituksesta. Animaatio on vastaajien mukaan visuaalisesti 

selkeä, eikä parannusehdotuksia tullut. Vastaajien mukaan positiivista oli ani-

maation hauskuus sekä sopiva kesto. 

 

Itsearviointi nousi tärkeään rooliin, sillä se koskee myös opinnäytetyön teoreet-

tista ja kirjallista sisältöä. Työyhteisö arvioi vain animaatiota.  

 

  

6.1 Itsearviointi 

 

Olen toteuttanut opinnäytetyön itsearviointia ja animaation suunnittelua havain-

noimalla seinällä toimimista jo syyskaudesta 2019 ja jatkanut sitä keväälle 2020.  

Havainnoinnin ja suunnittelun dokumentointi on tapahtunut valokuvaamalla, sekä 

vapaamuotoisen oppimispäiväkirjan täyttämisellä. Opinnäytetyön aihe on itsel-

leni tärkeä, sillä olen kehitellyt pedagogista valokuvaseinää jo useita vuosia eri 

työyhteisöissä ja kokenut sen todella käyttökelpoiseksi työmenetelmäksi. Opin-

näytetyötä oli helppo lähteä työstämään, sillä omat kokemuksen seinän rakenta-

misesta vahvistivat ajatuksia sen mahdollisuuksista hyödyttää myös muita var-

haiskasvatuksen ammattilaisia. Haastavaa oli pohtia, miten saisin työstettyä sel-

keän kokonaisuuden opinnäytetyöhöni ja tuotettua riittävän vahvan teorian ani-

maation tueksi.  

 

Aiheeni löydyttyä ohjaavalta opettajalta tuli idea, että opinnäytetyöni voisi olla 

produktiomuotoinen ja siinä voisi tuottaa jonkinlaisen opasvideon. Innostuin vi-

deomahdollisuudesta. Päätin heti, että haluan tehdä hauskan ja helposti katsot-

tavan videon, joka jollain tavalla heijastelee työtämme varhaiskasvatuksessa las-

ten kanssa. Kuitenkin niin, että itse asia tulee selkeästi esille.  
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Tutui riskiltä valita animaatio videon toteutukseen. Onnistuessaan, se olisi var-

masti hyvä, mutta koin myös, että mahdollisuus epäonnistumiseen on olemassa 

ja videosta tulisi epäselvä, eikä toisi esiin varsinaista tarkoitusta.  

 

Animaation tekeminen on ihan fyysisestikin kovaa ja tarkkaat työtä, jotta siitä tulisi 

riittävän sujuva. Aikaa meni paljon pienten yksityiskohtien hiomiseen ja testiani-

maatioiden tekemiseen. Useamman version tekeminen mielestäni kuitenkin kan-

natti, sillä opin jokaisen version tekemisestä jotain uutta.  

 

Ensimmäiset animaation versiot tein pienemmillä legoilla ja isommilla siirtymillä, 

jolloin itse animaation tekemiseen meni vähemmän aikaa, mutta lopputulos ei 

ollut yhtä sujuva. Päätin käyttää enemmän aikaa ja pienempiä siirtymiä. Isompia 

legoja oli helpompi käsitellä ja vaihdoin alkuperäiset isompiin. Tärkeää oli myös 

varata jokaiseen kuvaussessioon riittävästi aikaa hiljaisessa päiväkodissa. Ani-

maation tekoon täytyy keskittyä ja ympärillä ei saa olla esimerkiksi varjoja ja valoa 

häiritseviä liikkuvia tekijöitä. 

 

Testianimaatioiden avulla pystyin myös käymään animaation asiasisältöä läpi 

konkreettisesti sekä muokkaamaan sitä. Pyrin ajattelemaan animaatiota täysin 

asiasta tietämättömän silmin, jotta mukaan tulisi kaikki tarpeellinen. Tämä ei ollut 

kovin helppoa, sillä valokuvaseinä on niin selkeä kokonaisuus itselleni sen pa-

rissa vuosikausia työskenneltyäni. Näytin animaatioversioita kollegalle töissä 

sekä myös ihmiselle, joka ei tunne varhaiskasvatusta, jotta sain selville, onko ani-

maatio ymmärrettävä kokonaisuus.  

 

Jotta animaation käyttö olisi mahdollisimman selkää ja helppoa, tein lisäksi kirjal-

liset animaation käyttöohjeet. (liite 2)  

 

Olen erittäin tyytyväinen animaatioon ja iloinen että se on koettu selkeäksi ja 

hauskaksi kokonaisuudeksi. Mielestäni tavoitteeni innostavan ja visuaalisesti 

mielekkään opasvideon tuottamisesta täyttyivät hyvin. Sain tiivistettyä seinän tar-

koituksen ja sen rakentamisohjeet alla kolmeen minuuttiin.  
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Opinnäytetyön kirjallinen osuus tuntui vaikealta koostaa. Oli tärkeää saada pitävä 

ja riittävän laaja teoriaosuus animaation tueksi. Tämä oli varmasti omalla kohdal-

lani koko opinnäytetyön hankalin osuus ja samaan aikaan myös antoisin osuus. 

Koen edelleen, että pedagogisen valokuvaseinän teoriaosuutta voisi entisestään 

vahvistaa. Ehkä se tapahtuu, kun jatkan seinän käyttämistä ja käytännössä pää-

sen sitä kehittämään. Teorian rajaaminen ja sen liittäminen jo valmiiksi käyttä-

määni menetelmään vei aikaa. Vaikka olen hyvin perillä seinän hyödyistä, tuntui 

välillä hankalalta pukea se kaikki sanoiksi ja varteenotettavaksi teoriaosuudeksi. 

Toisaalta, jatkossa kun kerron opinnäytetyöstäni, osaan perustella sitä myös laa-

jemmin, juuri kirjoittamani teorian pohjalta.  

 

6.2 Arviointi työyhteisössä 

Lähetin animaation työyhteisöni jäsenille. Lähetin myös arviointilomakkeen (kts 

liite 5) saadakseni tietoa animaation ymmärrettävyydestä ja visuaalisesta selkey-

destä. Työyhteisössä on 20 työntekijää. Opettajia, lastenhoitajia ja johtaja. Vas-

tauksia tuli yhteensä kymmenen.  

 

Arvion mukaan animaatio on ymmärrettävä ja välittää selkeästi miten pedagogi-

nen valokuvaseinä rakennetaan, sekä antaa selkeän kuvan miksi pedagoginen 

valokuvaseinä rakennetaan. Vastausten mukaan animaatio on myös visuaalisesti 

selkeä. Parannusehdotuksia ei tullut ja vastaajat kokivat 100% että voisivat käyt-

tää menetelmää apuna omassa työssään.  
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 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Pohdin paljon opinnäytetyön edetessä pedagogisen valokuvaseinän ja animaa-

tion suhdetta. Olen pyrkinyt pitämään kirkkaana mielessä animaation tavoitteet 

ja tarkoituksen sekä kohderyhmän. Välillä oli vaikeaa pitäytyä videon tuottami-

sessa ja sen sisällöissä, uppoutuessani itse seinän maailmaan.  

 

Olen innoissani ja ylpeäkin valokuvaseinästä ja sitä on ollut helppo toteuttaa työn 

ohella. Olen saanut siitä kollegoilta myönteistä palautetta. Osa kollegoista on 

käynyt kuvaamassa seinää ja ottamassa mallia siitä. Heillä toteutus on alkanut, 

mutta jäänyt sitten ehkä muiden tekemisten jalkoihin. Toivon että tämän produk-

tion avulla voin innostaa ja helpottaa pedagogisen valokuvaseinän rakentamista.  

Pedagoginen dokumentointi saatetaan kokea työläänä. Itse kuitenkin kokisin 

asian olevan täysin päinvastoin. Tarvitaan varmasti hieman avointa mieltä ja van-

hojen toimintatapojen hellää ravistelua. Tilaa pedagogiselle dokumentoinnille ja 

valokuvaseinän rakentamiselle löytyy kyllä, kun luopuu jostain muusta. Ehkä jos-

tain, mikä ei enää palvele yhtä hyvin uuden varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teita.  

 

Kokemukseni mukaan pedagogisen valokuvaseinän rakentamisen esteeksi saat-

taa tulla valokuvien käsittelyn osaamattomuus. Myös Rintakorpi pohtii samaa pu-

huessaan mediaosaamisesta, jotta pedagoginen dokumentointi toteutuisi käytän-

nössä. Pedagoginen dokumentointi on tällä hetkellä paljon puhuttu aihe varhais-

kasvatuksessa ja vaikka se onkin käyttökelpoinen ja loistava menetelmä, se on 

myös vaativaa. Koko työyhteisön tulisi käydä arvokeskustelua, jossa sitoudutaan 

pedagogisen dokumentoinnin edellyttämään työtapaan. (Rintakorpi, 2017, 50.) 

Olen mediaosaamista helpottaakseni koonnut, valokuvien siirtoon ja käsittelyyn 

tarkoitetun pikaoppaan, jonka avulla valokuvien siirto ja käsittely helpottuu. (Liite 

3) 
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7.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Jotta animaatio tarjoaisi todella varteenotettavan menetelmän varhaiskasvatta-

jille käyttöön, olen työstänyt sen teoriaa moneen kertaan ja ajatuksella. ”Ilman 

teoriaa on vaikea saavuttaa syvällistä ymmärrystä, ja ilman syvällistä ymmärrystä 

toiminnasta tulee helposti päälle liimattua ja keinotekoista. Sellainen toiminta ei 

yleensä ole kovin pitkäikäistä eikä tuota pysyviä tuloksia, saati sitoutua teki-

jäänsä” (Leskisenoja, 2019, 13) Leskisenojan mukaan tällä hetkellä suuri osa 

opetus- ja kasvatushenkilöstöstä tekee hyvinvointityötä selkäydinohjauksessa il-

man selkeitä päämääriä ja niiden saavuttamiseen perustuvaa arviointia. Hyvin-

vointityöhön saadaan aivan uudenlaista ryhtiä, kun se ankkuroidaan teoriaan. 

(Leskisenoja, 2019, 63.) 

 

Olen kiinnittänyt huomiota, että opinnäytetyössäni ja animaatiossa ei näy lapsia 

tunnistettavasti. Jossain kohtaa opinnäytetyötä ja animaatiota on kuitenkin kuva-

materiaalia, joissa lapset näkyvät hyvin pienellä ja tunnistamattomasti. Tämän 

vuoksi olen pyytänyt ryhmäni lasten vanhemmilta luvan opiskeluuni liittyvään ku-

vaamiseen. Vanhemmat ovat tietoisia opiskelustani ja ovat myös nähneet opin-

näytetyöni videon.  

 

Videon editoinnin teki poikani Rasmus Brunila hyvin taitavasti ja hänen nimensä 

ja yhteystietonsa näkyvät videon lopputeksteissä. Teimme hyvää yhteistyötä am-

matillisista lähtökohdista, jossa minä olin tuottaja ja poikani osaava editoija. Hän 

saa työstä maininnan ansioluetteloonsa.  

 

Olen tehnyt opinnäytetyötäni hyvin itsenäisesti. Olen myös vahaiskasvatusryh-

mäni ainoa kasvattaja, ja olen ottanut huomioon, ettei opinnäytetyön tekeminen 

millään tavalla häiritse opettajan työtäni. Lapset ovat tietoisia opiskelustani ja 

ovat olleet innoissaan animaatiosta, jossa seikkailevat tutut legohahmot. He ovat 

myös saaneet animaation katseltavakseen. Olen keskustellut päättötyöstäni työ-

yhteisössä, johtajan ja kollegoiden kanssa, mutta koska minulla ei ole omaa tii-

miä, niin keskustelu on jäänyt liian vähäiseksi. Tätä keskustelua olisin voinut 

tehdä enemmänkin työn edetessä saadakseni palautetta työn vaiheista ja tar-

peellisuudestakin. Työn tarpeellisuus on tullut esiin lähinnä vuosien aikana eri 
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työyhteisöiden palautteesta, kun olen seinää käyttänyt. Työyhteisö on osallistu-

nut työhöni animaation arvioijina.  

 

Hankkeen edetessä olen jäänyt pohtimaani julkista dokumentointia. Kun teen do-

kumentaatiota omasta työstäni, yritänkö vaikuttaa siihen ns. positiivisesti, vai an-

nanko arjen ja työn jäljen näkyä sellaisena, kun se on, vaikka se ei aina näyttäy-

tyisi täydellisenä tai edes hyvänä? Rintakorpi toteaakin väitöskirjassaan, että Pe-

dagoginen dokumentointi ei ole neutraali ja objektiivinen prosessi, vaan se avaa 

reitin sekä sosiaalisen todellisuuden myönteiseen, että kielteiseen muokkaami-

seen Dokumentointiin liittyvät eettiset kysymykset ovat keskeisiä, kun dokument-

teja tuotetaan ja tarkastellaan. Dokumentoija käyttää valtaa. Hän valitsee doku-

mentoivakseen tiettyjä asioita ja jättää toiset ulkopuolelle (Rintakorpi, 2018, 15.) 

Kokemukseni mukaan lasten ollessa vahvasti mukana prosessissa, kädenjälki on 

aidompi ja esiin tulee nimenomaan lasten valitsemia kuvia ja tapahtumia. Toki 

kasvattajakin valitsee, mutta yhdessä lasten kanssa. Todenmukaisuuteen ja ai-

touteen tulee mielestäni kuitenkin kiinnittää huomiota koko prosessin aikana.  

 

Kun dokumentoidaan, kasvattajan on aina hyvä lähteä siitä ajatuksesta, että 

huoltajalla on halutessaan oikeus saada nähtäväkseen kaikki, myös epäviralliset 

tai henkilökohtaiset lastaan tai perhettään koskevat dokumentit. (Koivunen, Leh-

tinen, 2016, 81) Kaikki pedagogisen valokuvaseinän kuvat siirretään kansioon, 

joka on lasten ja vanhempien saatavilla koko ajan. Kansioon kerätään koko vuo-

den kuvat järjestyksessä. Varhaiskasvatusvuoden jälkeen kuvat voidaan siirtää 

lasten omiin kasvunkansioihin. 

 

Dokumentointia kohtaan on esitetty myös kritiikkiä, ja sitä tulee mielestäni pohtia 

omalla kohdalla kasvattajana kuin ammatillisissa tiimeissäkin. Rintakorven mu-

kaan tutkimuksissa on havaittu, että dokumentaatiota tekevät varhaiskasvattajat 

saattavat vetäytyä vuorovaikutuksesta lasten kanssa muuttuen hiljaisiksi tarkkai-

lijoiksi. (Rintakorpi 2017, 50.) Oman kokemukseni mukaan lasten ollessa vah-

vasti mukana dokumentoinnissa, myös kasvattaja on läsnä. Tällöin dokumen-

tointi on hauskaa ja sitä tehdään ja asioita myös pohditaan yhdessä. Pedagogi-

nen valokuvaseinä on niin näkyvä ja konkreettinen menetelmä, että mielestäni 

lasten osallisuus ja kasvattajan läsnäolo toteutuu hyvin.  
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On myös havaittu, että dokumentoiva varhaiskasvattaja täyttää helposti vuoro-

vaikutustilanteet omilla käsityksillään eikä asetu aidosti ottamaan vastaan lasten 

näkemyksiä ja paneutumaan niihin. (Rintakorpi, 2017, 50.) Tätä olen pohtinut pal-

jon. Kuinka helposti tulee kiusaus tuottaa seinälle visuaalisesti onnistuneita pro-

sesseja ja upeilta näyttäviä kokonaisuuksia? Vaikka mielestäni kuitenkin se paras 

kokonaisuus on usein se, jossa kaikki pieleen menneetkin asiat ovat näkyvissä. 

Lapsethan harvoin niistä välittävät. Aikuisilla on helposti valmiina mielessään, mi-

ten asiat tulisi mennä, ja helposti johdattelemme lapsia ihan huomaamatta siihen 

oman ajatuksen suuntaan.  

 

On tärkeää pitää jatkuvaa keskustelua yllä pedagogisen dokumentoinnin hyö-

dyistä ja mahdollisista haitoista. Pedagogista valokuvaseinää voi toteuttaa ryh-

mäkohtaisesti, vaikka muu työyhteisö ei siihen sitoutuisikaan. Olen toteuttanut 

sitä myös itsenäisesti tiimin sisällä. Parhaan siitä tietysti saa irti, mitä laajemmin 

työyhteisö siihen sitoutuu. Seinä on yksi pedagogisen dokumentoinnin mene-

telmä muiden joukossa, mutta antaa mielestäni aika mukavan ja helpon mahdol-

lisuuden pedagogisen dokumentoinnin toteuttamiseen. On kuitenkin muistettava, 

että runsaskaan dokumentointi ei automaattisesti tee toiminnasta aikaisempaa 

laadukkaampaa. (Rintakorpi, 2017 50.) On tärkeää käydä keskustelua työyhtei-

sössä ja tiimeissä siitä, mistä näkökulmasta toimintaa dokumentoidaan ja mitä 

sillä halutaan saavuttaa. Tärkeää on myös keskustella ajankäytöstä. Miten doku-

mentointia voisi parhaalla tavalla toteuttaa osana päiväkodin arkea? Miten doku-

mentoinnin saisi liitettyä osaksi osallisuutta, arviointia ja suunnittelutyötä?  

 

 

7.2 Ammatillinen kasvu 

 

Varhaiskasvatuksen opinnot ja opinnäytetyö ovat olleet minulle suuren ammatil-

lisen kasvun aikaa. Lähdin opiskelemaan muunto-opiskelijana ja täydentämään 

sosionomin tutkintoani varhaiskasvatuksen opettajan pätevyydellä. Pohdin päät-

tötyön aihetta pitkään ja kun päätin tarttua aiheeseeni pedagogisen valokuvasei-

nän rakentamisesta, palaset loksahtivat paikalleen. Olen saanut tehtyä ja tuotet-

tua koulutusanimaation itse kehittelemästäni aiheesta. Siksi olen myös tuottanut 

sen ympärille teoriapohjaa, ja samalla ymmärtänyt kuinka tärkeää on pystyä 
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perustelemaan teorialla kaikki mitä kehittää ja tekee. Tämäkään menetelmä ei 

kehittyisi ja kasvaisi varteenotettavasti ilman hyvää teoreettista perustelua. Nyt 

ymmärrän itsekin paremmin pedagogisen valokuvaseinän tarkoitusta ja hyötyjä. 

Olen oppinut ajattelemaan seinää kriittisesti ja pohtimaan sen tarkoituksia laa-

jemmin. Pohdin edelleen mihin voisin vielä kiinnittää huomiota ja miten seinää 

voisi kehittää.  

 

Opiskelun ja opinnäytetyön aikana olen perehtynyt aivan tuoreeseen varhaiskas-

vatusalan kirjallisuuteen ja huomannut kuinka tärkeää on koko ajan päivittää ja 

ylläpitää ammatillista osaamista. Ihminen ja lapsi on niin kokonaisvaltainen ja ke-

hittyvä olento, että tutkimustieto ei lopu koskaan. Olen oppinut myös ajattele-

maan kokonaisvaltaisemmin ja laaja-alaisemmin. Kaikenlainen tutkimus ihmi-

sestä ja ihmisen historiasta kuuluu asiaan. Kaikesta voi oppia ja tuoda sen omaan 

työhön ja ammatilliseen reflektointiin.  

 

Sosiaalialan kompetenssien (AMK-verkosto 2016) mukaan sosionomin asiakas-

työn osaamisessa on olennaista osata luoda ammatillinen vuorovaikutus- ja yh-

teistyösuhde sekä arvioida asiakkaan palvelutarpeita. Mielestäni pedagoginen 

valokuvaseinä on edistänyt hyvän ja avoimen yhteistyösuhteen syntymistä van-

hempien kanssa. Seinä myös muistuttaa minua itseäni ammattilaisena pohti-

maan tätä yhteistyötä ja sen tärkeyttä.  

 

Sosionomin tulee myös osata arvioida asiakastyötä ja dokumentoida sitä asia-

kaslähtöisesti. Pyrin mm. valokuvaseinän avulla tuomaan varhaiskasvatuksen 

perusteita sekä omaa työtäni ja ammattitaitoani näkyviksi. Haluan tuoda ilmi 

kuinka lapset ja perheet ovat tärkeintä työssäni ja että aidosti välitän lapsen kas-

vatuksesta ja tulevaisuudesta. Sosiaalialan eettiseen osaamiseen kuuluu taito 

toimia ihmis- ja perusoikeussäädösten, sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten 

periaatteiden mukaisesti sekä yhdenvertaisuuden että tasa-arvon edistäminen. 

Tämän kaiken tulee olla näkyvää ja haluan valokuvaseinän avulla tuoda esiin 

lasten ja perheiden osallisuuden merkityksen työssäni. Sen että kaikilla on ja pi-

tääkin olla vapaus kertoa oma mielipide, silloinkin kun ollaan eri mieltä. Etenkin 

silloin. Eritoten haluan tuoda esiin lasten äänen tasa-arvoisen kuulumisen. 
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Sosionomin ja varhaiskasvatuksen opettajan työssä on kyettävä ammatilliseen 

kriittiseen reflektioon. Opiskelujen myötä ja opinnäytetyötä tehdessäni olen use-

ammankin kerran pysähtynyt miettimään, kuinka tärkeää varhaiskasvatus on ja 

kuinka tärkeää oma työ ja ammatillisuus on pitää jatkuvan pohdinnan alla. Viikoit-

taiset tiimikokoukset, oma suunnitteluaika, sekä koko työyhteisön yhteinen peda-

goginen pohdinta tuottaa laadukasta pedagogisesti perusteltua varhaiska-

satusta. Itse käytän osan suunnitteluajastani myös lasten kanssa arviointiin ja 

suunnitteluun. Lasten kanssa tehtävää arviointi ja suunnittelutyötä tulee vielä ke-

hittää paljon.  

 

Opinnäytetyön tekeminen on ehdottomasti kehittänyt myös sosionomilta vaadit-

tavaa tutkimuksellista kehittämis- ja innovaatio osaamistani. Erityisesti olen kiin-

nittänyt huomiota kehittämishankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 

sekä tutkimus- ja kehittämismenetelmien soveltamiseen toimintakäytäntöjen ke-

hittämiseksi. Myös tiedon tuottaminen ja arviointi hyvinvoinnin edistämiseksi on 

olennainen osa opinnäytetyötäni ja sen aihetta. Koen voimakkaasti pedagogisen 

valokuvaseinän parhaimmillaan edistävän päiväkotiryhmän, lasten ja vanhem-

pien yhteistä toimintaa ja hyvinvointia.  

 

Muunto-opiskelun ja opinnäytetyötä tehdessäni olen löytänyt taas oppimisen ilon. 

Se mainitaan yhtenä vahvuutena Huomaa hyvä! materiaalissa. (Uusitalo-Malmi-

vaara, Vuorinen, 2017). Halu päivittää ammatillista osaamista jatkuvasti ja pitää 

tieto taito ajan tasalla, tuo oman ammattiylpeyden uudelle tasolle. Mielestäni mei-

dän tulee itse sosionomeina tai varhaiskasvatuksen ammattilaisina ensin uskoa 

itseemme varteenotettavina ja tärkeinä yhteiskunnan tukipilareina. Vasta sitten 

voimme odottaa samaa uskoa ympäriltämme. Itse haluan olla luomassa varhais-

kasvatuksesta merkittävää ja erittäin varteenotettavaa aikaa lapsuudessa. Se 

toki on jo sitä, mutta kuinka paljon oikeasti arvostetaan varhaiskasvatuksen opet-

tajan roolia lapsen tulevaisuuden kannalta? Minulle useasti mainitaan kuinka tär-

keää ja merkittävää työtä teen. Olen täysin samaa mieltä, mutta samaan aikaan, 

jos kysyn kuinka moni oikeastaan tietää mitä työhöni kuuluu, ei monikaan osaa 

vastata. Itse uskon varhaiskasvatuksen mahdollisuuksiin niin paljon, että haluan 

osaltani olla vaikuttamassa positiivisen viestin levittämiseen. Ja se lähtee oman 

ammatillisuuteni tunnustamisesta ja monipuolisesta osaamisesta.  
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Nyt oppimisen ilon löydyttyä, aion jatkaa opiskelua. Haluan päivittää sekä saada 

uutta tietoa lapsesta ja lapsen kehityksestä sekä mahdollisuuksista vaikuttaa yhä 

useamman lapsen ja perheen elämään ja tulevaisuuteen. Haluan myös oppia it-

seni ja työyhteisön johtamisesta, jotta jonain päivänä voisin toteuttaa laadukasta 

varhaiskasvatusta kenties oman päiväkotini johtajana.  

 

7.3 Johtopäätökset ja kehitysideat 

 

Olen innoissani ja ylpeä valokuvaseinästä. Sitä on ollut helppo toteuttaa työn 

ohella ja olen saanut siitä kollegoilta myönteistä palautetta. Osa kollegoista on 

käynyt kuvaamassa seinää ja ottamassa mallia siitä. Heillä toteutus on alkanut, 

mutta jäänyt sitten ehkä muiden tekemisten jalkoihin.  

 

Itse koen valokuvaseinän kuitenkin niin mahtavana työkaluna, että haluan kan-

nustaa siihen tutustumista. Se saattaa vaatia sen, että opettaja luopuu jostain 

muusta, saadakseen aikaa tehdä ja toteuttaa valokuvaseinää.  

 

Tiedostan myös, että toteuttaakseen valokuvaseinää, sen käyttäjällä tulee olla 

valmiiksi tietotaitoa ottaa kuvia ja käsitellä niitä tietokoneella, jotta ajatuskaan täl-

laisen seinän toteuttamisesta tuntuisi mielekkäältä. Haluaisin liittää työhöni valo-

kuvien käsittelyoppaan perustyökaluilla, mikäli joku haluaa harjoitella mediataito-

jaan.  

Uskon kuitenkin, että elämme tällä hetkellä sitä aikaa, jolloin valmistuvat varhais-

kasvatuksen ammattilaiset osaavat jo valmiiksi riittävän tietotaidon toteuttaak-

seen valokuvaseinää. Kokemuksen mukaan tällä hetkellä vielä osa henkilökun-

nasta ei halua edes yrittää, ja kokee tämänlaisen työskentelyn liian työläänä ja 

aikaa vievänä.  

 

Se mihin jatkossa haluan kiinnittää huomiota ja kehittää, on erityisesti vanhem-

pien osallisuus. Näen mahdollisuuksia, mutta ainakaan vielä ne eivät toteudu täy-

sin. Miten käytän seinää vielä paremmin innostaakseni vanhempia kiinnostu-

maan päiväkotiarjesta enemmän? Kokemukseni mukaan kasvattajan on pidet-

tävä seinä päivitettynä, ja muistutettava sen olemassa olosta aktiivisesti. Tällä 

hetkellä olemme lasten kanssa tulostaneet seinälle. myös heidän kotonaan 
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ottamia kuvia, joita vanhemmat ovat lähettäneet minulle. Se on ollut askel oike-

aan suuntaan. Rintakorpi väitöskirjassaan toteaa, että jos varhaiskasvatusta tar-

kastellaan ja kehitetään monipuolisella tavalla, lasten ja vanhempien tulisi voida 

tuottaa, valita ja reflektoida dokumentteja varhaiskasvattajien lisäksi ja heidän 

kanssaan. Tällöin heidän mahdollisuutensa osallistua kasvatusyhteisön keskus-

teluun demokraattisesti lisääntyvät. Lasten, vanhempien ja varhaiskasvattajien 

vuorovaikutukselliset tulkinnat tuottavat yhdessä tilannesidonnaisia merkityksiä 

ilmiöille. Pedagogisen dokumentoinnin prosessin kautta voidaan yhdessä selvit-

tää, mitä valintoja tehdään ja mitä tavoitellaan tai vältetään (Rintakorpi, 2018, 15.) 

Tutustuessani jo mainittuun Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan varhaiskas-

vattajien tekemään Elämänseinään, huomasin että pedagogisella valokuvasei-

nällä voisi näkyä lasten käden jälki enemmän ja konkreettisemmin. Elämän seinä 

kootaan valkotaululle, joka mahdollistaa lasten omin käsin tehdyt kirjoitukset ja 

piirrokset. Myös pedagogisella valokuvaseinällä voisi jatkossa näkyä enemmän 

lasten käden jälki, esimerkiksi juuri piirrosten avulla. Omin käsin tuotetulle mate-

riaalille voisi varata oman tilan seinältä.  

 

Jatkossa haluaisin myös arvioida itse seinää, sen käyttöä ja toimivuutta. Tämän 

opinnäytetyön arvioinnin kohteena oli animaatio ja sen toimivuus. Haluan lähteä 

kehittämään seinää toimivammaksi ja helpommaksi käyttää.  

 

Toivon että esim. Espoon kaupungin koulutusvastaavat innostuisivat animaati-

osta ja siihen liittyvästä materiaalista, jolloin tulevaisuudessa voisin viedä tietoa 

pedagogisesta valokuvaseinästä eteenpäin mahdollisimman monen tietoisuu-

teen ja käyttökelpoiseksi työkaluksi. Olen myös valmis kertomaan seinästä 

enemmän ja kouluttamaan sen käyttöä muille kasvattajille.  
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LIITTEET 

LIITE 1 Animaation käsikirjoitus 

 

Musiikki iMovien kirjastosta ------- 

Pedagogisen valokuvaseinän rakentaminen (ensimmäinen musta ruutu) 

 ”Pehkoset” esittelevät seinän rakentamisen 

- ”Hei me olemme Pehkoset”  

- ”Nyt kerromme teille, miten ja miksi rakentaa pedagoginen valokuvaseinä” 

- ”Nyt tehdään valokuvaamisesta pedagogista” ja ”Tuodaan vasu näkyväksi 

sanoin ja kuvin” (Kuva täytetystä seinästä) (Ken Burns) 

- ”Entä jos voisi toteuttaa…” (Pehkosisko kävelee pois) 

- ”Vasun monia osa-alueita helposti?” (Pehkoset nostavat pedagogisen toi-

minnan viitekehyksen) ”Ja saada tärkeää työtämme näkyväksi” 

- ”Pedagoginen dokumentointi”  

- ”Osallisuus” (samaan ruutuun) 

- ”Suunnittelu ja arviointi” (samaan ruutuun) 

- ”Ryhmävasu” (samaan ruutuun) 

- ”Vasu näkyväksi” (samaan ruutuun) 

- Lisäksi: (Uusi ruutu) 

- ”Tämä on hauskaa!” (Uusi ruutu) 
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- ”Tarvitset vain:” (Pehkosisko kävelee pois) 

- ”KARTONGIN” (Pehkosisko palaa kartongin kanssa) 

- ”SAKSET” (Ilmestyvät) 

- ”VIIVAIMEN” (Ilmestyvät) 

- ”KYNÄN” (Ilmestyvät) 

- ”SINITARRAA TAI NASTOJA” (Ilmestyvät) 

- ”Mittaa 2 cm pitkästä reunasta” (Pehkopoika mittaa ja piirtää) 

- ”Leikkaa 4 suikaletta” (Pehkopoika leikkaa ja Pehkosisko auttaa) 

- Suikaleet ilmestyvät 

- ”Aseta neliöksi seinälle” (Pehkoset rakentavat suikaleista neliön) 

- ”VALMIS!!” (Pehkoset nostavat kädet ilmaan) 

- ”Lisää viereen pedagogisen toiminnan viitekehys” (kuvana viitekehys) 

(Blurr) 

- Kuva tyhjästä pedagogisesta valokuvaseinästä. (Blurr) 

- ”Pidä kuvausvälineet saatavilla…) (Kuva Pehkosista kameran, tabletin ja 

puhelimen kanssa) 

- ”Ja menossa mukana” (3 Still kuvaa lapsista kuvaamassa) (Ken Burns) 

(Blurr) 

- ”Siirrä kuvat koneelle, käsittele ja lisää tekstit. Käytä apuna pedagogisen 

toiminnan viitekehystä” (kuva Pehkosista tietokoneen päällä. (Blurr) 

- ”Tulosta” (Kuva Pehkosista tulostimella” 

- ”Lisätkää kuvia yhdessä” ja ”Parhaat hetket näkyviin) (Animaatio täytty-

västä seinästä)  

- ”Mitä on tehty ja miksi” (Kuva lapsesta katselemassa seinää) (Blurr) 

- ”Kk:n jälkeen siirrätte kuvat yhteiseen kansioon (Kuva kädestä ottamassa 

kansiota hyllystä) (Blurr) 

- ”Yhdessä ihaillen ja muistellen” (Kuva lapsesta kuvien äärellä) (Ken 

Burns) (Blurr) 

- Kansio Lapsille (Kuva pojasta katsomassa kansiota) (Kuva kansiosta auki) 

(Blurr) 

- Kansio Vanhemmille (Kuva vanhemmasta osoittamassa kansiota lapselle)  

(Blurr) 

- Kansio Opettajalle (Kuva kansiosta, päiväkirjasta ja tietokonesta) (Blurr) 

- ”Apuna suunnittelussa ja arvioinnissa” (Kuva viitekehyksestä) (Blurr) 
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- ”Sekä ryhmävasun kirjaamisessa” (Kuva ryhmävasusta tietokoneella) 

(Blurr) 

- ”Kiitos ja hauskoja hetkiä seinällä” (Kuva Pehkosista seinän äärellä) (Blurr) 

- Musta ruutu -) Lisätietoja: Paivi.brunila@kolumbus.fi, Animaatio: Päivi 

Brunila, Editointi:Rasmus Brunila – Rasmus.A.Brunila@gmail.com, Saa-

tavilla myös: Valokuvakäsittelyn pikaopas, Kirjalliset Pedagogisen valoku-

vaseinän ohjeet sekä Teoriaosuus (Fade out) 

 

 

LIITE 2 Näin rakennat pedagogisen valokuvaseinän – ohje animaation tueksi 

 

Näin rakennat pedagogisen valokuvaseinän – ohje animaation tueksi 

 
Nyt tehdään valokuvaamisesta pedagogista ja vasusta näkyvä! 

Voitte toteuttaa vasun monia osa-alueita helposti ja saada tärkeää työtämme nä-

kyväksi: 

- Pedagoginen dokumentointi 

- Osallisuus 

- Suunnittelu ja arviointi 

- Ryhmävasu  

- Vasu näkyväksi 
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1. Pohtikaa miten ylläolevat varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet toteutu-

vat ryhmässänne. Miten toteutatte nyt ja mikä on tavoitetila. Pitäkää peda-

gogisen toiminnan viitekehystä mukana keskusteluissa.  

 
2. Miettikää, minkälaista mediaosaamista tiimissänne on. Valokuvaus, ku-

vien siirto ja muokkaus. (kts. valokuvien siirtoon ja muokkauksen pika-

opas) 

3. Pohtikaa miten pedagogisen seinän toteuttaminen istuisi tiiminne arkeen.  

4. Varatkaa aikaa seinän rakentamiselle. Joku tekee neliöt seinälle ja tulos-

taa koko kauden kuukausien nimet valmiiksi. Seinällä on näkyvissä 2 kk 

kerrallaan. Kuukauden jälkeen kuvat siirretään tarkoitukseen varattuun 

kansioon.  
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5. Varatkaa aikaa kuvien käsittelyyn. Kuka käsittelee ja lisää tekstit ja millä 

ajalla? 

6. Lisätkää kuviin pedagogiset tekstit. Esim. 

      
Ottakaa lapset mukaan prosessiin. Lapset voivat kuvata ja siirtää kuvia seinälle 

sekä purkaa seinää. Seinän kuvia voi käyttää hyväksi ns. tuumaustauoissa tai 

lasten kokouksissa.  
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7. Pitäkää kansio näkyvillä ja saatavilla. Lapset rakastavat katsella kuvia 

omista tekemisistään, onnistumisistaan ja itse ottamistaan kuvista.  Muis-

tuttakaa myös vanhempia kansiosta. Katselkaa yhdessä lasten ja van-

hempien kanssa.  Käyttäkää sitä myös vasukeskusteluissa ja vanhem-

painilloissa. 

 

          
 

8. Käyttäkää kansiota ja kuvia apuna ryhmävasun kirjaamisessa, suunnitte-

lussa ja arvioinnissa. Tässäkin taas mukana pedagogisen toiminnan viite-

kehys. Esim. onko pariin viimeiseen kuukauteen mahtunut kaikkia 
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oppimisen alueita? Oletteko ottaneet lapset ja heidän mielipiteensä huo-

mioon? Onko toiminnassanne toteutunut laaja-alainen osaaminen? En-

täpä miten toiminnassa on näkynyt arvoperusta ja oppimiskäsitys? 

9. Pitäkää hauskaa. Opetelkaa välineiden käyttäminen hyvin. Valokuvatkaa 

paljon! 

 

   

LIITE 3 Valokuvien siirto pedagogista valokuvaseinää varten – pikaopas 

 

VALOKUVIEN SIIRTO PEDAGOGISTA VALOKUVASEINÄÄ VARTEN 

(PC koneilla, jotka tavanomaisesti Espoon Kaupungin käytössä) 

Liitä valokuvauslaite tietokoneeseen ja salli laitteen käyttää kuvia  

  
 

1. Etsi resurssienhallinnasta käyttämäsi laite 
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2. Valitse Internal Storage – DCIM – APPLE (tai laite joka on käytössäsi) 

 

   
 

3. Valitse kuva kaksoisklikkaamalla hiiren vasenta näppäintä 

 
 

4. Kopioi kuva (hiiren oikea näppäin ja kopioi) 
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5. Avaa Word 

 
 

6. Liitä kuva (ctrl + v) 

 
 

7. Valitse kuva klikkaamalla hiiren vasenta näppäintä kuvan päällä ja voit 

muotoilla kuvaa. (kuvan ympärille tulee pienet valkoiset pallot, jolloin tiedät 

kuvan olevan valittuna) HUOM! Näistä valkoisista palloista vetämällä, voit 

pienentää tai suurentaa kuvaa. 
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8. Jos kuva ei oikeinpäin oikaise se ympyränuolen avulla. Tartu nuoleen, 

pidä hiiri pohjassa ja liikuta samanaikaisesti hiirtä tai sormea 

ohjauspaneelilla. 

 
9. Jos haluat kehyksiä, valitse taas kuva ja klikkaa muotoile – näppäintä. 

Valitse kehys. 
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10. Kokoa voi muuttaa valkoisista palloista raahaamalla tai rajata kun valitset 

kuvan, klikkaat hiiren oikeaa näppäintä ja valitset rajaa. 

  
11. Rajaa kuva tarttumalla mustaan reunukseen tai kulmaan ja vetämällä sitä 

haluamaasi kohtaan. 

 

12. Tulostus (ctrl + p)  
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13. Ennen tulostusta valitse tulostimen ominaisuudet ja valitse täysväri sekä 

paina ok. Ennen tulostusta valitse asetuksista tulostus ”tulosta 

yksipuolisena” eli vain sivun toiselle puolelle. TULOSTA! 

 

  
 

 

 

LIITE 4 Arviointilomake 

 https://forms.gle/egu15ZFvchftsBnEA  

 

Arviointi animaatiosta – pedagogisen valokuvaseinän rakentaminen 

1. Antoiko animaatio selkeän kuvan pedagogisen valokuvaseinän rakenta-

misesta? Kyllä/Ei (Miksi ei?) 

2. Antoiko animaatio selkeän kuvan pedagogisen valokuvaseinän tarkoituk-

sesta? Kyllä/EI (Miksi ei?) 

3. Oliko animaatio visuaalisesti selkeä? Kyllä/Ei (Miksi ei?) 

4. Voisiko animaatiota jotenkin parantaa? Miten? 

5. Koetko että itse voisit käyttää pedagogista valokuvaseinää menetelmänä 

työssäsi? Kyllä/ei 

6. Muita huomioita 
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LIITE 5 Lupa lapsen video- ja valokuvaukseen 

 

 

Lapseni____________________ saa esiintyä videoidussa ja valokuvatussa 

opiskelu materiaalissa syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana.  

 

Temmeltäjien opettaja Päivi Brunila opiskelee varhaiskasvatusta Diakonia am-

mattikorkea koulussa. 

 

 

 

 

__________________________  _______________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys  Paikka ja pvm 

 

 

 

 

 


