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1 Johdanto 
 

 

Opinnäytetyömme aiheena on kestävä kehitys ja ympäristökasvatus sekä niiden 

toteuttaminen varhaiskasvatuksessa. Työmme toimeksiantaja oli Joensuussa si-

jaitseva Tuulikanteleen päiväkoti. Toteutimme työmme toiminnallisena opinnäy-

tetyönä, jonka tuotoksena syntyi ympäristökasvatuksen opas. Opas ei ole opin-

näytetyön liitteenä, vaan löytyy erillisenä PDF-tiedostona. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuoda päiväkodin lapset sekä henkilökunta tie-

toisemmaksi ekologisen kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen ideologi-

asta sekä toteuttamisesta. Työn toiminnalliseen osuuteen kuului tutustumiskäynti  

päiväkodille sekä 3–5- vuotiaille lapsille pidetyt neljä toimintatuokiota. Opas sisäl-

tää ajankohtaista tietoa aiheesta sekä harjoituksia, joiden avulla lasten kanssa 

työskentelevät voivat toteuttaa ympäristökasvatusta lasten kanssa leikin keinoin. 

 

Kestävä kehitys pitää sisällään eri osa-alueita, joita käsittelemme työssämme. 

Pääpaino opinnäytetyössämme on ekologisella kestävällä kehityksellä ja ympä-

ristökasvatuksella. Ympäristökasvatusta tarkastelemme työssämme myös ekolo-

gisesta näkökulmasta. Kyseinen näkökulma valikoitui työn aiheeksi oman kiin-

nostuksemme sekä toimeksiantajan toiveen johdosta. Suomalaisessa varhais-

kasvatuksessa korostuu luonnon ja ympäristön merkitys osana kasvatusta. Var-

haislapsuus on otollista ja tärkeää aikaa ympäristökasvatuksen kannalta, mutta 

se on kuitenkin jäänyt liian vähälle huomiolle sekä Suomessa että ulkomailla. 

Kestävä kehitys ja kestävän kehityksen kasvatus ovat osa ympäristökasvatusta, 

jota kuuluu toteuttaa päiväkodeissa (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2012, 

109.; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 36). Kestävän kehityksen kasvatus sekä 

kestävän elämäntavan kasvatus ovat käsitteitä, joita käytetään ympäristökasva-

tus-käsitteen rinnalla. (Raittila 2017, 210-211.) 

 

Näemme kestävän kehityksen tärkeänä ja ajankohtaisena aiheena. Toisia ja 

maapalloa täytyy kohdella, kuten toivoisi itseään kohdeltavan eli kunnioittavasti . 

Toivomme, että tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus elää terveyttä edistävässä 
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ympäristössä. Myös varhaiskasvatussuunnitelmassa, joka ohjaa varhaiskasvat-

tajan työtä, ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen tärkeyttä painotetaan. 

 

Käsittelemme raportissamme aiheeseen liittyvää teoreettista viitekehystä eli var-

haiskasvatusta, ympäristökasvatusta ja kestävää kehitystä. Raportti sisältää ai-

heesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia sekä opinnäytetöitä. Avaamme opinnäyte-

työn prosessin kulkua peilaten sitä projektityön vaiheisiin. Raportissa pohdimme 

myös työn luotettavuutta, eettisyyttä ja omaa ammatillista kasvuamme sekä jat-

kotyöskentelyaiheita. 

 

 

2 Varhaiskasvatus  
 

 

Varhaiskasvatus sisältyy suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja on suuri osa 

lapsen kasvun ja oppimisen polkua (Opetushallitus 2016, 8). Kasvatuksen yhtenä 

tärkeimpänä tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia (Jantu-

nen 2011, 133). Kasvatuksessa korostuu lapsen oikeus hyvään hoitoon, kasva-

tukseen sekä opetukseen. Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan vuonna 2015 

elokuussa, siinä varhaiskasvatukselle asetettiin vahvemmat tavoitteet esimer-

kiksi koulutuspoliittisen tasa-arvon kannalta. (Heinonen, Iivonen, Korhonen, Lah-

tinen, Muuronen, Semi & Siimes 2016, 20–21.) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

mahdollistuvat lasten kesken varhaiskasvatuksen myötä. Myös lasten osallisuus 

ja aktiivinen toimijuus yhteiskunnassa lisääntyvät opittujen tietojen sekä taitojen 

myötä. (Opetushallitus 2016, 14.) Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatus-

työssä, kuitenkin niin, että ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta on kuitenkin 

huoltajilla (Opetushallitus 2016, 8). 

 

OECD:n (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen säätiö) kansainvälisen määrityk-

sen mukaan varhaiskasvatus on tavoitteellista, ryhmämuotoista opetus- ja kas-

vatustoimintaa, josta vastaa koulutettu henkilökunta. Euroopan parlamentti on 

korostanut, että varhaiskasvatuksella on suuri vaikutus lapsen kognitiiviseen ke-

hitykseen, sillä se kehittää olennaisia valmiuksia ensimmäisen viiden elinvuoden 

aikana. Lisäksi laadukas varhaiskasvatus luo perustan myöhemmälle menestyk-
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selle elämässä sekä vaikuttaa positiivisesti lapsen itseluottamukseen, sosiaali-

suuteen sekä terveyteen. Suunnitelmallinen, monipuolinen ja rikas pedagoginen 

toiminta, leikit, ulkoilu, vuorovaikutus, perushoito ja ruokailu muodostavat var-

haiskasvatuspäivän. (Heinonen ym. 2016, 25–28.) 

 

Varhaiskasvattajan työtä ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma. Työntekijän on tär-

keää ymmärtää, että työn tavoitteet asetetaan toiminnalle, ei lapselle. Suomalai-

sessa varhaiskasvatuksessa pyritään vaikuttamaan lapsen kehitykseen ja oppi-

miseen pääasiassa mielekkään tekemisen kautta. Kasvattajan työssä yhdistyvät 

taito, kasvatus ja opetus. (Jantunen 2011, 133–135.) Pedagogiasta sekä toimin-

nan sisällöistä päiväkodissa vastaa lastentarhanopettaja, joka on tiiminvetäjä lap-

siryhmän henkilöstölle. Laadukasta varhaiskasvatusta tavoitellaan hyödyntäen 

koko tiimin osaamista, taitoja sekä menetelmiä. Lastentarhanopettaja on päävas-

tuussa arvioitaessa toiminnalle asetettujen tavoitteiden täyttymistä. (Heinonen 

ym. 2016, 82.) 

 

Suomen perustuslaki, varhaiskasvatuslaki, päivähoidosta annettu asetus sekä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen järjestä-

mistä. Velvoitteita järjestämiselle tulee myös muusta lainsäädännöstä sekä kan-

sainvälisistä sopimuksista, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan. Näihin sopi-

muksiin sisältyy muun muassa tasa-arvolaki, YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. (Opetushallitus 2016, 14–15.) Tällä valta-

kunnallisella ohjauksella tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset las-

ten varhaiskasvatukseen osallistumiselle sekä kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehi-

tykselle ja oppimiselle (Opetushallitus 2016, 8). 

 

 

2.1 Varhaiskasvatuslaki  

 

Varhaiskasvatuslaki säätää lapsen oikeuden varhaiskasvatukseen. Varhaiskas-

vatuslaissa varhaiskasvatus on määritelty lapsen suunnitelmalliseksi ja tavoitteel-

liseksi kasvatukseksi, opetukseksi ja hoidoksi, jossa painottuu pedagogiikka. 

Lapset, jotka eivät ole vielä oppivelvollisuusikäisiä, ovat oikeutettuja varhaiskas-
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vatuspalveluihin (Varhaiskasvatuslaki, 1999/1290 § 2). Varhaiskasvatusta voi-

daan järjestää tarkoitusta varten varatussa tilassa, eli päiväkodissa tai perhepäi-

väkodeissa (Varhaiskasvatuslaki, 2015/580 § 1).  

 

Varhaiskasvatuslaissa varhaiskasvatukselle on määritelty kymmenen tavoitetta. 

Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen edistämisen lisäksi tavoitteisiin 

kuuluu muun muassa lapsen oppimisen edellytyksien ja tasa-arvon tukeminen 

sekä lasta kohtaan kunnioittavan toiminnan ja pysyvien vuorovaikutussuhteiden 

turvaaminen henkilöstön kanssa. Kasvattajien kuuluu toteuttaa monipuolista pe-

dagogista toimintaa ja mahdollistaa lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia. Kes-

kiössä ovat myös lasten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen sekä 

heidän ohjaaminen eettisesti vastuulliseen sekä kestävään toimintaan. Varhais-

kasvattajan on myös tärkeä tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja tarpeen 

ilmettyä järjestää tarkoituksenmukaista tukea mahdollisesti monialaisessa yhteis-

työssä. (Varhaiskasvatuslaki, 2015/580 § 2 a.) 

 

 

2.2 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelma  

 

Opetushallitus on laatinut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joka on valta-

kunnallisesti määräävä asiakirja. Uudistettu varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet astui voimaan 1.8.2017 (Opetushallitus 2017). Varhaiskasvatussuunnite lma-

kokonaisuus koostuu kolmesta osasta; varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teista, paikallisista sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta. Varhaiskasva-

tuslaki luo pohjan tämän asiakirjan perusteille. Suunnitelman perusteiden poh-

jalta laaditaan kunnan, kuntayhtymän tai muun palvelun tuottajan sekä lasten var-

haiskasvatussuunnitelmat. Asiakirja ohjaa näin varhaiskasvatuksen järjestä-

mistä, toteuttamista sekä kehittämistä. (Opetushallitus 2016, 8.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tarkoitus on edistää laadukasta ja yh-

denvertaista varhaiskasvatusta Suomessa. Varhaiskasvatuksen keskeiset tavoit-

teet, sisältö, kasvattajien ja huoltajien välinen yhteistyö sekä monialainen yhteis-

työ määräytyvät perusteiden pohjalta. Perusteet ohjaavat myös yksittäisen lap-

sen varhaiskasvatussuunnitelman sisältöä. (Opetushallitus 2016, 8.) Jokaiselle 
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perhepäivähoidossa tai päiväkodissa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskas-

vatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Suunnitelmasta löytyy laaditut 

tavoitteet pedagogiselle toiminnalle. Lapsen suunnitelmaan dokumentoidaan ke-

hitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevat tavoitteet sekä toimenpiteet, joita tarvi-

taan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Huomiota kiinnitetään myös lap-

sen osaamiseen, vahvuuksiin, mielenkiinnon kohteisiin sekä lapsen yksilöllisiin 

tarpeisiin. Varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti  

ja suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. (Opetushallitus 2016, 

10–11.) 

 

 

2.3 Varhaislapsuus ja 3–5- vuotiaan lapsen kehitys 

 

Lapsuus on tärkeä vaihe ihmisen elämänkaaressa. Eriksonin psykososiaalisen 

kehityksen teorian mukaan varhaislapsuudeksi luetaan lapsen toinen ja kolmas 

ikävuosi. Leikki-ikä puolestaan alkaa noin kolmen vuoden iässä ja kestää kuu-

teen ikävuoteen saakka. (Dunderfelt 2011, 237-238.) Lapsuudessa mielikuvitus, 

leikit, sadut ja onnistumisen kokemukset ovat tärkeässä roolissa. Lapsen on tär-

keä saada huomiota aikuisilta ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. (Järvinen 

ym. 2012, 9.) Lapsuuden kehitysvaiheiden sekä niihin liittyvien kehityshaasteiden 

ja kehitystehtävien tunteminen ohjaavat varhaiskasvattajan työtä (Järvinen ym. 

2012, 57). Varhaiskasvattajan on tärkeää olla perillä lasten kehityksen tilanteesta 

ja siitä, mitä kukin lapsi osaa, mitä heiltä voidaan edellyttää ja millaista tukea he 

tarvitsevat. (Koivunen & Lehtinen 2015, 127.)   

 

Jokainen lapsi kehittyy ja oppii omaan yksilölliseen tahtiinsa, mutta kehitysvai-

heita voidaan jakaa kuitenkin suuntaa antavasti. Aikuisen on tärkeä tiedostaa, 

että yksilölliset vaihtelut kehityksessä voivat olla hyvinkin suuria (Koivunen & Leh-

tinen 2015, 128). Karkeasti sanottuna 3-5 -vuotiaita yhdistävät muun muassa ute-

liaisuus, halu leikkiä, kommunikoida sekä oppia uutta ja jakaa oppimaansa mui-

den lasten ja aikuisten kanssa. (Ojanen, Ritmala, Sivén, Vilunen & Vilén 2013, 

64, 169–170.; Kronqvist 2017, 16.)   

 

3-vuotias lapsi on vahvasti tietoinen minästään. Tässä ikävaiheessa lapsi alkaa 

olla mukautuvaisempi, hän alkaa ymmärtää entistä paremmin perusteluja ja sen 
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myötä kykenee solmimaan kompromisseja. Lapsi alkaa ottaa mallia aikuisilta ja 

erilaiset ilmiöt ja niiden syysuhteet alkavat kiinnostaa (Mannerheimin lastensuo-

jeluliitto 2017). Lapsen kokiessa erilaisia tunteita, kasvattaja voi auttaa lasta tun-

nistamaan niitä sanoittamalla (Koivunen & Lehtinen 2015, 146). 3-vuotiaana lap-

sen uteliaisuus yleensä kasvaa ja hän alkaa esittää kysymyksiä muodossa miksi 

ja missä. (Koivunen & Lehtinen 2015, 129.) Puheen kehityksen osalta lapsen lau-

seet ovat monipuolistuneet ja hän oppii käyttämään aikamuotoja sekä taivutta-

maan verbejä. Lorut, riimit ja sadut alkavat olla tässä iässä mieleisiä. Liikunnalli -

sen kehityksen osalta lapsen perustaidot eli käveleminen ja juokseminen vahvis-

tuvat. Myös muut karkeamotoriset taidot kehittyvät ja lapsi oppii seisomaan esi-

merkiksi yhdellä jalalla. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.) 

 

4-vuoden iässä lapsen itsekeskeisyys vähenee (Koivunen & Lehtinen 2015, 176). 

Tässä iässä lapsi alkaa pohtia oikean ja väärän eroa. (Koivunen & Lehtinen 2015, 

129.) Hän alkaa leikkiä yhdessä muiden lasten kanssa erilaisia yksinkertaisia 

sääntöleikkejä sekä joukkuepelejä. 4-vuotiaan lapsen mielikuvitus on vilkasta ja 

se auttaa luomaan uudenlaisia leikkejä sekä käyttämään tavaroita luovasti. Lapsi 

nauttii pitkistä tarinoista ja samalla hänen ajattelu ja kielelliset taitonsa harjaantu-

vat. Hän esittää kysymyksiä yhä enemmän, jolloin aikuisen on tärkeä osoittaa 

kiinnostustaan lasta kohtaan. Samalla on hyvä opetella myös puheenvuorojen 

jakamista. Liikkuessaan lapsi on jo uhkarohkeampi; hän hyppii, kiipeilee, juoksee 

ja painii. Hienomotoriset taidot kehittyvät laajasti ja lapsi osaa esimerkiksi käyttää 

saksia sekä sulkea nappeja. Aikuisen rinnalla arkisiin toimiin osallistuminen on 

tärkeä osa lapsen hienomotoriikan kehitystä. (Mannerheimin lastensuojeluli i tto 

2017.)  

 

5-vuoden iässä lapsen oppimistahti kiihtyy ja hän nauttii sääntöleikeistä. Tässä 

iässä kaverit ovat tärkeitä ja lapselle muodostuu kestäviä ystävyyssuhteita. Yh-

teisleikit sujuvat ja lapset jäljittelevät roolileikeissään mielellään aikuisia. Lapsi 

ymmärtää oikean ja väärän eron ja voi ärsyyntyä epäoikeudenmukaisesta kohte-

lusta. 5-vuotiaan lapsen keskittymiskyky on parantunut ja hän kykenee suunnit-

telemaan tekemisiään. Myös muisti on kehittynyt ja lapsi voi muistaa tapahtumia 

vuodenkin takaa. Liikunnalliselta kehitykseltään lapsi on taitava, hän nauttii kii-

peilystä, keinumisesta ja jumppaamisesta. Tässä iässä lapsen käden ja silmän 
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yhteistyö harjaantuu ja hienomotoriset taidot kehittyvät, lapsi hallitsee esimerkiksi 

kynäotteen. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.)  

 

Lapsen kehitys ja oppiminen eivät ole automaattinen prosessi, vaan lasta on tär-

keä tukea jokaisella kehityksen osa-alueella ottaen huomioon lapsen yksilöllisen 

kasvun ja kehityksen vaiheet. Aikuisen tulisi samalla tukea lapsen tapoja, kykyjä 

sekä yksilöllisyyttä (Järvinen ym. 2012, 9). Varhaiskasvattajan on työssään taat-

tava, että tuki on tasavertaista ja riittävää kullekin lapselle. (Karling, Ojanen, Si-

ven, Vihunen & Vilén. 2009, 39–40.) Riittävän tuen ja onnistumisen kokemusten 

kautta lapsella on mahdollisuus kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi, jolla on myön-

teinen kokemus omasta itsestään (Järvinen ym. 2012, 10). 

 

 

2.4 Lapsilähtöisyys on pohja lasta tukevalle varhaiskasvatukselle 

 

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää lähteä liikkeelle lapsen ajatuksista ja kokemuk-

sista. Kasvattajan tulisi olla herkkä tarttumaan niihin asioihin, jotka lasta kiinnos-

tavat. (Jantunen 2011, 133–135.) Nykyään puhutaan paljon lapsilähtöisyydestä 

ja sen tärkeydestä. Lapsesta lähtevän kasvatuksen on todistettu auttavan lapsen 

sopeutumista yhteiskuntaan ja edistävän suoriutumista koulussa. Tutkimusten 

mukaan lapsilähtöisyys myös tukee lapsen itsetuntoa, millä on suuri vaikutus mo-

neen osa-alueeseen ihmisen elämässä. (Järvinen ym. 2012, 34–36.) 

 

Järvinen, Laine & Hellman-Suominen (2012, 35) määrittelevät lapsilähtöisyyden 

lapsen kulttuuriin, kokemuksiin ja toimintaan pohjaavaksi oppimis- ja opettamis-

prosessiksi. Lapsen kasvatuksen lähtökohtana kuuluisi olla lapsen tarpeet sekä 

kiinnostuksen kohteet. Jotta varhaiskasvattaja voi toimia lapsilähtöisesti, hänen 

tulee nähdä lapsi kokonaisvaltaisesti eli holistisesti. Tällöin tärkeässä roolissa 

ovat lapsen havainnointi, hänen elämäänsä tutustuminen ja lapsen kuuntelu her-

kin korvin. Kasvattaja myös kunnioittaa lasta, kun hän näkee lapsen yksilönä ja 

ottaa huomioon jokaisen lapsen ajatukset, tunteet, mielipiteet sekä kiinnostuksen 

kohteet. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2012, 34–36.) 
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3 Ympäristökasvatus 
 

 

Nykyinen ympäristökasvatuksen käsite on laaja. Ympäristökasvatukseen sisältyy 

luontokasvatusta ja luonnontietoa, mutta se sisältää myös kaupunkiympäristöön 

liittyvää tietoutta ja elämäntapaan liittyvää pohdintaa. (Raittila 2017, 210.) Ympä-

ristökasvatus on kasvatusta, jolla pyritään lisäämään ihmisten tietoisuutta riippu-

vuudestaan ympäristöön sekä ympäristömyönteisiä asenteita. Kasvatuksella py-

ritään antamaan ihmisille edellytykset siihen, että ihminen omaksuu arvoja sekä 

asenteita ja voi näiden avulla elää omasta halustaan kestävällä tavalla (Raittila  

2017, 212.; Suosalo, Tavasti, van de Kreeke, Lehti & Vannucchi 2008, 12). Kes-

keisiä tavoitteita toiminnassa ovat myös kansalaisten osallistumismahdollisuuk-

sien parantaminen, ympäristötietoisuuden lisääminen ja kestävän kehityksen 

edistäminen. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 20–22.) Ympäristöongelmien rat-

kaisuun ei riitä ainoastaan niistä tiedottaminen, sillä se ei välttämättä johda tekoi-

hin (Wolff 2004, 18).  

 

Ympäristökasvatuksen käsitteen (environmental education) on määritellyt maail-

man luonnonsuojeluliiton kasvatus- ja viestintäkomissio ensimmäisen kerran 

vuonna 1970. Vuonna 1972 Tukholmassa järjestettiin YK:n ympäristökonfe-

renssi, josta kansainvälinen ympäristökasvatusohjelma alkoi. Tämän myötä ym-

märrettiin, että ihmisen toiminta ja ympäristön hyvinvointi liittyvät toisiinsa. Täten 

alettiin etsiä keinoja, joiden avulla ihmiset oppisivat elämään tuhoamatta maapal-

loa. (Wolff 2004, 18–19.) 

 

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura (2012) määrittelee ympäristökasvatuksen 

kasvatukselliseksi toiminnaksi, jolla tuetaan elinikäistä oppimisprosessia, niin että 

yksilöiden sekä yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän 

kehityksen mukaisiksi. Kasvatuksen tulisi taata jokaiselle ihmiselle mahdollisuus 

oppia taitoja, joita tarvitaan fyysisen ja sosiaalisen ympäristön tilan paranta-

miseksi ja suojelemiseksi. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 20.) 
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3.1 Ympäristökasvatus osana varhaiskasvatusta 

 

Kuten ympäristökasvatuksen yleisenäkin tavoitteena, myös varhaiskasvatuk-

sessa tavoitteena on antaa lapsille edellytykset toimia tulevaisuudessa ympäris-

tötietoisina kansalaisina. Kasvatuksessa välitetään lapsille tietoja, taitoja sekä ar-

voja. Varhaiskasvattaja voi saada lapset ymmärtämään, että jokaisen ihmisen on 

mahdollista vaikuttaa teoillaan ympäristön tilaan (Houtsonen 2004, 25). Tähän 

tavoitteeseen pyritään arkisin keinoin, sillä ympäristövastuullinen elämäntapa 

syntyy suurimmaksi osaksi arjen valinnoista. Ympäristökasvatuksessa kehitetään 

lapsen ympäristöherkkyyttä ja vahvistetaan lapsen kykyä havainnoida, tutkia ja 

ymmärtää ympäristöään esimerkiksi aistihavainnoinnin avulla (Houtsonen 2004, 

24.; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 35). Lapset oppivat ympäristössä leikkimällä 

ja liikkumalla. Heidän luontaista aktiivisuutta hyödynnetään, jolloin he voivat muo-

dostaa rikkaan pohjan omalle ympäristösuhteelleen. (Raittila 2017, 210-216.) 

Säännöllinen liikkuminen pienestä pitäen on terveen kasvun perusta ja lapsen 

hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Aivot ja hermosto kehittyvät liikkeen kautta ja sa-

malla lapsi purkaa energiaa myönteisin keinoin. (Jantunen 2011, 134.) 

 

Lapsilta löytyy luonnostaan kiinnostusta luontoa ja siellä eläviä kasveja sekä eli-

öitä kohtaan. Leikeissä he osaavat samaistua eläimiin ja luonnonilmiöihin. Aikui-

sen on hyvä pitää mahdolliset ennakkoluulot itsellään, sillä hänen roolinsa on 

rohkaista lasta. (Suosalo, ym. 2008, 23.) Monipuoliset alueet ja ympäristöt liikku-

miselle antavat aisteille virikkeitä ja tukevat lapsen monipuolista kehitystä (Pa-

rikka-Nihtilä & Suomela 2014, 26). Leikkiessään erilaisissa ympäristöissä lapset 

tekevät uudenlaisia aloitteita ympäristön käyttömahdollisuuksista. Antaessa tilaa 

lasten ajatuksille, aikuinen voi nähdä ympäristössä poikkeavia asioita sekä mah-

dollisuuksia. (Raittila 2017, 216–217.)  

 

On tärkeä muistaa, että tiedon jakaminen ympäristöstä ja luonnonsuojelusta ei 

ainoastaan riitä. Kokemuksellinen oppiminen edistää parhaiten kestävän elämän-

tavan omaksumista. (Houtsonen 2004, 25.) Omakohtaiset kokemukset luonnosta 

ja siellä rauhassa vietetty aika edesauttavat tuntemaan myötätuntoa luontoa koh-
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taan. Pienestäkin lähiympäristöstä löytyvästä metsästä löytyy paljon erilaisia yk-

sityiskohtia. Opittuamme kunnioittamaan ainutlaatuisuutta ihmisissä sekä luon-

nossa, voimme oppia kunnioittamaan myös erilaisuutta, toisenlaisia näkemyksiä, 

kokemuksia ja tarpeita. Tämän myötä myös rauha ja yhteistyö vahvistuvat. 

(Wahlström & Juusola 2017, 9–11.) 

 

 

3.2 Ympäristökasvatus varhaiskasvatussuunnitelmassa 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteena on las-

ten luontosuhteen vahvistaminen sekä lasten ohjaaminen vastuullisiksi toimijoiksi 

kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristössä ja ympäristöstä oppiminen sekä ym-

päristön puolesta toimiminen ovat ympäristökasvatuksen ulottuvuuksia. Luonnon 

ilmiöitä on mahdollista tutkia ja havainnoida kaikkina eri vuodenaikoina. (Opetus-

hallitus 2016, 45.) 

 

Opetushallituksen (2016, 19) mukaan varhaiskasvatuksessa on tarkoitus huomi-

oida ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen sekä taloudellinen kestävä elämän-

tapa. Käytännössä sitä toteutetaan arjen eri valintojen ja toimintojen tasolla, jol-

loin lapsille ilmennetään vastuullista suhtautumista luontoon ja ympäristöön. Var-

haiskasvatussuunnitelmassa tähdennetään myös välineiden ja tilojen yhteiskäyt-

töä, kohtuullisuutta, säästäväisyyttä sekä esineiden korjaamista ja uusiokäyttöä. 

(Opetushallitus 2016, 31.) 

 

Suunnitelmassa painotetaan kehittävän, oppimista edistävän, terveellisen ja tur-

vallisen oppimisympäristön tärkeyttä. Oppimisympäristökäsite kattaa fyysisen, 

psyykkisen sekä sosiaalisen ulottuvuuden. Lapset tarvitsevat kokemuksia ympä-

ristöstä, toiminnan mahdollistamista ympäristössä sekä tietoja ja taitoja ympäris-

töstä huolehtimiseen (Parikka-Nihtilä & Suomela 2014, 27). Luonto sekä raken-

netut ympäristöt kuuluvat varhaiskasvatuksen oppimisympäristöihin. Luonto op-

pimisympäristönä mahdollistaa erilaisten materiaalien käytön, rakentelun ja ilmi-

öiden tutkimisen, mikä puolestaan ruokkii lapsen luovuutta. (Opetushallitus 2016, 

31–32.) Lapsen tunne osallisuudesta toiminnassa vaikuttaa myönteisten toimin-

tatapojen vakiintumisen käytäntöön (Parikka-Nihtilä & Suomela 2014, 26–27). 
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3.3 Luonnon vaikutukset lapsen hyvinvointiin 

 

Yhdysvalloissa luontoyhteyden merkitystä alettiin ymmärtää 1960-luvulta alkaen 

ekopsykologian ja ekoterapian kirjallisuuden kautta. Suomessa luontoyhteys -

työskentely tuli osaksi ympäristökasvatusta 1990-luvulla. Luonnon vaikutuksia on 

hyvä tarkkailla itsessään, ohjattavissa sekä koko ryhmässä. Luonto innostaa ja 

hoivaa, lisää itsetuntemusta, hyvinvointia sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja. Lap-

sena saadut luontokokemukset ovat merkityksellisiä myöhemmän ympäristövas-

tuullisuuden kannalta. Lapset ovat ympäristöherkkiä luonnostaan; he kiinnittävät 

huomiota helposti luonnon väreihin, tuoksuihin ja yksityiskohtiin. Luonnossa oles-

kelun on todettu myös vahvistavan lasten tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä. 

Illinoisin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kävi ilmi, että vajaan puolentunnin 

kävely puistossa paransi ADHD-piirteisen lapsen keskittymiskykyä saman verran 

kuin ADHD-lääke. Yliopistossa tutkittiin myös eri aktiviteettien vaikutusta lasten 

kognitiiviseen suorituskykyyn; luonnossa toteutetut aktiviteetit lisäsivät lasten 

suorituskykyä eniten. (Wahlström & Juusola 2017, 8-12.)  

 

 

4 Kestävä kehitys 
 

 

Perusajatuksena kestävällä kehityksellä on luoda ekologiselle kestävyydelle 

edellytykset sosiaalisin, kulttuurisin ja taloudellisin keinoin (Hällström 2006, 7). 

Toisten ihmisten sekä maapallon kunnioittaminen luovat perustan kestävälle elä-

mälle. Kehityksen ei tulisi tapahtua tulevien sukupolvien kustannuksella, eikä se 

saisi uhata eliöiden olemassaoloa. Luonnonvaroja tulee käyttää säästäen ja oi-

keudenmukaisesti. Jokaisella ihmisellä tulisi olla oikeus terveeseen ja pitkään 

elämään ja koulutukseen, mahdollisuus käyttää luonnonvaroja kohtuullisen elin-

tason ylläpitämiseksi sekä oikeus ihmisoikeuksiin ja väkivallattomuuteen. (Häll-

ström 2006, 7; Wolff 2004, 23–24.) 
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Gro Harlem Bruntland (1988) on laatinut tunnetuimman kestävän kehityksen 

määritelmän, jonka lähtökohtana on kehittää ihmisten hyvinvointia. ”Kestävä ke-

hitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupol-

vilta mahdollisuuksia omien tarpeidensa tyydyttämiseen.” (Rohweder 2008a, 18.) 

Kestävän kehityksen tavoitteena on pyrkiä hyvään elämään nyt ja tulevaisuu-

dessa. Sen määritelmä ei ole yksiselitteinen, vaan tulkinnalliset erot riippuvat 

siitä, millaisessa suhteessa yhteiskunta, luonto sekä talous ovat toisiinsa. (Roh-

weder 2008b, 24–25.) 

 

Vuonna 1992 Rio de Janeirossa pidettiin YK:n ympäristön ja kehityksen konfe-

renssi, jossa kaikkien maiden yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin kestävä kehitys. 

Kestävän kehityksen vaatimukset tulisi ottaa huomioon kaikessa yhteiskunnalli -

sessa päätöksenteossa, talouselämässä sekä ihmisten toiminnassa. Agenda 21 

on toimintaohjelma, joka laadittiin konferenssissa. Toimintaohjelman pohjalta on 

laadittu kunnallisia paikallisagenda 21– ohjelmia. Ohjelmat ovat konkreettisia, jo-

kaisen ihmisen elämään liittyviä ympäristöohjelmia. Vuonna 1992 laadittua ilmas-

tosopimusta täydentää juridisesti sitova Kioton pöytäkirja, joka laadittiin vuonna 

1997 ja astui voimaan vuonna 2005. (Hällström 2006, 7; Halonen 2017, 9.) 

 

Viimeisimpänä on laadittu YK:n ilmastosopimus vuonna 2015 Pariisissa. Sopi-

mus astui voimaan, kun suuri osa maailman maista oli hyväksynyt ja varmistanut 

sopimuksen vuonna 2016. Tavoitteena sopimuksella on pitää ilmaston keskiläm-

pötilan nousu alle kahdessa asteessa sekä pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen 

pysyisi alle 1,5 asteessa. (Halonen 2017, 9. & Ympäristöministeriö 2017.) Toi-

mintaohjelma Agenda 2030 hyväksyttiin vuonna 2015 syyskuussa YK:n ilmasto-

sopimuksen tueksi. Agenda 2030 määrittelee kestävän kehityksen 17 päätavoi-

tetta (Kuva 1.). (Halonen 2017, 13.) 
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Kuva 1. Kestävän kehityksen tavoitteet. 

 

 

4.1 Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta 

 

Suomen politiikassa kestävällä kehityksellä on kolme ulottuvuutta, jotka ovat eko-

loginen kestävä kehitys, taloudellinen kestävä kehitys sekä sosiaalinen ja kult-

tuurinen kestävä kehitys (Wolff 2004, 24). Ekologisen kestävän kehityksen tavoit-

teena ovat ilmastonmuutoksen hidastaminen, biologisen monimuotoisuuden tur-

vaaminen sekä ihmisten toiminnan sopeuttaminen luonnonvaroihin ja luonnon 

sietokykyyn. Biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää toimintaa ke-

hittyneiden ja kehitysmaiden välillä sekä muutosta luonnonvarojen käyttöön ja 

ympäristöä kuormittavien tuotanto- ja kulutustapoihin. Ilmastonmuutoksen hidas-

taminen puolestaan vaatii nykyistä alhaisempia päästöjä. (Hallituksen kestävän 

kehityksen ohjelma 1998, Wolff 2004, 24; Hällström 2006, 7.) 

 

Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavä-

lillä velkaantumiseen tai luonnonvarojen hävittämiseen. Taloudellisesti kestävä 

kehitys edellyttää tavaroiden sekä palveluiden tuottamista ympäristöä vähemmän 

rasittaen. Talouden ollessa kestävää, tuotteen hintaan sisältyy koko elinkaaren 

aikaiset ympäristö- ja terveysvaikutukset. Tavaroiden ja palveluiden tuottaminen 

sekä kuluttaminen koko niiden elinkaaren ajan rasittaisi vähemmän ympäristöä 

maailmanlaajuisesti, säästäen samalla luonnonvaroja. (Hällström 2006, 7.) Ta-

loudellisessa kestävässä kehityksessä investoidaan inhimilliseen pääomaan, eli 
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koulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystyöhön. Toiminnan tai tuotteen kestävyy-

den mittareiksi on kehitetty esimerkiksi ekotehokkuus, ekologinen jalanjälki ja 

ekologinen selkäreppu. (Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma 1998, Wolff 

2004, 24–25.) 

 

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys kuuluvat kestävän kehityksen kolmanteen 

ulottuvuuteen. Sosiaalisella kestävyydellä tavoitellaan hyvinvoinnin edellytysten 

siirtymistä sukupolvelta toiselle (Hällström 2006, 7). Väestönkasvu, köyhyys, kou-

lutuksen puute, ongelmat ruoka- ja terveydenhuollossa sekä sukupuolten väli-

sessä tasa-arvossa ovat uhka maailmanlaajuiselle sosiaaliselle kestävyydelle. 

Nämä haasteet vaikuttavat myös ekologiseen sekä taloudelliseen kestävyyteen. 

Haasteet vaativat toimia yksittäisiltä valtioilta sekä kansainväliseltä yhteisöltä. 

Suomessa tavoitteina ovat työttömyyden, syrjinnän sekä sosiaalisten erojen kas-

vun vähentäminen. Kulttuurisen kestävyyden tavoitteena on vahvistaa erilaisten 

kulttuuristen ryhmien identiteettiä sekä elinvoimaisuutta. Kansanperinteen, mai-

seman ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja elinympäristöjen säi-

lyttäminen vaikuttavat myönteisesti kulttuuriseen kestävyyteen. Suomessa met-

sät ja vesistöt ovat kulttuurihistoriallisesti merkittävässä osassa identiteettiämme. 

(Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma 1998, Wolff 2004, 25.) 

 

 

4.2 Kestävän kehityksen toteuttaminen päiväkodeissa 

 

Kestävä kehitys ja kestävän kehityksen kasvatus ovat osa päiväkodeissa toteu-

tettavaa ympäristökasvatusta (Järvinen ym. 2012, 109.; Parikka-Nihti & Suomela 

2014, 36). Kestävää kehitystä voidaan toteuttaa päiväkodeissa monin eri tavoin.  

Lasten kanssa on tärkeää opetella pitämään huolta päiväkodin piha-alueista sekä 

varusteiden kunnosta, jotta ne säilyvät käyttökuntoisina mahdollisimman pitkään. 

Piha-alueiden kunnossapitoon voidaan esimerkiksi liittää hyötykasvien istutta-

mista. Huomiota voidaan kiinnittää enemmän roskaamiseen ja jätteiden lajitte-

luun. Retket lähiluontoon tuovat lapsille elämyksiä ja samalla luonnosta voidaan 

opetella pitämään huolta. Erilaisia materiaaleja, esimerkiksi askartelutarvikkeita 

olisi hyvä pyrkiä käyttämään taloudellisesti ja niille voidaan pohtia yhdessä uusia 

käyttötarkoituksia. Lasten kanssa voidaan myös opetella eri tapoja säästämään 

energiaa ja kiinnittämään huomiota veden kulutukseen. (Järvinen ym. 2012, 110.) 
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Huolehtiminen, arvostus, välittämisen ja rakkauden tunne luontoa, lähiympäristöä 

sekä toisiamme kohtaan kuuluu kasvatukseen ekologisen kestävyyden näkökul-

masta. Mikäli lapsi saa tunteen, että häntä arvostetaan, niin hänen on helpompi 

osoittaa arvostusta ja huolehtimista toisia sekä ympäristöä kohtaan. Ekologiseen 

ajatteluun ohjaaminen edellyttää tutustumista luontoon sekä ympäristöön. Luon-

non ihmeet herättelevät lapsen kysymään, jolloin aikuinen voi tarttua lapsen ha-

vaintoihin. Retkeilystä lapsi saa iloa luonnossa liikkumisesta ja oppii ymmärtä-

mään lähiluonnon merkitystä. (Parikka-Nihti 2011, 18–19.) 

 

 

5 Aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset, opinnäytetyöt ja op-
paat 

 

 

Kaisa Aalto-Wallin (2010) on tehnyt tapaustutkimuksen ympäristökasvatuksesta 

pienpäiväkodissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka ympäristökasva-

tus näyttäytyy päiväkodissa, jossa painotetaan ekologisia arvoja. Aalto-Wallin tar-

kastelee ympäristökasvatusta käsitteenä laajasti ja monista eri näkökulmista. 

Hän esittelee lisäksi malleja, joilla ympäristökasvatusta on selitetty sekä jäsen-

netty. Merkittävimmiksi malleiksi hän on nostanut Palmerin puumallin, Hungerfor-

din ja Voldin mallin sekä Jerosen ja Kaikkosen talomallin. Tutkimuskysymyksinä 

työssä olivat:  

1. Miten ympäristökasvatusta toteutetaan aikuisten ohjaamassa toimin-

nassa?  

2. Miten ympäristökasvatus toteutuu päiväkodin toimintaympäristössä?  

3. Näkyykö ympäristö lasten leikeissä, keskusteluissa ja toiminnassa, ja jos 

näkyy, niin millä tavoilla?  

 

Kaisa Aalto-Wallin keräsi tutkimuksen aineiston haastattelemalla sekä osallistu-

van havainnoinnin avulla. Aineistosta selvisi, että lapset leikkivät paljon ympäris-

töön liittyviä leikkejä, muun muassa hoitamalla eläimiä, leikkimällä puutarhanhoi-

toa sekä leikkimällä luonnon muovaamissa lähiympäristöissä käyttäen leikeissä 

luonnonmateriaaleja. Lasten ympäristöön liittyvissä keskusteluissa tuli esiin pal-

jon kysymyksiä luontoon liittyen, joilla he keräsivät itselleen tietoa. Lapset tekivät 
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myös aloitteita ja ehdottivat esimerkiksi retkelle lähtemistä. Lasten ympäristöön 

liittyvä toiminta keskittyi retkeilyyn sekä luonnonmateriaalien hyödyntämiseen. 

Ympäristökasvatus aikuisten ohjaamassa toiminnassa näkyi puutarhanhoidossa, 

kierrätysmateriaaleista askarrellessa, luontoaiheisissa lauluissa sekä liikunnalli -

sena ympäristökasvatuksena luonnossa. Tutkimuksen tulosten mukaan kyseisen 

päiväkodin ympäristökasvatus on monipuolista ja lasten kehitystason huomioi-

vaa, kun sitä verrataan aikaisemmin mainittuihin ympäristökasvatuksen mallei-

hin. 

 

Gomes Rea (2017) on tehnyt toiminnallisen opinnäytetyön ympäristökasvatuk-

seen liittyen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esille ympäristökasvatuksen 

tärkeyttä ja lisätä metsäretkien määrää päiväkodissa. Samalla tavoitteena oli las-

ten motoristen- sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen. Työ toteutettiin 4-5-vuo-

tiaiden lasten ryhmässä projektimaisesti, lapset aktiivisina toimijoina huomioiden. 

Gomes halusi toteuttaa työtä lapsilähtöisesti ja osallisti lapsia metsäretkien suun-

nitteluun, toteutukseen sekä arviointiin. Lapsien osallistaminen näkyi esimerkiksi 

siinä, että retkien sisältö rakentui lasten mielenkiinnonkohteiden mukaan. Lisäksi 

hän halusi kannustaa lapsia ajattelemaan itse retkellä huomioitavia asioita, sen 

sijaan, että kasvattaja suunnittelisi kaiken heidän puolestaan. Gomes käsittelee 

työn kirjallisessa osuudessa varhaiskasvatusta, ympäristökasvatusta, kestävää 

kehitystä sekä lasten osallisuutta. Opinnäytetyötä arvioitiin lapsilta, lasten van-

hemmilta ja päiväkodin henkilökunnalta saadun palautteen perusteella. Lapsilta 

saatu palaute perustui pääasiassa keskusteluihin; he olivat pitäneet retkistä ja 

parasta niiden aikaan oli ollut majojen rakentaminen sekä eväiden syöminen. Go-

mes oli saanut esimieheltä myönteistä palautetta retkiin liittyen. Vanhemmilta 

saadun palautteen perusteella metsäretket olivat tuottaneet lapsille iloa ja he oli-

vat odottaneet retkiä aina innoissaan.  

 

4V-hankkeessa tehty Keke päiväkodissa- kestävän kehityksen opas käsittelee 

kestävää kehitystä ja sen päämääriä. Siinä kerrotaan perusteellisesti, mitä päi-

väkoti voi tehdä kestävän kehityksen eteen yhdessä lasten kanssa. Opas on 

suunnattu päiväkotien käyttöön ja siinä on huomioitu myös esiopetuksen näkö-

kulma. Sen avulla saa neuvoja, kuinka aloittaa kestävän kehityksen mukainen 
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toiminta ja mitä tulee ottaa huomioon toimintaa aloittaessa. Oppaassa kannuste-

taan luomaan työryhmä keke-työn suunnittelua varten sekä antamaan vastuuta 

kaikille päiväkodin toimijoille taaperoista päiväkodin huoltomiehiin. Päiväkodille 

voidaan luoda yhteiset kestävän kehityksen periaatteet ja ne voivat olla osa koko 

päiväkodin toiminta-ajatusta. Keke päiväkodissa sisältää useita eri teemoja, ku-

ten veden säästäminen, kestävä kulutus ja lähiympäristö. Teemoista voidaan ot-

taa käsiteltäväksi yksi kerrallaan ja tätä teemaa voidaan käsitellä koko vuoden 

ajan. Toimintavuotta aloittaessa voidaan täyttää oppaan sisältämiä teemoiteltuja 

kartoituslomakkeita, joiden avulla voidaan tarkastella päiväkodin eri toimintoja. 

Vuoden lopuksi on hyvä tehdä loppukartoitus ja arviointi kuluneesta vuodesta. 

Tulevalle vuodelle voidaan samalla asettaa uusia ja ehkä korkeampia tavoitteita. 

(Luomi, Paananen, Viberg &Virta 2010.) 

 

Lasten maapalloretki -päiväkotien matka ympäristöystävälliseen elämään (versio 

2.0) on päiväkodeille suunniteltu ympäristötoimintaohjelma. Kyseinen eko-oh-

jelma perustuu alun perin englanninkieliseen Maapalloretki-materiaaliin (S.Con-

nelly, D. Gershom). Kehitystyötä ovat olleet tekemässä osa Helsingin ja Lahden 

päiväkodeista. Työn ovat mahdollistaneet Suomen Ympäristökasvatuksen Seura 

ry:n ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Ekoarkihanke. Oppaasta löytyy 

viisi eri teemaa, joita käsitellään eläinhahmojen avulla. Teemoja ovat jätteet, vesi, 

energia, hankinnat ja ympäristöasian edistäminen. Opas sisältää runsaasti teh-

täviä sekä toiminnallisia menetelmiä kestävän kehityksen käsittelyyn lasten 

kanssa. Se sisältää paljon valmista materiaalia, jota on helppo hyödyntää työssä. 

Oppaassa on myös suunnittelupohjia, joiden avulla voidaan pohtia, kuinka koko-

naisuus toteutetaan. Jokaisen teeman päätteeksi myös arvioinnille löytyy sivu, 

johon voidaan pohtia ajatuksia ja ideoita toteutuksen ajalta. Päiväkodin tai sen 

jonkin ryhmän suorittaessa koko maapalloretken, he saavat laittaa esille materi-

aalin liitteenä olevan diplomin. (Kestävän elämäntavan yhdistys & GAP Finland 

ry.) 
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6 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 
 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuoda päiväkodin lapsia ja henkilökuntaa tietoi-

semmaksi ekologisen kestävän kehityksen ideologiasta ja ympäristökasvatuk-

sesta syksyllä 2017. Tavoitteeseen pyrittiin pidettävien toimintatuokioiden sekä 

tekemämme oppaan avulla. Samalla ajatuksena oli herätellä henkilökuntaa ja 

lapsia toteuttamaan arjessa ekologisempia ja kestävämpiä valintoja sekä tekoja. 

Opinnäytetyömme tarkoitus oli tehdä käytännönläheinen ja monipuolisiin harjoi-

tuksiin painottuva ympäristökasvatuksen opas Tuulikanteleen päiväkodin käyt-

töön. 

 

 

7 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat 
 

 

7.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Opinnäytetyön on hyvä olla työelämälähtöinen, mahdollisimman käytännönlähei-

nen sekä tutkimuksellisella asenteella toteutettu. Opiskelija osoittaa työllään riit-

tävän tietojen ja taitojen hallinnan. (Vilkka & Airaksinen 2003, 10.) Opinnäytetyön 

toteutustapa muodostuu omien resurssien, toimeksiantajan toiveiden, kohderyh-

män tarpeiden ja opinnäytetyön vaatimusten yhtenemästä. (Vilkka & Airaksinen 

2003, 56–57.) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä on tarkoitus syntyä jotain konkreettista, kuten 

opas tai tapahtuma. Tuotoksen muoto, käytettävyys ja työn sisältämät tekstit on 

mukautettava kohderyhmää sekä tavoitetta palveleviksi. Työn tekijän on huomi-

oitava myös mahdolliset työstä aiheutuvat kustannukset. Opasta tehdessä on tär-

keää pohtia, mistä tuotoksen tiedot ovat peräisin ja miten tietojen oikeellisuus ja 

luotettavuus on varmistettu. (Vilkka & Airaksinen 2003, 51–53.) 
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Toiminnallisessa opinnäytetyössä tehdään yleensä suunnitelma, jossa hahmo-

tellaan tulevan työn teoreettista viitekehystä sekä työn toteuttamista ja etene-

mistä (Vilkka & Airaksinen 2003, 30–31). Toiminnallisen työn aineiston analy-

sointi tarkasti ja järjestelmällisesti ei aina ole välttämätöntä. Pidetyistä haastatte-

luista saatua tietoa voidaan hyödyntää lähdeaineistona, eli päättelyn ja argumen-

toinnin tukena sekä tuomaan teoreettista syvyyttä opinnäytetyöhön. Työn varsi-

naisessa raportissa käydään läpi lopullisen tuotoksen saavuttamiseksi käytettyjä 

menetelmiä ja keinoja (Vilkka & Airaksinen 2003, 51). Opinnäytetyöprosessin lop-

pupuolella tekijän on tärkeää tarkastella ja dokumentoida omaa ammatillista kas-

vuaan, sillä työn aikana kerätty osaaminen siirtyy tekijän mukana työelämään. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 56–58.) 

 

 

7.2 Teemahaastattelu  

 

Teemahaastattelu on yleisimmin käytetty tapa kerätä aineistoa toiminnallisissa 

opinnäytetöissä (Vilkka & Airaksinen 2003, 63). Teemahaastattelu on hyvä tutki-

musmenetelmä, kun halutaan selvittää jonkun ajatuksia koskien tiettyä asiaa. Se 

on keskustelu, jossa vuorovaikutuksen kautta pyritään saamaan haastateltavalta 

selville vastauksia. (Eskola & Vastamäki 2015, 27–28.) Pidimme työn toteutus-

vaiheen alussa teemahaastattelun (liite 1), jonka päätarkoitus oli kartoittaa tietoa 

Tuulikanteleen päiväkodin tavoista toteuttaa ympäristökasvatusta. 

 

Teemahaastattelussa aihepiirit ovat etukäteen määritelty. Teemahaastattelun to-

teutusta varten on laadittava haastattelurunko, joka sisältää käsiteltävät aiheet 

(Kananen 2015, 154). Haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki ennalta 

pohditut aihepiirit käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja 

laajuus voivat vaihdella. Haastattelijalla voi olla tukilista asioista, jotka käydään 

läpi, mutta tarkkoja kysymyksiä ei välttämättä tarvita. (Eskola & Vastamäki 2015, 

29.) Kysymykset ovat yleensä avoimia teemaan liittyen, mutta niiden on oltava 

kuitenkin kattavia riittävän tiedon saamiseksi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 64). 

 

Haastattelun onnistumiseksi tutkijan tulee olla perehtynyt aiheeseen ja teemat on 

hyvä valita niin, että niillä tavoitetaan koko ilmiö mahdollisimman hyvin. Teemat 
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voivat sisältää myös yksityiskohtaisia kysymyksiä, joilla ymmärrys ilmiöstä lisään-

tyy. Kysymyksiä nousee yleensä keskustelun aikana saaduista vastauksista. (Ka-

nanen 2015, 149–150.) Toiminnallisessa opinnäytetyössä haastattelua ei ole 

välttämätöntä litteroida yhtä täsmällisesti kuin tutkimuksellisessa opinnäyte-

työssä, sillä olennaisen sisällön tuottamiseksi suuntaa antava tieto on usein riit-

tävää. Kerättyä aineistoa voi käyttää lähteenä sekä perusteluna opinnäytetyössä. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 63–64.) 

 

Haastattelimme meitä ohjaavaa lastentarhanopettajaa teemahaastattelun mene-

telmin. Äänitimme haastattelun lastentarhanopettajan luvalla ja kirjoitimme sen 

auki opinnäytetyöpäiväkirjaamme. Teemahaastattelu eteni haastattelurungon ky-

symysten mukaan (liite 1), joiden avulla selvitimme, kuinka kestävää kehitystä 

sekä ympäristökasvatusta toteutetaan Tuulikanteleen päiväkodin arjessa. Kä-

vimme läpi myös päiväkodin toiveita toimintatuokioihin sekä oppaan sisältöön ja 

muotoon liittyen. Haastateltavan mukaan päiväkodilla on jo hallussa jonkin verran 

tietoa ympäristökasvatukseen sekä kestävään kehitykseen liittyen. Päiväkoti kan-

nustaa lapsia kierrättämään ja he lajittelevat sekä kierrättävät esimerkiksi biojä-

tettä ja paperia. Päiväkodissa on totuttu käyttämään myös kierrätys- ja luonnon-

materiaaleja hyödyksi askartelussa. Haastateltava kertoi päiväkodin näkevän 

kestävän kehityksen tärkeänä osana varhaiskasvatusta ja hänen näkemyksensä 

mukaan meillä on yksi ihana maapallo ja sen suojelu on äärimmäisen tärkeää. 

Ryhmän työntekijöiden toiveena oli saada oppaaseen toiminnallisia harjoituksia, 

joiden avulla ympäristökasvatusta saadaan tuotua toimintaan mukaan aktiivisem-

min. Heidän toiveesta opas sisältää myös lyhyesti teoriaa sekä pieniä tietoiskuja 

aiheeseen liittyen. 

 

 

7.3 Osallistamisen menetelmät 

 

Tarkoituksemme oli toteuttaa opinnäytetyötämme lapsilähtöisesti ja samalla osal-

listaa ryhmän lapsia ja työntekijöitä mahdollisimman paljon toimintaan mukaan. 

Osallistimme lapsia mukaan toimintatuokioiden suunnitteluun kysymällä heiltä 

toiveita järjestettävien tuokioiden sisällöstä. Tarkoituksemme oli myös pyrkiä tart-

tumaan lapsilta tuleviin ideoihin ja kysymyksiin sekä heidän mielenkiinnon koh-
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teisiin tuokioiden aikana. Osallistimme lapsia yhden toimintatuokion aikana valo-

kuvaamiseen. Käytimme lasten tekemiä piirroksia sekä heidän ottamiaan valoku-

via päiväkodille tulevan oppaan kuvituksessa lasten osallisuuden kokemuksen 

vahvistamiseksi. Lasten osallisuutta suunnittelussa ja arvioinnissa on nostettu 

nykyään yhä enemmän esille. Varhaiskasvatuksen merkitys perustuu lapsen mu-

kana olemiseen ja lasten näkemysten kunnioittamiseen sekä huomioon ottami-

seen. Näin lapsi on aktiivinen osapuoli oppimisprosessissa. (Heikka, Hujala & 

Turja 2009, 81.) Jokaisen toimintatuokion jälkeen lapset saivat mahdollisuuden 

ilmaista kokemuksensa tuokiosta toiminnallisten menetelmien avulla. Välillä ko-

kemuksista myös keskusteltiin ja lapset saivat antaa meille sanallista palautetta 

halutessaan. Osallistimme myös päiväkodin työntekijöitä oppaan ja tuokioiden 

suunnitteluun, tuokioiden toteutukseen sekä tuokioiden ja oppaan arviointiin. 

 

 

7.4 Opinnäytetyöpäiväkirja prosessin tukena 

 

Opinnäytetyön teon ohella voi kirjoittaa halutessaan opinnäytetyöpäiväkirjaa, 

joka toimii dokumenttina. Päiväkirjan avulla tekijä voi tarkastella ja reflektoida hel-

pommin etenemistään ja työn sujuvuutta sekä mahdollisia muutoksia. (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 19–20.) Pidimme työn aikana päiväkirjaa sähköisessä muo-

dossa verkossa. Opinnäytetyön alkumetreillä suunnittelimme päiväkirjaan työn 

aikataulutusta, mikä hahmotti meille paremmin koko prosessin kulkua. Kirjoi-

timme päiväkirjaan ylös ideoitamme ja ajatuksiamme työhön liittyen koko proses-

sin ajan. Avasimme päiväkirjaan teemahaastattelun ja kirjasimme sinne suunnit-

telemamme toimintatuokiot. Jälkeenpäin reflektoimme päiväkirjaan myös omia 

kokemuksiamme toimintatuokioihin liittyen. Kun tapahtumat ja ajatukset olivat do-

kumentoitu, niitä oli helppo tarkastella jälkeenpäin. Ajattelemme, että omaa toi-

mintaa tarkastellessa jälkeenpäin voi syntyä uusia oivalluksia ja näin myös oman 

toiminnan kehittäminen mahdollistuu. Koimme päiväkirjan ja työn dokumentoin-

nin hyödylliseksi prosessin tukena, sillä päiväkirja selkeytti kokonaisuuden ja eri 

työvaiheiden hahmottamista. 
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8 Opinnäytetyön prosessin kulku ja toiminnallinen osuus 
 

 

8.1 Toimeksiantaja – Tuulikanteleen päiväkoti 

 

Opinnäytetyömme toimeksiantaja Tuulikanteleen päiväkoti tarjoaa lapsille päivä-

hoitoa sekä esiopetusta. Päiväkoti pyrkii luomaan lapsille turvallisen kasvuympä-

ristön, jossa lapset huomioidaan yksilöllisesti. Tuulikanteleessa tähdätään lasten 

hyvinvointiin osallisuuden, hyvien kokemusten ja oppimisen kautta. Turvallisuus, 

välittäminen, kiireettömyys, oppimisen ilo ja kokemukset ovat päiväkodissa vallit-

sevia arvoja. (Joensuun kaupunki 2015.) 

 

Toteutimme toimintatuokiot Tuulikanteleen päiväkodin 3-5 –vuotiaiden lasten ryh-

mässä. Ryhmässä on yhteensä 22 lasta. Työelämän ohjaajan mukaan erilaisia 

kuvia on hyvä käyttää kommunikoinnin ja opetuksen tukena. Käytimme toiminta-

tuokioilla useasti ohjeistuksen tukena Papunetin internetsivuilta löytyviä kuvia.  

 

Käytämme työssämme käsitteenä toimintatuokiota, sillä samaa käsitettä käyte-

tään myös Tuulikanteleen päiväkodissa. Päiväkodin henkilökunnan kanssa kes-

kustellessa tuli esiin, että nykyään toimintatuokio käsitettä pidetään osittain van-

hanaikaisena, sillä opetus päiväkodeissa ei ole enää tuokiokeskeistä ja opetus 

kulkee mukana läpi päivän. Päädyimme käyttämään käsitettä, koska olimme vie-

railevia ohjaajia ja toimintamme oli tuokio painotteinen. Nykyään toimintatuokio 

käsitteen sijaan voidaan käyttää esimerkiksi termiä ohjattu tuokio.  

 

 

8.2 Projektityön toteuttaminen 

 

Opinnäytetyömme prosessia ohjaavana menetelmänä käytimme projektityön 

mallia. Projektityö käynnistyy tarpeen tunnistamisesta sekä projektin suunnitel-

masta, meidän projektissamme suunnitelmana toimi keväällä 2017 tekemämme 

opinnäytetyön suunnitelma. Tarkoituksena projektityöllä on saavuttaa tavoite, 
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joka on määritelty ennakkoon. Projektille on yleensä myös määritelty tarkka aloi-

tus- ja päättymispiste. (Kettunen 2009, 15.) Opinnäytetyöllämme oli toimintaa 

muuttava tavoite, eli tuoda ryhmän työntekijöitä tietoisemmiksi ympäristökasva-

tuksen toteuttamisesta. Tavoitteeseen pyrittiin toimintatuokioiden ja oppaan muo-

dostaman kokonaisuuden avulla. Tämän myötä ryhmän henkilökunta sai käyt-

töönsä uusia ideoita ja uuden työvälineen ympäristökasvatuksen toteuttamiseksi. 

Prosessin onnistumisen kannalta on tärkeää realistinen aikataulutus, määritelty 

työskentelytapa sekä yhteiset pelisäännöt. Tärkeässä asemassa ovat myös työn 

tarkka suunnittelu, toteutus, valvonta ja arviointi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 48–

49.) Projektimme kulku määrittyi projektityön vaiheiden mukaan (kuva 2). 

 

Kuva 2. Projektin kulku (Kettunen 2009, 91.). 

 

 

8.3 Tarpeen tunnistaminen sekä määrittely- ja suunnitteluvaihe 

 

Työelämän edustajat on hyvä ottaa mukaan projektiin jo sen suunnitteluvai-

heessa (Vilkka & Airaksinen 2003, 48–49). Opinnäytetyömme ohjaaja työelämän 

puolesta on ollut alusta asti mukana ideoimassa opinnäytetyön toteuttamistapaa  

ja tuotosta. Tarpeen tunnistaminen lähti liikkeelle vieraillessamme päiväkodilla 

tammikuussa 2017. Halusimme toteuttaa projektin liittyen ympäristökasvatuk-

seen ja esitimme ideamme meitä ohjaavalle lastentarhanopettajalle . Olimme tie-

toisia aiheen tärkeydestä ja toimeksiantajamme vahvisti tarpeen opinnäytetyölle. 
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Tämän jälkeen alkoi määrittelyvaihe, joka sisältyi projektin suunnitteluvaihee-

seen. Pienissä sekä tavoitteiltaan selkeissä projekteissa määrittelyvaihe voi si-

sältyä suunnitteluvaiheeseen (Kettunen 2009, 51).  

 

Määrittely- ja suunnitteluvaihe toteutuivat projektissamme maalis- ja syykuun vä-

lisenä aikana vuonna 2017. Teimme opinnäytetyön suunnitelman, jossa määrit-

telimme työlle tavoitteen ja perehdyimme aihepiirin tietoperustaan. Perehdyimme 

myös projektin toteuttamiseen teoriassa ja pohdimme työhön liittyviä eettisiä ky-

symyksiä, kuten lapsilähtöisyyden toteuttamista. Varmistimme yhteisymmärryk-

sen prosessin tavoitteesta ja tarkoituksesta työelämän ohjaajan kanssa lähettä-

mällä hänelle opinnäytetyön suunnitelman ja keskustelemalla siitä. 

 

Opinnäytetyömme toiminnallisen osuuden suunnitteluvaihe alkoi tutustumiskäyn-

nillä päiväkotiin syyskuussa 2017, jolloin tutustuimme lapsiin leikin keinoin. Tu-

tustumiskäynnin tarkoituksena oli tehdä meidät tutuiksi lapsille ennen varsinais-

ten toimintatuokioiden alkua. Näin pystyimme tuokioiden aikana keskittymään ai-

hepiiriä käsitteleviin harjoituksiin sekä leikkeihin. Tutustumiskäynnillä selvitimme 

myös lasten kiinnostuksen kohteita ja toiveita eri toimintamuodoista kuvien sekä 

keskustelun kautta. Metsäretki, ulkoilu, sadut sekä askartelu nousivat lähes ryh-

män kaikkien lasten suosioon kyselyn myötä. Toiveiden ja kiinnostuksen kohtei-

den pohjalta pystyimme toteuttamaan lapsilähtöistä työskentelyä ja lapset saivat 

vaikuttaa toimintatuokioiden sisältöön.  

 

Tutustumiskäynnin jälkeen haastattelimme työelämän ohjaajaa teemahaastatte-

lun menetelmin. Haastattelun avulla selvitimme toimeksiantajan tietämystä, ko-

kemuksia ja ajatuksia ympäristökasvatukseen liittyen sekä toiveita opinnäytetyön 

tuotokseen eli oppaaseen liittyen. Tämän jälkeen lähdimme suunnittelemaan toi-

mintatuokioiden sisältöä teemahaastattelun sekä lasten toiveiden pohjalta. Sa-

malla aloitimme myös oppaan suunnittelemisen.  

 

 

8.4 Toteutusvaihe 

 

Työssämme suunnitteluvaihe kulki toteutusvaiheen rinnalla. Ennen toimintatuoki-

oiden toteutusta pyysimme vanhempia täyttämään suostumuslomakkeen (liite 2), 
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jolla varmistimme muun muassa luvan lapsille tuokioihin osallistumiseen sekä lu-

van lasten kuvaamiseen. Suunnittelimme toimintatuokioita niiden toteutusten vä-

lisenä aikana. Tuokioiden toteutuksen aikana pyrimme ottamaan lapsilta tulevat 

toiveet huomioon ja vastaamaan toimeksiantajan mahdollisiin toiveisiin. Tuokioi-

den suunnittelua ohjasivat aihepiiriin liittyvät teemat. Pidimme neljä toiminta-

tuokiota, joiden teemoja olivat johdattelu ympäristökasvatukseen, luonto ja siellä 

liikkuminen, kierrätys ja jätteiden lajittelu sekä askartelu käyttäen kierrätys- ja 

luonnonmateriaaleja. Toimintatuokiot toteutettiin loka-marraskuun välisenä ai-

kana. Tuokioilla pidettävät harjoitukset valittiin teemojen mukaan huomioiden nii-

den soveltuvuus ikäryhmälle ja lasten kehitysvaiheille. Ennen harjoitusten aloit-

tamista ryhmä jaettiin lähes aina kahtia, sillä pienemmän ryhmän ohjaaminen on 

helpompaa ja samalla pystyimme huomioimaan lapsia yksilöllisemmin. Pienryh-

mätoiminta mahdollistaa varhaiskasvattajan huomioimaan jokaisen lapsen yksi-

löllisesti, minkä myötä lapsen tarpeet sekä näkemykset toiminnan toteuttamisen 

suhteen pääsevät esille. Pienryhmätoiminta mahdollistaa myös rauhallisemman 

ympäristön, jossa ulkopuoliset ärsykkeet eivät ole niin kuormittavia. Täten lapsi 

pystyy keskittymään toimintaan kokonaisvaltaisemmin, eikä hänen keskittymi-

sensä herpaannu tai karkaa epäolennaisiin seikkoihin niin usein. (Ahonen 2017, 

186–187.) 

 

Tuokioille valituissa harjoituksissa vaadittiin omatoimisuutta, mutta lapsille oli tar-

jolla aikuisten tukea tarvittaessa. Kolme vuotiaat kykenevät omatoimisuuteen, 

mutta tarvitsevat vielä jonkin verran aikuisen tukea (Dunderfelt 2011, 71). Tuokiot 

sisälsivät useita liikunnallisia ja toiminnallisia harjoituksia, jolloin lapset ovat fyy-

sisesti aktiivisia. Oman kehon hahmottaminen, ympäristön tunnistaminen ja ym-

märtäminen sekä motoristen taitojen käyttö vahvistuvat fyysisesti aktiivisen toi-

minnan kautta (Soini & Sääkslahti 2017, 129). 

 

 

8.5 Projektin päättäminen 

 

Projektin tulokset esitetään suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi esityksen avuin 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 48). Esittelimme projektin tuotoksen eli oppaan päivä-

kodilla joulukuussa 2017. Projektin päätökseen osallistuivat työelämän ohjaaja 
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sekä ryhmän muu henkilökunta. Esittelimme heille tekemämme oppaan ja he sai-

vat kommentoida sekä antaa palautetta oppaasta suullisesti. Keskustelimme yh-

dessä oppaan käytettävyydestä, kuvituksesta sekä laajuudesta. Jätimme oppaan 

päiväkodille tarkempaa tarkastelua varten. Tämä mahdollisti kirjallisen palautteen 

antamisen nimettömänä. Emme kuitenkaan saaneet kehitysehdotuksia oppaan 

sisältöön liittyen, joten saimme jätettyä valmiin oppaan heidän käyttöönsä joulu-

kuun aikana.  

 

 

9 Toimintatuokiot ja oppaan esittely 
 

 

9.1 Ensimmäinen toimintatuokio – johdattelu aiheeseen 

 

Ensimmäisen toimintatuokion tavoitteena oli johdatella lapsia ympäristökasvatuk-

sen ja kestävän kehityksen aihepiiriin. Toimintatuokio aloitettiin liikunnallisella 

leikillä, joka käsitteli konkreettisia toimia ympäristön hyväksi toimimisesta. Lap-

silta esimerkiksi kysyttiin, ketkä ovat käyneet kirpputorilla lähiaikoina. Ne lapset, 

jotka olivat käyneet kirpputorilla, saivat ottaa pupun loikan eteenpäin. Säännölli -

nen ja ohjattu liikunta on merkityksellistä lasten kokonaisvaltaisen kehityksen ja 

motorisen oppimisen kannalta. Myös sosiaaliset taidot, kuten vuorovaikutus ja 

itsesäätely kehittyvät ryhmässä liikkumalla. (Opetushallitus 2016, 46.) Leikin lo-

puttua aiheeseen perehdyttiin syvemmin lukemalla lapsille kirja nimeltä Lapsen 

oma vihreä kirja. Kirja käsitteli kestävään kehitykseen sekä ympäristökasvatuk-

seen liittyviä teemoja lapsen kielellä sekä sisälsi paljon kuvia, joita tutkailemalla 

oli helppo virittää aiheesta keskustelua. Tämän jälkeen lapset piirsivät kuvan asi-

asta, joka heille jäi mieleen luetusta kirjasta. Tarjosimme lapsille piirtämistä var-

ten erilaisia välineitä, joista lapset saivat valita mieleisensä. Toimintatuokiolle va-

litut harjoitukset kehittivät lasten kielenkäyttötaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä 

motorisia taitoja. Kirjaa luettaessa puheenvuorottelu ja kertomisen taidot koros-

tuvat. Kuvallinen tulkinta, havainnointi sekä kuvallinen ajattelu kehittyvät puoles-

taan piirtäessä. (Opetushallitus 2016, 41–42.) Käsityksemme mukaan valitut har-

joitukset kehittävät myös kuuntelemisen taitoja ja ohjeiden noudattamista, keskit-

tymiskykyä sekä toisten huomioon ottamista. 
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9.2 Toinen toimintatuokio – luonto ja siellä liikkuminen 

 

Toisella toimintatuokiolla lähdimme metsäretkelle. Metsässä oleminen ja retkeily 

osoittautuivat lapsille mieleisiksi asioiksi tutustumiskäynnillä . Ennen metsäretken 

toteuttamista täytimme päiväkodin retkisuunnitelman (liite 3), jonka avulla kartoi-

timme metsäretkellä huomioon otettavat asiat, kuten vastuualueet ja vaaratilan-

teet. Metsään tultuamme kävimme läpi jokamiehenoikeuksia luonnossa liikku-

essa sekä keskustelimme siitä, mitä luonnossa ei saa tehdä. Keskustelun ohella 

esitimme lasten kanssa yhdessä toimintaa, esimerkiksi marjojen poimimista, jol-

loin lasten huomio pysyi tehtävässä paremmin. Seuraavana harjoituksena pi-

dimme luontobingon, jonka ajaksi lapset jaettiin ryhmiin. Jokainen ryhmä sai bin-

gokaavakkeen, jossa oli kuvat kuudesta asiasta, jotka ryhmän oli määrä löytää 

luonnosta. Lapset saivat halutessaan myös dokumentoida löytämiään asioita va-

lokuvaamalla. 

 

Luontobingon jälkeen kävelimme pururadalla ja lapset saivat mahdollisuuden tut-

kia sekä nauttia ympäristöstä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista vapaasti. 

Olimme pakanneet retkelle mukaan eväät, jotka lapset saivat syödä valitsemas-

saan paikassa. Evästauon loputtua keräsimme eväistä kertyneet roskat ja näin 

vahvistimme kokemuksellista oppimista jokamiehenoikeuksista sekä velvolli -

suuksista. Ympäristökasvatuksessa opetellaan käytännön taitoja, kuten roskaa-

matonta retkeilyä (Opetushallitus 2016, 45). Seuraavaksi ratkaisimme lasten 

kanssa eläinarvoituksia ja näytimme jokaisesta eläimestä arvoituksen jälkeen ku-

van. Aikataulusta johtuen meille tuli hieman kiire ja ehdimme käydä vain osan 

arvoituksista läpi. Lapset olivat eväiden syönnin jälkeen energisiä, eivätkä olisi 

enää malttaneet kuunnella ohjeistusta. Arvoitukset olisivat voineet sujua parem-

min, jos ne olisi toteutettu esimerkiksi eväiden syönnin yhteydessä. Lopuksi ke-

räsimme lapsilta palautetta metsäretkestä peukaloa ylös- tai alaspäin näyttä-

mällä. Suurin osa lapsista näytti peukaloa ylöspäin ja he kertoivat, että metsäretki 

oli mukava. Osa näytti peukaloa alaspäin, mutta eivät perustelleet mielipidettään. 

Havainnoimalla lapsissa syntynyttä innostusta metsässä liikkumisesta, tulkit-

simme retken olleen lapsille mieluisa kokemus. 
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Metsässä huomasimme, kuinka lasten ohjaaminen sekä motivointi ohjattuun toi-

mintaan on suuressa tilassa haastavampaa. Ärsykkeitä, joihin huomio helposti  

siirtyy, on luonnossa todella paljon. Pyrkiessämme toimimaan lapsilähtöisesti, 

halusimme tarttua lapsilta tulleisiin ajatuksiin ja keskustella niistä. Tästä johtuen 

emme toteuttaneet kaikkia suunnittelemiamme harjoituksia, vaan keskityimme 

lasten saamaan kokemukseen luonnosta. Tuokion yksi tärkeimmistä tavoitteista 

olikin nauttia metsässä olosta sekä saada positiivisia kokemuksia retkeilystä. Ta-

voite täyttyi mielestämme erittäin hyvin. Kuten aiemmin ympäristökasvatusta kä-

sitellessä on tullut esille; lapsen ympäristösuhde vahvistuu luonnossa myönteis-

ten kokemusten kautta. Luonto voi olla myös oiva paikka rauhoittumiselle. (Ope-

tushallitus 2016, 45.) 

 

 

9.3 Kolmas toimintatuokio - kierrätys ja jätteiden lajittelu 

 

Kolmannen toimintatuokion teemana oli kierrätys sekä jätteiden lajittelu. Aikai-

semmilla tuokioilla ryhmän henkilökunta toivoi vinkkejä tekniikan, kuten tabletti-

tietokoneen hyödyntämiseen osana ympäristökasvatuksen toteuttamista. Toi-

mintatuokion aluksi katsoimme tietokoneelta Yle Areenasta Roskisrotta– ohjel-

man ensimmäisen jakson. Jakso käsitteli luonnon kiertokulkua ja biojätettä. Oh-

jelma on tarkoitettu lapsille ja se avasi melko yksinkertaisesti käsiteltävää aihetta. 

Ohjelmassa on viisi osaa, jotka kaikki käsittelevät ympäristökasvatuksen ja kes-

tävän kehityksen sisältöä. Ohjelman päätyttyä lapset saivat jakaa mielipiteitään 

ohjelmasta ja keskustelimme asioista, jotka jäivät mietityttämään. Kerroimme 

myös lapsille, että he voivat ehdottaa vanhemmilleen Roskisrotta- ohjelman mui-

den jaksojen katsomista kotona. 

 

Tämän jälkeen jaoimme lapset kolmeen ryhmään, joissa he kiersivät kolmella eri 

toimintapisteellä. Yhdellä pisteellä harjoittelimme jätteiden lajittelua hyödyntäen 

tablettitietokonetta. Käytimme Papunetin internet-sivuilta löytyvää kierrätyspeliä, 

jossa näytetään kuva roskasta ja lasten täytyy pohtia, kuuluuko se bio-, lasi, me-

talli-, paperi-, pahvi- vai sekajätteeseen. Toiminnan aikana tuli esille, että lajittelu 

oli lapsille melko vierasta, sillä osa pelissä olevista roskista oli haastava lajitella 

oikein. Tehtävässä oli kuitenkin runsaasti kertausta, joten lajittelu oli helpompaa 

loppua kohden. Keskustelimme aina, miksi kyseinen roska kuuluu juuri tiettyyn 
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roska-astiaan ja miksi kierrättäminen on tärkeää. Lapset osallistuivat keskuste-

luun ahkerasti ja kyselivät runsaasti kysymyksiä. Keskustelimme meitä ohjaavan 

lastentarhanopettajan kanssa jälkeenpäin siitä, että ohjaajan on hyvä omata ko-

kemusta ja tietoa käsiteltävästä aiheesta, jotta hän osaa rikastuttaa lasten tietä-

mystä sekä mahdollisesti lisätä näin lasten kiinnostusta aihetta kohtaan. 

 

Voiko korjata vai ei – pisteellä käytiin läpi, voiko esineitä ja vaatteita korjata vai 

heitetäänkö ne roskapönttöön niiden rikkouduttua. Leikki oli liikunnallinen. Mie-

lestämme lapset olivat yllättävän tietoisia, mitä asioita voi korjata ja mitä ei. Mo-

nen esineen kohdalla päädyttiin siihen, että niitä voi ainakin yrittää korjata tai niille 

voidaan yrittää keksiä joku toinen käyttötarkoitus, ennen kuin ne heitetään roska-

pönttöön. Oli hienoa huomata lasten ajattelevan näin, sillä se liittyy olennaisesti  

kestävän kehityksen periaatteisiin. Ympäristökasvatuksen sisältämiin käytännön 

taitoihin kuuluu kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu. Taitoja voidaan 

opetella kierrätyksen, tavaroiden korjaamisen ja uudelleenkäytön avulla. (Ope-

tushallitus 2016, 45.) 

 

Osallistimme toimintaan ryhmän työntekijöitä. He kulkivat toimintapisteillä lasten 

mukana ja yksi työntekijöistä piti yhtä toimintapistettä. Tälle pisteelle olimme et-

sineet kestävään kehitykseen sekä ympäristökasvatukseen liittyviä runoja, joita 

lapset saivat nostaa runopussista. Työntekijän mukaan runot olivat lasten mie-

leen. Keräsimme koko tuokiosta palautetta jälleen peukaloa näyttämällä, sillä se 

oli helppoutensa ja nopeutensa puolesta sopiva valinta tuokion lopetukseen. Pa-

lautteen ja havaintojemme perusteella totesimme, että lapset pitivät tuokiosta ja 

se herätteli lasten ajatuksia kierrätykseen sekä lajitteluun liittyen. 

 

 

9.4 Neljäs toimintatuokio – askartelu kierrätys- ja luonnonmateriaaleista 

 

Tällä toimintatuokiolla askartelimme lasten kanssa yhdessä poroja kierrätys- ja 

luonnonmateriaaleista. Käytimme materiaaleina vessapaperihylsyjä ja maahan 

pudonneita oksia. Ajatuksena oli kerätä oksat yhdessä lasten kanssa, mutta yh-

teisistä aikatauluista johtuen emme ehtineet tekemään sitä. Idea askartelusta tuli  

yhdeltä ryhmän työntekijältä ja mielestämme poron askarteleminen sopi aihee-

seemme hyvin. Ajattelimme, että askartelemisen lisäksi olisi hyvä kertoa lapsille 
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porosta ja sen elintavoista. Opetushallituksen (2016, 45) mukaan eläinlajien tun-

teminen vahvistaa luonnon tuntemusta. 

 

Ennen tuokion alkua askartelimme valmiin mallin porosta, jotta lasten oli hel-

pompi hahmottaa askartelun lopputulos. Vaikka meillä oli valmis malli, jokainen 

lapsi sai tehdä porosta omannäköisensä. Lapset saivat valita itse haluamansa 

kohdat kerätyistä oksista poron jalkoja sekä sarvia varten. Osalle poroista tuli ly-

hyet ja osalle pitkät sarvet. Useimmat lapset myös värittivät porojaan. Askartelun 

päätyttyä asettelimme porot esille sekä keskustelimme poroista ja niiden elinta-

voista. Keskustellessa lapset innostuivat jakamaan omia kokemuksiaan poroihin 

ja Lappiin liittyen. Tämä oli viimeinen pitämämme tuokio päiväkodilla, joten kii-

timme samalla lapsia syksyn yhteisistä tuokiosta. 

 

Askartelu oli nuoremmille lapsille haastavampaa, mutta he onnistuivat siinä hyvin 

aikuisen tuella. Tällä kerralla emme ehtineet kerätä palautetta lapsilta, mutta tuo-

kion aikana toteutetun havainnoinnin perusteella arvioimme, että lapset pitivät 

tuokiosta, sillä he keskittyivät ja panostivat askarteluun. Askarrellessa harjoitel-

laan suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakenteiden, materiaalien ja 

tekniikoiden tuntemista. Lapsi saa iloa ja nautintoa työskentelystä, jossa oma luo-

vuus ja kädenjälki näkyvät. (Opetushallitus 2016, 43.) 

 

 

9.5 Pienet vihreät askeleet – oppaan kokoaminen ja valmis opas 

 

Pienet vihreät askeleet –opas on tarkoitettu kaikille lasten kanssa työskentele-

ville, etenkin heille, jotka haluavat ottaa askeleen yhdessä lasten kanssa kohti  

luontoa kunnioittavaa toimintaa. Opas tarjoaa helpon ja nopean tavan ottaa har-

joituksia osaksi päivän toimintaa. Oppaan sisällysluettelosta löytyy viisi eri sym-

bolia, jotka helpottavat tiettyjen harjoitusten löytämistä oppaasta. 

 

Aloitimme oppaan kokoamisen, kun olimme saaneet pidettyä kaikki toiminta-

tuokiot Tuulikanteleen päiväkodilla. Kokosimme oppaan Canva:lla, joka on inter-

netistä löytyvä ilmainen suunnitteluohjelma. Teemahaastattelun ohessa toimek-

siantajamme toivoi käyttöönsä käytännönläheistä ja harjoituksiin painottuvaa 
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opasta. Päätimme hyödyntää oppaaseen jo olemassa olevia harjoituksia ja leik-

kejä, sillä halusimme yhdistää opinnäytetyöhömme myös toimintatuokiot. Tästä 

johtuen meillä ei olisi ollut aikaa tuottaa kaikkia harjoituksia itse opinnäytetyön 

laajuuden puitteissa. Koska oppaasta toivottiin käytännönläheistä, siinä täytyi olla 

kattavasti harjoituksia. Oppaan sisältämät ja metsäretkellä pidetyt eläinarvoituk-

set keksimme kuitenkin itse, arvoituksista löytyy kuvat oppaan liitteinä. Lähdimme 

kartoittamaan harjoituksia tutkimalla kirjallisuutta sekä internetistä löytyviä sivus-

toja. Valitsimme harjoitukset siten, että ne ovat nopeasti otettavissa käyttöön; 

suurin osa niistä ei vaadi juuri valmisteluja. Valitsemamme harjoitukset käsittele-

vät monipuolisesti ekologisen ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen ai-

hepiiriä. 

 

Oppaan pääsisältö koostuu 28:sta 3–7- vuotiaille lapsille soveltuvista harjoituk-

sista ja leikeistä. Ryhmän nuorimmat saattavat kuitenkin tarvita enemmän tukea 

harjoitusten aikana. Oppaaseen valituissa harjoituksissa huomioitiin soveltuvuus  

päiväkodin ryhmän ikäryhmälle ja lasten kehitysvaiheille. Oppaan harjoituksiin si-

sältyy suurin osa toimintatuokioiden aikana toteutetuista harjoituksista. Li-

säsimme harjoitusten joukkoon omia havaintojamme ja kokemuksiamme ohjauk-

sen ajalta. Toimeksiantajan toiveesta teoriaa ympäristökasvatuksesta on tiiviste-

tysti. Lisäksi oppaan loppupuolelta löytyy runoja, kirjavinkkejä sekä internetsivus-

toja, joista voi etsiä halutessaan lisää tietoa aiheesta. Kirjavinkit ja internetsivut 

ovat aakkosjärjestyksessä. Päiväkodille tehtyä tuotosta on kuvitettu käyttäen las-

ten piirtämiä ja ottamia kuvia lasten sekä heidän vanhempiensa luvalla. Osan 

kuvista olemme ottaneet itse. Hyödynsimme kuvituksessa myös internetpalvelu 

Pixabayta sekä Canvaa, joista kuvia voi hyödyntää tekijänoikeuksista vapaasti. 

Oppaassa on maininta kuvista, jotka ovat joko ryhmän lasten tai meidän ottamia.  

Meillä ei ollut lupaa julkaista lasten tai heidän piirrostensa kuvia internetissä, joten 

teimme oppaasta kaksi eri versiota. Toinen versio tuli Tuulikanteleen päiväkodin 

omaan käyttöön ja toinen on internet julkaisu. Internettiin julkaistavasta versiosta 

tunnistettavat lasten kuvat ovat poistettu ja tilalle on laitettu muita kuvituskuvia. 
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10 Opinnäytetyön arviointi 
 

 

10.1 Tavoitteen toteutumisen ja oman toiminnan arviointi 

 

Työn tavoitteena oli tuoda päiväkodin ryhmän lapsia ja henkilökuntaa tietoisem-

maksi ekologisen kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen ideologiasta. Sa-

malla halusimme innostaa heitä toteuttamaan arjessa enemmän kestävän kehi-

tyksen mukaisia tekoja. Toimintatuokiot ja opas toimivat menetelminä sekä väli-

neinä tavoitteen saavuttamiseksi. Ryhmän työntekijät osallistuivat myönteisellä 

asenteella syksyllä pidettyihin toimintatuokioihin. He vaikuttivat tyytyväisiltä teke-

määmme oppaaseen ja suunnittelivat ottavansa sen tammikuusta lähtien käyt-

töön. Työntekijät pohtivat, että oppaalle tulisi käyttöä päiväkodin muissakin ryh-

missä. Työtä suunnitellessa toivoimme, että opas tavoittaisi päiväkodin jokaisen 

ryhmän, sillä opas on käytännönläheinen ja sen avulla voi ottaa helposti askeleen 

kohti ympäristökasvatuksen toteuttamista. Oppaan laajempi käyttö päiväkodissa 

vahvistaisi myös työn tavoitteen täyttymistä ja lisäisi ympäristökasvatuksen nä-

kyvyyttä päiväkodissa. 

 

Työn arviointia voidaan toteuttaa kriittisesti tutkivalla asenteella ja samalla se on 

osa oppimisprosessia. Kriittisen tutkinnan tulee kohdistua työn ideaan, saavutet-

tuihin ja saavuttamattomiin tavoitteisiin, tietoperustaan sekä kohderyhmään. 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 154–155.) Opinnäytetyön aikana tarkoituksemme oli 

pitää yllä reflektiivistä työotetta, tarkastelemalla omaa sekä toistemme toimintaa 

työn eri vaiheissa. Reflektoimme omaa toimintaamme opinnäytetyöpäiväkirjaan 

samalla, kun avasimme tuokioiden kulun. Yksi tapa toteuttaa arviointia oli ver-

taisarviointi, annoimme palautetta toisillemme ja keskustelimme tuokioiden jäl-

keen yhdessä, mitä olisimme voineet tehdä toisin ja mikä meni hyvin. Vertaisar-

viointi mahdollistaa vuorovaikutuksellisten ja pedagogisten toimintatapojen tar-

kastelun ennalta sovitussa hetkessä, esimerkiksi ohjatun tuokion aikana. Arvioin-

nin luotettavuuden kannalta ja myönteisen oppimisen kannalta on työntekijöiden 

suhde oltava luotettava ja toimiva. Vertaisarviointi mahdollistaa myös otollisen 
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tilanteen mallioppimiselle. Vertaisarvioinnin jälkeen havainnot puretaan mielel-

lään myönteisen palautteen kautta. (Ahonen 2017, 265–266.) 

 

Keräsimme palautetta lapsilta sekä päiväkodin työntekijöiltä toimintatuokioiden 

sisällöstä niiden päätteeksi. Kävimme kattavamman arviointikeskustelun työelä-

män ohjaajan kanssa toimintatuokioiden päätyttyä. Toimintaa arvioidessa kä-

vimme läpi muun muassa tuokioiden dokumentointia sekä siihen liittyvää lapsi-

lähtöisyyttä. Olisimme halunneet keskittyä enemmän dokumentointiin, etenkin 

niin, että lapset saavat itse esimerkiksi valokuvata. Arvioinnissa kävimme läpi, 

kuinka haasteellista on keskittyä ohjaamaan lapsiryhmää ja ottamaan tilanteessa 

jokaisen lapsen tarpeita huomioon sekä yhdistää tähän toiminnan dokumentointi . 

Mielestämme dokumentoimaan kannattaisikin valita jokin henkilö, joka ei ole sillä 

hetkellä vastuussa toiminnan ohjaamisesta. 

 

 

10.2 Tuotoksen arviointi 

 

Ympäristökasvatukseen liittyviä oppaita löytyy jonkin verran, olemme kuitenkinkin 

sitä mieltä, että tekemämme opas poikkeaa muista oppaista sen harjoituksiin pai-

nottuvuuden johdosta. Osa oppaista sisältää teoriaa enemmän kuin harjoituksia. 

Ympäristökasvatuksessa painotetaan lasten kokemuksellisen oppimisen tär-

keyttä ja oppaamme tarjoaa kokemukselliseen oppimiseen hyvän mahdollisuu-

den. 

 

Opasta arvioitaessa päiväkodin työntekijöiden kanssa kävimme läpi oppaan si-

sältöä ja sen käytettävyyttä. Oppaalle keksimämme nimi "Pienet vihreät askeleet 

– opas ympäristökasvatuksesta päiväkodeille" oli työntekijöiden mielestä hyvä. 

Työntekijät olivat sitä mieltä, että on hyvä olla mainitsematta toimeksiantajan ni-

meä, sillä opas julkaistaan myös internetissä ja se saattaa tulla olemaan käytössä 

muissakin päiväkodeissa. He olivat tyytyväisiä oppaassa käyttämiimme symbo-

leihin, jotka ovat tarkoitettu harjoitusten löytämisen helpottamiseksi. Heidän mie-

lestään symboleiden yhdistäminen auttaa avaamaan harjoituksen sisältöä nope-

alla katsauksella ja samalla ne luovat kuvitukseen monipuolisuutta. Veimme op-

paan päiväkodille kansitetussa muodossa heidän toiveestaan. Kansitettu muoto 

ja kuvitus lisäävät mielenkiintoa tarttua teokseen ja tutkia sitä. Henkilökunnan 
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mielipide ensinäkemältä oli, että opasta on helppo ja miellyttävä käyttää sekä se 

on houkuttelevan oloinen. 

 

Oppaan käytännöllisyyttä ja helppolukuisuutta lisäsi harjoitusten asettelu siten, 

että sivuilla on kuvia ja tekstiä sopivassa suhteessa; kuvitus tekee lukukokemuk-

sesta kevyemmän. Työelämän ohjaajan mielestä oli hyvä, että pidemmät harjoi-

tukset olivat sommiteltu yhdelle sivulle tai aukeamalle. Oppaassa on harjoituksia 

monipuolisesti ja niistä on helppoa muodostaa lapsille tuokioita. Harjoitusten, teo-

rian, kirjavinkkien ja internetsivustojen määrä oli työntekijöiden mielestä riittävä. 

Jätimme tekemämme oppaan viikoksi työntekijöiden tarkasteltavaksi ja mahdol-

listimme työntekijöille nimettömän palautteen annon prosessin päättyessä. 

Emme kuitenkaan saaneet enää oppaaseen liittyvää palautetta. 

 

 

11 Pohdinta 
 

 

Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen ja tärkeä kaikkien ihmisten, luonnon 

sekä eliöiden hyvinvoinnin kannalta. Toimeksiantaja vahvisti tarpeen työlle ja oli 

kanssamme samaa mieltä aiheen tärkeydestä. Ihmiset ovat luonnosta ja sen 

ekosysteemeistä riippuvaisia. Luonto tarjoaa meille ravintoa, vettä ja happea. 

(Hakala & Välimäki, 43.) Luonto antaa siis ihmisen elämälle edellytykset; tämän 

takia meidän on tärkeä suojella sitä ja tehdä ympäristöystävällisempiä tekoja yhä 

enemmän. 

 

Ryhmän lapset vaikuttivat lähes aina innokkailta osallistuessaan tuokioille. 3–5 

vuotiaat ovat innokkaita tutkijoita ja heille on luontaista liikkua paljon (Mannerhei-

min lastensuojeluliitto 2017). Metsäretkellä ollessamme lapset saivat nauttia va-

paasta leikistä ja luonnon tutkiskelusta. Luonnossa liikkuminen on terveyttä edis-

tävää ja hyödyllistä, sillä se kehittää lapsia monella eri tavalla (Wahlström & Juu-

sola 2017, 11–12). 3–5- vuotiaille on luontevaa oppia esimerkin kautta ja mallin-

taa aikuisen toimintaa. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.) Ympäristökasva-

tuksessa aikuisen antaman esimerkin myötä lapset omaksuvat ympäristömyön-

teisiä arvoja sekä asenteita. Mielestämme aikuisen on kiinnitettävä huomiota 

omaan toimintaansa ja korostaa esimerkin luomaa tärkeyttä. 
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Varhaiskasvattajan tulee työssään varmistaa, että jokainen lapsi saa tukea tasa-

vertaisesti ja riittävästi (Karling ym. 2009, 39–40). Kiinnitimme huomiota lasten 

tasavertaiseen kohteluun tuokioiden aikana. Omasta mielestämme ja työnteki-

jöiltä saadun palautteen perusteella tasa-arvoisuus toteutui melko hyvin. Poh-

dimme kuitenkin sitä, että kiireisissä tilanteissa tasa-arvoisuus ei aina välttämättä 

toteudu. Tällaisissa tilanteissa on haastavampi huomata hiljaisemmat lapset ja 

huomio kiinnittyy herkemmin äänekkäämpiin lapsiin.  

 

Koimme haastavaksi saada lapset kuuntelemaan ohjeistusta isoa ryhmää ohja-

tessa. Mielestämme on tärkeää muistaa, että lapselle ei ole luontaista pysyä hil-

jaa paikallaan varsinkaan pitkiä aikoja. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lapselle 

aktiivisemman osallistumisen toimintaan sekä helpottaa varhaiskasvattajan anta-

mien ohjeiden seuraamista ja kuuntelemista. Pienryhmätoiminnassa myös aikui-

sen tuki on helpommin saatavilla, eikä lapsi joudu pitkiin odotustilanteisiin. (Aho-

nen 2017, 187.) Lapsiryhmän ollessa meille alkuun tuntematon, koimme pienryh-

mätoiminnasta olleen meille hyötyä. Saimme huomioitua lapsia yksilöllisemmin, 

jolloin heihin tutustuminen onnistui nopeammin sekä saimme rakennettua lasten 

luottamusta meitä kohtaan. 

 

 

11.1 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Tavoittelimme opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä toteuttamalla arviointia 

ja reflektointia prosessin kaikissa vaiheissa, pyrkimällä lapsilähtöiseen toimintaan 

sekä huomioimalla päiväkodin henkilökunnalta tulevat toiveet ja ideat. Eettisyy-

teen vaikuttivat myös tehty toimeksiantosopimus (liite 4), kaupungilta haettu tut-

kimuslupa (liite 5) sekä vanhempien suostumuksen varmistaminen kirjallisesti  

(liite 2) siitä, saako lapsi osallistua toimintaan ja saako häntä ja hänen tuotoksiaan 

kuvata. Kaikki vanhemmat antoivat luvan osallistua toimintaan ja kuvata lastaan 

sekä hänen tuotoksiaan. Emme kuitenkaan pyytäneet vanhemmilta lupaa jul-

kaista lasten kuvia internetissä julkaistavaan oppaaseen, joten teimme oppaasta 

toisen version, jossa ei ole käytetty ryhmän lasten kuvia. Poistimme kuvat lapsista 

sekä heidän tuotoksistaan, sen jälkeen, kun saimme valmiiksi päiväkodin käy-
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tössä olevan oppaan. Vaalimme opinnäytetyömme luotettavuutta myös käyttä-

mällä mahdollisimman monipuolista ja nykyaikaista teoriakirjallisuutta. Kirjoitta-

essamme vertailimme myös eri lähteiden yhdenpitävyyttä. Toiminnallinen opin-

näytetyö on hyvä tehdä tutkivalla asenteella, mikä tarkoittaa aiheeseen liittyvien 

valintojen tarkastelua ja niiden perustelua. Teoreettisen viitekehyksen tulee 

nousta oman alan kirjallisuudesta. (Vilkka & Airaksinen 2003, 154.) 

 

Mielestämme valitsimme työllemme hyvin soveltuvat menetelmät. Projektityön 

malli sopi työmme prosessia ohjaavaksi menetelmäksi. Prosessissa etenimme 

projektityön vaiheiden mukaan, mikä selkeytti työmme kulkua. Teemahaastatte-

lun avulla saimme olennaista tietoa toteutusvaihetta varten päiväkodin tavoista 

toteuttaa ympäristökasvatusta. Osallistamisen menetelmät olivat tärkeässä roo-

lissa opinnäytetyön aikana, osallistamalla lapsia ja ryhmän varhaiskasvattajia he 

olivat aktiivisia toimijoita koko toteutusvaiheen ajan. Pohdimme omaa toimin-

taamme ja reflektoimme tapahtumia kirjallisesti opinnäytetyöpäiväkirjaan proses-

sin eri vaiheissa. Dokumentoinnin avulla havaitsimme omat toimintatapamme 

sekä omat kehityksen kohteet paremmin, tarvittaessa niihin oli myös helppo pa-

lata jälkeenpäin. 

 

Kokoamamme opas sisältää harjoituksia, joista osan ohjasimme lapsiryhmälle 

tuokioiden aikana. Näin saimme kokemuksen niiden soveltuvuudesta kyseiselle 

ikäryhmälle eli 3-5 vuotiaille lapsille. Neljä toimintatuokiota oli tähän tarkoitukseen 

mielestämme riittävä määrä. Joitakin harjoituksia sovellettiin hieman, jotta niihin 

osallistuminen oli jokaiselle lapselle mahdollista. Käytimme usein esimerkiksi oh-

jeistusten ja lasten oppimisen tukena kuvia. Työelämän ohjaajamme mukaan am-

mattilaisen vastuulla on ottaa koko ryhmänsä tarpeet huomioon ja muokattava 

tarvittaessa harjoituksia ryhmälle sopiviksi. 

 

Lapsilähtöisyys olisi voinut näkyä toiminnassamme vahvemmin. Tiedustelimme 

lapsilta toiveita syksyn tuokioiden suhteen ja otimme realistiset toiveet huomioon 

toimintaa suunnitellessamme. Toteutimme toimintatuokiot siten, että jokainen 

lapsi kykeni osallistumaan ja lähtemään mukaan harjoituksiin sekä leikkeihin. 

Mielestämme aikuisen on hyvä pystyä rikastamaan lapsen ajattelua tarjoamalla 



      42 

esimerkiksi vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Tuokioiden aikana pyrimme tart-

tumaan lapsia kiinnostaviin aiheisiin, asioihin sekä kysymyksiin; kysyttyjen kysy-

mysten perusteella keskustelimme askarruttavista aiheista. Koimme, että lapsi-

lähtöisyyttä oli haastavampaa toteuttaa lapsiryhmässä, jota ei tunne vielä hyvin. 

Koska lapset eivät myöskään tunteneet meitä ja käsiteltävä aihe oli melko vieras,  

voi olla, että heidän oli hankala esittää kysymyksiä aiheeseen liittyen. Mieles-

tämme lapsilähtöisyyden toteutuminen oli parhaimmin nähtävillä metsäretkellä, 

jolloin lapset saivat tutkia omia kiinnostuksen kohteita metsästä ja kulkea siellä 

vapaasti aikuisten valvonnassa. 

 

 

11.2 Oman oppimisen ja ammatillisen kasvun pohtiminen 

 

Opinnäytetyö on osa varhaiskasvatusopintoja, joiden jälkeen saamme varhais-

kasvatuspätevyyden. Ennen opinnäytetyön aloittamista ympäristökasvatus oli ai-

heena meille melko vieras, mutta kiinnostava. Työtä tehdessämme opimme kui-

tenkin paljon uutta ja samalla työ vaikutti olennaisesti meidän omiin asenteisiin 

aiheen tärkeyttä kohtaan. Työn aikana aloimme esimerkiksi lajitella jätteitä tar-

kemmin ja kiinnittämään huomiota muovijätteen vähentämiseen. Omaksutut 

asenteet tulevat vaikuttamaan tulevassa työssämme siten, että haluamme välit-

tää omia arvojamme eteenpäin lapsille. 

 

Ympäristökasvatus ja ekologinen kestävä kehitys ovat aiheena laajoja ja erilaisia 

harjoituksia niihin liittyen löytyy paljon, joten pidetyt tuokiot käsittelivät vain pinta-

puolisesti sitä, mitä ympäristökasvatus pitää sisällään. Päiväkodin lastentarhan-

opettajan mukaan ainoastaan havainnoimalla emme näe välttämättä koko to-

tuutta lasten ymmärryksestä aihetta kohtaan. Lapset saattavat prosessoida käy-

tyjä asioita läpi myöhemmin ja he voivat esittää aiheesta kysymyksiä myöhemmin 

esimerkiksi vanhemmilleen. Toimintatuokiot toivat meille kokemuksellista oppi-

mista aihepiiriin liittyen. Saimme lisää kokemusta lapsiryhmän ohjaamisesta ja 

ympäristökasvatuksen toteuttamisesta lasten kanssa. Tuokioiden aikana pys-

tyimme jo samalla kerralla tarvittaessa muuttamaan ohjaustapaamme, mikäli jo-

kin ei toiminut, sillä ohjasimme samat harjoitukset lähes kaikilla kerroilla kahdelle 

eri ryhmälle. Toteutusvaiheen aikana pystyimme peilaamaan teoriaa käytäntöön, 
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mikä on olennainen osa lastentarhanopettajan pedagogiikkaa. Pystyimme ha-

vainnoimaan lasten iälle tyypillisiä kehitysvaiheita. 

 

Päiväkodeissa voidaan sanoa vallitsevan piilosääntö, jonka mukaan suunniteltu 

toiminta olisi saatettava loppuun suunnitelman mukaisesti. Ohjatut tuokiot suun-

nitellaan usein liian pitkiksi, eikä niissä oteta huomioon hetkeen liittyviä muutoksia 

esimerkiksi mahdollisia keskittymisen herpaantumisia. Lasten kanssa työsken-

tely vaatii hetkessä toimimista ja joustavuutta toimintasuunnitelman muuttami-

seen. Kasvattajat ovat usein kuitenkin uskollisia omalle alkuperäiselle suunnitel-

malleen, jolloin huomio kiinnittyy pedagogiseen suunnitteluun eikä lasten tarpei-

siin. Joustavuutta tulee harjoitella ja muutoksiin varautua. (Ahonen 2017, 180-

182.) Yksi tärkeimmistä oppimiskokemuksista liittyi suunnitellusta toiminnasta 

luopumiseen. Olisimme halunneet toteuttaa kaikki toimintatuokioille suunnittele-

mamme harjoitukset, mutta esimerkiksi lasten kiinnostusten kohteisiin tarttumi-

nen vei aikaa suunnitellulta toiminnalta. Lasten ideoihin ja kiinnostuksen kohtei-

siin tarttuminen lisää puolestaan työn lapsilähtöisyyttä. Tuokioita reflektoimalla 

tulimme kuitenkin tulokseen, että suunnitelmista luopuminen lisäsi mahdollisesti  

toiminnan mielekkyyttä lasten näkökulmasta. 

 

 

11.3 Ideoita jatkotyöskentelyä varten 

 

Ympäristökasvatus on laaja aihe ja uusia töitä ja tutkimuksia voitaisiin toteuttaa 

esimerkiksi liittyen rakennettuun ympäristöön. Jatkotyöskentelynä voitaisiin poh-

tia myös, mitä ympäristökasvatus ja kestävän kehityksen toteuttaminen tarkoitta-

vat nuorempien, eli 1–2-vuotiaiden lasten kohdalla ja miten sitä käytännössä voi-

taisiin toteuttaa heidän kanssaan. 

 

Kaikilla päiväkodeilla tulisi mielestämme olla jonkinlainen kestävän kehityksen to-

teuttamisen suunnitelma, joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi kaupungin toi-

mesta. Suurin osa jo tehdyistä kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen op-

paista on kohdistettu varhaiskasvattajien käyttöön. Kuvittelisimme, että opas, 

joka on suunnattu lapsille ja tehty lastenkielellä olisi tarpeellinen. Lapsilähtöisyy-

den ollessa tärkeässä roolissa osana varhaiskasvatusta voitaisiin lapsia osallis-

taa koko tuotoksen kuvittamiseen sekä kokoamiseen. 
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    Liite 1 

Teemahaastattelu runko 

 

Kestävä kehitys 

Miten tärkeänä päiväkoti näkee kestävän kehityksen osana kasvatusta? 

Näkyykö päiväkodin arjessa konkreettisesti kestävä kehitys? 

 

Ympäristökasvatus 

Millaisia tuokioita tai tapahtumia kestävään kehitykseen ja ympäristökasvatuk-
seen liittyen on pidetty? 

Miten luontoa hyödynnetään osana kasvatustyötä? 

 

Oppaan sisältö 

Millaisia toiveita toimintatuokioiden suhteen on? 

Mitä asioita oppaassa tulisi painottaa? 

Missä muodossa oppaasta olisi eniten hyötyä päiväkodille? 



    Liite 2 

Vanhempien suostumuslomake 

 

Hei! 

 

Olemme Iida ja Kiia, sosionomiopiskelijat Karelia ammattikorkeakoulusta. 

Olemme tekemässä opinnäytetyötämme Tuulikanteleen päiväkodissa syksyn 

2017 aikana. Opinnäytetyömme käsittelee kestävää kehitystä ja sisältää lapsia 

osallistavia toimintatuokioita. Lapsilähtöisyys on osana työtämme ja osallis-

tamme lapsia työskentelyyn keräämällä heiltä ideoita ja ajatuksia sekä järjestä-

mällä niiden pohjalta neljä toimintatuokiota. Toimintatuokioiden aikana toimintaa 

valokuvataan sekä tuotoksia dokumentoidaan. 

 

Opinnäytetyömme tuotoksena syntyy ympäristökasvatuksen opas työntekijöiden 

käyttöön, jonka kuvitamme toimintatuokiosta otetuilla valokuvilla. 

 

Lapseni _____________________________________ (nimi)  

□saa osallistua toimintaan. 

□ei saa osallistua toimintaan. 

 

□Lastani saa valokuvata sekä kuvia käyttää oppaan kuvitukseen 

□Lastani ei saa valokuvata 

 

□Lapselta saa kerätä tietoa ja ajatuksia kestävään kehitykseen 

liittyen 

□Lapselta ei saa kerätä tietoa ja ajatuksia kestävään kehitykseen 

liittyen 

 

□Tuotoksia saa valokuvata 

□Tuotoksia ei saa valokuvata 

 

□Tuotoksia saa käyttää oppaan kuvituksessa 

□Tuotoksia ei saa käyttää oppaan kuvituksessa 

Allekirjoitus   Nimenselvennös 

 

_______________________________  __________________________ 

Syksyisin terveisin 

Iida Haapala & Kiia Kainulainen 

040 776 4858      040 734 2497 

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne, jos jokin jää askarruttamaan! 



    Liite 3 

Retkisuunnitelma 

 

 

 
 



    Liite 4 

Toimeksiantosopimus 

 

 



    Liite 5 

Tutkimuslupa 

 

 

 


