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TIEDEKASVATUKSEEN 

Survey-tutkimus Tiedekoulun tuottaman tiedekerhotoiminnan vaikutuksista 
asenteisiin ja toimintaan päiväkodeissa ja kotona 

Tutkimus käsittelee Tiedekoulun tuottaman tiedekerhotoiminnan vaikutusta päiväkodeissa sekä 
tiedekerhotoimintaan osallistuneiden lasten perheissä. Tavoitteena on selvittää, millaisena 
tiedekerhotoiminta on koettu päiväkodeissa ja kodeissa, ja onko tiedekerhotoiminnan myötä 
tapahtunut muutoksia päiväkotien henkilökunnan, lasten ja perheiden toiminnassa, 
kiinnostuksenkohteissa tai asenteissa. 

Survey-tutkimus tehtiin tiedekerhon toimintakauden päätteeksi loppukeväällä 2019 sekä 
yhteistyöpäiväkotien henkilökunnalle ja lasten perheille suunnatuilla sähköisillä kyselyillä että 
haastattelemalla päiväkotien henkilökuntaa puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. Sähköiseen 
kyselyyn vastasi 25 henkilökunnan edustajaa sekä 28 perhettä. Haastatteluihin osallistui 
kymmenen työntekijää Turun seudun neljästä yhteistyöpäiväkodista. Aineistoa on tarkasteltu 
kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen. 

Tiedekerhotoiminta on tutkimuksen mukaan vaikuttanut sekä henkilökunnan, lasten että 
perheiden toimintaan ja asenteisiin. Toimintakauden jälkeen henkilökunta kokee 
tiedekasvatuksen aiempaa tärkeämpänä ja kasvattajat luottavat aiempaa enemmän omiin 
kykyihinsä tiedekasvattajina. Henkilökunta kannustaa lapsia aiempaa enemmän tutkivaan 
oppimiseen ja he yhdistävät aiempaa enemmän erilaisia toimintamuotoja ilmiöiden tarkasteluun. 
Vanhemmat raportoivat lastensa olevan innostuneita tiedekerhosta ja haluavan usein toistaa 
tiedekerhossa tehtyjä kokeita kotona. Tulosten mukaan tiedekerhotoiminta on lisännyt koko 
perheen kiinnostusta tieteisiin ja vanhemmilla on halua tukea lapsensa oppimista. 

Tulosten mukaan toimivinta tiedekasvatusta on leikinomainen ja toiminnallinen, lasten 
kehitystasoon sopeutettu tiedekerhotoiminta. Vaikuttavuuden kannalta keskeistä olisi tukea 
lasten oppimista käsittelemällä tiedekerhon aiheita pitkäkestoisesti ja monipuolisesti, sekä 
käsittelemällä niitä kaikissa lapsen oppimisympäristöissä, niin päiväkodissa kuin kotonakin. 
Lisää osaamista kaivataan erityisesti päiväkotien pienimpien lasten tiedekasvatukseen. 
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 A survey study of science clubs’ impact on attitudes and practices in daycare 
and at home 

This study focuses on the impact of Tiedekoulu’s science clubs in daycare and in the homes of 
the participating children’s families. The aim is to examine how science clubs are perceived in 
daycare and at home, and whether changes have occurred in the interests, practices or 
attitudes of daycare educators, children and families. 

The survey study was conducted at the end of a science club period, in late spring 2019. 
Personnel at collaborating day care centers and children’s families were sent an e-
questionnaire, and personnel were also interviewed with a semi-structured theme interview. E-
questionnaire was answered by 25 members of personnel and by 28 families. Theme interviews 
reached ten educators from four collaborating day care centers within the Turku area. In the 
study both quantitative and qualitative methods were used. 

According to the study, science clubs have had an impact on the practices and attitudes of the 
personnel, children and families. Personnel at the day care centers find science education to be 
more important than before, and they are now more confident as science educators themselves. 
They encourage children towards inquiry-based learning and they increasingly combine 
different ways of exploring phenomenons. Parents report that their children are enthusiastic 
about science clubs and often wish to repeat the experiments also at home. According to the 
results, science clubs have increased interest towards sciences within the whole family and 
parents are willing to support their childrens learning and participate in it. 

According to the results, science education is most effective when it is playful, practical and held 
in a way that takes children’s developmental level into account. Regarding the effectiveness of 
science clubs, it would be essential to support children’s learning by processing the themes of 
science clubs in a versatile and long-term way, and within all learning environments in day care 
and at home. Expertise is needed especially in science education for the smallest children in 
day care centers. 

 

KEYWORDS: 

Early childhood education, science education, science clubs, inquiry-based learning, learning 
work community 
 
 



   
 

   
 

SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO 6 

2 TIEDEKASVATUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 8 

2.1 Tiedekasvatus varhaiskasvatussuunnitelmassa ja esiopetussuunnitelmassa 8 

2.2 Varhaiskasvatusikäisten lasten kognitiivinen kehitys 12 

2.3 Varhaiskasvatusikäisten lasten oppiminen 15 

3 TIEDEKASVATUS JA OPPIMINEN PÄIVÄKODISSA JA KOTONA 22 

3.1 Tiedekasvatuksen toteutuminen päiväkodeissa 22 

3.2 Tiedekasvatus ja oppiminen perheen kontekstissa 25 

3.3 Henkilökunnan osaaminen kehittyy oppivassa työyhteisössä 27 

4 TUTKIMUSTYÖN TOTEUTUS 31 

4.1 Tutkimustyön lähtökohdat 31 

4.2 Tutkimustyön menetelmät ja prosessi 33 

4.3 Tutkimusaineisto 39 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 41 

5.1 Tiedekerhotoiminta on vaikuttanut sekä lasten että aikuisten toimintaan 41 

5.2 Tiedekerhotoiminta on lisännyt henkilökunnan ja perheiden kiinnostusta tieteisiin 45 

5.3 Henkilökunnan ja perheiden palautetta tiedekerhotoiminnan kehittämiseksi 48 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 50 

6.1 Tulosten tarkastelu 50 

6.2 Työn arviointi 55 

6.3 Oppimisprosessi sekä ammatillinen kasvu ja kehitys 59 

LÄHTEET 62 

 

  



   
 

   
 

LIITTEET 

Liite 1. Kysely päiväkotien henkilökunnalle 
Liite 2. Kysely perheille 
Liite 3. Teemahaastattelujen runko  

KUVAT 

Kuva 1. Oppimisen kehä 18 
Kuva 2. Tiedekerhotoiminnan moniulotteiset vaikutukset 25 
Kuva 3. Tutkimustyön prosessikuvaus 38 
Kuva 4. Henkilökunnan toiminta ennen tiedekerhojen aloittamista ja nyt 44 
Kuva 5. Henkilökunnan luottamus omiin kykyihinsä tiedekasvattajina ja halu oppia  
lisää luonnontieteistä ennen tiedekerhotoiminnan aloittamista ja nyt 46 
Kuva 6. Vastaukset väittämään ”tiedekasvatus on tärkeää” ennen  
tiedekerhotoiminnan aloittamista ja nyt 46 

 

 

 



6 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Lehtinen ja Anna Lepistö 

 1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössämme selvitämme päiväkodeissa järjestettävän tiedekerhomuotoisen 

tiedekasvatustoiminnan vaikuttavuutta. Selvitämme, miten yhteistyöpäiväkotien kasvat-

tajat kokevat ulkopuolisen toimijan tuottamat tiedekerhot, ja toisaalta millaisena päivä-

kotien tiedekasvatus näyttäytyy perheille. Haluamme selvittää mm. siirtyykö tiedekas-

vatus myös muuhun toimintaan niin päiväkodeissa kuin perheiden vapaa-ajallakin, ja 

ovatko tiedekerhot innostaneet niihin osallistuneita lapsia luonnonilmiöiden tutkimiseen 

ja lisänneet lasten, perheiden ja kasvattajien yleistä kiinnostusta tieteisiin.  

Toimeksiantajamme, Suomen Tiedekoulu Oy (Tiedekoulu), järjestää luonnontieteisiin, 

ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyvää tiede- ja teknologiaopetusta lapsille useissa toimi-

pisteissä ympäri Suomea. Tiedekoulu tarjoaa myös opetusmateriaalia ja koulutuksia 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle tiede- ja teknologiakasvatuk-

seen liittyvistä aiheista. Tiedekoulun tavoitteena on herätellä lasten kiinnostusta tietee-

seen ja teknologiaan sekä tukea lasten omiin havaintoihin ja oivalluksiin perustuvaa 

analyyttista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä (Tiedekoulu 2019). Tiedekoulu järjes-

tää maksullisten harrastuskerhojen lisäksi Pilke päiväkodit Oy:n (Pilke) yhteistyöpäivä-

kodeissa tiedekerhoja, jotka ovat osa päiväkodin arkista toimintaa ja siten osallistujille 

maksuttomia. Yhteistyöpäiväkoteja on tällä hetkellä Turun seudulla neljä kappaletta, li-

säksi niitä on pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa yhteensä parillakymmenellä 

paikkakunnalla (Tiedekoulu 2019). Tiedekerhotoimintaan osallistuvien lapsiryhmien 

kasvattajat saavat Tiedekoululta myös tukimateriaalia, joiden avulla tiedekerhoissa 

opittuja aiheita voi käsitellä myös muussa toiminnassa, kuten askarteluissa tai metsä-

retkillä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018, 22) kuvataan, miten 

lasten kokemusmaailma ja kiinnostuksen kohteet toimivat lasten oppimisen lähtökoh-

tana. Inklusiivisessa toimintakulttuurissa lasten aloitteita arvostetaan ja ne vaikuttavat 

toimintaan. Varhaiskasvatuksessa opitaan lasten ja aikuisten yhteisössä, jossa uskalle-

taan yrittää ja erehtyä, ja tavoitteena on saada aikaan oppimisen iloa. Tiedekasvatuk-

sen keinoin päiväkodeissa päästäänkin hyvin toteuttamaan näitä varhaiskasvatussuun-

nitelman periaatteita ja arvoja. Lapsia ohjataan tutkimisen, oivaltamisen ja ratkaisujen 

etsimisen pariin, mutta silti kasvattajat toteuttavat varhaiskasvatussuunnitelmassa pe-

räänkuulutettua lasten osallisuuden kulttuuria edelleenkin vain osittain (Turja 2017a, 

43). Tiedekasvatus ja tutkiva oppiminen olisi erinomainen keino tuoda päiväkoteihin 
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luontevalla tavalla lisää myös lasten osallisuutta, sillä tiedekasvatus tarjoaa lapsille oi-

van kasvupohjan aktiivisiksi kansalaisiksi (Maijala 2014, 2). 

Elinikäisen oppimisen pohja luodaan varhaiskasvatuksessa; jo ennen kouluikää lap-

selle muodostuu kyky oppia, sekä olla kärsivällinen ja työskennellä yhdessä toisten 

kanssa. Näitä taitoja tarvitaan myöhemmin koulumaailman lisäksi myös yleisesti sosi-

aalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Lapsen varhaisten vuosien 

myönteiset oppimiskokemukset voivat siis vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen sekä koulu-

menestyksen että yleisen elämässä menestymisen kautta. Nämä eivät hyödytä pelkäs-

tään lasta itseään, vaan ne edistävät myös koko yhteiskunnan menestystä. (Karila 

2016, 18–19.) 

Tulevaisuudessa erityisesti globaaleiden haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, energi-

antuotannon, puhtaan veden riittävyyden ja kestävän ruoantuotannon ratkaisemisessa 

tarvitaan loogista ja luovaa ajattelua sekä tieteen ja teknologian ymmärrystä – sekä in-

novatiivisia osaajia. Kuitenkaan tällä hetkellä luonnontieteiden ja teknologian alat eivät 

houkuttele opiskelemaan hakeutuvia nuoria (OKM 2016). Tiedekasvatuksen pitäisi kuu-

lua luonnollisena osana opetukseen varhaiskasvatuksesta lähtien, sillä lasten asenteet 

luonnontieteitä kohtaan alkavat muotoutua jo ennen kouluikää, ja tutkimusten mukaan 

varhain aloitettu tiedekasvatus voi lisätä lasten kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan 

(Aksela 2012, 1; Vartiainen 2016, 1; Vartiainen 2018, 11). Varhaisen tiedekasvatuksen 

tarve on tunnistettu myös koulutuspoliittisissa tavoitteissa, ja opetus- ja kulttuuriministe-

riö onkin asettanut tavoitteen, että Suomesta tulisi tiedekasvatuksen mallimaa vuoteen 

2020 mennessä. Tavoitetta kohti mennään tarjoamalla lapsille monipuolisesti kohtaa-

misia tiedekasvatuksen kanssa. Tärkeänä osana on vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa tehtävä tutkiva oppiminen. (OKM 2014, 65–66.)  

Varhaiskasvatuspedagogiikassa tiedekasvatuksellisen toiminnan on arvioitu jääneen 

sisältöalueista heikoimmin toteutetuksi. Varhaiseen tiedekasvatukseen liittyvää tutki-

mus- ja kehittämistoimintaa on kuitenkin viime aikoina alettu tehdä myös Suomessa 

(Turja 2017b, 195), ja erilaisia oppaita päiväkotien käytännön tiedekasvatukseen on 

saatavilla (mm. Puumalainen 2005, Rehunen 2017, Vartiainen 2018). Tässä opinnäyte-

työssä kuvaamme tiedekasvatuksen teoreettisia lähtökohtia ja tiedekasvatuksen toteu-

tumista päiväkodeissa ja perheen kontekstissa, ja esittelemme tutkimuksemme tulok-

set. Toivomme, että opinnäytetyömme auttaa osaltaan kehittämään laadukasta tiede-

kasvatusta varhaiskasvatusympäristöön kaikkien lasten saataville.  
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 2 TIEDEKASVATUKSEN TEOREETTISET 

LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Tiedekasvatus varhaiskasvatussuunnitelmassa ja esiopetussuunnitelmassa 

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki vuonna 2014 selvityksen suomalaisesta tiedekasva-

tuksesta ja sen perusteella kehitysehdotuksen lasten ja nuorten tiedekasvatuksen edis-

tämiseksi. Ministeriön tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen ja 

tutkimukseen, sekä lisätä tutkijanuran houkuttelevuutta yhtenä työ- ja uravalintana. Mi-

nisteriö asetti selvityksessään kunnianhimoisen tavoitteen, jonka mukaan Suomi olisi 

tiedekasvatuksen osalta maailman kärjessä vuonna 2020.   

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän (OKM 2014, 11) määritelmän mukaan tiede-

kasvatus on tiedeosaamisen vahvistamista. Tiedeosaamista puolestaan ovat koulutuk-

sen avulla hankitut perustiedot ja -taidot eri tieteenaloista sekä kyky ja kiinnostus seu-

rata tieteellistä kehitystä. Tiedekasvatus laajana käsitteenä sisältää näin ollen kaikki 

tieteenalat luonnontieteistä ja eri alojen teknologiasta ihmistieteisiin ja matematiikkaan. 

Tiedekasvatuksen tavoitteena onkin lisätä kansalaisten tietoisuutta eri tieteenalojen 

tehtävästä, merkityksestä ja saavutuksista. Tiedekasvatuksen tavoitteena on myös var-

mistaa kansalaisille riittävä kyky ymmärtää sekä arkielämään liittyviä tieteellisiä ilmiöitä 

että tieteen ja tutkimuksen tekemistä niin, että kansalaiset voivat osallistua ajankohtai-

seen keskusteluun ja tehdä valistuneita päätöksiä itseään tai yhteiskuntaa koskevissa 

asioissa. (Aksela 2012, 1.) Tiede ja teknologia koetaan usein hyvin abstrakteiksi asi-

oiksi, joilla on vain vähän kosketuspintaa arkiseen elämään. Kuitenkin esimerkiksi luon-

nontieteet ovat luonnonilmiöiden muodossa läsnä jokapäiväisessä elämässämme, ja 

teknologian kehitys mahdollistaa uudenlaisia tapoja ihmisten väliseen kommunikaati-

oon ja tiedon käsittelyyn sekä tuottaa ratkaisuja ja apuvälineitä arjen hallintaan. Tiede 

puolestaan voi löytää esimerkiksi uusia keinoja sairauksien parantamiseen. On kuiten-

kin tärkeä pitää mielessä, että kaikki tieteen ja teknologian edistysaskeleet eivät välttä-

mättä aina edistä hyvinvointia ja tasa-arvoa. Tiedekasvatuksen perusta on ajattelun ja 

oppimisen taidoissa, jotta lapset ja nuoret voivat kehittyä analyyttisiksi, luoviksi ja kriitti-

siksi kansalaisiksi. Tiedekasvatuksella tuetaan myös elinikäisen oppimisen tavoitteita 

niin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa kuin perusopetuksessakin (OKM 2014; 11, 

36). 
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Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus ja kouluissa annettava perusopetus muo-

dostavat järjestelmällisesti etenevän kokonaisuuden, joka tukee lapsen kehitystä ja op-

pimista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2018) ja esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014) ovat valtakunnallisia asiakirjoja, 

joiden pohjalta varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatukseen kuuluvan esiopetuksen jär-

jestäjät ovat velvoitettuja laatimaan sekä paikalliset että lapsikohtaiset suunnitelmat, ja 

joiden pohjalta varhaiskasvatusta ja esiopetusta toteutetaan. Näiden valtakunnallisten 

asiakirjojen tarkoituksena on taata yhdenvertaiset edellytykset kaikkien varhaiskasva-

tukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja oppimiselle, ja varmistaa 

laadukkaan ja yhdenvertaisen esiopetuksen toteutuminen koko maassa. 

Vaikka varhaisen tiedekasvatuksen tarve on tunnistettu koulutuspoliittisesti (OKM 

2014), ei uudistetuissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018) 

tai esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) varsinaisesti 

mainita tiedekasvatusta. Molemmissa asiakirjoissa on kuitenkin ”Ajattelun ja oppimisen 

taidot” nostettu yhdeksi viidestä laaja-alaisen osaamisen osa-alueista. Pedagogisen 

toiminnan keskeiset tavoitteet ja sisällöt on myös jaettu viiteen oppimisen alueeseen, 

joista oppimiskokonaisuus ”Tutkin ja toimin ympäristössäni” kattaa tiedekasvatukseen 

lukeutuvat teknologia- ja ympäristökasvatuksen sekä lasten matemaattisen ajattelun 

kehittämisen. 

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon 

kokonaisuutta sekä kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Ajat-

telun ja oppimisen taitojen laaja-alainen osaaminen alkaa kehittyä jo varhaislapsuu-

dessa. Ajattelun ja oppimisen taidot muodostavat perustan muiden taitojen kehittymi-

selle ja siten elinikäiselle oppimiselle. (Opetushallitus 2014, 16; Opetushallitus 2018, 

23.) Tiedon hankkimiseen, sen jäsentämiseen ja uuden tiedon luomiseen tarvitaan luo-

vaa ja kriittistä ajattelua, johon lapsia rohkaistaan ja tuetaan lasten ikä- ja kehitystason 

mukaisesti varhaiskasvatuksessa ja etenkin esiopetuksessa. Lasten ajattelu ja oppimi-

nen kehittyvät monipuolisten, omakohtaisten kokemusten kautta. Kotona ja varhaiskas-

vatuksen piirissä tapahtuva ympäristön havainnointi, havaintojen nimeäminen, yhdessä 

ihmettely ja kysymysten esittämiseen kannustaminen, leikkiä ja mielikuvituksen käyttöä 

unohtamatta, tukevat lapsen ajattelun kehittymistä ja antavat lapselle onnistumisen ko-

kemuksia. (Opetushallitus 2014, 17; Opetushallitus 2018, 24.) Tärkeä osa ajattelun ja 

oppimisen taitoja on myös epäonnistumisten sietokyky ja sinnikkyys erilaisten ratkaisu-
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vaihtoehtojen keksimiseen – ne ovat myös taitoja, joita tarvitaan myös aikuisena työ-

elämässä sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja menestyksekkäässä yhteistyössä 

muiden ihmisten kanssa. 

Lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä tuetaan varhaiskasvatuksessa havainnolli-

sen ja leikinomaisen toiminnan kautta. Lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota arki-

sessa ympäristössä oleviin muotoihin, määriin ja muutoksiin, ja lapsille annetaan mah-

dollisuuksia luokitella, vertailla ja asettaa järjestykseen erilaisia asioita ja esineitä. Lap-

sia kannustetaan havainnoimaan lukumääriä ja liittämään ne lukusanaan ja taitojen ke-

hittyessä myös numeromerkkiin. (Opetushallitus 2018, 46.) Esiopetuksessa harjoitel-

laan myös mittaamista erilaisilla välineillä (Opetushallitus 2014, 36). 

Teknologiakasvatuksessa havainnoidaan lasten kanssa arjessa esiintyviä teknisiä rat-

kaisuja ja tutustutaan teknologisiin laitteisiin ja niiden toimintaperiaatteisiin käyttämällä 

esimerkkeinä vaikkapa lasten omia leluja. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kan-

nustaa lapsia tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan, tekemään päätelmiä ja keksimään 

omia luovia ratkaisuja. Lapsille annetaan mahdollisuuksia kokeilla eri laitteiden toimin-

taa ja keksiä ja toteuttaa omia ideoitaan rakennellen eri materiaaleista. (Opetushallitus 

2014, 37; Opetushallitus 2018, 47.)  

Ympäristökasvatukseen sisältyy varhaiskasvatuksessa kolme osa-aluetta: oppiminen 

ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä toimiminen ympäristön puolesta. Ympäris-

tökasvatuksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa lasten luonnontuntemusta ja luontosuh-

detta. Lapsille annetaan mahdollisuuksia tutkia ja tutustua kasveihin, eläimiin ja luon-

nonilmiöihin eri aisteja ja erilaisia havaintovälineitä käyttämällä. Lapsia myös ohjataan 

kunnioittamaan luontoa ja huolehtimaan ympäristöstä ja sen viihtyisyydestä. Samalla 

opetellaan ympäristöön liittyvien käsitteiden käyttöä. Ympäristökasvatus ei kuitenkaan 

ole pelkästään luontokasvatusta ja ympäristönsuojelua, vaan siihen sisältyy myös kes-

tävän elämäntavan kasvatus. (Opetushallitus 2014, 37; Opetushallitus 2018, 46–47.) 

Varhaiskasvatuksessa kestävän elämäntavan kasvatus on tietojen ja taitojen opettelun 

lisäksi erityisesti arvokasvatusta, jossa keskeisinä sisältöinä ovat kestävän elämänta-

van sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus, ekologista ja taloudellista kestävyyttä unoh-

tamatta. On tärkeää, että lapset saavat varhaiskasvatuksessa kokemuksia sosiaalisen 

ja kulttuurisen kestävyyden aspekteista: osallisuudesta, tasavertaisuudesta ja kaikkia 

kunnioittavista toimintatavoista. Nämä vahvistavat lasten kasvua aktiivisiksi kansalai-

siksi ja edistävät hyvinvoinnin siirtymistä sukupolvilta toisille. (Raittila 2017, 211.) 



11 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Lehtinen ja Anna Lepistö 

Tiedekasvatus on kuitenkin laaja käsite, ja ympäristö- ja teknologiakasvatuksen sekä 

matematiikan lisäksi se sisältää kaikki muutkin tieteenalat luonnontieteistä humanisti-

siin ja yhteiskuntatieteisiin. Siitä huolimatta sekä varhaiskasvatuksessa että perusope-

tuksessa toteutettava tiedekasvatus on keskittynyt tähän asti pääasiassa luonnontietei-

siin. Se on ymmärrettävää, sillä luonnontieteellisistä ilmiöistä on helppo tehdä havain-

toja arkielämän tutuissa ympäristöissä, niin ulkona luonnossa kuin rakennetuissakin 

ympäristöissä. Tiedekasvatuksen tavoitteena on auttaa lasta havaitsemaan missä kaik-

kialla luonnontieteen ilmiöitä esiintyy ja miten ne vaikuttavat jokapäiväiseen elä-

määmme. Tiedekasvatuksessa lapsia ohjataan havainnoimaan eri asioita järjestelmälli-

sesti, kuvailemaan havaitsemaansa ja keskustelemaan muiden kanssa havainnoistaan 

sekä niistä kumpuavista ajatuksista ja oivalluksista. (Turja 2017b, 183.) Varhaiskasva-

tuksen ja koulun tiedekasvatuksen tavoitteena on tukea lasten kiinnostusta luonnontie-

teitä kohtaan sekä luoda pohja lasten omalle tutkivalle toiminnalle ja sitä kautta tarjota 

myönteisiä oppimiskokemuksia (Vartiainen 2018, 8).  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teissa korostetaan pedagogisen toiminnan eheyttämistä; eri oppimiskokonaisuuksien 

aihepiirejä tulee yhdistää ja soveltaa lasten mielenkiinnon ja osaamisen mukaisesti, jol-

loin asioiden ja ilmiöiden laaja-alainen tutkiminen tulee mahdolliseksi (Opetushallitus 

2014, 30; Opetushallitus 2018, 86). Pienten lasten tiedekasvatuksessa onkin tärkeää, 

että tutkittavat ilmiöt nousevat lasten arkisista kokemuksista ja kiinnostuksen kohteista, 

jolloin ilmiöön yhdistyvät lapsen tunteet ja aiemmat kokemukset ilmiöstä eri asiayhteyk-

sissä. Näiden kokemusten sanoittaminen luonnontieteille ominaisen kielen ja termistön 

kautta tukee myös lapsen kielen kehitystä ja käsitteellisen ymmärryksen syntymistä. 

Mahdollisimman monipuolinen kokemus tutkittavasta ilmiöstä auttaa lasta ymmärtä-

mään ilmiötä ja hahmottamaan syy-seuraussuhteita; siksi ilmiöitä olisi hyvä tarkastella 

useista eri näkökulmista, ja mahdollisuuksien mukaan yhdistellä ilmiön tarkastelussa 

myös eri tieteen- ja taiteenlajeja (Vartiainen 2018; 13, 20–21). Kansainvälisessä kirjalli-

suudessa tiedekasvatuksesta käytetään usein lyhennettä STEM (science, technology, 

engineering, math) jolla viitataan tieteen, teknologian ja matematiikan opetuksen eheyt-

tämiseen ja ilmiökeskeiseen lähestymistapaan. Nykyään siihen liitetään myös taiteita 

(arts; STEAM education), sillä eri taiteenlajien ajatellaan kehittävän lasten luovuutta ja 

motivoivan lapsia tieteen ja matematiikan pariin. (Sharapan 2012, 36–37.) 
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2.2 Varhaiskasvatusikäisten lasten kognitiivinen kehitys 

Oppiminen ja kehitys ovat keskenään tiiviissä yhteydessä (Vygotski 1978; Vygotski 

1982).  Laadukkaan tiedekasvatuksen toteuttaminen edellyttää lasten kehityksen vai-

heiden ja iän mukaisen kehitystason tuntemista. Lapsen kehitystä koskeva teoreettinen 

tieto auttaa ymmärtämään, mitä minkäkin ikäinen lapsi kykenee oppimaan ja sitä kautta 

suunnittelemaan toimivia oppimisen käytäntöjä. (Campbell & Jobling 2012, 4–5; Kron-

qvist 2017, 10.) Esimerkiksi tieteellisten käsitteiden oppimisessa lapsen on ensin saa-

vutettava tietty kehitystaso sekä kielellisesti että kognitiivisesti, jotta hän voi ymmärtä-

mänsä arkikäsitteen pohjalta omaksua ja tiedostaa siihen liittyvän tieteellisen käsitteen 

(Vygotski 1982, 192–193). 

Oppiminen ja kehitys eivät toteudu samanaikaisesti, vaan oppiminen kulkee kehityksen 

edellä (Vygotski 1978). Hyvä varhaiskasvatus onkin sellaista, joka ei vain seuraile lap-

sen kehitystä, vaan avaa kehitykselle uusia väyliä (Kronqvist 2017,10). Lapsen oppimi-

sessa on tunnistettavissa herkkyyskausia, jolloin lapsen kehitys on jonkin asian oppimi-

sen kannalta juuri suotuisassa vaiheessa ja juuri sen asian oppiminen on silloin lap-

selle helppoa (Vygotski 1982, 186–187). Aikuisten tehtävä on havaita, milloin lasta kan-

nattaa rohkaista ja tukea uusien taitojen omaksumiseen, ja milloin taas lapsi tarvitsee 

tilaa ja vastuuta itselleen.  Lapsi oppii erityisesti kohdatessaan ristiriitaisen tilanteen, 

jossa lapsen aiemmin käyttämät toimintamallit eivät uuden ongelman edessä enää pä-

dekään, jolloin lapsi itse erilaisia toimintamalleja kokeilemalla oivaltaa uusia merkitys-

suhteita. (Lyytinen & Lyytinen 2002, 88–89.) 

Lasten kehitystasoon liittyviä oppimisen erityispiirteitä ei kannata nähdä vain rajoitteina. 

Kuten emeritusprofessori Risto Vuorinen oivaltavasti kuvaa: “Lapsi ei ole puutteellinen 

tai vaillinainen aikuinen, vaan omassa kehityksessään täydellinen ja kokonainen ihmi-

nen.” (Kronqvist 2017, 28.) Lapsilla on valtava oppimisen potentiaali, joka kannattaa 

hyödyntää, kuitenkin pienten lasten oppimisen erityispiirteet mielessä pitäen. (Blake & 

Howitt 2012, 69.) Lapsen kehitys etenee vaiheittain. Vaiheet eivät ala kaikilla lapsilla 

kaavamaisesti saman ikäisinä, mutta niiden järjestys on aina sama. Yhdessä kehitys-

vaiheessa muotonsa saaneet kognitiivisen kehityksen rakenteet ovat perustana seu-

raavassa vaiheessa muodostuviin rakenteisiin. Näiden vaiheiden kautta lapsen ajattelu 

etenee kohti aikuisen formaalia ajattelua. (Piaget & Inhelder 1977, Piaget 1988, 99–

100.)  
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0–2  -vuotiaana lapsen henkinen kehitys ottaa valtavia harppauksia. Lapsi hankkii tie-

toa ympäröivästä maailmasta kaikkia aistejaan hyödyntäen, ensin refleksien varassa, 

sitten tietoisesti ja kokeillen. Lapsen ajattelu on itsekeskeistä ja hän tulkitsee kaikki syy-

seuraussuhteet itsensä kautta. Havainnointi keskittyy lapsen omaan toimintaan. Lapsi 

saavuttaa ymmärryksen esineiden pysyvyydestä ja ajatteluun ilmaantuu symbolifunktio 

esimerkiksi kielen ja symbolisen leikin muodossa. Tästä alkaa symbolisen toiminnan ja 

kielen kehitys lapsen saadessa ajatteluunsa niiden käsittelyyn tarvittavan välineen. 

(Piaget 1988; 27–37, 102–104; Nurmi ym. 2014, 24.)  

Oppimisen näkökulmasta noin kolmevuotiaaksi asti lapsi kiinnittää huomionsa ensisijai-

sesti oman kokemusmaailmansa piirissä oleviin asioihin, ja etsii kokemuksilleen merki-

tyksiä erityisesti leikin ja tutkimisen kautta. Lapsen ajattelu on häneen itseensä keskit-

tynyttä, ja lapsi toistaa itseään kiinnostavia asioita. Lapsi haluaa tietää, miksi asiat ovat 

sellaisia kuin ovat, ja alkaa vuorovaikutuksessa muiden kanssa selvittää sitä. Kysymys-

sanojen ilmaantuminen lasten kielenkäyttöön heijastaa lapsen kiinnostusta ympäröi-

vään maailmaan ja sen ilmiöiden tutkimiseen. Kielen kehittyessä lasten on myös hel-

pompi keskustella ja kysyä kysymyksiä. (Campbell & Jobling 2012, 4–5.)  

Noin 2 vuoden iästä 7-vuotiaaksi symbolien käyttö ja kieli auttavat lasta rakentamaan 

käsitemaailmaansa, ja lapsi siirtyy vähitellen symboliseen ajatteluun.  Lapsen toiminta 

sosiaalistuu entisestään kielen ilmaantumisen kautta. Kielen kehittyminen vaikuttaa 

myös kognitiiviseen kehitykseen – puhe sisäistyy ja varsinainen ajattelu alkaa. Myös 

toiminta sisäistyy, eikä rajoitu yhtä voimakkaasti havaintojen ja liikkeiden varaan kuin 

aiemmin. Kielen kehitys etenee vauhdilla ja lapsen sanavarasto karttuu nopeasti. Yli 

kaksivuotiailla lapsilla sanasto laajenee keskimäärin huikeaa 10 sanan päivävauhtia 

(Lyytinen & Lyytinen 2002, 95). 4-vuotiaasta eteenpäin lapsi alkaa oppia luokittelemaan 

asioita yhden ominaisuuden perusteella, ja hän alkaa hahmottaa miten sarjat rakentu-

vat. Välitön havainto tilanteesta ohjaa vielä lapsen päättelyä. Esikouluikään tultaessa 

ajattelu kehittyy siten, että välittömän aistihavainnon ohjaava vaikutus väistyy, kun lapsi 

alkaa päätellä sisäisten representaatioiden varassa. (Piaget 1988; 37–61; Nurmi ym. 

2014, 24.)  

Oppimisen kannalta kehitystaso näkyy siten, että noin kolmevuotiaana lapsi alkaa kiin-

nittää huomiota esineiden ominaispiirteisiin ja niiden eroihin. 2–3 -vuotias pystyy tun-

nistamaan esimerkiksi kahdesta esineestä suuremman. Vasta kolmannen ja neljännen 

ikävuoden vaihteessa lapsi pystyy vertailemaan useampia kuin kahta havaintokoh-

detta, mikä mahdollistaa vertailussa superlatiivimuodot. (Lyytinen & Lyytinen 2002, 99.) 
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3–5 -vuotiaana kiinnostus ulkopuolista maailmaa kohtaan lisääntyy. Lapsi pystyy pa-

remmin kertomaan omista ajatuksistaan, kysymään kysymyksiä ja tekemään erilaisia 

luokitteluja. Syy-seuraussuhteen ymmärrys alkaa kehittyä. (Campbell & Jobling 2012, 

4–5.)  

Kehitys on ensimmäisinä vuosina valtavan nopeaa, ja jo viisivuotiaan tietoperusta on 

hyvin laaja. Lapsi kerää tietoa erityisesti omien kiinnostuksenkohteidensa kautta. Vähi-

tellen tämän omien kiinnostuksenkohteiden perusteella hankitun tiedon ympärille kart-

tuu tietoa, joka koskee myös muita asioita. Lapsen yleisestä yksityiseen etenevä ajat-

telu toimii pohjana myöhemmälle syy-seuraussuhteiden oppimiselle ja yleiselle päät-

tely- ja toimintavalmiudelle.  (Nurmi ym. 2014, 25.) Kouluiän kynnyksellä, 5–8 -vuoti-

aana lapsi pystyy jo reflektoimaan omaa ajatteluprosessiaan. Ongelmanratkaisun ja 

tutkimisen taidot kehittyvät edelleen. Tämän ikäisenä lapsi alkaa enenevissä määrin 

kehittää omia selityksiä ilmiöille tekemiensä havaintojen perusteella. (Campbell & 

Jobling 2012, 4–5.) 

Kouluiässä lapsen ajatteluun tulee lisää joustavuutta, ja hän kykenee entistä paremmin 

ongelmanratkaisuun. Kouluikäisille alkaa kehittyä metakognitiivisia taitoja, joilla tarkoi-

tetaan tietoisuutta ongelmanratkaisun edellyttämistä toimista sekä omista mahdolli-

suuksista suoriutua tehtävistä (Lyytinen & Lyytinen 2002, 109). Lapsi alkaa vapautua 

itsekeskeisestä ajattelusta, ja alkaa ymmärtää asioita paremmin myös toisten näkökul-

masta. Tieteellisessä ajattelussa lapsella kehittyy taito huomioida yhtä aikaa useampia 

muuttujia. Myös kyky ymmärtää kolmiulotteista maailmaa, malleja ja symboleita kehit-

tyy. Luokittelussa lapsi osaa tehdä luokille myös alaluokkia. Vasta noin seitsemänvuoti-

aana kehittyy taito yhdistää kahta erillistä tietoa yhden oikean johtopäätöksen saadak-

seen. Kouluikäinen lapsi ei nojaa päättelyään pelkkään näköhavaintoon, vaan alkaa 

ymmärtää, että “kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää”. (Piaget & Inhelder 1977, 94–106; 

Piaget 1988; 62–86; Nurmi ym. 2014, 89–92.) 

Lapsen kehitykseen vaikuttaa monia tekijöitä, joista johtuen kehitys ei aina etene nor-

matiivisesti ja odotusten mukaan. Riskitekijöiden kasautuminen lisää ongelmien esiinty-

misen todennäköisyyttä, siinä missä suojaavat tekijät vahvistavat lapsen pärjäämistä. 

(Nurmi ym. 2014, 73–74.) Normatiiviseen ikäkuvaukseen perustuvasta ajattelusta ol-

laankin siirtymässä kohti yksilöllisempää, lapsikohtaista suhtautumistapaa, jossa tun-

nistetaan jokaisen lapsen kehittyvän omassa tahdissaan. Yksittäisen lapsen vertailu 

normatiivisiin oletuksiin ja käsityksiin ei ole tarkoituksenmukaista. Lapsen kehitys ja op-
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piminen ei myöskään tapahdu tyhjiössä, vaan huomiota on kiinnitettävä lapsen sosiaa-

liseen ympäristöön. Tämä lapsen kehityksen sosiaalinen näkökulma on tärkeä näkö-

kulma varhaispedagogiikan suunnittelussa. (Kronqvist 2017; 16, 26, 28.)  

2.3 Varhaiskasvatusikäisten lasten oppiminen 

Lapsi on oppijana erityinen. Lapsi oppii tuntiessaan olonsa turvalliseksi, jolloin hän luot-

taa itseensä ja suhtautuu tehtäviin, leikkiin ja oppimiseen yleensäkin rohkeasti. Var-

haisvuosina lapsen oppimista tuetaankin varsinaisen opettamisen sijaan luomalla oppi-

misympäristössä suotuisat olosuhteet lapsille luontaiselle toiminnalle. (Kronqvist 2017; 

11, 19.) Lapsen oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja sosiaali-

nen vuorovaikutus on olennaista lapsen kehityksen kannalta. Lapsi on luonnostaan so-

siaalinen olento, jonka toiminta suuntautuu alusta saakka muihin ihmisiin ja vuorovaiku-

tukseen heidän kanssaan. (Nurmi ym. 2014, 34.) Lapsen koko käsitys itsestään syntyy 

sosiaalisesti (Munter 2006, 66–86). Myös lapsen tietoisuuden ja ajattelun kehitys alkaa 

sosiaalisesti ja toiminnan kautta (Vygotski 1982, 220–243).  

Varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli osana lapsen oppimisen polkua. Rohkaisevien ja 

myönteisten oppimiskokemusten tarjoaminen varhaiskasvatuksessa tuottaa voimaantu-

neita ja itseensä uskovia pieniä oppijoita (Kronqvist 2017, 26). Varhaiset oppimiskoke-

mukset muovaavat lapsen käsitystä itsestään oppijana ja vaikuttavat siihen, millaisia 

oppimistavoitteita lapsi itselleen asettaa. Lapsen oppimiseen motivoitumista tukee par-

haiten avoin ja vastavuoroinen kasvatustyyli sekä laadukas opetus.  (Nurmi 2014, 98–

104.) 

Sen sijaan, että opetuksen painopiste olisi valmiiksi päätetyissä sisällöissä, kasvatuk-

sen tulisi järjestyä lasten ympärille. Oppimista ei voi eristää oppimistilanteisiin ja erottaa 

sitä lapsen kokemusmaailmasta ja lähiympäristöstä – lapsi tuo oppimistilanteisiin mu-

kanaan omat taustansa ja kokemuksensa, ja oppimaansa hän soveltaa kokonaisvaltai-

sesti jokapäiväisessä elämässään. Luova toiminta on ominaista lapsille, ja lapset tutus-

tuvat uusiin asioihin mielikuvituksensa kautta leikin avulla. Lapsille on luontevaa oppia 

toiminnallisesti, asioita itse moniaistisesti kokien ja kokeillen.  Käytännöllinen, arkinen 

ja toiminnallinen lähestymistapa herättää lasten kiinnostuksen ja auttaa heitä keskitty-

mään. Lapsi oppii omaa kokemusmaailmaa lähellä olevien asioiden kautta – hän ra-

kentaa ajatteluaan tuttujen ja jo koettujen kautta ymmärtääkseen tuntematonta ja kau-

kaista. Lapsi oppii vuorovaikutuksessa, ja siksi lasten olisi myös hyvä olla tekemisissä 
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monien erilaisten lasten ja aikuisten kanssa. Ohjaajan rooli on tärkeä – ohjauksen 

avulla lapsen olemassa olevalle aktiivisuudelle ja häntä kiinnostaville toiminnoille anne-

taan suunta. Oppiessaan käytännön ja toiminnan kautta, lapset muuttuvat passiivisista 

vastaanottajista aktiivisiksi toimijoiksi. (Dewey 1957; 20–21, 41–43, 50, 78, 130, 138). 

Lapsen opetellessa uusia asioita vuorovaikutuksessa muiden kanssa hän on lähikehi-

tyksensä vyöhykkeellä. Lähikehityksen vyöhykkeellä oppimista tapahtuu silloin, kun 

lapsi osaa tehdä yhteistyössä jonkun kanssa jonkin asian, jota ei vielä osaa tehdä itse-

näisesti. Varhaiskasvatuksen maailmassa lähikehityksen vyöhykkeelle lasta voivat saa-

tella niin aikuiset kuin toiset lapsetkin. Lapsi kykenee tekemään yhteistyössä tapahtu-

vaa jäljittelyä ainoastaan oman kehitystilansa ja älyllisten mahdollisuuksiensa rajoissa, 

ja siksi lähikehityksen vyöhyke on hyvä osoitus lapsen tulevasta kehityksestä. Älyllisen 

kehityksen ja koulusuoritusten kannalta on mielekkäämpää tarkastella lähikehityksen 

vyöhykettä kuin sen hetkistä tosiasiallista kehitystasoa. Minkä lapsi osaa tehdä lähike-

hityksensä vyöhykkeellä, hän osaa tehdä itsenäisesti seuraavassa kehitysvaiheessa. 

Kun opetetaan asioita, jotka ovat sopivasti kehityksen edellä, herätetään toimintoja, 

jotka ovat lähikehityksen vyöhykkeellä kypsymisvaiheessa, josta sitten seuraa oppi-

mista ja kehitystä. (Vygotski 1982; 184–186, 254–255.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018) lapsen oppimista ku-

vataan kokonaisvaltaiseksi; lapsi on aktiivinen toimija, jonka oppiminen tapahtuu vuoro-

vaikutuksessa muiden kanssa. Lapsella nähdään olevan synnynnäinen uteliaisuus ja 

halu oppia. Lasten omat kokemukset ja mielenkiinnon kohteet toimivat oppimisen lähtö-

kohtana – lapsi oppii parhaiten, kun uusilla opittavilla asioilla on yhteys lapsen koke-

musmaailmaan. Oppimisessa tärkeää on saada onnistuminen kokemuksia itsestään 

oppijana ja yhteisön jäsenenä.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kuvattu oppimiskäsitys nojaa sosiokonstruk-

tivistiseen oppimiskäsitykseen. Sosiokonstruktivistinen oppimisnäkemys perustuu aja-

tukselle, että tieto rakentuu sekä sosiaalisesti että kognitiivisesti. Tieto on sosiaalista: 

siihen kuuluu yhteisesti jaettuja merkityksiä. Tieto myös rakentuu sosiaalisesti: oppimi-

nen on vuorovaikutteista. Oppiminen ei ole vain tiedon vastaanottamista ja omaksu-

mista, vaan aktiivista toimintaa, jossa tietoa käsitellään omia havaintoja ja uutta tietoa 

aikaisempien tietojen ja kokemusten kautta tulkitsemalla. Lapsi oppii parhaiten, kun op-

pimisympäristö on kiinnostava, motivoiva ja virikkeitä antava. Koska tieto rakentuu ih-

misen itsensä itselleen konstruoimaan todellisuuteen, on tärkeä kiinnittää huomiota 



17 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Lehtinen ja Anna Lepistö 

myös asenteisiin. Oppiminen on monin tavoin yhteydessä oppijan asenteisiin, jotka voi-

vat tehokkaasti estää tai edistää oppimista. (Kauppila 2007, 34–38.) 

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys tarjoaa uuden näkökulman oppimiseen. Tietoa 

ja oppimista on aiemmin käsitelty eksogeenisesta ja endogeenisestä näkökulmasta. 

Eksogeenisen ajattelun mukaan tieto on ihmisen ulkopuolella ja oppija on kuin tyhjä 

taulu, jolle opetuksen kautta annetaan valmis tieto maailmasta. Endogeeninen ajattelu 

nojaa oppijan yksilölliseen kapasiteettiin, hänen mahdollisuuksiinsa ja käsitteelliseen 

kehitykseensä, joiden avulla oppija luo omaa maailmaansa ja omaa tietokäsitystään. 

Sosiokonstruktivistinen näkökulma keskittyy kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kautta tuotettuun tietoon. Tiedon merkitys on sosiaalisesti yhdessä luotu ja jaettu, ja tie-

dolla on tilanteiden mukaan vaihtuva kulttuurinen konteksti. Tieto kehittyy siis jatkuvasti 

vuorovaikutteisessa prosessissa. Opetuksen näkökulmasta opettajan tehtävä ei ole 

kertoa tietoa, vaan auttaa oppijaa itse ymmärtämään. Muutos perinteiseen oppimiseen 

on kokonaisvaltainen – tarkoitus ei ole tarjota tiettyä etukäteen määriteltyä tietoa, vaan 

valmistella oppijalle niitä taitoja, joilla hän voi pärjätä todellisissa, monimutkaisissa ja 

jatkuvassa muutoksessa olevissa olosuhteissa. (Gergen 1995; 18–19, 23–26, 30–32, 

38.) Dewey (1957, 57) kuvaa näkökulmaeroa seuraavasti: “on suunnaton ero olemassa 

sen välillä, että on jotakin sanottavaa ja että on sanottava jotakin”. 

Sosiokonstruktivistisessa oppimiskäsityksessä opettajan rooli on motivoida, auttaa op-

pilasta suuntaamaan mielenkiintoaan, vahvistaa, kannustaa ja tukea. Kun varsinainen 

tieto on kontekstista riippuvainen ja historiassa muuttuva, on opettajan oltava suorituk-

sen tai lopputuloksen lisäksi kiinnostunut siitä, mitä oppijan päässä tapahtuu – millaista 

käsitteellistä järjestelmää oppija itselleen rakentaa ja mihin hän tiedon kiinnittää. (Von 

Glasersfeld 1995, 14–15.) Opettaja auttaa oppijaa hänen omassa yksilöllisessä tiedon 

rakentamisen prosessissaan ja auttaa tekemään oppimisesta mielekästä. Tietämisen 

auktoriteetti ei ole yksinomaan opettajalla, vaan jokainen on tiedosta osallinen ja ete-

nee omalla yksilöllisellä tavallaan tiedon rakentamisessa. (Kauppila 2007, 119–124.)  

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä lapsen oppimisen voi nähdä neliosaisena 

prosessina, joka alkaa tietoisuuden heräämisestä lapsen kohdatessa uusia, häntä kiin-

nostavia tapahtumia, ihmisiä ja käsitteitä. Seuraavaksi lapsi alkaa moniaistisesti tutkia 

näitä asioita ja esineitä erilaisin käytettävissä olevin keinoin, samalla rakentaen niille 

henkilökohtaista merkitystä. Tärkeää on antaa lapsen kokeilla oman ajattelunsa ja 

sääntöjärjestelmänsä ohjaamana. Omaa käsitystään hän vertailee toisten lasten ja ai-
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kuisten käsityksiin, ymmärtääkseen asian monipuolisemmin ja syvällisemmin. Hän so-

peuttaa omaa ymmärtämistään muiden käsityksiin ja tekee käsitteellisiä yleistyksiä. 

Oppimisprosessin viimeisessä vaiheessa lapsi soveltaa omaksumaansa tietoa erilai-

sissa tilanteissa. Saavutettu ymmärrys ja uusi osaaminen herättää taas uutta tietoi-

suutta ja uusia oppimishaasteita. Oppimisen voi nähdä jatkuvana kehänä, jossa lähde-

tään aina uudelle kierrokselle uusin oppimishaastein (Kuva 1). (Heikka ym. 2009, 50; 

Turja 2017b, 186–188.) 

 

Kuva 1. Oppimisen kehä. 

Oppimista, joka tapahtuu tarkastelemalla erilaisia ilmiöitä tutkivalla otteella, kutsutaan 

tutkivaksi oppimiseksi. Lähtökohta tutkimiselle voi olla kysymys, tiedon puute, uteliai-

suus tai aiemman tiedon riittämättömyys. Tutkiva oppiminen on siis luonteeltaan osal-

listavaa oppimista; tutkiva oppiminen pohjautuu lasten omaan aktiivisuuteen ja aloittei-

siin. Varhaispedagogiikassa toteutettava tutkiva oppiminen ohjaa lapsia oivaltamaan 

asioiden merkityksiä ja keskinäisiä suhteita, ja sen tavoitteena on asioiden ymmärtämi-

nen pinnallisen opettelun sijaan. (Lipponen 2017, 31–35.)  

Lähtökohdat tutkivalle oppimiselle ovat varhaispedagogiikassa otolliset – lapsilla on 

valtavasti omasta elinpiiristään ja kokemusympäristöstään nousevia kysymyksiä, sillä 

lapset ovat luonnostaan uteliaita (Vartiainen 2018, 7). Tutkivan oppimisen kannalta on 

tärkeää, että kysymys, jota aletaan tutkia, tulee juuri lapsilta, sillä lasten omien kysy-

mysten käyttäminen tukee lasten oppimista ja motivaatiota (Lipponen 2017, 32; Vartiai-

nen 2018, 38). Lasten kysymysten pohtiminen kannustaa lapsia myös uteliaisuuteen ja 

luovaan ajatteluun. Lapsen kysymyksestä voi avautua keskustelu, jonka avulla pääsee 

tutustumaan lapsen ajatusmaailmaan. Lasten kysymyksiin voisikin vastata toisella ky-

symyksellä – mitä itse ajattelet? (Hakkarainen ym. 2005, 102–103.)  On todettu, että 
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mitä vanhemmiksi lapset tulevat, sitä vähemmän he enää esittävät kysymyksiä. Kun 

tutkivassa oppimisessa hyödynnetään lasten kysymyksiä, lapset oppivat, että heidän 

kysymyksensä ovat arvokkaita, ja heidän taitonsa kysyä kysymyksiä säilyy myöhem-

mälle kouluiälle (Vartiainen 2016, 31). Tutkittavalle ilmiölle kannattaa myös luoda kon-

teksti liittämällä se lasten omiin mielenkiinnon kohteisiin, kokemuksiin tai aiempiin pro-

jekteihin. Tiedon ja osaamisen jakaminen ryhmän kesken on olennaista tutkivassa op-

pimisessa; parhaimmillaan kyseessä on yhteisöllinen tutkimusprosessi. Usein proses-

sissa ei ole selkeää alkua ja loppua, vaan tutkiessa herää uusia kysymyksiä, jotka sy-

ventävät prosessia. (Hakkarainen ym. 2005, 31; Lipponen 2017, 31–32.) Tärkeintä on, 

että lapset oppivat katsomaan maailmaa uteliaasti (Turja 2017b, 189). 

Varhaispedagogiikassa tutkivaa oppimista voidaan lähteä toteuttamaan esimerkiksi va-

litsemalla lasten aloitteesta tai lasten arkisista kokemuksista löytyvä tutkimuskohde. 

Tutkittava ilmiö voi olla vaikkapa jokin luonnossa havaittava ja lapsia kiinnostava tapah-

tuma – puiden lehtien värin vaihtuminen syksyllä tai lumihiutaleiden leijaileminen kohti 

maata. Tutkimuksen toteuttamistapaa suunnitellaan yhdessä sen mukaan, miten tutki-

muskohdetta voisi tutkia ja mitä välineitä siihen tarvitaan. Hypoteesin avulla arvioidaan 

yhdessä, mitä luullaan, että tutkimuksessa tapahtuu. Hypoteesi tarkistetaan toteutta-

malla tutkimus. Kirjataan tulokset ja tehdään tarvittaessa toistoja. Tulokset esitellään 

ryhmälle, ja arvioidaan yhdessä mitä opittiin. Asioiden selittäminen itselle ja toisille aut-

taa oppimisessa (Lipponen 2017, 33). Lopuksi voidaan ideoida mahdollisia jatkotutki-

muksia. On kuitenkin syytä muistaa, että tutkiva oppiminen on prosessi, jossa tutkimus 

voi ohjata myös palaamaan aiempaan vaiheeseen. (Vartiainen 2018, 12–14, 20–21.)  

Lasten tutkivalla toiminnalla on kolmenlaisia tavoitteita (Turja 2017b, 193–194): tiedolli-

sia, taidollisia ja asenteisiin liittyviä tavoitteita. Ensiksikin lapset saavat henkilökohtaista 

kokemustietoa itsestään ja ympäristöstään, joka yhteisten keskustelujen kautta muut-

tuu jaetuksi ymmärrykseksi asioista ja tukee käsitteiden omaksumista. Tavoitteena on 

myös oppia erilaisia tieteellisessä työskentelyssä tarvittavia taitoja, kuten tiedonhankin-

tataitoja, välineiden oikeaa ja turvallista käyttöä sekä kommunikointia muiden kanssa ja 

yhteistyötaitoja pienryhmissä työskennellessä. Asennetasolla tavoitteena on, että lap-

set suhtautuvat uteliaasti ympäristöönsä ja luottavat itseensä osaavina tiedonhankki-

joina. Tutkivan oppimisen yksi päämäärä on myös kehittää ja tukea lasten pystyvyyden 

tunnetta, että lapset saavat myönteisen kokemuksen omista kyvyistään suunnitella ja 

toteuttaa erilaisia asioita (Lipponen 2017, 35). Tutkivan oppimisen kautta lapset oppivat 
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myös suhtautumaan tietoon kriittisesti (Hakkarainen ym. 2005, 33). Tutkivassa oppimi-

sessa kiinnitetään huomiota varsinaisen oppimisen lisäksi myös siihen, miksi asioita 

tehdään, mikä niiden merkitys on ja kuinka ne liittyvät muihin keskeisiin asioihin (Lippo-

nen 2017, 33). Tärkeää on myös, että lapset oppivat suvaitsevaisuutta muiden näke-

myksiä kohtaan, sekä uskallusta kokeilla, erehtyä ja yrittää uudelleen (Turja 2017b, 

194). 

Tutkivassa oppimisessa opettajan rooli on tärkeä; lasten tulisi saada kokemus ja ym-

märrys siitä, että kysyminen, tutkiminen, selittäminen ja perusteleminen ovat tärkeitä ja 

tarpeellisia taitoja. Ne ovat kuitenkin vaativia taitoja, joita lapset eivät pysty yksin oppi-

maan, vaan tarvitsevat niiden oppimiseen opettajan ohjausta. Se, että nämä taidot ovat 

varhaiskasvatusikäisillä lapsilla vasta kehittymässä ja siten varsin puutteelliset, ei saa 

olla este tiedekasvatuksen ja tutkivan oppimisen toteuttamiselle. Taidot eivät ole toi-

minnan edellytys, vaan toiminnan tulos. (Lipponen 2017, 35.) 

Lapsen oppimisessa keskeistä merkitystä itse tekemisen ja tutkimisen lisäksi on leikillä. 

Lapsi oppii luontaisesti leikin kautta (Turja 2017b, 194; Vartiainen 2018, 137). Sekä 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa että esiopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa painotetaan leikkiä lasten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin lähteenä 

(Opetushallitus 2014, 23; Opetushallitus 2018; 21–22, 38–40). Lapsille leikillä on monia 

muotoja, ja heille myös kaikki hauska “työ” on “leikkiä” (Johnston 2012, 40). Pienten 

lasten luonnontieteiden opetusta suositellaankin toteutettavaksi leikillisin keinoin. Lei-

kinomaisessa oppimisessa hyödynnetään esimerkiksi piirtämistä, lukemista, musiikkia, 

draamaa tai tarinallisuutta. (Vartiainen 2018, 138–143.) Leikkivä ote myös vapauttaa 

mielen luovan ongelmanratkaisukyvyn ja auttaa löytämään asioihin poikkeavia tarkas-

telukulmia. Leikkivä mieli on siis tärkeä lapsen oppimisen kannalta, ja sen säilyttäminen 

olisi hyödyksi myös todellisessa tieteellisessä työskentelyssä. (Turja 2017b, 194–195.)   

Tutkijoiden kokemusten kautta nousseet havainnot tukevat leikillisin keinoin toteutetta-

vaa luonnontieteiden opetusta. 5–6 –vuotiaiden lasten tiedekasvatusta koskeneessa 

tutkimuksessa havaittiin, että kahdesta vertailuryhmästä leikkisämpää ja toiminnalli-

sempaa tiedekasvatusta saaneen ryhmän oppimistulokset tieteellisten käsitteiden 

omaksumisessa olivat merkittävästi paremmat kuin perinteisempää tiedekasvatusta 

saaneen ryhmän. Leikillistä opetusta saaneet lapset kyselivät enemmän kysymyksiä, 

olivat aiempaa aloitekykyisempiä ja innostuneempia sekä tekivät aiempaa enemmän 

tieteellisiä olettamuksia, joita sitten testasivat. (Bulunuz 2013, 243–245.)  
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Leikkiessään lapsi on lähikehityksensä vyöhykkeellä, ja lapsen silloin tuottama luova 

potentiaali olisi tärkeä hyödyntää pedagogisesti (Hakkarainen 2010, 249). Leikin kautta 

lapsi käsittelee oppimaansa itse muunnellen ja luovasti kokeillen. Kaikki lapsen ko-

kema ei siirry käsiteltäväksi leikin kautta, vaan vain sellaiset kokemukset, jotka ovat 

lapselle emotionaalisesti merkittäviä. Kehityksellisestä näkökulmasta leikki on lapselle 

mielekäs tapa oppia. Lapset kokevat eri kehitysvaiheissa erilaiset asiat ajankohtaisina. 

Alle kolmevuotiaat voivat kiinnittyä aiheeseen, koska se on esimerkiksi arvoituksellinen, 

kaunis tai uteliaisuutta herättävä. Noin viiden vuoden iässä leikin kehityksessä tapah-

tuu käänne konkreettisemmasta symbolisempaan. Siitä seuraa myös, että oppimisen 

perusta muuttuu – leikki siis heijastaa kokonaisvaltaisella tavalla lapsen taitoja. (Hele-

nius & Korhonen 2008, 111–114.) 
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 3 TIEDEKASVATUS JA OPPIMINEN PÄIVÄKODISSA 

JA KOTONA 

3.1 Tiedekasvatuksen toteutuminen päiväkodeissa  

Tutkimusaineistoa tiedekasvatuksen toteutumisesta suomalaisissa päiväkodeissa on 

toistaiseksi saatavilla vain vähän. Valtakunnallisen, varhaiskasvatuksen laatua arvioi-

van tuoreen raportin mukaan päiväkotien henkilökunnasta puolet arvioi, että tutkimi-

seen kannustavaa ohjattua toimintaa on ollut tarjolla vain kuukausittain tai harvemmin. 

Päiväkodeissa toteutettavan varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee päiväkodeittain, toi-

sissa tutkivaa toimintaa toteutetaan hyvin ja toisissa heikosti. Tutkivan toiminnan toteut-

taminen on valtakunnallisen raportin mukaan yhteydessä käytettävissä oleviin resurs-

seihin ja johtamisen laatuun – kun resurssit ovat riittävät ja johtaminen laadukasta, 

myös tutkimiseen kannustava toiminta päiväkodeissa on laadukasta. (Kansallinen kou-

lutuksen arviointikeskus 2019; 103, 157.)  

Kasvattajien asenteet luonnontieteitä ja tiedekasvatusta kohtaan näkyvät päiväkotien 

tiedekasvatuksessa. Monelle kasvattajalle tutkivan oppimisen pedagoginen ote tuottaa 

haasteita, sillä tutkivan oppimisen käytäntöjen omaksuminen edellyttää kasvattajilta 

usein uudenlaisen toimintakulttuurin käyttöön ottamista. Uuden äärellä pitää sietää 

pientä epävarmuuttakin, sillä tutkivassa oppimisessa lopputuloksesta ei ole varmaa tie-

toa. (Hakkarainen ym. 2005; 85, 267–271.) Opettajat, jotka uskovat kykyihinsä tiede-

kasvattajina, tarjoavat lapsille enemmän itsenäisen tutkimisen mahdollisuuksia (Lucero 

ym. 2013, 1418–1419). Myös opettajien käsitys lasten kyvyistä oppia luonnontieteitä 

vaikuttaa siihen, minkä verran tiedekasvatusta tarjotaan (Saçkes 2014, 180). Tavallisin 

syy päiväkotien tiedekasvatuksen vähyyteen on opettajien heikko kompetenssin tunne 

luonnontieteisiin liittyen (Vartiainen 2016, 76). Vartiainen kuitenkin havaitsi tutkimuk-

sessaan (2016, 78–80), että opettajien itseluottamukseen tiedekasvattajina oli mahdol-

lista vaikuttaa sillä, että opettajat pääsivät itse tekemään 3–6 -vuotiaille suunniteltuja 

kokeita. Näitä kokeita tehneet opettajat huomasivat, että tiedekasvatuksessa ei vaadita 

laajaa sisällöllistä asiantuntemusta, ja että päiväkodissa saatavilla olevilla materiaaleilla 

ja välineillä pärjää. Tutkimukseen osallistuneilla opettajilla oli vahva luottamus siihen, 

että he osaavat joko selittää luonnontieteen ilmiöitä lapsille, tai tarvittaessa etsiä tiedon 

itse. Haasteina tiedekasvatuksen toteuttamisessa opettajat kokivat lasten ikätason, eri-
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laisen kehitystason ja erilaisten kielellisten taitojen huomioimisen tiedekerhoissa. Ylei-

sesti tieteen ja tutkimisen mahdollisuuksien näkeminen jokapäiväisessä arkisessa toi-

mintaympäristössä on kasvattajille haastavaa, sillä kasvattajien ei välttämättä ole help-

poa tunnistaa myöskään lasten kykyjä ja mahdollisuuksia – nähdä lapset kyvykkäinä ja 

osaavina oppijoina (Blake & Howitt 2012, 78).  

Varhaiskasvatuksessa aikuinen voi saatella lasta tämän lähikehityksen vyöhykkeelle, 

jolloin lapsella on mahdollisuus aikuisen tuella suoriutua sellaisista tehtävistä, joita hän 

ei itsenäisesti vielä osaa. Hyvä esimerkki lähikehityksen vyöhykkeestä on leikki, jossa 

aikuinen voi tukea oppimista rikastamalla leikkiä. Oppimismahdollisuuksia tarjoava 

leikki on kasvattajan tukemaa ja systemaattisesti kehitettävää. Leikin yleisen kehityslin-

jan tunteminen auttaa kasvattajaa valitsemaan lapsen kehitystä edistäviä, leikkiä tuke-

via toimenpiteitä. Leikin kuvitelluissa tilanteissa lapselle voi syntyä halu tehdä enem-

män kuin mihin hän tietyssä iässä pystyy. Kasvattaja voi vaikuttaa lapsen oppimiseen 

leikin kautta monin tavoin: nostamalla esille tärkeimpiä tapahtumia, auttaa lapsia muun-

tamaan kokemuksiaan leikin maailmassa tapahtuviksi sekä asettamaan ja ratkaise-

maan leikkitehtäviä. Leikin ongelmatilanteita ratkaisemalla lapset käyttävät aiemmin 

oppimaansa uuden tiedon hankkimiseen. Kasvattajan toteuttamassa leikin rikastami-

sessa pääpaino on oppimisprosessissa, mutta toisin kuin sisältöjen opettamisessa, lei-

kin kautta oppimisen tulokset eivät ole välittömästi näkyvillä ja niitä on vaikea mitata. 

(Helenius & Korhonen 2008, 111–120; Helenius & Lummelahti 2014, 90.) 

Lasten tiedekasvatuksessa opettajan tärkein tehtävä on mahdollistaa tutkiva ote ja aut-

taa lasta pohtimaan ja sanoittamaan ajatuksiaan (Bulunuz 2013, 244). Opettaja toimii 

oppimisen käynnistäjänä ja tukijana. Ulkopuolisen sysäyksen avulla lapsessa syntyy 

halu toimia ja lapsella herää oma motivaatio, oma idea oppimiseen. Myöhemmin opet-

taja ohjaa ja tukee lasta, kunnes lapsi vähitellen alkaa toteuttaa toimintaa itsenäisesti. 

(Heikka ym. 2009, 55.) Opettajan oma innostus opittavaa asiaa kohtaan herättää usein 

innostusta myös lapsissa. 3-vuotiaiden lasten matemaattisten taitojen tukemista koske-

vassa tutkimuksessa (Mattinen 2006) havaittiin, että kasvattajat, jotka itsekin aktiivisesti 

havainnoivat lukumääriä arjessa ja jotka tietoisesti järjestivät lapsille lukumäärien ha-

vainnointiin kannustavia tilanteita, pystyivät innostamaan lapsia lukumäärien tarkaste-

luun aiempaa enemmän. Tämä kehitti lasten taitoja lukumäärien tunnistamisessa ja ha-

vainnoimisessa, ja samalla myös kasvattajat itse oppivat paremmin tunnistamaan las-
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ten matemaattisia taitoja. (Mattinen 2006, 143–153.) Mitä paremmin kasvattajat tunnis-

tavat lasten taitoja, sitä paremmin he pystyvät myös kohdentamaan tukitoimia yksilölli-

sesti kunkin lapsen lähikehityksen vyöhykkeelle.  

Tutkiva oppiminen perustuu rohkaisevaan, tukevaan ja ohjaavaan oppimisympäristöön 

(Hakkarainen ym. 2005, 107). Oppimisympäristö on väljän määritelmän mukaan mikä 

tahansa paikka, tila, yhteisö tai toimintaympäristö, jonka tarkoitus on edistää oppimista 

(Manninen & Pesonen 1997, 268). Varhaiskasvatuksessa tiedekasvatuksen oppimis-

ympäristöjä ovat esimerkiksi päiväkoti, piha, metsä tai mikä tahansa paikka missä las-

ten kanssa liikutaan. Oppimisympäristön käsitys varhaiskasvatuksessa on laaja – pien-

ten lasten oppimista tapahtuu siellä missä lapsi elää, toimii, leikkii, liikkuu ja ihmettelee. 

(Vartiainen 2018, 83–85.)   

Oppimisympäristön luonteen voi karkeasti jakaa formaaliin, informaaliin ja non-formaa-

liin oppimisympäristöön. Formaalilla oppimisympäristöllä viitataan viralliseen, ylhäältä-

päin tehtävään, opetussuunnitelmaa noudattavaan oppimistilanteeseen, jossa saavu-

tettua oppimista arvioidaan. Informaali oppiminen tapahtuu spontaanisti ja suunnittele-

matta osana muuta elämää, esimerkiksi kirjoja lukemalla tai televisiota katselemalla. 

Non-formaali oppimisympäristö on ohjattu ja yleensä rakenteeltaan strukturoitu, mutta 

toiminnassa ei ole tavoitteita oppimistuloksilla eikä siinä arvioida oppimista. Tiedeker-

hojen tyyppinen toiminta toteutuu yleensä non-formaaleissa oppimisympäristöissä. Tut-

kimuksissa on todettu, että non-formaali oppimisympäristö tukee tiedekasvatuksen vai-

kuttavuutta: niiden avulla lapsi oppii uteliaisuutta, hän innostuu ja motivoituu luonnon-

tieteiden opiskelusta ja suhtautuu luonnontieteisiin ylipäätänsä myönteisemmin. (Varti-

ainen 2016, 38–39.)  

Päiväkotien tiedekerho-oppimisympäristöissä on tärkeää ottaa huomioon sosiaalinen 

näkökulma, sillä työskentely tapahtuu pienryhmissä, joissa on tiivistä vuorovaikutusta. 

Ohjaavalla aikuisella on merkittävä rooli: ohjaaja toimii rohkaisijana ja innostajana us-

kaltaessaan heittäytyä avoimesti tutkimisen maailmaan lasten kanssa. Tärkeää on 

myös havaintojen tekeminen tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman monipuolisesti eri 

aisteja hyödyntäen. (Vartiainen 2016, 62.) 

Tiedekerhotoiminnan roolina on toimia päiväkodeissa herättelemässä kiinnostusta tie-

teisiin ja tutkimiseen (Kuva 2). Oppimistilanteissa on paljon vaikuttavia tekijöitä; osa-

puolina kun on sekä tiedekerhon ohjaaja, päiväkotiryhmän kasvattajat sekä lapset ja 

lapsiryhmä. Kaikki nämä osapuolet tuovat vuorovaikutustilanteeseen mukanaan taus-

tansa, motivaationsa ja asenteensa. On tärkeää huomata, että tiedekerhotoiminnan 
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vaikutus ei rajaudu pelkästään lapsiin, vaan tiedekerhon ohjaaja parhaimmillaan roh-

kaisee ja innostaa myös päiväkotien henkilökuntaa.  

 

Kuva 2. Tiedekerhotoiminnan moniulotteiset vaikutukset. 

3.2 Tiedekasvatus ja oppiminen perheen kontekstissa 

Pienen lapsen oppiminen ei tietenkään rajaudu vain varhaiskasvatuksen oppimisympä-

ristöihin, vaan on kokonaisvaltaista ja tapahtuu lapsen kaikissa ympäristöissä. Myös 

tiedekasvatuksen ja tutkimisen mahdollisuuksia on aivan kaikkialla lähiympäristös-

sämme. Varhaislapsuudessa perhe on lapselle tärkein sosiaalinen, tiedollinen ja emo-

tionaalinen viiteryhmä, jonka tarjoama kasvuympäristö vaikuttaa lapsen kehitykseen ja 

oppimiseen monin tavoin (Kuva 2). Vanhempien vaikutukseen kuuluu tiedostamatta an-

netut mallit, kuten asenteet ja arvot sekä tietoisesti opettamalla ja mallia näyttämällä 

tehty vaikutustyö. Näiden lisäksi vanhemmat vaikuttavat lapsiinsa mahdollisuuksia tar-

joamalla ja rajoittamalla sekä vahvistamalla suotuisaa toimintaa hyväksynnällään. 

(Hurme 2006, 149.)   
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Lapsen kehitys tapahtuukin tiiviisti yhteydessä perheeseen ja vanhempiinsa – joiden 

tapaan toimia vanhempina vaikuttavat taas esimerkiksi heidän omat kasvukokemuk-

sensa, saatu tuki, tiedollinen ja emotionaalinen pätevyys kasvattajana sekä lapsen 

temperamentti. Lapsen tiedollinen ja emotionaalinen kehitys ovat varhaislapsuudessa 

tiiviisti yhteydessä toisiinsa (Piaget & Inhelder 1977, 114). Vanhemman aktiivinen osal-

listuminen ja myönteinen vuorovaikutus saavat lapsen tuntemaan olonsa turvalliseksi. 

Näin myös lapsen emotionaaliset tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Lapsen suotuisan kehi-

tyksen kannalta on tärkeää, että hän voi luottaa häntä hoitaviin ihmisiin ja tuntea olonsa 

turvalliseksi heidän kanssaan, ja että hänen arjessaan ollaan tunnetasolla läsnä. 

(Hurme 2006, 148–150; Nurmi ym. 2014, 72–76.) 

Kotiympäristössä pieni lapsi tutustuu tieteellisiin ilmiöihin perheen tavallisen arjen 

kautta, esimerkiksi vihanneksia kasvattamalla, leipomalla tai sadelätäköissä pomppi-

malla (Robbins 2012, 95). Lapsen arkipäiväistä tiedeajattelua tapahtuukin eniten juuri 

kotona, vanhemman ja lapsen välisessä keskustelussa (Crowley ym. 2001, 258). Pie-

nimmistä lapsista on havaittu, että arkipäiväisten tieteellisten ilmiöiden ihmettely on 

hyödyllisintä juuri oman vanhemman kanssa, sillä vanhempi on oman lapsensa kanssa 

parhaiten samalla aaltopituudella ja ymmärtää parhaiten lapsen viestintää (Lloyd ym. 

2016, 23).  

Kotiympäristö ja vanhemmat voivat vaikuttaa merkittävästi lasten kiinnostukseen ja mo-

tivaatioon luonnontieteitä kohtaan. Lasten myöhempien akateemisten saavutusten kan-

nalta erityisen hyödylliseltä vaikuttaa, jos lapsi saa oppimiseensa tukea laajasti omasta 

sosiaalisesta verkostostaan (Rice ym. 2013, 1037). Vanhempien asenne vaikuttaa 

sekä oppimismahdollisuuksien saatavuuteen että lapsen myönteisiin kokemuksiin it-

sestään luonnontieteiden oppijana. Jo ennen kuin lapsi on varsinaisesti valmis oppi-

maan tieteellisiä käsitteitä, hän omaksuu tehokkaasti asenteita lähiympäristöstään 

(Hurme 1995, 149; Lloyd ym. 2016, 23). Lähipiirin tuki auttaa lasta motivoitumaan tie-

teiden oppimiseen ja vahvistaa lapsen käsitystä omasta osaamisestaan (Rice ym. 

2013, 1037). Kotoa saatu tuki voikin kantaa lasta itseensä uskovana oppijana pitkälle 

tulevaisuuteen (Vartiainen 2016, 106–109).  

Vanhempien tuki vaikuttaa lasten tieteiden oppimiseen eri tavoin. Vanhempien osallis-

tuminen lasten tiedekasvatukseen voi olla esimerkiksi yhteistyötä koulun ja muiden 

vanhempien kanssa, tai asenteiden tasolla odotuksia ja luottamusta lapsen oppimista 

kohtaan (Rodriguez ym. 2013, 52). Positiivisesti tieteeseen suhtautuvat vanhemmat 
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vaikuttavat myös lastensa asenteisiin tiedettä kohtaan ja osallistuvat – auttavat esimer-

kiksi tutkimisessa ja ihmettelyssä myös kotona, sekä käyvät lastensa kanssa kirjas-

tossa tai museoissa (Perera ym. 2014, 24–25). 

Vanhempien osallistumisen positiivinen vaikutus lasten tieteiden oppimiseen pätee 

yhtä lailla hyväosaisiin kuin huono-osaisempiinkin perheisiin (Perera ym. 2014, 24–25). 

Lapsuudenkodin sosioekonomisella taustalla on kuitenkin vaikutus lapsen myöhem-

pään kouluttautuneisuuteen. Tämä vaikutus välittyy ensisijaisesti perheen kulttuurin 

kautta. Ohjaavat tekijät ovat pikemminkin rakenteellisia ja hienosyisiä kuin tietoisia. So-

sioekonominen tausta määrittelee esimerkiksi perheen käytössä olevia resursseja, joka 

taas suoraan vaikuttaa lapsille tarjottaviin mahdollisuuksiin. (Saari ym. 2015; 101, 150.)  

Perheen taustojen voi nähdä vaikuttavan myös lapsille tarjottuihin tiedekasvatuksen 

mahdollisuuksiin. Esimerkiksi lasten tiedeaiheisia synttäreitä koskevasta pro gradu -

työstä käy ilmi, että lähes 90 % kyselyyn vastanneista, tiedesynttärit valinneista synttä-

risankareiden vanhemmista oli korkeasti koulutettuja. Vastanneista 69 % ilmoitti valin-

neensa lapselleen tiedesynttärit siitä syystä, että he haluavat innostaa lasta luonnontie-

teiden opiskeluun. (Koivusalo 2019; 39, 51.) Toisaalta kansainvälisestä PISA 2015 –

tutkimuksesta käy ilmi, että Suomessa luonnontieteiden opiskelun motivaatioon vaikut-

tavat eniten oppilaiden asenteet, kun taas muissa OECD-maissa perheen sosioekono-

misella taustalla on suurempi merkitys (OKM 2016). On myös havaittu, että vanhem-

mat kannustavat lapsiaan eri tavoin: tutkimuksissa vanhemmat vaikuttivat tukevan tie-

teiden pariin enemmän poikiaan kuin tyttöjään (Crowley ym. 2001, 258). Tästäkin 

syystä tiedekasvatuksen roolin vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksessa olisi tärkeää, 

sillä tutkimusten mukaan lasten asenteet luonnontieteitä kohtaan alkavat muotoutua jo 

varhaisina vuosina (Vartiainen 2016, 1), ja varhaiskasvatuksessa tiedekasvatus on 

tasa-arvoisemmin ja laajemmin saatavilla kaikille lapsille. 

3.3 Henkilökunnan osaaminen kehittyy oppivassa työyhteisössä 

Varhaiskasvatusta on 2000-luvulla kansainvälisiä trendejä noudatellen kehitetty myös 

Suomessa. Nykyään varhaiskasvatuksen kehittämisessä keskeisenä ajatuksena on, 

että investointi varhaiskasvatukseen on investointi tulevaisuuteen. Varhaiskasvatus 

näyttäytyykin jatkossa entistä selkeämmin osana muuta koulutusjärjestelmää. Päiväko-

deissa vaikuttaa kuitenkin edelleen elävän voimakkaana perushoitopainotteinen hoiva-

kulttuuri, jota muuttuneen ajattelutavan mukaista koulutusta saaneen uuden sukupol-
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ven varhaiskasvatuksen opettajien on ollut vaikea muuttaa. Päiväkotien toimintakulttuu-

rissa kokemustiedolle on usein rakentunut ylivalta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja 

siten myös tiedekasvatuksen toteutumista uhkaa lisäksi varhaiskasvatuspalvelujen 

heikko tilanne: pula pätevästä henkilöstöstä ja ryhmien jatkuvat muutokset. (Karila 

2013, 33–40.)  

Varhaiskasvatuspedagogiikassa tiedekasvatuksellisen toiminnan on arvioitu jääneen 

sisältöalueista heikoimmin toteutuksi (Turja 2017b, 195). Myös varhaiskasvatusta valta-

kunnallisesti arvioivassa raportissa tiedekasvatus mainitaan sellaisena osa-alueena, 

jossa on kehittämisen tarvetta (Karila 2016, 37). Opetus- ja kulttuuriministeriön tiede-

kasvatusta koskevasta selvityksestä (OKM 2014, 36–37) kävi ilmi, että opettajien kou-

lutuksessakin on kehitettävää tiedekasvatuksen suhteen, mikä voi osaltaan selittää tie-

dekasvatuksellisen toiminnan heikkoa toteutumista. Opettajien kokemusten mukaan 

lastentarhanopettajakoulutuksen tai edes luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitel-

mat eivät ole antaneet riittäviä eväitä tiedekasvatukseen, sillä opettajat kokevat, että 

heidän saamansa opettajankoulutus ei ole tukenut tieteen peruskäsitteiden ja sisällölli-

sen perustiedon haltuunottoa. Esi- ja alkuopetuksen opettajat kokevat tiedekasvatuk-

sessa haastavana myös sen, miten he pystyvät soveltamaan kokonaisopetusta, tee-

moja ja projekteja ja ottamaan lasten erilaiset lähtökohdat niissä huomioon. 

Oman osaamisen tiedostaminen luo pohjan osaamisen kehittämiselle. Päiväkotityönte-

kijöiden moniammatillisuutta tutkineessa projektissa (Karila & Nummenmaa 2001, 52–

61) havaittiin, että päiväkotityössä korostuvat usein työntekijän henkilökohtaiset ominai-

suudet, kuten joustavuus ja sopeutuvuus sekä persoonan merkitys, ammatillisten tieto-

jen ja taitojen jäädessä vähemmälle huomiolle. Ammatillisuuden kehittymisen kannalta 

henkilökohtaisten ominaisuuksien korostuminen on kuitenkin haaste, sillä työn ja osaa-

misvaatimusten muuttuessa henkilökohtaisista ominaisuuksista muodostuva osaa-

misprofiili saattaa olla haavoittuvainen. Päiväkodissa varhaiskasvatuksen ammattilaiset 

toimivat moniammatillisissa työyhteisöissä. Koska oppiminen ja osaamisen kehittymi-

nen on sidoksissa ympäristöön, jossa tietoa opitaan ja käytetään, on työyhteisön merki-

tys varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen rakentumisen kannalta tärkeä. Var-

haiskasvatuksessa osaamisen ja asiantuntijuuden kehittyminen perustuu yksilöllisen 

oppimisprosessin lisäksi tiiviisti yhteisöllisyyteen ja jaettuun asiantuntijuuteen. Parhaim-

millaan päiväkodin työyhteisö mahdollistaa reflektoinnin ja tukee oppimista ja ammatil-

lista kehittymistä. Toisaalta työyhteisö voi myös rajoittaa ja ehkäistä uusien toiminta-
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muotojen rakentumista, jolloin oppimiseen kytkeytyy olemassa olevien toimintakäytän-

töjen muuttamista.  Keskeinen väline varhaiskasvatustyön kehittämisessä on työnteki-

jöiden reflektiivinen toiminta, joka sisältää sekä jokapäiväisen työn käytäntöjen arvioin-

tia, että laajemmin asiantuntijuuden kehittämistä. Reflektiivisen taidon kuvataankin ole-

van kehittymisen perusedellytys – vain oman toimintansa taustalla olevia arvoja ja 

asenteita tunnistamalla ja arvioimalla toimintakulttuuria on mahdollista muuttaa. (Kupila 

2017, 301–309.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa henkilöstöä kannustetaan itsearviointiin, tie-

don ja osaamisen jakamiseen ja niiden myötä ammatilliseen kehittymiseen. Uusia toi-

mintatapoja kokeileva ja itseään arvioiva yhteisö kehittää ja vahvistaa pedagogista toi-

mintaa varhaiskasvatuksessa. (Opetushallitus 2018, 77.) Varhaiskasvatussuunnitelman 

mukainen toimiminen oppivana yhteisönä kannustaa henkilökuntaa kehittymään, jaka-

maan ajatuksiaan ja kokeilemaan uusia toimintatapoja niin työyhteisönä kuin oppivana 

yhteisönä lapsiryhmän kanssa. Tietoista oppimista voi edistää päivähoitoyhteisöissä 

monin tavoin. Ryhmät voivat jakaa osaamistaan keskenään ja käydä tutustumassa 

muiden päiväkotien projekteihin. Muita tapoja ovat mm. reflektiivinen kollegakeskustelu 

ja mentorointi sekä oman toiminnan dokumentointi ja sen käyttäminen yhteisöllisenä 

oppimisen lähteenä. (Uusitalo 2000b, 86–88.) Varhaiskasvatuksessa työyhteisöissä 

oppiminen ja uudistuminen on sikälikin merkittävää, että se kehittää osaltaan myös 

koko varhaiskasvatuksen ammattialaa. (Kupila 2017, 301–309.) 

Toimintakulttuurin muutoksen äärellä on haasteita. Monen kasvattajan omat oppimisko-

kemukset pohjautuvat perinteiseen ylhäältä päin ohjattuun opettajalähtöiseen toimin-

taan, jonka seurauksena omaksuttu tieto on sirpaleista ja suurten kokonaisuuksien 

hahmottaminen ja jäsentäminen vaikeaa. Kasvattajan toiminta perustuu niihin lähtökoh-

tiin, joita hän itse liittää oppimiseen, ja siksi kriittinen itsereflektio on keskeisessä ase-

massa oman kasvatustyön kehittämisessä. On tunnistettava omat asenteet ja oma toi-

minta sekä niiden vaikutukset - kasvattaja voi paitsi rikastuttaa lapsen oppimista, myös 

supistaa sitä. Kasvattajien on uskallettava luopua jo omalla oppimispolulla omaksutusta 

mielikuvasta kaikkitietävästä opettajasta, ja omaksuttava uudenlainen rooli lapsen yksi-

lölliset kehitystarpeet huomioivana ohjaajana ja kannustajana, joka auttaa lapsia oival-

tamaan ja rikastaa heidän ajatteluaan. (Ahonen 2017, 63–54, 247; OPH 2018, 29–30.)  

Tiedekasvatuksen tarve varhaiskasvatus- ja koulujärjestelmässä on tunnistettu (OKM 

2014), mutta koska varhaisen tiedekasvatuksen toteuttaminen on jäänyt taka-alalle mo-
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nissa päiväkodeissa (Turja 2017b, 195), on jatkossa sekä kehitettävä varhaiskasvatus-

ikäisten lasten tiedekasvatustoimintaa että kannustettava työyhteisöjä uuden omaksu-

miseen. Toimeksiantajamme, Tiedekoulu, vastaa näihin tarpeisiin tarjoamalla tiedeker-

hotoimintaa yhteistyöpäiväkodeilleen. Tiedekoulu myös kouluttaa päiväkotien henkilö-

kuntaa ja tarjoaa heille materiaalia, jotta he pystyvät toteuttamaan monipuolista tiede-

kasvatusta omissa lapsiryhmissään Tiedekoulun tuottaman tiedekerhotoiminnan li-

säksi. 
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 4 TUTKIMUSTYÖN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimustyön lähtökohdat 

Tämä opinnäytetyö on survey-tutkimustapaa käyttävä tutkimuksellinen opinnäytetyö, 

jossa keräsimme rajatulta vastaajajoukolta kyselyiden ja haastattelujen kautta tietoa 

standardoidussa muodossa. Saatuja tuloksia teoriaan peilaamalla tuotimme uutta tie-

toa tieteen toimintatapoja ja sääntöjä noudattaen. (Hirsjärvi ym. 2007, 130; Salonen 

2013, 10; Nummenmaa ym. 2014, 16.) Opinnäytetyömme toimeksiantaja, Suomen Tie-

dekoulu Oy (Tiedekoulu), järjestää lasten tiede- ja teknologiakasvatusta maksullisena 

harrastustoimintana, minkä lisäksi Tiedekoulu tuottaa Pilke päiväkodit Oy:n (Pilke) toi-

mipisteissä päiväkodin arjessa toteutettavaa, Tiedekoulun ohjaajan vetämää tiedeker-

hotoimintaa. Päiväkodeissa tiedekerhotoiminta on tällä hetkellä järjestetty niin, että Tie-

dekoulun opettaja käy kussakin päiväkodissa joka toinen viikko kahden tunnin ajan, ja 

päiväkodit saavat itse päättää, mitkä lapsiryhmät tiedekerhotoimintaan osallistuvat. Tie-

dekoulun opettajalla on joka kerralle suunniteltu ohjelma, jota opettaja muokkaa kulle-

kin ryhmälle sopivaksi lasten iän ja lapsiryhmää kohti käytettävissä olevan ajan mu-

kaan. Tämän varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyömme rajasimme keskittymään ni-

menomaan tähän päiväkodeissa järjestettävään tiedekerhotoimintaan. Lopullinen tutki-

mustehtävä valikoitui toimeksiantajan ja meidän opinnäytetyön tekijöiden kiinnostuk-

senkohteiden ja tarpeiden perusteella tiedekasvatuksen vaikuttavuuden arvioinniksi tie-

dekerhotoiminnan toimintakauden päätteeksi. Tiedekoulu käyttää opinnäytetyössämme 

tuotettua tietoa kehittäessään edelleen päiväkodeissa toteutettavaa tiedekerhotoimin-

taansa ja tuottaessaan uudenlaisia materiaaleja päiväkotien tiedekasvatusta varten. 

Tässä opinnäytetyössämme selvitimme:  

1) Miten yhteistyöpäiväkotien henkilökunta kokee Tiedekoulun tuottaman tiedekerhotoi-

minnan, ja miten tiedekasvatus sen myötä näkyy lapsissa, aikuisissa sekä päiväkodin 

arjessa. 

2) Miten tiedekerhotoimintaan osallistuneiden lasten perheet kokevat tiedekerhotoimin-

nan, ja miten sen myötä saatu tiedekasvatus näkyy kotiympäristössä. 

Päiväkotien henkilökunnan osalta keräsimme tietoa ensin sähköisen kyselyn avulla, 

josta nousseiden teemojen pohjalta syvensimme tutkimustulosten tulkintaa henkilökun-

nan teemahaastattelujen kautta. Päiväkoteihin suunnattavissa kyselyissä meitä kiin-

nosti kasvattajien kiinnostus, lähtötiedot, ja asenne tiedekasvatusta ja luonnontieteitä 
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kohtaan ja onko niihin tiedekerhotoiminnan myötä tullut muutosta. Sen lisäksi selvi-

timme, mitä edellytyksiä heidän mielestään tarvitaan tiedekasvatuksen toteuttamiseen 

päiväkodeissa ja onko tiedekasvatus näkynyt myös muussa päiväkodin toiminnassa 

kuin varsinaisissa tiedekerhoissa. Päiväkodin kasvattajilta kysyimme myös heidän ha-

vaintojaan siitä, miten lapset ovat ottaneet tiedekasvatuksen vastaan: millaisia havain-

toja he ovat tehneet tiedekerhojen aikana, millaisia kysymyksiä lapsilla herää, siirtyykö 

tiedekasvatus lapsilla leikkeihin tai muuhun toimintaan ja millaista palautetta lapsilta on 

tullut.    

Perheille suunnattavan sähköisen kyselyn avulla kartoitimme, millainen asenne per-

heessä on tiedekasvatusta kohtaan, miten tuttua tiedekasvatus on heille, minkä verran 

he tietävät tiedekerhotoiminnasta ja keskustellaanko kotona tiedekerhojen tuokioista. 

Selvitimme myös, onko tiedekasvatus siirtynyt lasten toimintaan myös kotona – nä-

kyykö se esimerkiksi lasten kiinnostuksen kohteissa, kuten ympäristötietoisuudessa tai 

lasten esittämissä kysymyksissä. Kysyimme perheiltä myös, näkyykö lasten toimin-

nassa muutosta saadun tiedekasvatuksen myötä – onko leikeissä tai arjen toimintoihin 

osallistumisessa havaittavissa muutosta. 

Tutkimustehtävän rajaus pidettiin laajana, sillä varhaiskasvatukseen suuntautuvina so-

sionomeina meille on tärkeää ottaa huomioon lapsen kehittymisen ja oppimisen koko-

naisvaltaisuus sekä siihen liittyvä sosiaalinen ja emotionaalinen näkökulma  tiedeker-

hotoiminnan vaikuttavuuden arviointia tehdessä. Arvioitaessa tiedekerhotoiminnan vai-

kuttavuutta yhteistyöpäiväkodeissa yhtä lailla merkittävää kuin lasten toiminnassa, kiin-

nostuksenkohteissa ja asenteissa näkyvä muutos, on päiväkodin aikuisten toiminta ja 

suhtautuminen. Lapsen oppimista ei voi irrottaa ympäristöstään. Oppiminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa, ja se miten aikuinen toimii lasten kanssa sekä miten hän ymmär-

tää ja tulkitsee heitä, vaikuttaa vuorovaikutukseen ja sen jatkumiseen olennaisella ta-

valla (Munter 2013, 157). Koimme tärkeäksi ottaa mukaan perheiden näkökulman, sillä 

varhaiskasvatusikäisille lapsille koti ja päiväkoti ovat yhdessä tärkeimmät kasvuympä-

ristöt. Erityisesti varhaisvuosina perheellä on keskeistä merkitystä lapsen tärkeimpänä 

sosiaalisena ja emotionaalisena lähiympäristönä (Nurmi 2014, 72), eikä näin ollen saa-

dun tiedekasvatuksen vaikuttavuutta voi perusteellisesti arvioida ottamatta myös per-

heen näkökulmaa huomioon.  

Tiedekoulun yhteistyöpäiväkotiketju Pilke on kotimainen yksityinen varhaiskasvatuspal-

veluja ympäri Suomen tarjoava yritys. Ketjun päiväkoteja on Suomessa tällä hetkellä 

114. (Pilke päiväkodit 2019.) Kyselyt ja haastattelut suunnattiin Pilkkeen päiväkoteihin, 



33 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Lehtinen ja Anna Lepistö 

joissa on toimintakaudella 2018–2019 ollut Tiedekoulun järjestämää tiedekerhotoimin-

taa. Päätökset päiväkotien rajaamisesta teimme yhdessä toimeksiantajan kanssa. Hen-

kilökunnan sähköiset kyselyt lähetettiin vastausten kattavuuden lisäämiseksi valtakun-

nallisesti yhteistyöpäiväkoteihin Turun seudulla, pääkaupunkiseudulla, Tampereen seu-

dulla, Mikkelissä ja Kuopiossa. Toimipisteet jakautuivat paikkakunnittain seuraavasti: 

pääkaupunkiseudulla oli 10 toimipistettä, Turun seudulla 4, Tampereen seudulla 2 sekä 

Kuopiossa ja Mikkelissä 1 toimipiste kummassakin. Näin arvioimme paikkakuntien 

määrän kyselyiden kannalta riittäväksi, mutta samalla vielä tarpeeksi pieneksi kyselyi-

den helpon toteuttamisen ja kyselyistä viestimisen kannalta. Teemahaastattelut sekä 

perheiden kysely suunnattiin ainoastaan neljään Turun seudun päiväkotiin. Teema-

haastattelut rajasimme Turun seudulle, sillä näissä meitä lähellä olevissa päiväko-

deissa haastattelut oli helppo toteuttaa. Perheiden kyselyn osalta arvioimme saa-

vamme Turun seudun päiväkodeista jo riittävästi vastauksia, joten valtakunnallinen ja-

kelu olisi tarpeetonta. Turun seudun päiväkodit ovat Kaarinassa sijaitseva Pilke Kipinä, 

joka on tiedepainotteinen päiväkoti, Piikkiössä sijaitseva Pilke Omppula, Turun Haarlan 

kaupunginosassa sijaitseva Pilke Tähtimetsä sekä Turun Koivulan kaupunginosassa 

sijaitseva Pilke Välskäri. Tutustuaksemme tiedekerhotoimintaan kävimme lisäksi opin-

näytetyöprosessin alussa havainnoimassa kahta Tiedekoulun Pilke Välskärissä toteut-

tamaa tiedekerhotuokiota, joista toinen oli esikouluryhmälle ja toinen n. 4–5 -vuotiaille. 

4.2 Tutkimustyön menetelmät ja prosessi 

Opinnäytetyömme noudattelee kvalitatiivisen tutkimuksen prosessia kvantitatiivisia me-

netelmiä hyödyntäen. Kyselyiden kautta käytössämme on sekä tilastollisin menetelmin 

analysoitavaa määrällistä dataa, että tutkimustehtävän syvällisempää käsittelyä tuke-

vaa laadullista dataa. (Kiviniemi 2015, 78–79.) Tilastollisin menetelmin käsiteltävä mää-

rällinen data auttaa mittaamaan ja kuvaamaan tiedekerhotoiminnasta päiväkodeissa ja 

perheissä tapahtunutta muutosta täsmällisesti prosenttiluvuin ja kaavioin, kun taas laa-

dullinen aineisto syventää muutokseen liittyviä motiiveja ja merkityksiä. (Ronkainen ym. 

2013, 80.) Laadullisen tutkimuksen prosessille ominaisesti työssämme teorian, havain-

noinnin, keskusteluiden ja tulosten kautta kertyvä aineisto jäsentää ja selkeyttää pro-

sessin suuntaa (Kiviniemi 2015, 78–79). 
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Teimme päiväkotien henkilökunnalle sähköiset kyselyt (Liite 1). Perheiden kokemuksia 

keräsimme sähköisellä kyselyllä (Liite 2). Sähköiset kyselyt tehtiin Webropol -kyselyoh-

jelmalla. Henkilökunnan kyselyvastausten pohjalta nousseista aiheista jatkoimme tee-

mahaastatteluilla (Liite 3). 

Sähköinen kysely valikoitui tutkimusmenetelmäksi, sillä yhdessä toimeksiantajan 

kanssa koimme sen olevan yksinkertainen toteuttaa, vastaajille helppo tapa vastata 

eikä siitä synny kustannuksia. Työikäisestä väestöstä lähes kaikilla on käytettävissään 

tietokone ja internet-yhteys (Räsänen & Sarpila 2013, 70), joten oletimme, että opin-

näytetyömme kohderyhmästä lasten vanhemmilla on riittävät tietotekniset valmiudet 

vastata sähköiseen kyselyyn. Päiväkodin henkilökunnalla taas on vähintään päiväko-

dissa mahdollisuus käyttää tietokonetta. Kohderyhmämme vastaajat ovat myös helppo 

tavoittaa sähköisesti, sillä vanhemmille sekä henkilökunnalle viestiminen hoidetaan päi-

väkodin taholta valmiiden jakelulistojen pohjalta. Myös kyselyn uudelleen lähettäminen 

ja muistuttaminen on yksinkertaista sähköisessä jakelussa, ja kyselyistä lähetettiinkin 

lopulta useampi muistutus. Sähköinen kysely myös mahdollisti henkilökuntakyselyn 

laajan jakelun päiväkoteihin valtakunnallisesti. Sähköisen kyselyn eduksi voi lukea 

myös nopean tilastoinnin – pystyimme jo kyselyn voimassaoloaikana pikaisella vilkai-

sulla tarkistamaan esimerkiksi, mistä päiväkodista vastauksia oli vain vähän tai ei ollen-

kaan, varmistuaksemme, että kyselyviestit todella ovat päätyneet välikäsien läpi vas-

taajille asti.  Kyselylomakkeen etuna on myös mahdollisuus vastata nimettömästi 

(Vilkka 2005, 75).  

Sähköisiä kyselyjä suunnittelimme aikataulusyistä melko varhaisessa vaiheessa opin-

näytetyöprosessia. Tiukassa aikataulussa perehdyimme parhaamme mukaan teoriaan, 

jotta saimme kyselyn tehtyä huolellisesti, suunnitellusti ja teoriaan perustuen. Näin toi-

mien kyselyn tuloksia on helpompi arvioida sekä tutkimuskysymyksiin että teoriaan pei-

laten. Sähköisen kyselyn teossa on huomioitava useita eri näkökulmia: kyselyn koko-

naisrakenne, kysymysten kattavuus suhteessa ilmiöön ja tiedon tarpeeseen, yksittäis-

ten kysymysten ilmaukset ja sananvalinnat sekä vastaajille tarkoitetut ohjeet. Kyselylo-

makkeiden riskinä on alhainen vastausprosentti (Vilkka 2005, 74), jota pyrimme mini-

moimaan tekemään kyselyn mahdollisimman yksinkertaiseksi ja vastaamisen helpoksi. 

Testasimme valmista kyselyä ennen julkaisua lähipiirissämme, toimeksiantajalla, opin-

näytetyön ohjaajalla ja vertaisarvioijilla. Ennen julkaisua muokkasimme vielä kyselyä 

saadun palautteen perusteella, sillä testivastaajien kautta voi arvioida, onko vastaajien 

näkökulma huomioitu tarpeeksi hyvin: ovatko esimerkiksi sanavalinnat yksiselitteisiä, 
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kysymysten ryhmittely järkevää, tarvitaanko ohjaavia tekstejä ja onko kysely sopivan 

mittainen. (Ronkainen & Karjalainen 2008, 31–41.) Kiinnitimme huomiota myös kyselyi-

den saatekirjeen täsmälliseen, tiiviiseen ja innostavaan muotoiluun, sillä sen perus-

teella vastaaja kiinnostuu ja motivoituu vastaamisesta (Vehkalahti 2014, 48).   

Kyselylomake (Liitteet 1 ja 2) koostui pääasiassa väittämistä, joissa vastausvaihtoehdot 

oli järjestetty Likertin viisiportaisen asteikon mukaisesti (1=täysin eri mieltä, 2=osittain 

eri mieltä, 3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=osittain samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä), 

sillä viisi vastausvaihtoehtoa on yleensä vastaajalle sopiva määrä yhtä aikaa käsitettä-

väksi (Vehkalahti 2014, 37). Asenteissa ja toiminnassa tapahtuneita muutoksia selvi-

timme toisiaan vastaavilla, ”ennen” ja ”nyt” -muotoisilla väittämillä. Muutosten karkeaan 

mittaukseen olisi voinut riittää myös kolme vastausvaihtoehtoa (1= eri mieltä, 2=ei sa-

maa eikä eri mieltä, 3=samaa mieltä), mutta halusimme selvittää myös, miten ”osittain 

samaa mieltä” olevien ja ”täysin samaa mieltä” olevien vastaajien osuudet olivat kunkin 

väittämän osalta muuttuneet tiedekerhotoiminnan myötä. Väittämien lisäksi kyselylo-

makkeessa oli myös avoimia osioita, joihin vastaajat saivat kirjoittaa vapaamuotoisesti.  

Päiväkotien toiminnan vuosirytmin takia kyselyt kasvattajille ja perheille tehtiin huhti-

kuun lopussa, kun Tiedekoulun järjestämän tiedekerhotoiminnan toimintakausi oli päi-

väkodista riippuen joko loppunut tai loppumaisillaan. Kyselyt oli kannattavaa ajoittaa 

juuri toimintakauden loppuun, kun kasvattajien ja perheiden kokemukset ovat heillä 

vielä tuoreessa muistissa. Koska lomakkeen lähetysajankohta vaikuttaa vastausaktiivi-

suuteen (Hirsjärvi ym. 2007, 199), valitsimme loppukevään arkipyhien rytmittämästä, 

sähköpostien lukemisen kannalta haastavasta ajasta mielestämme parhaan ajankoh-

dan. Sähköinen kysely oli kaavailtu toteutumaan 29.4.2019 – 12.5.2019, mutta vä-

häiseksi jääneen vastaajamäärän vuoksi ja tiedonvälitysketjun katkoa epäillen piden-

simme vastausaikaa 19.5.2019 asti. Lähetimme kyselyt (Liitteet 1 & 2) toimeksiantajalle 

välitettäväksi eteenpäin. Tiedekoulu hoiti koko opinnäytetyöprosessin ajan kaiken yh-

teydenpidon Pilkkeen yhteistyöpäiväkotien suuntaan, josta taas kyselyt jaettiin eteen-

päin päiväkotien omien sähköisten kanavien kautta henkilökunnalle ja perheille. Toi-

meksiantajamme otti kyselyiden osalta aktiivisen roolin, ja varmisti vastaajien määrän 

riittävyyttä muistuttelemalla kyselyistä päiväkodeissa sekä sähköisesti että henkilökoh-

taisesti paikan päällä.  

Kyselyaineiston purun aloitimme tutustumalla tuloksiin Webropol-ohjelmiston avulla ja 

selailemalla vastauksia. Näin vastauksista sai hyvän yleiskäsityksen. Tallensimme 

myös kopiot tiedostoista, ja poistimme arvontaan osallistuneiden sähköpostiosoitteet, 
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kuten olimme saatteessa luvanneet. (Vehkalahti 2014, 51–52.) Selasimme kyselyvas-

tauksia tahoillamme, ja yhdessä keskustellen valitsimme keskeisimmät aiheet, joihin 

toivoimme henkilökunnalta lisää tietoa. Näistä aiheista teimme kysymysrungon (Liite 3), 

jonka pohjalta teemahaastattelut tehtiin. 

Tarkemmassa analyysissa käytimme henkilökunnan sähköisen kyselyn viisiportaisella 

asteikolla mitattavien tulosten purkuun Webropol-ohjelmiston analysointityökaluja. Sel-

vitimme tapahtunutta muutosta vertailemalla toisiaan vastaavia ”ENNEN” ja ”NYT”  -

muotoisia väittämiä keskenään, ja testasimme, onko muutos tilastollisesti merkitsevä. 

Tässä työssä käytämme tilastollisesti merkitsevän tuloksen rajana p<0,05, jolloin sattu-

man mahdollisuus on 5 % (Valli 2015, 103). Esimerkiksi vertaamalla väittämää 11: 

”ENNEN tiedekoulun tiedekerhotoiminnan aloittamista ajattelin, että pystyn itse opetta

maan luonnontieteitä lapsille” (jossa keskiarvo oli 3,72 ja keskihajonta 1,21) väittämään 

29: ”NYT ajattelen, että pystyn itse opettamaan luonnontieteitä lapsille” (jossa kes-

kiarvo oli 4,33 ja keskihajonta 0,70), havaitaan vastausten keskiarvon kasvaneen 0,61 

yksikköä ja keskihajonnan pienentyneen. Se kuvaa vastaajien vahvistunutta luotta-

musta omaan opettajuuteensa, ja havaittu muutos on myös tilastollisesti merkitsevä 

(p=0). Kaikkien väittämien kohdalla muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p>0,05), 

jolloin tulosta voi pitää vain suuntaa-antavana mutta sitä ei voi yleistää perusjoukkoon 

(Valli 2015, 103). 

Teemahaastattelujen avulla halusimme selventää ja syventää sähköisen kyselyn kautta 

tulleita tietoja, sillä kyselyn vastaukset olivat osin meille yllättäviä. Toivoimme myös 

saavamme päiväkotien henkilökunnalta kuvaavia esimerkkejä tiedekerhotoiminnan vai-

kuttavuudesta suoraan päiväkotien arjesta elävöittämään tutkimustamme. Tutkimusteh-

tävänä tiedekerhotuokioiden vaikutusta toimintaan ja asenteisiin on hyvä tutkia juuri 

teemahaastattelun keinoin, sillä aiheesta ei löydy juuri aiempaa tutkimusta, eikä mei-

dän tutkijoina siten ole siten helppoa ennakoida vastausten suuntaa. Pelkät kyselylo-

makkeen vastaukset jäävät helposti jokseenkin ontoiksi, ja niiden avulla on vaikea ta-

voittaa vastaajien ajatusmaailman olennaisia puolia. Ennalta tuntemattomaan, moniin 

asioihin kytkeytyvään aiheeseen saa selvyyttä, kun teemahaastattelussa haastateltava 

voi mahdollisimman laajasti ja vapaasti nostaa esiin keskeisinä näkemiään asioita.  

Teemahaastattelun avulla voi suunnata tiedonkeruuta sekä saada esille vastausten 

taustalla olevia motiiveja. Haastattelutilanne on joustava, ja aiheiden käsittelyjärjestystä 

ja painotuksia on mahdollista säädellä. Teemahaastattelun haittana on, ettei siinä voida 
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taata anonyymiutta. Haastattelussa on luotettavuusongelmia, jotka liittyvät niin haastat-

telutilanteisiin kuin haastattelijaan ja haastateltavaankin. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 34–

36.)  

Henkilökunnan teemahaastattelut toteutimme touko–kesäkuun vaihteessa. Päiväkotien 

kanssa oli sovittu ennalta päivämäärä ja aika, jolloin heillä olisi tiedekerhotoimintaan 

osallistunutta henkilökuntaa haastateltavana. Kävimme Pilke Kipinässä 31.5., Pilke 

Omppulassa 3.6., Pilke Tähtimetsässä 10.6. ja Pilke Välskärissä 11.6. Haastattelut to-

teutettiin päiväkotien arkirytmin ehdoilla. Pyrimme pitämään haastattelut mahdollisim-

man asiaan keskittyvinä ja lyhyinä. Päiväkotien arjen huomioon ottaen päädyimme 

muistiinpanoihin nauhoittamisen sijaan, sillä olimme valmistautuneita haastattelujen 

keskeytymiseen ja siihen, että kysymyksiimme vastataan ainakin osittain työn lomassa. 

Kaikissa haastattelutilanteissa istuimme kuitenkin rauhallisessa tilanteessa yhdessä 

saman pöydän ympärillä ilman sen suurempia ulkopuolisia häiriöitä, ja myös haastatel-

tavat pystyivät keskittymään kysymyksiin hyvin. Aiheet teemahaastatteluihin valittiin ky-

selyn avoimiin kysymyksiin tulleiden vastausten pohjalta (Ronkainen ym. 2008, 22). Lä-

hetimme kysymysrungon (Liite 3) etukäteen päiväkoteihin, jotta henkilökunnalla on 

mahdollisuus tutustua aiheisiin etukäteen ja mahdollisesti keskustella niistä työyhtei-

sössä. Ohjeistimme päiväkoteja, että kysymysrunko toimii vain keskustelun pohjana, ja 

haastatteluissa voimme keskittyä niihin aiheisiin, jotka puhuttavat tai mietityttävät eni-

ten. Teimme haastattelut työparina, sillä koimme, että siten haastattelutilanne on kes-

kustelevampi ja avoimempi (Eskola & Suoranta 1998, 98). Toinen meistä oli aina haas-

tattelutilanteessa päävastuussa kysymysten esittämisestä toisen keskittyessä muistiin-

panojen kirjoittamiseen. Käytännön haastattelutilanteissa emme pitäneet jaosta tiukasti 

kiinni, vaan esitimme molemmat kysymyksiä keskustelevaan henkeen samalla muistiin-

panoja kirjaten. Päiväkotien tiiviin työtahdin tiedostaen haastattelimme aina kahta hen-

kilöä kerrallaan. Tällaisen ryhmähaastattelun etuna on yksilöhaastatteluun verrattuna 

tehokkaan ajankäytön lisäksi se, että haastateltavat saavat tukea toisistaan; he voivat 

yhdessä muistella asioita ja innostaa toisiaan puhumaan aiheista enemmän kuin yksilö-

haastatteluissa (Eskola & Suoranta 1998, 95–96). 

Teemahaastatteluja purimme aluksi kirjoittamalla muistiinpanot puhtaaksi mahdollisim-

man pian haastattelujen jälkeen yhteiseen word-tiedostoon. Näin pääsimme tuoreel-

taan sekä kirjaamaan haastateltujen ajatukset ylös että tarkistamaan toistemme tulkin-

nat ja muistikuvat haastatteluista. 
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Aineistomme sisältää paljon avoimia vastauksia niin kahdesta sähköisestä kyselystä 

kuin teemahaastatteluistakin. Kyseessä on monin osin hajanainen, kyselyiden ja haas-

tattelujen eri tavoin muotoilluihin kysymyksiin tulleista vastauksista koostuva aineisto. 

Tällaisen aineiston systemaattiseen ja objektiiviseen analysointiin voidaan käyttää si-

sällönanalyysiä. Sisällönanalyysillä aineistoa tiivistetään ja hajanaiseen aineistoon luo-

daan selkeyttä, jotta siitä voidaan saada yhtenäistä informaatiota. Tämän perusteella 

aineistosta voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä. Tutustuimme aineis-

toon ensin selailemalla ja perehtymällä sen sisältöön. Valitsimme ydinkategoriat, joiden 

teemoja keräsimme kysely- ja haastatteluaineiston vastauksista. Näiden teemojen alle 

etsimme samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Yhdistelimme saman teeman alle löy-

tyneitä vastauksia, joita lopuksi pelkistettiin kuvaamaan aihetta yleisemmällä tasolla. 

Tutkimustehtävään vastaaminen oli aineiston analyysin keskeinen tehtävä, mutta laa-

dulliselle tutkimukselle ominaisesti näkökulma tarkentui työtä tehdessä, ja havaitsimme 

myös ilmiöitä, joita emme osanneet tutkimusta aloittaessamme ja kysymyksiä tehdes-

sämme ennakoida. (Tuomi & Sarajärvi 2011; 103, 108–109.) 

Kuvassa 3 on esitetty tämän tutkimustyön koko prosessi ideointivaiheesta raportointi- 

ja arviointivaiheeseen asti. Vaiheet olivat osittain päällekkäisiä, ja jokaisessa vaiheessa 

teimme arviointia sekä tarkensimme suunnitelmiamme seuraavan vaiheen osalta. 

 

Kuva 3. Tutkimustyön prosessikuvaus. 
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4.3 Tutkimusaineisto 

Henkilökunnan sähköinen kysely lähetettiin noin sadalle henkilölle, ja vastauksia 

saimme lopulta 25 kappaletta. Vastaajista lastentarhanopettajia oli 14 kappaletta (56 

%) ja lastenhoitajia 9 kappaletta (36 %). Lisäksi 2 vastaajaa (8 %) valitsi ammattinimik-

keistä kategorian ”muu”. Eniten vastauksia, eli 12 kappaletta (48 %) tuli Turun seu-

dulta. Muilta paikkakunnilta vastauksia tuli seuraavasti: 8 kappaletta (32 %) pääkau-

punkiseudulta, 2 kappaletta (8 %) Tampereen seudulta ja 3 kappaletta (12 %) Kuopi-

osta. Mikkelistä emme saaneet yhtään vastausta. Turun alueen osalta kysyimme tee-

mahaastatteluja silmällä pitäen myös, missä päiväkodissa vastaaja työskentelee. Alu-

een päiväkodit olivat tasaisesti edustettuina vastauksissa: Pilke Välskäristä 3 vastaajaa 

(25 % Turun seudun vastauksista), Pilke Tähtimetsästä 2 vastaajaa (17 %), Pilke Omp-

pulasta 3 vastaajaa (25 %) sekä Pilke Kipinästä 4 vastaajaa (34 %).  

Perheiden osalta sähköinen kysely lähetettiin noin sadalle perheelle, ja vastauksia 

saimme 28 kappaletta. Vastauksia tuli kaikista Turun seudun yhteistyöpäiväkodeista, 

joihin kyselyt oli lähetetty. Vastaajat jakautuivat seuraavasti: Pilke Omppula 14 vastaa-

jaa (50 % kaikista vastanneista), Pilke Kipinä 7 vastaajaa (25 %), Pilke Tähtimetsä 4 

vastaajaa (14 %) ja Pilke Välskäri 3 vastaajaa (11 %). Vastaajien houkuttelemiseksi ar-

voimme perheiden kyselyissä sähköpostiosoitteensa jättäneiden kesken tiedekasvatuk-

sen toteuttamiseen innostavan kirjapalkinnon. 

Sopiva otanta on aina tilannekohtainen, ja se on riippuvainen perusjoukon koosta, tut-

kittavasta asiasta sekä mitattavan ilmiön voimakkuudesta (Valli 2015, 22). Tutkija arvioi 

toteutuneen otoksen riittävyyttä tutkimusongelmaan vastaamisen kannalta (Vilkka 

2005, 80). Tehtyjen sähköisten kyselyiden vastausprosentti sijoittuu molempien kyselyi-

den kohdalla lopulta noin 25–30 % tuntumaan, jota voidaan pitää kohtalaisen hyvänä 

toteutuneena vastausprosenttina (Vehkalahti 2014, 44). Sähköisten kyselyiden vastaa-

jista koostuu tähän tutkimukseen riittävä otos sekä henkilökunnan että perheiden kyse-

lyn kohdalla. Laadullisessa tutkimuksessa riittävää tutkimusaineiston kokoa arvioidaan 

laadun kautta – kun tutkimusaineisto auttaa asian tai ilmiön ymmärtämisessä ja mielek-

kään tulkinnan muodostamisessa, se on riittävä (Vilkka 2005, 126). Kuitenkin vastaaja-

joukon pienen kokonaismäärän vuoksi tiedekasvatuksen vaikuttavuutta arvioidaan 

tässä tutkimuksessa yleisluontoisesti koko otannasta. Aineistoa muuttujiin jakamalla, 

esimerkiksi kyselyvastauksia paikkakunnittain tai ammattiryhmittäin vertailemalla, jäisi-

vät vastaajamäärät niin pieniksi, ettei yleistyksiä enää voisi tehdä. Perheille suunnattu 
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sähköinen kysely tarjoaa tiedekasvatuksen arvioinnin vaikuttavuuden tueksi vain suun-

taa-antavaa tietoa, sillä väittämien muotoilun vuoksi tilastollista merkitsevyyttä koe-

tussa muutoksessa ei voi mitata.  Tarkastelimme vastaajadataa säännöllisesti kyselyi-

den ajan, ja vastaajien tasaista edustusta paikkakunnittain ja päiväkodeittain varmis-

taaksemme lähetimme kyselymuistutusten yhteydessä toimeksiantajalle tiedon, mistä 

vastauksia vielä erityisesti kaivataan. Vastauslomakkeisiin oli kaikkiin vastattu asian-

mukaisesti, emmekä joutuneet hylkäämään yhtään lomaketta puutteellisen täyttämisen 

vuoksi (Vilkka 2005, 80).  

Teemahaastatteluilla tavoitimme yhteensä kymmenen työntekijää, joista osa oli sähköi-

seen kyselyyn vastanneita ja osa ei ollut vastannut sähköiseen kyselyyn ollenkaan. 

Pilke Tähtimetsässä, Pilke Omppulassa ja Pilke Kipinässä haastattelimme kahta työn-

tekijää kussakin, ja Pilke Välskärissä neljää työntekijää. Myös teemahaastatteluaineis-

ton haastateltujen määrän voi nähdä tutkimustyöhömme riittävänä, sillä haastattelut sy-

vensivät ymmärrystämme siitä, miten tiedekasvatus tarttuu päiväkotien arkeen (Vilkka 

2005, 126).  

Koko tutkimuksen osalta aineiston määrä on riittävä sillä perusteella, että sen avulla 

voimme vastata tutkimustehtäväämme. Tilastolliseen analyysiin vaaditaan suurempaa 

tapauslukumäärää, kun taas merkitysten kuvaamisessa aineiston on oltava tapauskoh-

taisesti edustava. Aineistoa on oltava tarpeeksi, että siitä nousevat huomiot voi yleis-

tää, eivätkä ne jää vain sattumanvaraisiksi ja subjektiivisiksi kokemuksiksi (Ronkainen 

ym. 2013, 117). Tämän varmistaaksemme, tutkimusaineiston riittävyyttä on syytä tar-

kastella myös saturaation käsitteen kautta. Saturaation saavuttaminen tutkimusaineis-

tossa tarkoittaa sitä, että tutkimusaineiston peruslogiikka toistaa itseään. Saturaatiopis-

teen saavuttamisen jälkeen lisäaineisto ei tuo enää uutta tietoa. (Vilkka 2005, 127; 

Hirsjärvi ym. 2007, 177; Ronkainen ym. 2013, 117.) Tutkimusaineistostamme tutkimus-

tehtävään vastaamisen kannalta tärkeimmät huomiot kertautuvat vastauksissa, joten 

aineisto on saavuttanut saturaatiopisteen tälle työlle oleellisella tavalla. 
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 5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Tiedekerhotoiminta on vaikuttanut sekä lasten että aikuisten toimintaan 

Sähköisissä kyselyissä keräsimme henkilökunnan ja perheiden kokemuksia Tiedekou-

lun tuottamasta tiedekerhotoiminnasta. Nämä kokemukset olivat pääosin erittäin myön-

teisiä; yli 90 % henkilökunnan kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että tiedekerhotoi-

minta on tervetullut lisä heidän ryhmänsä toimintaan ja että tiedekerhossa käsitellyt ai-

heet kiinnostavat heidän ryhmänsä lapsia. Kyselyyn vastanneista lasten vanhemmista 

kaikki olivat tyytyväisiä, että heidän lapsellaan on mahdollisuus osallistua Tiedekoulun 

tiedekerhotoimintaan päiväkodissa. Vanhemmista yli 90 % kertoi lapsensa olevan in-

nostunut Tiedekoulun tiedekerhosta, ja valtaosa lapsista myös kertoo kotona tiedeker-

hossa tehdyistä kokeista. 

Vaikka henkilökunta pääosin olikin erittäin tyytyväisiä Tiedekoulun tiedekerhotoimin-

taan, osa vastaajista oli sitä mieltä, että tiedekerhotoiminta ei kovin hyvin sovellu hei-

dän ryhmänsä lapsille. Osa vastaajista koki tiedekerhohetkien olevan liian pitkiä ja ai-

heiden olevan liian hankalia nuoremmille lapsille (3–4 -vuotiaille), jolloin lapset eivät 

jaksa keskittyä tiedekerhotuokioon. Sen sijaan sekä kyselyyn vastanneet että haasta-

tellut henkilökunnan edustajat olivat sitä mieltä, että tiedekerhotoiminta sopii erityisen 

hyvin esikouluikäisille lapsille. 

Myös lapsilta saatu palaute tiedekerhotoiminnasta oli sekä henkilökunnan että perhei-

den mukaan pääosin myönteistä. Tiedekerhohetki on ollut lähes kaikissa päiväko-

deissa odotettu tapahtuma, johon lapset ovat osallistuneet innoissaan. Lasten palaut-

teessa näkyy toiminnallisen ja leikillisen lähestymistavan merkitys lasten oppimisessa - 

lasten mukaan tiedekerhoissa hauskinta on ollut konkreettinen tekeminen, kuten liman 

valmistus, paperilennokkien askartelu ja veden tutkiminen. Ainoastaan yhdestä päivä-

kodista Turun seudulta kerrottiin, että tiedekerhotoiminnan laatu ja siten myös lasten 

mielenkiinto tiedekerhoa kohtaan on vaihdellut tiedekerhon ohjaajan mukaan; aikai-

semmin ohjaaja on ollut innostava ja lapset nauttineet tiedekerhosta, mutta ohjaajan 

vaihduttua lasten mielenkiinto on vähentynyt. Kyseisessä päiväkodissa käyvien lasten 

vanhemmat eivät kuitenkaan tunnistaneet tätä ilmiötä, vaan heidän kysyttyään lasten 

mielipiteitä tiedekerhosta, lasten mukaan kaikki on ollut tiedekerhossa hauskaa. Lapset 

näyttäytyivätkin vanhempien vastauksissa hyvin yksimielisesti viihtyvän tiedekerho-
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tuokioissa. Kuvaavaa on, että kun kyselyssä pyysimme vanhempia kysymään lapsil-

tansa, mikä tiedekerhotuokioissa on ollut mukavinta/ikävintä, kaikista 20 vastanneesta 

vanhemmasta vain yhden lapsi oli keksinyt tiedekerhotuokioista ikävän asian: ”se, kun 

lopetetaan”.  

Kyselyn perusteella päiväkotien henkilökunta on havainnut lasten toiminnassa pieniä 

muutoksia tiedekerhotoiminnan aloittamisen jälkeen. Lasten kiinnostus luonnonilmiöitä 

ja ympäristöasioita kohtaan on vastaajien mukaan hieman kasvanut, mutta tiedeker-

hossa käsitellyt aiheet eivät useinkaan ole siirtyneet lasten leikkeihin, eivätkä lapset ole 

yleensä halunneet tehdä tiedekerhon kokeita uudelleen päiväkodissa. Vain kahdessa 

vastauksessa kuvattiin, miten lapset ovat leikkineet tutkijoita tai miten he ovat saaneet 

idean leikkiinsä tiedekerhossa käsitellyistä asioista. Tiedekerhon aiheiden vähäistä nä-

kyvyyttä lasten toiminnassa voi osaltaan selittää se, että tulosten mukaan tiedekerhon 

aiheet pysyivät päiväkodin muusta toiminnasta pääosin irrallisina eikä aiheita juurikaan 

jatkettu eikä rikastettu muussakaan toiminnassa.  

Henkilökunnan mukaan lapset kuitenkin kyselevät jonkin verran tiedekerhon aiheisiin 

liittyviä kysymyksiä, ja osa vastaajista (36 %) oli havainnut tieteellisten termien siirty-

neen lasten sanavarastoon. Tiedekerhossa tehdään myös erilaisia rakentelutehtäviä, ja 

puolet vastaajista kertoikin havainneensa lasten vapaiden rakenteluleikkien lisäänty-

neen tiedekerhotoiminnan myötä, erityisesti 5–6 -vuotiaiden ryhmissä. Eräässä päivä-

kodissa piirtämisestä innostuneet lapset olivat alkaneet piirtää tiedekerhon aiheista, ku-

ten kasvien kasvusta ja veden kiertokulusta, mutta kun haastatteluissa kysyimme tätä 

muiden päiväkotien henkilökunnalta, he eivät olleet havainneet, että aiheet olisivat siir-

tyneet lasten vapaaseen piirtämiseen heidän ryhmissään. 

Sekä kyselyssä että haastatteluissa toistui kuitenkin useissa vastauksissa henkilökun-

nan havainto siitä, että tiedekerhotoimintaan pystyvät usein kiinnittymään erityisesti sel-

laiset lapset, joille keskittyminen on muuten haastavaa, tai joiden on vaikea motivoitua 

muihin päiväkodin toimintahetkiin kuten musiikki- tai liikuntatuokioihin. Eräässä kysely-

vastauksessa pidettiin tärkeänä myös sitä, miten päiväkodin ulkopuolisen tiedekerhon 

ohjaajan kanssa lapset saavat uudenlaisia toimintataitoja. Tiedekerhossa tutkitaan pal-

jon parin kanssa tai pienissä ryhmissä, kun taas päiväkodin arjessa harjoitellaan usein 

enemmän yksilötaitoja. 

Kyselyjen perusteella lasten vanhemmat havaitsivat suuremman muutoksen lastensa 

toiminnassa kuin päiväkotien henkilökunta. Vanhempien mukaan lapset ovat selvästi 

aiempaa kiinnostuneempia tutkimisesta ja ympäristöasioista, ja kyselevät aiempaa 
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enemmän tieteisiin, luonnonilmiöihin ja tiedekerhon aiheisiin liittyviä kysymyksiä. Noin 

puolet vanhemmista oli havainnut lapsensa oppineen tieteellisiä termejä. 60 % vastaa-

jista kertoi myös lapsensa halunneen tehdä tiedekerhossa tehtyjä kokeita kotona näyt-

tääkseen niitä vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Kyselyyn vastanneiden vanhempien 

mukaan lapset osaavat hyvin kertoa, mitä tiedekerhossa on kulloinkin tehty, mutta vain 

kolmannes vanhemmista oli havainnut tiedekerhon tutkimusten näkyvän lasten lei-

keissä. Vanhempien mukaan lasten leikeissä ovat näkyneet erityisesti paperilennokit, 

myös erilaisten aineiden sekoittaminen ja veden tutkiminen on liittynyt moniin leikkei-

hin. Kuitenkaan rakenteluleikit eivät vanhempien mukaan ole lisääntyneet, vaikka päi-

väkotien henkilökunta havaitsikin siinä muutoksen.  

Myös vanhempien toiminnassa on tapahtunut jonkin verran muutoksia lapsen tiedeker-

hoon osallistumisen myötä. Lähes kaikki vanhemmat vastasivat auttavansa lastaan sel-

vittämään häntä kiinnostavia asioita ja ilmiöitä. Myös luonto- ja tiedeaiheisten kirjojen 

lukeminen on perheissä jonkin verran lisääntynyt; muutamissa perheissä myös luonto- 

tai tiedeaiheisten televisio-ohjelmien, elokuvien tai dokumenttien katselu on lisääntynyt, 

samoin kuin kirjastossa tai museossa käyminen. Avoimista vastauksista huomaa, että 

tieteellisistä ilmiöistä keskustellaan perheissä, ja näin oppiminen kertautuu usein vielä 

päiväkotipäivän jälkeen. Vastauksista korostui halu myötäillä lasten kiinnostuksen koh-

teita ja tukea lapsen oppimista – moni vanhempi olisi innostunut jatkamaan tiedekerhon 

aiheiden käsittelyä esimerkiksi kokeita kotona toistamalla ja aiheista keskustellen.  

Kyselyn ja haastattelujen mukaan myös päiväkotien henkilökunnan toiminnassa on ta-

pahtunut pieniä muutoksia tiedekerhotoiminnan myötä. Eräässä päiväkodissa henkilö-

kunta tunnisti, että tiedekerhotoiminnan myötä he ovat alkaneet kiinnittää enemmän 

huomiota lasten tekemiin havaintoihin, ja että he osaavat tarttua niihin paremmin kuin 

aikaisemmin. Heidän mukaansa myös lapset ovat alkaneet tekemään enemmän ha-

vaintoja; esimerkiksi suurennuslaseja käsitelleen tiedekerhotuokion jälkeen lapset oli-

vat havainneet, että ruokapöydällä ollut vesikannu toimii myös suurennuslasina. Kyse-

lyvastausten perusteella tiedekerhotoiminnan myötä henkilökunta myös kannustaa lap-

sia tutkimaan, kokeilemaan, esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan havainnoistaan 

entistä enemmän, ja lasten kysymyksiin vastaaminen koetaan helpommaksi kuin aikai-

semmin (Kuva 4). Näissä henkilökunnan toimintaan liittyvissä asioissa oli tilastollisesti 

merkitsevä ero, kun vastaajat arvioivat toimintaansa ennen tiedekerhotoiminnan aloitta-

mista ja nyt.   
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Kuva 4. Henkilökunnan toiminta ennen tiedekerhojen aloittamista ja nyt. n=25, p<0,05. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan tiedekerhotoiminta ei kuitenkaan ole kovin paljoa lisän-

nyt henkilökunnan osalta luonnonilmiöiden havainnointia tai kiinnostusta luonnonilmi-

öitä ja ympäristöasioita kohtaan. Myöskään luonto- ja tiedeaiheisten kirjojen lukeminen 

lapsiryhmissä ei ole lisääntynyt. 

Lähes 80 % kyselyyn vastanneista henkilökunnan edustajista kertoi saaneensa tiede-

kerhosta uusia ideoita opetuksensa tueksi. Kyselyjen perusteella henkilökunta on tiede-

kerhotoiminnan myötä alkanut myös yhdistää ilmiöiden tarkasteluun aikaisempaa 

enemmän muita toimintatapoja, kuten askartelua, liikuntaa, retkiä ja median käyttöä. 

Eräässä kyselyyn osallistuneessa päiväkodissa tiede on otettu tietoisesti mukaan kaik-

keen toimintaan ja he pyrkivät yhdistämään tiedettä kaikkiin varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa (Opetushallitus 2018) kuvattuihin oppimisen alueisiin. Useissa muis-

sakin päiväkodeissa on tehty pitkäkestoisia projekteja ja tutkimuksia lapsia kiinnosta-

vista aiheista. Eräässä kyselyvastauksessa kuvattiin, miten tiedekerho on vain alku-

sysäys aiheeseen, ja varsinainen oppiminen tapahtuu myöhemmin, kun aiheet nouse-

vat osaksi päiväkodin arkea esimerkiksi leikkien ja projektien muodossa. Tiedekasva-

tuksen kuvattiin myös olevan siitä herkullinen maaperä, että siitä voi saada runsaasti 

lähtökohtia nykyaikaiseen tutkivaan oppimiseen ja projekteihin. Kuitenkin tiedeker-

hossa käsitellyt aiheet ovat useiden vastausten perusteella jääneet melko irrallisiksi 

muusta toiminnasta. Tämä johtuu henkilökunnan mukaan osittain siitä, että he eivät ole 
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saaneet tiedekerhon aiheita etukäteen, jotta heidän olisi ollut helpompi yhdistää niitä 

suunnitelmallisesti muuhun opetukseen ja toimintaan. Muutamat haastatellut kertoivat, 

että he haluaisivat kyllä integroida tiedekerhon aiheita muuhun toimintaan, mutta he 

kaipaavat konkreettisia ohjeita ja ideoita sen toteuttamiseksi. 

Tiedekasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa rajoittaa osaltaan myös resurssien niuk-

kuus. Vain puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että heillä on käytössään riittä-

västi perustutkimusvälineitä, kuten suurennuslaseja, kulhoja, lusikoita, lämpömittareita 

tai sekuntikelloja. Useissa vastauksissa toistui myös henkilöstöresurssien vähyys: jotta 

tiedekasvatusta voitaisiin toteuttaa pienryhmissä siten, että kaikki lapset pääsevät itse 

tekemään ja kokeilemaan, vaatii se riittävästi henkilökuntaa lapsiryhmiin. 

5.2 Tiedekerhotoiminta on lisännyt henkilökunnan ja perheiden kiinnostusta tieteisiin 

Tiedekerhotoiminnan vaikutukset näkyvät parhaiten henkilökunnan ja perheiden asen-

teissa. Kaikki kyselyyn vastanneet henkilökunnan edustajat uskoivat jo ennen tiedeker-

hotoiminnan aloittamista, että varhaiskasvatusikäiset lapset voivat oppia luonnontieteitä 

ja että luonnontieteet kiinnostavat lapsia. Henkilökunnalla oli myös kohtalaisen vahva 

luottamus omiin kykyihinsä opettaa luonnontieteitä lapsille, yli 60 % vastanneista piti 

luonnontieteitä vahvuutenaan jo ennen tiedekerhotoiminnan aloittamista. Kuitenkin kol-

mannes vastaajista oli kokenut lasten tiedeaiheisiin kysymyksiin vastaamisen jokseen-

kin vaikeaksi. 

Kyselyn perusteella henkilökunta oli kiinnostunut tieteestä jo ennen tiedekerhotoimin-

nan aloittamista, eikä tiedekerhotoiminta ole lisännyt henkilökunnan yleistä kiinnostusta 

tiedettä kohtaan. Merkittävää kuitenkin on, että vaikka yleinen kiinnostus ei olekaan li-

sääntynyt, vastausten perusteella kiinnostus tiedettä kohtaan on kasvanut niillä, jotka 

eivät aikaisemmin ole kokeneet tiedettä vahvuudekseen. Kaikkien vastanneiden osalta 

luottamus omiin kykyihinsä tiedekasvattajina on kasvanut tiedekerhotoiminnan myötä, 

samoin kuin halu oppia lisää tiedekasvatuksesta (Kuva 5). Näiden suhteen ero oli tilas-

tollisesti merkitsevä. Vain joka kolmannella vastaajalla oli ennen tiedekerhotoiminnan 

aloittamista riittävästi materiaalia luonnontieteiden opetukseen, mutta kaikki kyselyyn 

vastanneet uskovat nyt löytävänsä tarvittaessa lisätietoa ja materiaalia opetuksen tu-

eksi.  
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Kuva 5. Henkilökunnan luottamus omiin kykyihinsä tiedekasvattajina ja halu oppia lisää luon-

nontieteistä ennen tiedekerhotoiminnan aloittamista ja nyt. n=25, p<0,05. 

Kysyimme haastateltavilta, onko heidän helppoa päiväkodin arjessa tarttua lasten aloit-

teisiin ja heittäytyä mukaan tutkivaan oppimiseen, jossa lopputuloksesta ei aina ole var-

muutta. Puutteellisista aika- ja henkilöstöresursseista huolimatta monet haastateltavat 

kokivat sen tulleen tiedekerhotoiminnan myötä helpommaksi kuin aikaisemmin. Erääs-

säkin päiväkodissa oli oivallettu, että päiväkodissa ei ole tarkoitus tehdä täydellisiä suo-

rituksia, vaan lapselle lopputulosta tärkeämpää on itse tekeminen ja onnistumisen ko-

keminen. 

               

Kuva 6. Vastaukset väittämään ”tiedekasvatus on tärkeää” ennen tiedekerhotoiminnan aloitta

mista ja nyt. n=25, p<0,05. 

Jo ennen tiedekerhotoiminnan aloittamista henkilökunta piti tiedekasvatusta tärkeänä, 

mutta nyt sitä pidetään entistä tärkeämpänä (Kuva 6). Ero oli tilastollisesti merkitsevä. 
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Haastateltujen mukaan erityisesti kaupunkiympäristössä lapset tarvitsevat tukea ja 

opastusta, jotta he tutustuvat luontoon, oppivat tekemään havaintoja ja esittämään ky-

symyksiä. Eräs haastateltava pohti myös sitä, miten luonnon ja arkipäivän ilmiöiden 

ymmärtäminen auttaa lapsia ymmärtämään maailmaa paremmin. Pyysimme lisäksi 

haastateltavia arvioimaan tiedekasvatuksen toteuttamisen tärkeyttä suhteessa muihin 

pedagogisiin sisällönalueisiin, ja sitä pidettiin yleisesti yhtä tärkeänä kuin kaikkia muita-

kin. Vaikka henkilökunnan luottamus omiin taitoihinsa tiedekasvattajina onkin tiedeker-

hotoiminnan myötä kasvanut, muutama haastateltava oli tyytyväinen siihen, että tiede-

kasvatus toteutuu ulkopuolisen toimijan kautta. Toisaalta tiedekasvatuksen ulkoistami-

nen voi olla myös resurssikysymys, sillä erään vastauksen mukaan ”ulkopuolinen tieto-

taito on tervetullutta, sillä omat resurssit eivät riitä yksittäisen aihepiirin kovin laaja-alai-

seen tarjoamiseen”. Tiedekerhotoiminnan myötä useissa päiväkodeissa on kuitenkin 

huomattu, että tiedekasvatusta on jo toteutettu päiväkotien perusarjessa ilman, että sitä 

on varsinaisesti tiedostettu ja kutsuttu tiedekasvatukseksi. Nyt henkilökunta tunnistaa 

tiedekasvatuksen paremmin osaksi arkisia toimintoja ja siitä on tullut suunnitelmalli-

sempaa kuin aikaisemmin. Kaikissa haastatelluissa päiväkodeissa on herännyt halu to-

teuttaa tiedekasvatusta myös itsenäisesti niille lapsiryhmille, jotka eivät ole päässeet 

osallistumaan Tiedekoulun tuottamaan tiedekerhotoimintaan. Eräässä päiväkodissa in-

nostus tiedekasvatukseen näkyy koko työyhteisön tasolla; Tiedekoulun tiedekerhotoi-

mintaan osallistuneet kasvattajat ovat saaneet lisättyä päiväkodin muidenkin kasvatta-

jien kiinnostusta tiedekasvatusta kohtaan. Kyseinen päiväkoti on hieno esimerkki oppi-

vasta kasvatusyhteisöstä, jossa työntekijöiden erilaiset tiedot ja taidot toimivat oppimi-

sen voimavarana ja työntekijät jakavat keskenään osaamistaan. 

Kyselyyn vastanneista, tiedekerhoon osallistuneiden lasten vanhemmista 80 % on itse-

kin kiinnostunut tieteestä, ja lasten osallistuminen tiedekerhotoimintaan on jonkin ver-

ran vielä lisännyt vanhempien kiinnostusta tiedettä kohtaan. Kaikille kyselyyn vastan-

neille vanhemmille on tärkeää, että päiväkodissa tarjotaan tiedekasvatusta, ja he usko-

vat, että päiväkotien tiedekasvatus tukee heidän lapsensa myöhempää pärjäämistä 

luonnontieteissä. Nämä vanhempien asenteet näkyvät myös käytännössä; eräässä päi-

väkodissa huomattiin, että iltapäivän tiedekerhotuokioihin saavat osallistua myös sellai-

set lapset, jotka muutoin haetaan päiväkodista jo alkuiltapäivästä. 
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5.3 Henkilökunnan ja perheiden palautetta tiedekerhotoiminnan kehittämiseksi  

Sekä henkilökunta että perheet ovat siis pääosin erittäin tyytyväisiä Tiedekoulun tuotta-

maan tiedekerhotoimintaan. Kuitenkaan tiedekerhotoiminta ei ole kyselyn perusteella 

lisännyt lasten osallisuutta ryhmissä. Henkilökunnan palautteen mukaan tiedekerhotoi-

mintaa voisi kehittää lapsilähtöisempään ja toiminnallisempaan suuntaan lasten ikä-

tason mukaan. Etenkin pienten lasten mielenkiinto herpaantuu helposti ja levottomuus 

lisääntyy, jos tuokiot eivät ole riittävän toiminnallisia. Eri ikäryhmille tulisi olla eritasoisia 

tutkimuksia tai tehtäviä, joita lapset saisivat itse tehdä – nuorimmat tiedekerhoon osal-

listuvat lapset eivät vielä ymmärrä samoja käsitteitä kuin esimerkiksi esikouluikäiset, 

eikä heidän kehitystasonsa mahdollista vielä samojen harjoitusten tekemistä kuin esi-

kouluikäisten kanssa. Ikätasoisuus tukee myös keskittymistä. Eräs haastateltava kertoi 

havainneensa, että tehtävien tekeminen lakkaa kiinnostamasta lapsia silloin, kun heiltä 

vaaditaan jotain sellaista, mikä ei ole heidän ikätasonsa mukaista.  

Henkilökunta toivoi muutenkin opetukseen lisää leikinomaisuutta ja sellaisia yhteisleik-

kejä, jotka voisivat jäädä elämään ryhmässä tiedekerhotuokioiden ulkopuolellakin, ku-

ten esimerkiksi erilaiset liikunnalliset leikit. Toisaalta eräät haastateltavat kokivat, että 

esikouluikäisille tuokioissa voisi olla vielä enemmän haastetta, ja esikouluikäiset voisi-

vat esimerkiksi dokumentoida eri tavoin tiedekerhotuokioiden aikana tekemiään havain-

toja. 

Koska Tiedekoululla on toimintaa useilla paikkakunnilla ja siten myös useita tiede-

kerho-ohjaajia, tuokioissa väistämättä näkyvät kunkin ohjaajan henkilökohtaiset ryh-

mänohjaustaidot. Osassa vastauksia toivottiin tiedekerhotuokiolle selkeämpää struk-

tuuria, jotta lapset pystyisivät paremmin orientoitumaan tiedetuokioon. Toisaalta 

useissa vastauksissa toistui myös henkilökunnan havainto siitä, miten jo pelkästään 

päiväkodin ulkopuolinen tiedekerho-ohjaaja lisää lasten kiinnostusta tiedekerhoon, ja 

miten siitä johtuen ryhmässä ei tiedekerhotuokioiden aikana välttämättä ilmene saman-

laista levottomuutta kuin muulloin.  

Henkilökunta toivoi yleisesti Tiedekoululta enemmän yhteistyötä päiväkotien kanssa; 

henkilökunta esimerkiksi toivoi saavansa jatkossa tiedekerhon toimintasuunnitelman ja 

aiheet etukäteen, jotta niitä voisi suunnitelmallisemmin ja tavoitteellisemmin sisällyttää 

myös muuhun toimintaan päiväkodissa esimerkiksi pitkäkestoisempien projektien muo-

dossa. Tämä vähentäisi myös päällekkäisyyksiä – esimerkiksi kasvin siementen itä-
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mistä oli keväällä seurattu joissain päiväkodeissa jo ennen tiedekerhon tutkimuksia sa-

masta aiheesta. Henkilökunta voisi myös tiedekerhopäivinä viritellä lapsia tutkittavaan 

aiheeseen esimerkiksi leikkiä rikastamalla, mikäli he vain tietäisivät aiheet etukäteen. 

Tiedekerhotuokioista voisi myös jäädä jokin konkreettinen tuotos päiväkotiin, jotta käsi-

tellyt aiheet pysyisivät lasten mielessä myös muulloin.  

Vaikka kyselyn perusteella henkilökunta luottaakin nyt enemmän taitoihinsa tiedekas-

vattajina ja kykyihinsä löytää tarvittaessa lisää materiaalia tiedekasvatuksen tueksi, 

henkilökunnan palautteessa toivottiin Tiedekoululta lisämateriaalia, koulutusta ja käy-

tännön vinkkejä tiedekasvatuksen toteuttamiseksi. Palautteessa näkyi myös tutkimuk-

sessa vahvasti esille nousseet haasteet liittyen tiedekerhotoimintaan osallistuneiden 

pienimpien lasten tiedekasvatukseen. Henkilökunta toivoi lisäkoulutusta erityisesti pie-

nille lapsille suunnattuun, toiminnalliseen ja osallistavaan tiedekasvatukseen.  

Myös perheiden palautteessa toivottiin Tiedekoululta tietoa siitä, mitä tiedekerhossa on 

kulloinkin tehty, ja mitä siitä on ollut tarkoitus oppia. Näin vanhemmat voisivat halutes-

saan tukea lapsensa oppimista, ja mielenkiintoisimpien kokeiden toistaminen kotona 

vanhempien avustuksella olisi helpompaa, kun tieto ei siirtyisi vain lapsen kertomusten 

varassa. 
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 6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää Tiedekoulun tuottaman tiedekerhotoiminnan vaikut-

tavuutta toimintaan ja asenteisiin päiväkodeissa ja lasten kotona, jotta Tiedekoulu voi 

kehittää tiedekerhotoimintaa vastaamaan paremmin eri-ikäisten lasten ja erilaisten lap-

siryhmien tarpeisiin. Tässä työssä saadut tulokset osoittavat, että tiedekerhotoiminnalla 

on ollut vaikutusta sekä toiminnan että asenteiden tasolla niin lapsiin, henkilökuntaan 

kuin perheisiinkin.  

Tulosten mukaan henkilökunta näkee tiedekasvatuksen entistä tärkeämpänä, ja heidän 

innostuksensa ja halunsa oppia lisää tiedekasvatuksesta on kasvanut. Päiväkodeissa 

myös luotetaan nyt aiempaa enemmän omiin kykyihin tiedekasvattajina, ja parhaimmil-

laan tämä innostus tarttuu työyhteisön muihinkin kasvattajiin. Tämän tutkimuksen tulos-

ten mukaan henkilökunta kannustaa lapsia tutkimaan, kokeilemaan, esittämään kysy-

myksiä ja keskustelemaan havainnoistaan entistä enemmän. Myös lasten kysymyksiin 

vastaaminen koetaan helpommaksi kuin ennen. Aikaisemmissa tutkimuksissakin on 

havaittu, että omiin tiedekasvattajan kykyihinsä uskovat opettajat toteuttavat lapsilähtöi-

sempää tutkimustoimintaa (Lucero ym. 2013, 1418–1419). Eräässä päiväkodissa hen-

kilökunta huomasi, että he ovat tiedekerhotoiminnan myötä alkaneet kiinnittää enem-

män huomiota lasten tekemiin havaintoihin, ja että he osaavat tarttua niihin paremmin 

kuin aikaisemmin. Päiväkodin kasvattajien huomion suuntaamisella ja innolla on oleel-

lista vaikutusta lasten oppimiseen. Kuten lasten matemaattisten taitojen tukemista kos-

kevassa tutkimuksessa (Mattinen 2006) kävi ilmi, opettajan oma innostus opittavaa 

asiaa kohtaan herättää usein innostusta myös lapsissa, ja tämä lasten innostus lisää 

edelleen aikuisten innostusta.  

Päiväkodeista raportoidaan myös, että ilmiöiden tarkasteluun yhdistetään nyt aiempaa 

enemmän muita toimintatapoja, kuten askartelua ja metsäretkiä. Tiedekasvatuksesta 

on tullut suunnitellumpaa kuin ennen, ja yhteistyöpäiväkodeissa on halu toteuttaa sitä 

tiedekerhotoiminnan lisäksi myös itsenäisesti. Sen sijaan henkilökunnan vastausten 

mukaan luonnonilmiöiden havainnointi ei ole lisääntynyt, kiinnostuneisuus luonnonilmi-

öistä tai ympäristöasioista ei ole kasvanut, eikä luonto- ja tiedeaiheisten kirjojen lukemi-

nen ole lisääntynyt. Tätä selittää se, että monissa päiväkodeissa toteutetaan jo muu-
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tenkin runsaasti varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018) kuvat-

tua ympäristökasvatusta, jossa tehdään metsäretkiä, havainnoidaan luontoa ja tutustu-

taan kasveihin ja eläimiin. Näin ollen tiedekerhotoiminta ei ole merkittävästi lisännyt 

henkilökunnan ympäristökasvatuksellista toimintaa.  

Tulosten mukaan tiedekasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa rajoittaa sekä aineel-

listen resurssien että henkilöstöresurssien niukkuus. Varhaiskasvatuksen laadun arvi-

ointia päiväkotien arjessa koskeneessa raportissa todettiin samansuuntaisesti – tutki-

van toiminnan toteutumisen esteistä mainittiin päiväkodeissa eniten juuri materiaalien 

ja tilojen puute tai niiden epäsopivuus (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 2019, 

101). Tutkimuksessamme haastatelluista opettajista monet kokivat, että heillä ei ole 

hektisessä päiväkodin arjessa riittävästi aikaa suunnitella ja opettaa – samoin lapsille 

tulisi pystyä tiedekasvatuksen toteutuksessa antamaan aikaa kokeilla eri vaihtoehtoja, 

keskustella havainnoistaan, keksiä luovia ratkaisuja ja soveltaa omia teorioitaan (Lep-

pänen 2016, 57). 

Vaikka henkilökunta pitää tiedekasvatusta entistä tärkeämpänä ja kiinnittää siihen en-

tistä enemmän huomiota, henkilökunta ei silti ole havainnut lasten toiminnassa juuri-

kaan muutosta: tiedekerhon aiheet eivät ole jääneet juurikaan elämään ryhmässä, ei-

vätkä ne ole näkyneet lasten leikeissä tai muussa toiminnassa päiväkotipäivien aikana. 

Haastatteluista kävi kuitenkin ilmi, että yksittäisten lasten kohdalla kiinnostus saattoi 

olla suurtakin, ja henkilökunta tunnisti lapsia, jotka syttyvät tiedekerhotoiminnasta ko-

vasti. Tiedekerhotoimintaan pystyvät usein kiinnittymään myös sellaiset lapset, joille 

keskittyminen on muuten vaikeaa tai joita on tavallisesti vaikea motivoida päiväkodin 

toimintahetkiin. Etenkin tällaisille lapsille tiedekerhotoiminnasta saadut onnistumisen 

kokemukset ovat todella tärkeitä, sillä ne lisäävät lasten itseluottamusta ja vahvistavat 

heidän minäkuvaansa. Oppimiseen liittyvät onnistumisen kokemukset saavat lapset us-

komaan omiin kykyihinsä ja taitojensa kehittymiseen, mikä lisää motivaatiota taitojen 

harjoitteluun ja edistää sitä kautta oppimista (Koivunen 2009, 38–39). Koska lasten 

asenteet luonnontieteitä kohtaan alkavat muodostua jo ennen kouluikää, päiväkodin 

tiedekerhossa saaduilla onnistumisen kokemuksilla voi myös olla erityisen suuri merki-

tys sellaisille lapsille, jotka eivät ole valmiiksi motivoituneita tieteestä ja tutkimisesta. 

(Maijala 2014, 2; Vartiainen 2016, 1.) 

Vanhemmat sen sijaan raportoivat selvästi näkyvämpää muutosta lasten toiminnassa. 

Vanhempien mukaan lapset ovat innostuneita tiedekerhosta ja valtaosa lapsista kertoo 

tiedekerhon kokeista kotona. Se, että kaikki vanhemmat eivät raportoineet lapsensa 
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kertovan tiedekerhosta kotona, voi liittyä lasten ikään – nuorimmat tiedekerhoon osal-

listuneet lapset olivat vasta 2-vuotiaita, joten heidän muistinsa ja kielellinen ilmaisunsa 

ei välttämättä ole vielä kehittynyt riittävästi, jotta he voisivat kerrata tiedekerhon tapah-

tumia kotona (Lyytinen 2014, 59–64). Vanhempien mukaan lapset haluavat myös 

tehdä tiedekerhon kokeita kotona uudelleen, ja vanhemmat mielellään auttavat siinä. 

Lapset ovat aiempaa kiinnostuneempia tutkimisesta ja ympäristöasioista ja ovat oppi-

neet tieteeseen liittyvää sanastoa. Perheissä myös luetaan aiempaa enemmän luonto- 

ja tiedeaiheisia kirjoja. Tiedekerhotoiminta onkin tulosten mukaan lisännyt perheiden 

kiinnostusta tieteisiin, ja vanhemmat haluavat tukea lapsensa oppimista. Tiedetäänkin, 

että vanhempien asenteet ja kiinnostus tieteitä kohtaan vaikuttavat lapsiin paitsi tiedos-

tamattomana mallioppimisena, myös tietoisesti mahdollistamalla lapsille tutustumista 

tieteiden pariin (Hurme 2006, 149; Perera ym. 2014, 24).  

Vanhempien ja henkilökunnan vastauksien eroavaisuutta liittyen muutokseen lasten 

toiminnassa selittää ainakin osittain erot arviointiympäristöissä. Lastentarhanopettajilla 

on usein vuosien kokemus saman ikäisten lasten toiminnasta ja he arvioivat lasta yh-

tenä osana isoa ryhmää, kun taas useimmilla vanhemmilla tällaista taustatietoa ei ole 

(Pönkkö 1999; 93–94). Tämän lisäksi on huomioitava, että vanhemmat vastasivat säh-

köiseen kyselyyn yhtä lasta ajatellen, kun taas henkilökunta piti vastatessaan mieles-

sään koko lapsiryhmää. Myös lasten ikäjakauma oli hieman erilainen henkilökunnan ja 

perheiden vastauksissa. Perheiden kyselyyn vastanneiden vanhempien lapset olivat 

pääosin 5–6 -vuotiaita, kun taas henkilökunnan kyselyyn tuli paljon vastauksia myös 

nuorempien lasten (2–4 -vuotiaiden) ryhmissä työskenteleviltä. Kyselyvastausten mu-

kaan tiedekerhotuokioiden sisällöt jäivät usein epäselviksi nuoremmille lapsille, jolloin 

henkilökunnan havaitsema keskimääräinen muutos lasten toiminnassa on ollut pie-

nempi kuin vanhempien havaitsema muutos. Henkilökunnan vastausten mukaan tiede-

kerhotoiminta sopiikin erityisen hyvin esikouluikäisille lapsille. Sen ikäisten lasten tieto-

perusta ja sanavarasto ovat jo laajoja, ja syy-seuraussuhteiden ymmärrys on alkanut 

kehittyä (Nurmi ym. 2014, 25), mikä helpottaa tieteellisten ilmiöiden ymmärrystä ja nii-

hin liittyvien käsitteiden omaksumista.  

Kyselyvastausten perusteella tiedekerhotuokioista parhaiten lapsiryhmiin ovat jääneet 

elämään kaikenlainen toiminnallinen, leikinomainen ja lasten kehitystasoon sopeutettu 

toiminta. Tiedekasvatuksen integrointi päiväkodin muuhun toimintaan olisi tärkeää, ja 

sitä voisi toteuttaa parhaiten tiedottamalla henkilökuntaa tiedekerhon toimintakauden 

aiheista ja sisällöistä. Tiedekerhotuokioista olisi vastaajien mukaan hyvä jäädä myös 
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jotain konkreettisia dokumentteja päiväkotiin, jotta asiat pysyisivät lasten mielessä. 

Myös vanhemmat voisivat jatkaa aiheiden käsittelyä kotona ja tukea näin lapsensa op-

pimista ja innostusta, jos he saisivat lisää tietoa tiedekerhon aiheista.  

Varhaiskasvatuksessa toteutetun tiedekasvatuksen vaikuttavuutta arvioitaessa on otet-

tava huomioon, miten vaikuttavuus kertautuu ja ulottuu moneen suuntaan, niin ajalli-

sesti nykyhetkestä pitkälle tulevaisuuteen kuin yksilöistä ja yhteisöistä yhteiskuntaan 

(vrt. Karila 2016, 11). Tiedekasvatuksen voi nähdä tuovan lapsille merkitystä nyt – he 

nauttivat tutkivasta toiminnasta ja uuden oppimisesta muiden lasten kanssa. Saatu tie-

dekasvatus on herättänyt heidän kiinnostustaan erilaisia ilmiöitä kohtaan, mikä osal-

taan on rakentamassa heidän yksilöllistä tulevaa osaamistaan, jonka pohjalle taas tule-

vaisuuden yhteiskunta rakentuu. Päiväkotien tiedekasvatuksella on nähtävissä yhteis-

kunnallista merkitystä myös eriarvoisuuden tasaajana. Varhaiskasvatuksen piirissä lap-

silla on tasavertainen mahdollisuus oppia ja osallistua, ja sieltä saadut myönteiset oppi-

misen ja osallisuuden kokemukset seuraavat lasta hänen myöhemmälle oppimisen po-

lulleen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Sama vaikuttavuuden kertautuminen toimii muil-

lakin oppimisen osapuolilla - päiväkodin kasvattajat jakavat innostustaan, osaamistaan 

ja kokemuksiaan lisäten oppimista kasvatusyhteisössään ja vanhemmat paitsi tukevat 

lapsiaan ja viettävät heidän kanssaan mielekästä laatuaikaa yhdessä tutkien, myös pu-

huvat muille lapsiperheille ja innostuvat itsekin perehtymään paremmin ilmiöihin. Myön-

teiset vaikutukset voivat kuitenkin toteutua vain, kun toteutettu kasvatus on laadultaan 

hyvää (Karila 2016, 21). 

Tämän työn tulokset osoittavat, että pienimpien lasten tiedekasvatuksen toteuttami-

sessa on paljon haasteita, ja kehittämistyötä tarvitaan erityisesti alle 4-vuotiaiden lasten 

tiedekerhomuotoisen tiedekasvatuksen toteuttamiseksi. Pienten lasten tiedekasvatuk-

sesta on toistaiseksi melko vähän tutkimustietoa, mutta leikillisen lähestymistavan – sa-

tujen ja tarinoiden, roolileikkien sekä taiteen – on havaittu tukevan luonnontieteiden op-

pimista, tieteellisten käsitteiden omaksumista ja tutkimisen taitojen harjoittelua 

(Bulunuz 2013, 243–245; Vartiainen 2016, 145–147). Leikki on olennainen toimintatapa 

varhaiskasvatuksessa, ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 

2018; 22, 38–39) korostetaan leikin pedagogista merkitystä lasten oppimisessa ja ko-

konaisvaltaisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Leikillistä tiedekasvatusta saa-

neiden lasten on havaittu myös kysyvän enemmän kysymyksiä ja olevan aiempaa aloi-

tekykyisempiä ja innostuneempia tutkimisesta (Bulunuz 2013, 243–245). Tiedekerho-

tuokioiden kehittäminen toiminnallisemmiksi, leikinomaisemmiksi ja ikätasoisemmiksi 
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hyödyttäisi siten kaikenikäisiä lapsia, mutta etenkin alle 4-vuotiaita, joilla tieteellisten 

käsitteiden omaksumista vaikeuttaa vielä vaillinainen tietoperusta ja niukka sanava-

rasto verrattuna vanhempiin varhaiskasvatusikäisiin lapsiin.  

Tämän työn tulokset osoittavat myös, että päiväkotien henkilökunnalla on tarvetta lisä-

koulutukselle ja materiaaleille, jotta he voisivat toteuttaa monipuolista tiedekasvatusta 

eri ikäisille lapsille omissa lapsiryhmissään. Nämä huomiot ovat samansuuntaisia kuin 

opetus- ja kulttuuriministeriön tiedekasvatusta koskevassa selvityksessä (OKM 2014, 

36–37), josta kävi ilmi, että opettajien kokemusten mukaan heidän koulutuksensa ei ole 

antanut riittäviä valmiuksia tiedekasvatuksen toteuttamiseksi, ja tästä syystä tiedekas-

vatuksen toteutus on jäänyt vähäiseksi. Tiedekasvatukseen liittyvien materiaalien saa-

tavuus lisäisi päiväkodeissa toteutettua tiedekasvatusta, joskin tiedetään myös, että 

pelkkä tiedekasvatuksen materiaali päätyy päiväkodeissa usein alikäyttöön kasvattajien 

kaivatessa myös koulutusta aiheeseen (Saçkes 2011, 231; Saçkes 2014, 180). Valta-

kunnallisessa varhaiskasvatuksen laatua arvioivassa raportissa todetaan, että erityi-

sesti alle 3-vuotiaiden lasten tutkivan toiminnan toteuttamiseen tarvitaan lisää koulu-

tusta, ja että päiväkotien henkilökunta kokee siihen liittyen haasteita (Kansallinen kou-

lutuksen arviointikeskus 2019, 102).  Oikean vaatimustason löytyminen pienten lasten 

pedagogiikassa onkin kasvatuksen tärkeimpiä asioita. Kun toiminta on sopeutettu vaa-

timustasoltaan oikeaksi, lapsen itseluottamus karttuu ja hänen käsityksensä itsestään 

hyvänä oppijana vahvistuu. (Siren-Tiusanen 2002, 27.)  

Tuloksissa erityisen ilahduttavaa on se, että Tiedekoulun tuottama tiedekerhotoiminta 

on lisännyt henkilökunnan kiinnostusta tiedettä ja tiedekasvatusta kohtaan, ja muutos 

on ollut suurinta niillä, jotka eivät alkuun kokeneet tiedettä vahvuudekseen. Erässä tut-

kimukseen osallistuneessa päiväkodissa innostus on tarttunut koko työyhteisöön, myös 

niihin kasvattajiin, jotka eivät ole olleet mukana Tiedekoulun tiedekerhotoiminnassa. Ar-

jen kokemusten, ongelmatilanteiden ja kasvatuskäytäntöjen arviointi yhteisössä saa 

työntekijät kehittämään työtään ja oppimaan siinä sivussa. Tämänkaltainen oppiva kas-

vatusyhteisö on mahdollinen, kun työyhteisöön samaistutaan ja siellä on mahdollista 

turvallisesti reflektoida ja saada tukea. (Karila & Nummenmaa 2001, 97; Kupila 2017, 

300–301.) Näin ollen henkilökunnan kiinnostusta ja osaamista tukemalla tiedekasvatus 

voi siirtyä luontevaksi osaksi päiväkotien arkisia toimintoja, jolloin se on tasa-arvoisesti 

kaikkien lasten saatavilla. 
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6.2 Työn arviointi 

Survey-tutkimuksissa pyritään kysely- ja haastattelumenetelmillä selvittämään käytän-

nönläheisiä ongelmia, kuten tiettyjen ilmiöiden tai ominaisuuksien yleisyyttä ja esiinty-

vyyttä. Survey-tutkimukset ovat pääosin määrällisiä tutkimuksia, mutta käytetyistä me-

netelmistä riippuen aineistoa voidaan analysoida myös laadullisesti. (Soininen & Meri-

suo-Storm 2009, 95–96; Vehkalahti 2014, 12.) Tässä työssä käytimme tiedonkeruume-

netelminä sekä verkossa toteutettua sähköistä kyselyä että teemahaastattelua. Verkko-

kyselyt ovat niitä varten suunniteltujen ohjelmistojen avulla helppoja ja edullisia toteut-

taa, ja niiden jakelu tutkittavalle joukolle on helppoa sähköpostin välityksellä. Tässä 

työssä päiväkodeilla oli vastaanottajien osoitteista jo valmiit sähköpostilistat, joten ja-

kelu oli vaivatonta. Verkkokyselyn täyttäminen on myös vastaajan näkökulmasta kohta-

laisen vaivatonta; vastaaja voi itse määritellä missä ja milloin hän kyselyyn vastaa. Lä-

hes kaikilla työikäisillä on tietokone ja internet-yhteys käytettävissään (Räsänen & Sar-

pila 2013, 70), joten arvioimme, että kohderyhmällämme on riittävät valmiudet vastata 

verkossa toteutettavaan sähköiseen kyselyyn.  

Sähköiset kyselyt toteutettiin sekä henkilökunnalle että perheille huhti-toukokuun vaih-

teessa, päiväkotien toimintakauden loppupuolella. Näin ollen kokemukset tiedekerho-

toiminnasta olivat kohderyhmällä tuoreessa muistissa. Sekä perheiden että henkilökun-

nan sähköisissä kyselyissä vastausprosentti oli kohtalaisen hyvä, n. 25–30 %. Jos vas-

tausprosentti jää hyvin alhaiseksi, otosta ei voida pitää edustavana. (Vehkalahti 2014, 

44.) Otoksen edustavuuteen vaikuttaa myös vastaajien satunnaisuus; toteutuneen 

otoksen tulisi olla satunnaisesti perusjoukosta valikoitunut. Vastaajien henkilökohtainen 

kiinnostus kyselyn aihetta kohtaan lisää yleensä vastaamismotivaatiota (Miettinen & 

Vehkalahti 2013, 97), jolloin kyselyyn vastaavat ne, joilla on aiheesta jotakin sanotta-

vaa. Tästä syystä kyselystämme ovat saattaneet jättäytyä pois sellaiset henkilökunnan 

edustajat ja vanhemmat, jotka ovat vähiten kiinnostuneita tieteestä ja tiedekasvatuk-

sesta. Perheiden osalta tällaisten vanhempien vastausmotivaatiota mahdollisesti hei-

kensi entisestään se, että vastausmotivaation lisääjäksi suunniteltu, vastanneiden kes-

ken arvottu kirjapalkinto oli myöskin tiedeaiheinen. Perheiden kyselyiden osalta merkil-

lepantavaa oli myös se, että kyselyyn vastanneiden vanhempien lapset olivat pääosin 

5–6 -vuotiaita, vaikka tiedekerhotoimintaa on järjestetty myös nuorempien lasten ryh-

missä. Tämä vastaajien valikoituneisuus saattaa johtua siitä, että 5–6 -vuotiaat lapset 

osaavat jo hyvin kertoa tiedekerhotuokioista vanhemmilleen, jolloin vanhemmilla on pa-

rempi käsitys tiedekerhotoiminnasta ja sen myötä kiinnostusta aihetta kohtaan. 
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Henkilökunnan kyselyyn vastanneista yli puolet oli lastentarhanopettajia, vaikka ylei-

sesti päiväkotien henkilöstössä on enemmän lastenhoitajia kuin lastentarhanopettajia. 

Tästä syystä voimme olettaa, että myös henkilökunnan osalta kyselyyn vastasivat to-

dennäköisimmin ne, jotka olivat kiinnostuneimpia aiheesta ja joilla oli eniten mielipiteitä 

tai kehitysehdotuksia tiedekasvatuksen toteuttamisesta. Toisaalta toimeksiantajamme 

lähetti kaikkien kyselyyn osallistuvien päiväkotien henkilökunnalle kaksi muistutusvies-

tiä kyselystä, jolloin mahdollisesti saimme vastauksia myös sellaisilta henkilöiltä, jotka 

muutoin olisivat jättäneet kokonaan vastaamatta.  

Teemahaastatteluilla halusimme saada lisätietoa ja selvennyksiä kyselyissä ilmi tul-

leista aiheista. Henkilökunnan teemahaastatteluihin valikoituivat vastaajiksi sellaiset 

työntekijät, jotka olivat haastattelupäivänä töissä kussakin päiväkodissa, ja jotka olivat 

osallistuneet tiedekerhotoimintaan kuluneella toimintakaudella. Haastattelussa on tär-

keää saada mahdollisimman paljon tietoa käsiteltävästä asiasta, joten yleisesti suosi-

tellaan, että haastateltavat voisivat tutustua kysymyksiin tai aiheisiin etukäteen (Tuomi 

& Sarajärvi 2011, 73). Olimmekin sopineet kunkin päiväkodin johtajan kanssa haastat-

teluajankohdasta ja lähettäneet sähköpostilla etukäteen kysymysrungon (Liite 3), jotta 

haastateltavat olisivat voineet tutustua aiheisiin etukäteen ja mahdollisesti keskustella 

niistä tiiminsä kesken. Valtaosa haastateltavista ei kuitenkaan ollut kysymysrunkoa 

saanut. Näin ollen haastattelujen tuottama informaatio saattoi jäädä vaillinaiseksi, 

mutta toisaalta saimme haastateltavilta spontaaneja vastauksia.  

Koska päiväkotien arki on kiireistä, emme tienneet etukäteen, miten haastattelut käy-

tännössä toteutettaisiin kussakin päiväkodissa. Toimeksiantajamme kanssa käytyjen 

keskustelujen perusteella olimme valmistautuneet tekemään haastattelut henkilökun-

nan muun toiminnan ohessa, esimerkiksi päiväkodin pihalla ulkoiluaikaan. Siksi vara-

simme mukaamme vain muistiinpanovälineet, koska arvioimme, että haastattelutilan-

teessa saattaa olla nauhoitusta varten liikaa taustahälinää. Kaikissa päiväkodeissa 

meille kuitenkin järjestyi haastattelua varten rauhallinen tila, jossa istuimme pöydän ää-

ressä. Jos olisimme tienneet tämän etukäteen, olisimme voineet nauhoittaa haastatte-

lut. Emme myöskään tienneet etukäteen, kuinka montaa henkilöä voimme haastatella, 

ja haastattelemmeko heitä yksitellen vai ryhmänä. Jokaisessa päiväkodissa saimme 

haastatella kahta henkilöä kerrallaan, mikä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi; haastatte-

luista tuli keskustelevia ja haastateltavat saivat tukea toisiltaan, mikä lisää haastatte-

lusta saatavan informaation määrää ja sen luotettavuutta (Eskola & Suoranta 1998, 
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95–97). Haastattelun onnistumiseen vaikuttavat myös haastattelijan taidot ja haastatte-

lutekniikka. Haastattelijan vuorovaikutustaitojen tulisi olla niin hyvät, että hän osaa 

luoda asiallisen ja välittömän keskustelutilanteen, jossa hän osaa myös tarpeen tullen 

rajata kysymyksiä siten, että hän saa haastateltavalta riittävästi tutkittavan aiheen kan-

nalta oleellista tietoa. Haastattelukokemuksen puute voi näkyä esimerkiksi siinä, että 

kysymykset eivät ole yksiselitteisiä tai muuten tarkoituksenmukaisia, jolloin haastattelija 

ei välttämättä ymmärrä saamiaan vastauksia. (Soininen & Merisuo-Storm 2009, 139–

140.) Tähän törmäsimme itsekin; emme ehkä osanneet aina riittävän hyvin täsmentää 

kysymyksiämme ja ohjata haastateltavia vastaamaan juuri siihen mitä kysyimme, jolloin 

jälkikäteen tarkasteltuna osa vastauksista käsitteli aihetta vain pintapuolisesti. Jos 

haastateltavat olisivat saaneet kysymykset etukäteen, he olisivat voineet valmistautua 

haastatteluun ja olisimme mahdollisesti saaneet heiltä tarkempaa informaatiota haas-

tattelutekniikkamme puutteista huolimatta. 

Tämän opinnäytetyön luotettavuuden arvioinnissa yhdistyy työssä käytettyjen määräl-

listen ja laadullisten menetelmien luotettavuuden arviointi. Määrällisen tutkimuksen luo-

tettavuus perustuu yleensä mittausmenetelmien luotettavuuteen, kuten tässä työssä 

sähköisen kyselyyn vastanneiden edustavuuteen koko kohdejoukosta, kun taas laadul-

lisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia, jolloin 

tutkijalla/tutkijoilla on suurempi rooli ja vastuu tutkimuksen tulosten luotettavuudesta 

(Eskola & Suoranta 1998, 211). Yleisesti tutkimuksen tulosten luotettavuutta lisää use-

amman kuin yhden menetelmän käyttäminen. Tässä työssä käytimme kahta eri mene-

telmää, ja sähköisellä kyselyllä keräsimme aineistoa kahdelta eri tiedonantajaryhmältä, 

henkilökunnalta ja perheiltä. Teimme kaikki haastattelut yhdessä ja analysoimme ai-

neistoa sekä kumpikin tahoillamme että yhdessä keskustellen, jolloin havaintojen, tu-

losten ja johtopäätösten luotettavuus on suurempi kuin silloin, jos tutkijoita on vain yksi. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, jos tutkimuksen kohdejoukolta on 

mahdollista saada palautetta ja varmistusta aineistosta tehdyille tulkinnoille. (Soininen 

& Merisuo-Storm 2009, 168–169; Tuomi & Sarajärvi 2011, 142–145.) Tämän tutkimus-

prosessin aikana me saimme henkilökunnan teemahaastatteluissa täsmennettyä kyse-

lyissä ilmi tulleita asioita ja niistä saamiamme käsityksiä. Perheiden osalta tällaisen pa-

lautteen saaminen ei tämän työn puitteissa ollut mahdollista.  

Hyvän tieteellisen käytännön tulee olla mukana tutkimustyössä koko prosessin ajan 

(Vilkka 2005, 29–30). Noudatimme tässä työssä hyvää tieteellistä käytäntöä käyttä-
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mällä hyväksyttyjä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä sekä kuvaamalla tiedonke-

ruuta, sen analysointia ja koko tutkimustyön prosessia huolellisesti. Huolehdimme 

myös, että kyselyihin ja haastatteluihin osallistuneet saivat tiedon siitä, mihin heidän 

vastauksiaan käytämme. (Hirsjärvi ym. 2007, 24–25.) Tämän työn eettisyyden arviointi 

on toisaalta yhteydessä työn luotettavuuteen ja sen arviointiin, ja varhaiskasvatuksen 

alan työnä opinnäytetyötämme voi lisäksi peilata lastentarhanopettajan eettisiin periaat-

teisiin (Lastentarhanopettajaliitto 2005). Kyseisiä periaatteita noudattaen opinnäyte-

työssämme huomioidaan lapsen oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuus lapsen 

yksilöllinen kehitystaso huomioon ottaen sekä vanhempien merkitys. Periaatteiden mu-

kaisesti henkilökunnan osaamista käsitellään huomioiden erityisesti työyhteisön merki-

tys työssä oppimisessa ja siihen kannustamisessa.  

Tämän työn tulokset esiteltiin toimeksiantajalle heti kyselyiden ja haastatteluiden val-

mistuttua kesäkuussa. Toimeksiantajalta saadun palautteen mukaan tämä työ vahvis-

taa entisestään tiedekasvatuksen parissa työskentelevien näkemyksiä päiväkotien tie-

dekasvatuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista, jotta tiede saadaan osaksi varhais-

kasvatuksen arkea. Tutkimuksen avulla sekä Tiedekoululle että Pilke-ketjun yhteistyö-

päiväkodeille konkretisoitui henkilökunnan tarve tiedekasvatuksen toteuttamisessa tar-

peellisille tarvikkeille ja valmiille tiedemateriaalille. Tiedekoulun tekemät tiedeteema-

kansiot ja opetusvideot ovatkin nyt käytössä kymmenessä tiedepainotteisessa päiväko-

dissa ympäri Suomea, ja niiden käyttöönottoa seurataan kuluvan lukukauden aikana. 

Päiväkodit ovat myös hankkimassa tiedetarvikkeita lapsiryhmien käyttöön, ja tähän tut-

kimukseen osallistunut tiedepainotteinen päiväkoti on nimennyt itselleen tiedevastaa-

van, joka suunnittelee ja huolehtii tiedekasvatuksen sisällöstä kyseisessä päiväkodissa. 

Kuluvalla syyslukukaudella Tiedekoulun varhaiskasvatuksen tiedekerhoja on jatkettu 

keväällä aloitetulla toimintamallilla, mutta toiminta on nyt keskittynyt enemmän 4–6 -

vuotiaille lapsille. Toimeksiantajan palautteen mukaan tutkimus vahvistaa, että lasten 

innostus tieteeseen lisää myös varhaiskasvattajien mielenkiintoa aihetta kohtaan. Kun 

henkilökunnan tietotaitoa ja rohkeutta tuetaan, ja tiedettä tuodaan ensin päiväkodin 

vanhemmille lapsille, kasvattajien osaaminen ja kiinnostus lisääntyvät, ja sen perus-

teella tiedekasvatuksen uskotaan helpommin siirtyvän myös nuorempien lasten ryhmiin 

ja osaksi koko työyhteisön toimintatapoja. Tiedottamisen ja viestinnän haasteet kahden 

erilaisen yrityksen ja yrityskulttuurin välillä oli tiedostettu jo ennen tämän tutkimuksen 

toteuttamista, mutta tämän työn perusteella toimeksiantaja sai vahvistuksen siitä, miten 

tieto ei aina saavuta sitä tarvitsevaa kohderyhmää. Tiedekoulu onkin nyt siirtynyt viesti-
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mään tiedekerhojen toiminnan aikatauluista, teemojen sisällöistä ja muista tiedekerho-

toimintaan liittyvistä asioista suoraan yhteistyöpäiväkodeille. Päiväkodeissa taas tiedo-

tetaan tiedekerhoissa tapahtuvasta toiminnasta sekä välitetään kuvia lasten huoltajille 

osana muuta viestintää. 

6.3 Oppimisprosessi sekä ammatillinen kasvu ja kehitys 

Yhteistyönä tehty opinnäytetyö tarjoaa monipuolisen oppimisprosessin. Yhteistoimin-

nallisen oppimisen ytimessä on Hellströmin ym. (2015, 93–96) mukaan positiivinen so-

siaalinen riippuvuus, jonka kautta työskentelyyn syntyy motiivia ja keskinäistä tukea. 

Olemme voineet prosessin ajan luottaa toistemme vastuulliseen tekemiseen ja taakan 

tasapuoliseen jakamiseen, kun kannamme molemmat yhteisestä työstä yksilöllistä vas-

tuuta. Keskeisin parityöskentelyn hyöty on ollut opinnäytetyön ja prosessin reflektointi 

yhdessä, mikä tukee myös varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi kasvamista. Olemme 

prosessin aikana arvioineet ja pohtineet yhdessä toimintaamme, oppimistamme, työn 

suuntaa, tehtyjä valintoja ja työn tuloksia. Varhaiskasvatuksen asiantuntijaksi kasvami-

nen tapahtuu sosiaalisen lisäksi myös yksilöllisesti. (Kupila 2007, 150.) Myös itsereflek-

tointi oli yhteistyöskentelyssä aktiivista – työn yhteisvastuullisuus painostaa positiivi-

sesti esimerkiksi omaan yksilölliseen työskentelyyn liittyvien haasteiden selvittämiseen 

ja niistä yli pääsemiseen. Kun omaa näkökulmaansa esittelee toiselle, ajatustensa 

taustoja joutuu perusteellisemmin selvittämään myös itselle. Itsereflektoinnin avulla 

mahdollistuu myös itsensä johtaminen, joka on tärkeä taito opinnäytetyöprosessissa. 

Itsensä johtamisella tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja arvioida kokonaisvaltaisesti oma 

toiminta ja tilanne, asettaa tavoitteet ja toimia niiden saavuttamiseksi. (Aarnikoivu 2010, 

99–101.) 

Tämän opinnäytetyön tyyppisen tutkimuksen tekeminen oli uutta meille molemmille, ja 

yhteistyön kautta saimme luottamusta ja varmuutta työhön liittyvien päätösten ja tulkin-

tojen tekemiseen. Kahden luonteeltaan ja opiskelutaustoiltaan erilaisen ihmisen yhteis-

työssä tarvitaan yhteistyötaitoja. Ihmiset tuovat työskentelyyn mukanaan omat taus-

tansa ja temperamenttinsa siinä missä tietonsa ja taitonsa. Toimiva yhteistyö luo syner-

giaa, jolloin lopputulos on parhaimmillaan enemmän kuin osiensa summan verran. 

Tässä työskentelyssä olemme kokeneet osaamisemme täydentävän toisiaan ja tuotta-

van sitä kautta parempaa lopputulosta, mutta toimintatapojen erilaisuus voi usein olla 

myös monien ristiriitojen taustalla. (Aarnikoivu 2010; 117, 120.) Opinnäytetyö on ollut 

vuorovaikutteisuudessaan opettavainen prosessi, sillä tietoa pitää oppia jakamaan työn 
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muuttuessa prosessin edetessä ja tiedon karttuessa etenkin työparin, mutta myös toi-

meksiantajan, ohjaajan ja vertaisarvioijienkin kanssa. Opinnäytetyöprosessissa tarvi-

taan monenlaisia sosiaalisia taitoja, mm. toisen työntekoon luottamusta ja sen arvosta-

mista, ristiriitatilanteista selviytymistä, neuvottelu- ja päätöksentekotaitoja sekä palaut-

teen antamista. (Hellström ym. 2015, 93–96.) Työ on opettanut myös luovimaan eri ta-

hojen toiveiden ja näkökulmien välillä. Opinnäytetyöprosessissamme työskentelyä on 

ohjannut niin prosessin kulusta ja lopullisesta opinnäytetyöstä määräävät Turun AMK:n 

opinnäytetyön ohjeet, kahden opinnäytetyöntekijän kiinnostus ja tietämys kuin myös 

toimeksiantajan toiveiden ja yhteistyöpäiväkotien arkinen kiire. 

Jotta voi kehittyä, täytyy uskaltautua pois mukavuusalueeltaan. Haasteiden mitoittami-

nen omaan osaamisen tasoon on tärkeää – työskentelyn kannalta on hedelmällisintä 

toimia sellaisella alueella, jossa haasteita riittää, mutta ei motivaation ja jaksamisen 

kustannuksella. (Aarnikoivu 2010, 99–101.)  Tasapainon löytyminen siinä on ollut osit-

tain haastavaa. Kun kyseessä on laaja aihe ja meissä opinnäytetyöntekijöissä molem-

missa täydellisyyden tavoittelijan vikaa, täytyy rajaamisen päätöksiä tehdä vähän väki-

sin, että työ etenisi eikä työn määrä pääsisi paisumaan hallitsemattomasti. Itsensä ke-

hittämisen kannalta parityöskentely on oiva oppimisen paikka. Työparin kanssa työs-

kentely on otollinen hetki ottaa omalle vastuulleen myös niitä asioita, jotka ovat itselle 

haastavampia kuin työparille. Kuten lastenkin oppimisessa, myös yhteistyössä tehdyn 

opinnäytetyöprosessin aikana voi löytää itsensä lähikehityksen vyöhykkeeltä (Vygotski 

1982, 184–186) ja omaksua toisen työskentely- ja ajattelutapaa rikastamaan omaansa. 

Opinnäytetyön teon myötä olemme keränneet lisää osaamista ja luottamusta myös 

omaan tulevaan työhömme varhaiskasvatuksen opettajina. Olemme syventäneet osaa-

mistamme varhaiskasvatuksen opettajalle oleellisimpien sisällönalueiden, lapsen kehi-

tyksen sekä oppimisen teoreettisen tuntemisen suhteen. Opinnäytetyön tekemisen ai-

kana olemme oppineet erilaisista tavoista toteuttaa tiedekasvatusta ja saaneet toimivia 

malleja sen toteuttamiselle omassa tulevassa työssämme. Olemme myös tulleet var-

haiskasvatussuunnitelman kanssa vielä entistä tutummiksi. Tutkimuksen myötä auen-

nut näköalapaikka päiväkotien kasvattajien toimintatapoihin ja asenteisiin on ollut am-

matillisesti herättelevä. Havainnoimalla ja analysoimalla tilanteita, toimintaa ja omaa 

suhtautumistaan niihin niin tunteiden, tietojen, kokemuksen kuin vaistojenkin kautta tar-

joutuu mahdollisuus oppia ja kehittyä kun hahmottaa vaihtoehtoisia toiminta- ja ratkai-
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suvaihtoehtoja (Uusitalo 2000a, 83). Muiden kasvattajien toiminta inspiroi, saa pohti-

maan ja kyseenalaistamaan ja sitä kautta valmistautumaan tulevaan työhön ja rakenta-

maan omaa opettajuutta. 
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Liite 3. Teemahaastattelujen runko 

Päiväkotien henkilökunnan teemahaastattelut  

Kysymyksiä ennakkoon tutustuttavaksi  

Tiedekasvatuksellinen toiminta päiväkodeissa  

-Kyselyistä kävi ilmi, että päiväkodeissa toivotaan erilaisia tuokioita eri ikäisille. Millai-

sia ajatuksia sinulla on tähän liittyen? Entä miten vaikuttaa ikä, kehitystaso, keskitty-

misvaikeudet, kielelliset vaikeudet? Onko lasten motivaatiossa ja kiinnostuksessa nähtä-

vissä eroa?  

-Millä tavoin loisit tiedekerhotoimintaan erilaisten oppijoiden keskelle oppimisrauhaa 

nykyisillä resursseilla?  

-Kyselyistä kävi ilmi, että tiedekerhotuokioihin toivottaisiin lisää toiminnallisuutta. Mi-

ten toteuttaisit toiminnallisempaa ja leikkisämpää tiedekasvatusta?  

-Tutkivassa oppimisessa nähdään tärkeänä kasvattajan kyky heittäytyä ihmettelemään 

lasten kanssa. Tutkimiseen liittyy myös jonkin verran lopputuloksen epävarmuutta. Mi-

ten itse koet, onko päiväkodin arjessa helppo heittäytyä ihmettelemään ja sietää sitä, että 

lopputulosta ei tiedä varmaksi?  

Tiedekerhon toiminnan ja teemojen yhdistäminen päiväkodin arkeen  

-Eräässä kyselyvastauksessa kuvattiin, miten tiedekerho on vain alkusysäys aiheeseen ja 

oppiminen tapahtuu vasta myöhemmin, kun aiheet nousevat osaksi päiväkodin arkea 

esimerkiksi leikkien ja projektien kautta. Miten mielestäsi tiedekerhotuokioiden teemoja 

saisi yhdistettyä päiväkodin toimintaan parhaiten?  

-Miten tärkeänä koet tiedekasvatuksen toteuttamisen varhaiskasvatuksessa (verrattuna 

muihin pedagogisiin sisällönalueisiin, kuten musiikkikasvatus tai tunnetaidot)?  

-Miten tiedotatte perheille tiedekerhotoiminnasta?  

Tiedekerhotoiminnan vaikuttavuus  

-Näkyykö tiedekerhotoiminta lasten leikeissä? Miten?  

-Esittävätkö lapset sellaisia kysymyksiä, joita voisi käyttää tutkimisessa hyödyksi? 

Mitä?  

-Onko ryhmäsi toiminnassa tapahtunut muutosta tiedekerhotoiminnan aloittamisen jäl-

keen? Onko ryhmässä esimerkiksi jatkokehitetty tai tehty itsenäisesti myöhemmin jotain 

juuri tiedekerhotoiminnasta alkusysäyksen saanutta?  
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-Kyselyssä kävi ilmi, että tiedekerhotoiminnan myötä päiväkotien henkilökunta luottaa 

paremmin kykyihinsä opettaa luonnontieteitä varhaiskasvatusikäisille lapsille. Luotatko 

itseesi tiedekasvattajana? Miten itse koet, mikä siihen on vaikuttanut?  

-Miten luottamus omaan kykyyn opettaa luonnontieteitä näkyy ryhmässä/päiväkodin ar-

jessa?  

-Millaiset asiat mietityttävät tiedekasvatuksen toteuttamisessa?  

-Millaisena näet tiedekasvatuksen jatkossa toteutuvan ryhmässäsi?  

-Millaisia mahdollisuuksia tiedekerhotoiminta ja tiedekasvatus tarjoavat ryhmällesi 

(lapsille/aikuisille)? 


