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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kasvattajien käsityksiä lapsen 

osallisuudesta päiväkodin ympäristökasvatuksessa. Tutkimuksessa tarkas-

teltiin, miten lapsen osallisuus kasvattajien mielestä ilmenee ja miten kas-

vattajat tukevat lapsen osallisuutta ympäristökasvatuksessa. Lisäksi tutkit-

tiin, millaisia käsityksiä kasvattajilla on lapsen osallisuuden merkityksestä 

päiväkodin ympäristökasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli myös 

saada kasvattajat kiinnittämään aiheeseen enemmän huomiota päiväkodin 

arjessa.  

 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi keskisuomalainen päiväkoti, 

jonka yhtenä painopisteenä on kestävän kehityksen kasvatus. Tutkimuksen 

teoreettisina lähtökohtina olivat ympäristökasvatus, kestävä kehitys ja lap-

sen osallisuus. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, joihin osallistui 

kolme päiväkodin kasvattajaa. Ensimmäinen haastattelu toteutettiin yksi-

löhaastatteluna ja toinen parihaastatteluna. Aineiston analyysimenetelmä-

nä käytettiin teemoittelua. 

 

Tutkimustulosten perusteella kasvattajat tukevat lapsen osallisuutta päivä-
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sekä heidän aloitteidensa huomioimisena. Kasvattajat tukevat lapsen osal-

lisuutta myös pysähtymällä lasten havaintojen äärelle, kannustamalla lap-

sia tutustumaan ympäristöön, ottamalla heidät mukaan toiminnan arvioin-

tiin sekä toteuttamalla joskus lasten kanssa laajempia projekteja. 

 

Tutkimustulosten mukaan lapsen osallisuuden merkitys ympäristökasva-

tuksessa on kasvattaa lapsia aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi toimijoiksi. 

Osallisuuden kautta lapsi voi tuntea itsensä arvokkaaksi ja näin oppia ar-

vostamaan myös muita ihmisiä ja ympäristöä sekä huolehtimaan niistä. 
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to examine the early childhood 

educators’ views on children’s participation in day care center’s environ-

mental education. The aim of the thesis was to study how children’s par-

ticipation appears in environmental education and how the educators sup-

port children’s participation. In addition the thesis examined the educa-

tors’ views on the meaning of children’s participation in day care center’s 

environmental education. The aim of the thesis was also to draw the early 

childhood educators’ attention to this subject. 

 

The thesis was carried out in co-operation with a daycare center in Central 

Finland. The day care center in question emphasizes education for sustain-

able development. The theoretical background consists of environmental 

education, sustainable development and children’s participation. The re-

search material was collected by thematic interviews. One of the inter-

views was carried out as an individual interview and the other one as a 

pair interview. The material was analyzed thematically. 

 

On the basis of the research results the educators support children’s partic-

ipation in day care center’s environmental education by taking children 

along on daily environmentally responsible tasks. The educators support 

children’s participation by listening to them and taking their suggestions 

into account.  In addition they encourage children to explore their envi-

ronment, let children take part in evaluation of activities and sometimes 

carry out larger projects with children.  

 

According to the results of the study the meaning of children’s participa-
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kasvattajien käsityksiä lapsen osal-

lisuudesta päiväkodin ympäristökasvatuksessa. Olen jo pitkään ollut kiin-

nostunut pienten lasten ympäristökasvatuksesta ja siksi se oli minulle 

luonnollinen valinta opinnäytetyön aiheeksi. Aihe on mielestäni hyvin tär-

keä ja ajankohtainen myös yhteiskunnallisesti, sillä esimerkiksi ilmaston-

muutoksen ehkäisemiseksi on välttämätöntä, että tulevat sukupolvet 

omaksuvat ympäristövastuullisen elämäntavan. Aiempiin tutkimuksiin pe-

rehtyessäni huomasin, että päiväkodin ympäristökasvatukseen liittyviä 

opinnäytetöitä on tehty viime aikoina useita ja siksi minun pitikin miettiä 

tarkasti aiheen rajausta. Ympäristökasvatuskirjallisuuteen tutustuessani 

tärkeäksi ja vähemmän tutkituksi näkökulmaksi nousi lapsen osallisuus 

ympäristökasvatuksessa.  

 

Useissa tutkimuksissa on todettu osallisuuden ja sitä kautta syntyvän voi-

maantumisen ratkaiseva merkitys ympäristövastuullisen käyttäytymisen 

kehittymisessä. Vaikka nämä teemat ovat olleet esillä ympäristökasvatuk-

sen teorioissa ja tavoitteissa jo 1970-luvulta lähtien, osallisuuden tukemi-

nen on jäänyt käytännössä varsin vähäiseksi. Perinteistä ympäristökasva-

tusta onkin kritisoitu liiasta yksilökeskeisyydestä ja yhteiskunnallisen ulot-

tuvuuden unohtamisesta. Ympäristökasvatuksen suurimpina haasteina 

voidaan siis pitää ihmisten osallisuuden tunteen, voimaantumisen ja sitou-

tuneisuuden kehittämistä. Jotta ympäristökasvatuksen tavoitteet toteutuisi-

vat tulevaisuudessa entistä paremmin, kasvattajien tulisi tukea lasten mah-

dollisuuksia osallistua, kehittää parempia toimintakäytäntöjä ja luoda uu-

sia tapoja kestävän kehityksen edistämiseksi. (Koski-Lammi & Savolainen 

2008; Cantell & Koskinen 2004, 65; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 125–

126.) 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, miten lapsen osallisuus ilmenee 

tutkimukseni kohteena olevan päiväkodin kasvattajien mielestä heidän to-

teuttamassaan ympäristökasvatuksessa. Lisäksi tutkitaan, miten päiväko-

din kasvattajat tukevat lapsen osallisuutta ympäristökasvatuksessa sekä 

millaisia käsityksiä heillä on osallisuuden merkityksestä ympäristökasva-

tuksessa. 

 

Aiempien tutkimusten perusteella kasvattajien tavat toteuttaa ympäristö- ja 

kestävän kehityksen kasvatusta päiväkodeissa vaihtelivat. Myös kasvatta-

jien näkemyksissä ja toimintatavoissa koskien lapsen osallisuutta oli eroja 

(Reunamo ja Suomela 2013). Parikka-Nihdin ja Suomelan toteuttaman ky-

selytutkimuksen (2009, 2013) mukaan suurin osa kasvattajista piti lasten 

osallisuutta tärkeänä mutta kyselyn perusteella ei selvinnyt, miten lasten 

osallisuutta käytännössä tuetaan. Toivon, että tutkimukseni saisi kasvatta-

jat kiinnittämään enemmän huomiota lapsen osallisuuteen ympäristökas-

vatuksessa sekä pohtimaan osallisuuden merkitystä.   
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2 YMPÄRISTÖKASVATUS 

Tässä luvussa tarkastellaan ympäristökasvatusta käsitteenä sekä osana 

varhaiskasvatusta. Ympäristökasvatuksen määritteleminen ei ole aivan yk-

sinkertaista, vaan näkemykset sen sisällöistä, tavoitteista ja toimintatavois-

ta vaihtelevat. Ympäristökasvatuksen laaja-alaisuuden ymmärtämiseksi on 

oleellista selvittää myös ympäristön ja luonnon käsitteiden monet merki-

tykset. Viime vuosina perinteisen ympäristökasvatuksen rinnalle ovat 

nousseet myös laajemmat kestävän kehityksen teemat, joihin perehdytään 

tämän luvun lopussa. 

2.1  Luonto ja ympäristö 

Luonnolla ja ympäristöllä voidaan tarkoittaa vaihtelevia asioita tilanteesta 

ja asiayhteydestä riippuen. Arkikielessä ihmiset kuitenkin käyttävät käsit-

teitä toistensa synonyymeinä ja siksi myös ympäristökasvatuksen ajatel-

laan usein olevan sama asia kuin luontokasvatus. Luontokokemukset ja 

luonnontieto ovatkin tärkeä osa ympäristökasvatusta, mutta nykyinen ym-

päristökasvatuksen määritelmä on kuitenkin tätä laajempi. (Raittila 2011, 

208–210; Suomela & Tani 2004, 45.) 

 

Ympäristökasvatuksen näkökulmasta ympäristöllä tarkoitetaan kaikkea 

jonkun tai jonkin ympärillä olevaa. Ympäristö on ”yksilöä ympäröivä fyy-

sisen ja sosiaalisen todellisuuden muodostama kokonaisuus, joka sisältää 

ympäristön ekologisen ja inhimillisen ulottuvuuden”. Ympäristöllä ei siis 

tarkoiteta vain luonnonvaraista ja ihmisen rakentamaa ympäristöä vaan 

myös ympäristön psyykkistä, kulttuurista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta. 

Jos ympäristöä tarkastellaan vain luonnontieteellisestä näkökulmasta, tu-

loksena voi olla vieraantuminen ja välinpitämättömyys ympäristöä koh-

taan. Ympäristöllä on siis sekä henkilökohtainen, yhteiskunnallinen, luon-

nontieteellinen että sosiaalinen ulottuvuus. (Parikka-Nihti & Suomela 

2014, 11, 18; Kokkonen 2013, 35.) 

 

Ympäristö on pilkkomaton kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.  

Siksi myös ympäristökasvatuksen tulisi koskea kaikkea ihmisen toimintaa. 

Yksilö on ympäristön aktiivinen toimija, joka toimii jatkuvassa vuorovai-

kutuksessa sen eri osien kanssa. Toisin sanoen jokainen tekomme vaikut-

taa ympäristöön ja ympäristö vaikuttaa kaikkeen tekemiseemme. Ympäris-

tökasvatuksessa onkin kysymys ennen kaikkea ihmisen ja ympäristön suh-

teesta. Ympäristösuhteella tarkoitetaan yksilön tai yhteisön ja ympäristön 

välistä vuorovaikutuksen kokonaisuutta. Ympäristösuhdetta voidaan tar-

kastella ympäristöherkkyyden, arvojen, tietojen, toiminnan, kehon toimin-

nan tai ekologian kautta. (Kokkonen 2013, 27, 35; Kurttio 1994, 110.) 

 

Henkilökohtainen ympäristösuhde rakentuu sekä jokaisen omista ympäris-

tökokemuksista että sosiaalisen ympäristön tuottamista käsityksistä. Lap-

suudessa ympäristösuhteen muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi lap-

sen ikä, persoonallisuus, mielikuvitus, pelot, kiinnostus, motoriset taidot ja 
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tiedonhalu. Myös fyysisen ympäristön toimintamahdollisuudet sekä sosi-

aalisen ympäristön tuki ja kiinnostus edistävät tai estävät positiivisen ym-

päristösuhteen kehittymistä. Oleellista on ihmisen vuorovaikutus luonnon, 

ympäristön, yksilön ja yhteisön välillä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 

18, 66–67.) 

 

Luonto voidaan määritellä ympäristön ekologiseksi ulottuvuudeksi, joka 

on läsnä kaikkialla. Luonto on kuitenkin moniselitteinen käsite, jota voi-

daan tarkastella eri näkökulmista. (Kokkonen 2013, 26.) Sue Elliot (2010) 

on esittänyt neljä erilaista lähestymistapaa ymmärtää luontoa. Sen voi aja-

tella olevan jossain kaukana sijaitseva villi ja koskematon erämaa, johon 

lähdetään seikkailemaan.  Toinen tapa on tehdä ero luonnon ja ihmisen te-

kemän välille. Talous- ja luonnontieteissä luonto taas nähdään raaka-

aineiden, materiaalien, tutkimuksen ja luokittelun kohteena. Neljäs tapa on 

ymmärtää luonto maapallon ekosysteemien ja elämän monimutkaisena 

kudoksena, jossa kaikki osat vaikuttavat toisiinsa ja ovat riippuvaisia toi-

sistaan. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 17–18.)  

 

Nykyään yhä useampi lapsi on vieraantunut luonnosta. Suora kosketus 

luontoon ei ole enää itsestäänselvyys vaan luontokuvan muodostumiseen 

vaikuttavat esimerkiksi televisio ja muu media. Siksi monille lapsille 

vaikkapa leijonat ja hait voivat olla tutumpia kuin talitiaiset ja koiranput-

ket. Luonnosta vieraantuminen aiheuttaa myös vieraantumista ihmisen 

elämän perusedellytyksistä. Kun elämän lähde, luonto, ei ole selkeästi nä-

kyvillä, siihen on helppo suhtautua piittaamattomasti. (Parikka-Nihti & 

Suomela 2014, 12; Nykänen & Kinnunen 1992, 9.) 

 

Willamon (2004, 42–45) mukaan yksi ympäristökasvatuksen tavoitteista 

on saada kasvatettavat kokemaan ja näkemään itsensä osana luontoa. Ih-

misen riippuvuutta luonnosta ei voi kieltää, sillä luonto on läsnä niin eli-

mistössä, hengitysilmassa, ravinnossa kuin myös rakennetussa ympäristös-

sä. Ihminen on luonnosta riippuvainen paitsi biologisena eliönä myös älyl-

lisenä olentona, jolla on esteettisiä ja eettisiä kokemuksia, arvoja ja miel-

tymyksiä (Nykänen & Kinnunen 1992, 9). Ympäristön laatu siis vaikuttaa 

sekä ihmisen fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Ihmisen on hel-

pompi muodostaa omakohtainen asenne ympäristönsuojeluun ymmärtäes-

sään olevansa itsekin osa luontoa. 

2.2 Ympäristökasvatuksen tavoitteita ja teorioita 

Ihmisen vaikutus koko maapallon ekosysteemin toimintaan on varsin rat-

kaiseva. Ympäristöongelmien syyt liittyvät pitkälti yhteiskunnallisesti 

muovautuneeseen elämäntapaamme ja niiden taustalla ovat eettiset ja ar-

voihin liittyvät kysymykset. Jotta maapallo säilyisi elinkelpoisena tuleville 

sukupolville, meidän on opittava hyvin nopeasti uudet, ympäristövastuul-

lisemmat ajattelun ja käyttäytymisen mallit. Ympäristökasvatusta tarvitaan 

maapallon nykytilan havaitsemiseen ja sen muuttamiseen. Ympäristökas-

vatuksella tavoitellaan ymmärrystä ja arvostusta ympäristöllemme. Moni-

muotoinen ympäristö on rikkaus, jota tulisi oppia vaalimaan. (Nykänen & 

Kinnunen 1992, 9; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 11; Raittila 2011, 208–

209.) 
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Vuonna 1977 Tbilisissä järjestetyssä YK:n ympäristökonferenssissa hy-

väksytyt ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat näyttäneet suuntaa ympäris-

tökasvatustyölle eri puolilla maailmaa. Tbilisin julistuksen mukaan ympä-

ristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa ihmisiä selvään tietoisuuteen ja 

huoleen taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja ekologisten tekijöiden 

keskinäisestä riippuvuudesta. Ympäristökasvatuksen kuuluisi mahdollistaa 

jokaiselle ihmiselle sellaiset tiedot, taidot, arvot, asenteet ja sitoutuminen, 

joita tarvitaan ympäristön suojeluun ja parantamiseen. Lisäksi ympäristö-

kasvatuksen tavoitteena on luoda yksilöille, ryhmille ja koko yhteiskun-

nalle uusia ympäristöön liittyviä toimintamalleja. (Aarnio-Linnanvuori 

2010, 10–11.) 

 

Ympäristökasvatuksen kokonaisvaltaisena tavoitteena on siis tukea ympä-

ristövastuullisten toimintatapojen omaksumista. Ympäristövastuullisuudel-

la tarkoitetaan sitä, että yksilö pyrkii oman osaamisensa ja toimintaympä-

ristönsä tarjoamien mahdollisuuksien mukaan toimimaan ympäristön kan-

nalta parhaalla mahdollisella tavalla. Mitään täydellistä optimitilannetta on 

kuitenkin mahdotonta määritellä vaan ympäristövastuullisuutta voidaan 

kuvata ennemminkin jatkumona, jolla yksilöt ja yhteisöt liikkuvat. Ympä-

ristövastuullisuus rakentuu tietojen ja taitojen lisäksi ympäristöarvoista 

sekä luottamuksesta omiin vaikutusmahdollisuuksiin.  

(Aarnio-Linnanvuori 2010, 10–12; Koskinen 2010, 91.)  

 

Ympäristövastuullista käyttäytymistä pyritään lisäämään vahvistamalla 

ihmisten ympäristötietoisuutta. Ympäristötietoisuudella tarkoitetaan koko-

naisuutta, jossa yhdistyy motivaatio sekä tieto ja taito toimia ympäristön 

kannalta myönteisesti. Ympäristötietoisuuden herääminen on sisäinen ke-

hitysprosessi, jossa yksilö alkaa vähitellen tiedostaa ympäristössään olevia 

ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ympäristötietoisuus kehittyy elämysten ja 

kokemusten kautta ympäristöä koskevan tietämyksen ja käsitysten laajen-

tuessa. Konkreettinen ympäristövastuullinen toiminta edellyttää kuitenkin 

ympäristötietoisuuden lisäksi todellisia toimintamahdollisuuksia. Ympä-

ristövastuullinen toiminta itsessään vaikuttaa myös ympäristötietoisuu-

teemme. (Harju-Autti 2011, 8; Cantell & Koskinen 2004, 63.) 

 

Hungerfordin ja Volkin malli (1990, kuvio 1) ympäristövastuullista käyt-

täytymistä selittävistä tekijöistä on vaikuttanut voimakkaasti myöhempään 

ympäristökasvatuskirjallisuuteen. Mallin mukaan ympäristövastuullisuu-

den perustana on ympäristöherkkyys, jolla tarkoitetaan kykyä aistia ja ha-

vainnoida omaa ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä tuntea em-

patiaa ympäristöä kohtaan. Lisäksi ihmisen tulee kokea ympäristöasioilla 

olevan hänelle jokin henkilökohtainen merkitys. Ympäristövastuullisen 

käyttäytymisen synnyn kulmakivi on voimaantuminen, joka on kuitenkin 

jäänyt liian vähälle huomiolle käytännön ympäristökasvatustyössä. Voi-

maantuminen antaa ihmiselle tunteen siitä, että hänen toiminnallaan on ai-

dosti merkitystä. (Cantell & Koskinen 2004, 61–62.) 
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Kuvio 1. Hungerfordin ja Volkin ympäristövastuullisuuden malli (Koski-Lammi & 

Savolainen 2008.) 

2.3 Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa 

Ympäristökasvatusta voidaan pitää elinikäisenä oppimisprosessina, jonka 

pohja luodaan varhaislapsuudessa. Ympäristökasvatuksen toteuttaminen 

varhaiskasvatuksessa on tärkeää, koska lapsuus muodostaa perustan mo-

nille ympäristöön liittyville arvoille, käsityksille ja tavoille toimia ympä-

ristöä säästävästi. Lapset ottavat mallia ja saavat vaikutteita erityisesti so-

siaalisesta ympäristöstään. Päiväkodin ympäristökasvatus ei vaadi kasvat-

tajilta ihmeitä vaan tavallisten asioiden tekemistä hieman uudella tavalla 

tietoisena toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja esimerkin vaikutuksesta 

lapseen. Ympäristökasvatus ei ole erillinen osa kasvatusta vaan siinä on 

viime kädessä kyse kokonaisvaltaisesta elämäntavasta, ei vain irrallisista 

askareista tai toimintatuokioista. (Kurttio 1994, 13, 110; Parikka-Nihti & 

Suomela 2014, 11, 21, 31.) 

 

Pienten lasten ympäristökasvatuksen lähtökohtana on lapsen kokonaisval-

tainen kehittyminen. Ympäristökasvatuksessa tulisi pyrkiä huomioimaan 

sekä lapsen keho, sydän että pää eli toisin sanoen fyysinen, kognitiivinen 

ja emotionaalinen kehitys. Kehollisuus liittyy toimintaan ympäristössä ja 

ympäristön puolesta, sydän tunnesiteen luomiseen luontoa kohtaan ja pää 

ympäristöä koskevan tiedon omaksumiseen. Lapsen sosiaalinen ympäristö 

voi parhaimmillaan tukea näitä kaikkia ulottuvuuksia. (Parikka-Nihti & 

Suomela 2014, 28.)  

 

Alle kouluikäisten lasten ympäristökasvatuksessa painottuu kokemukselli-

suus ja toiminnallisuus. Nämä molemmat ovat yleisiä periaatteita myös 

suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Muita pienten lasten ympäristökasva-

tuksen kriteerejä ovat kiireettömyys, turvallisuus, totuudellisuus, sosiaali-

suus, joustavuus ja lapsikeskeisyys. Vaikka ympäristökasvatuksen tavoit-
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teet ovat haastavia, päiväkodin ympäristökasvatuksen pitäisi olla ennen 

kaikkea iloista, voimaannuttavaa, osallistavaa ja innovatiivista. (Raittila 

2011, 213; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 36; Kurttio 1994, 114.) 

 

Tunnetuin ympäristökasvatuksen malli on Palmerin puumalli (1998, kuva 

1), joka toimii usein perustana ympäristökasvatuksen suunnittelulle ja to-

teuttamiselle myös varhaiskasvatuksessa. Mallin mukaan ympäristökasva-

tukseen tulisi kuulua oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä ja 

toimiminen ympäristön puolesta. Kaiken taustalla eli puun juurina ovat 

merkittävät ympäristöön liittyvät elämänkokemukset erityisesti lapsuudes-

sa. Ympäristökasvatuksen toimintatavat muodostavat jatkumon ympäris-

töherkkyyden herättelystä ympäristön tuntemiseen ja omien kulutusvalin-

tojen vaikutusten ymmärtämiseen. Uudemmat ympäristöasenteisiin liitty-

vät tutkimukset ovat korostaneet osallisuuden, voimaantumisen ja yhteen-

kuuluvuuden merkitystä ympäristövastuullisen toiminnan edistämisessä. 

Siksi Palmerin puumallia on täydennetty näillä ulottuvuuksilla ja nykyään 

puhutaankin niin sanotusta laajennetusta puumallista. (Aarnio-Linnanvuori 

2010, 13–15; Nordström 2004, 116; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 23–

24.) 

 

                                    

Kuva 1. Laajennettu Palmerin puumalli (Reunamo & Suomela 2013, 92.) 
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Oppiminen ympäristössä tarkoittaa päiväkodissa ulkoilua, retkeilyä ja toi-

mimista mahdollisimman luonnonmukaisessa ympäristössä kuten lähimet-

sässä. Monipuolinen luonnonympäristö tarjoaa lapsille virikkeitä ja mah-

dollisuuksia oppimiseen, ruokkii lasten luovuutta ja tukee näin lasten ko-

konaisvaltaista kehitystä. Vaihtelevassa maastossa liikkuminen kehittää 

lasten hieno- ja karkeamotoriikkaa. Vaikeista paikoista selviäminen lisää 

lapsen itsetuntemusta ja luottamusta omiin kykyihin. Ulkoilupainotteinen 

toiminta ehkäisee myös lasten ja kasvattajien sairastumisia. (Parikka-Nihti 

& Suomela 2014, 26; Nikkinen 2000, 16, 50.) 

 

Tavoitteellinen ympäristökasvatustoiminta päiväkodissa ei kuitenkaan ole 

pelkkää luonnossa oleskelua vaan leikit, laulut ja sadut ovat tärkeä osa si-

tä. Myös taidetta voidaan käyttää hyväksi luontokokemusten luomisessa, 

ympäristöherkkyyden herättelyssä ja luontosuhteen vahvistamisessa. 

Draamaa voidaan soveltaa ympäristössä oppimiseen, kun tavoitellaan vah-

voja elämyksiä, sosiaalisuutta ja empatiaa ympäristöä kohtaan. Oppimi-

seen ympäristössä liittyy sekä esteettinen, eettinen että emotionaalinen 

ulottuvuus. (Nordström 2004, 118–122; Raittila 2011, 215.) 

 

Cornellin (1979) mukaan ympäristön kohtaamisen tulisi olla lapselle 

hauskaa ja nautinnollista, koska silloin on otollisin hetki oppimiseen 

(Nordström 2004, 118). Sosiaalinen ja fyysinen ympäristö eivät saisi ra-

joittaa lasten löytämisen ja keksimisen iloa. Liian yksitoikkoinen toimin-

taympäristö voi osaltaan estää lapsen kehityksen kannalta tärkeitä proses-

seja. Lapsi tarvitsee kontaktin luonnonvaraiseen ympäristöön ymmärtääk-

seen ihmisen riippuvuuden luonnosta. Ympäristössä oppiminen tukee eri-

tyisesti ympäristöherkkyyttä, jota voidaan vahvistaa erilaisten aistiharjoi-

tusten avulla. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 11, 19, 30; Aarnio-

Linnanvuori 2010, 14.)  

 

Ulkoilu joka säällä vuoden ympäri antaa lapsille elämyksiä, joista syntyy 

unohtumattomia muistoja. Lapsuuden myönteisillä ympäristökokemuksilla 

on todettu olevan hyvin suuri merkitys ympäristövastuullisuuteen kasva-

miselle. Ympäristöä säästävän elämäntavan oppii herkimmin ihminen, jo-

ka on kohdannut luonnon ja nähnyt, miten ihmisen vaikutukset luontoon 

näkyvät hänen omassa ympäristössään. Osallisuuden ja yhteenkuuluvuu-

den tunteet lisäävät ympäristökokemusten merkittävyyttä. (Nikkinen 2000, 

30; Nykänen & Kinnunen 1992, 12; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 23.) 

 

Oppiminen ympäristöstä tarkoittaa ympäristökasvatuksen tiedollista puol-

ta. Päiväkodissa on tärkeintä tutustua lasten lähiympäristöön, sillä se luo 

pohjan laajempien kokonaisuuksien ymmärtämiselle. Lapset oppivat par-

haiten itse tekemällä ja kokemalla eli ympäristöä havainnoimalla ja tutki-

malla. Lapsilla on luontainen uteliaisuus ja kiinnostus luontoa ja sen ilmi-

öitä kohtaan. Luonnosta löytyy loputtomasti erilaisia materiaaleja ja elä-

mänmuotoja lasten kanssa tutkittavaksi. Keräilemällä, lajittelemalla ja ver-

tailemalla lapsi laajentaa käsitteitään erilaisista luonnosta löytyvistä asiois-

ta. Ympäristöstä oppimisessa voidaan hyödyntää teema- ja projektityös-

kentelyä, johon kuuluu oleellisesti myös työn dokumentointi. (Nordström 

2004, 131; Nikkinen 2000, 28, 33.) 
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Pienillä lapsilla on kyky hämmästellä ja ihmetellä, sillä heillä ei ole vielä 

paljoakaan elämänkokemusta tai tietoa asioista. Lasten kysymyksiä ei saisi 

koskaan sivuuttaa välinpitämättömästi, vaikka ne tuntuisivatkin aikuisen 

mielestä tyhmiltä. Kyselemällä lapset hankkivat tietoa ja muodostavat tie-

torakenteita ilmiöistä ja asioista. Heille ei kuitenkaan pidä antaa liian val-

miita vastauksia vaan heitä tulisi auttaa oivaltamaan itse asioita ja otta-

maan vastuuta omasta oppimisestaan. Lapsia ei pidä myöskään kuormittaa 

ympäristöongelmilla, sillä liika tieto ongelmista herättää lapsissa vain pel-

koa, ahdistusta ja lamaannusta. Tärkeintä on empatian herättäminen ympä-

ristöä kohtaan ja ympäristöstä huolehtimisen opetteleminen. (Nikkinen 

2000, 33–34; Nykänen & Kinnunen 1992, 12; Parikka-Nihti & Suomela 

2014, 26.)   

 

Osallistumalla konkreettiseen toimintaan ympäristön puolesta lapset saa-

vat kokemuksia siitä, että he osaavat tehdä ympäristön kannalta merkittä-

viä asioita. Lapset oppivat nopeasti ympäristövastuullisen käyttäytymisen 

perusteita, jos heille näytetään siihen mallia ja toiminta perustellaan. Siksi 

koko päiväkodin henkilökunnan tulisi olla sitoutunut ekologisesti kestä-

viin toimintatapoihin, joihin kuuluvat esimerkiksi ympäristöystävälliset 

hankinnat, resurssiviisas ruokahuolto, kierrätys, jätteiden lajittelu, huolen-

pito omasta lähiympäristöstä sekä energian säästäminen. Ennen kuin kas-

vattaja voi antaa ympäristön kannalta positiivista mallia, hänen tulee tie-

dostaa omat ympäristöarvonsa ja henkilökohtaiset valintansa, joihin toi-

mintansa perustaa. Vaikka lasten voimavarat ovat suuressa ympäristövas-

tuullisuuden kysymyksessä melko pienet, kasvattajien tulisi itse uskoa 

pienten pisaroiden suureen vaikutukseen. (Kurttio 1994, 17; Parikka-Nihti 

& Suomela 2014, 12; Raittila 2011, 217–218.) 

 

Toimiminen ympäristön puolesta on ennen kaikkea arvokasvatusta. Tär-

keitä arvoja ympäristökasvatuksessa ovat ympäristön ja toisten ihmisten 

huomioiminen, välittäminen ja yhteinen vastuunkanto. Jos lapset oppivat 

kunnioittamaan luontoa pienissä, heitä lähellä olevissa arkisissa asioissa, 

he tulevat aikuisena todennäköisesti varjelemaan elämää myös laajemmal-

la tasolla. Nyky-yhteiskunnassa taloudelliset arvot menevät usein ympäris-

tön edelle. Ympäristökasvatusta tarvitaan, jotta ihmiselle selviäisi, mikä 

on todella tarpeellista ja tärkeää. Ihmisen perustarpeet eivät ole koskaan 

ekologisesti mielettömiä. Kasvatuksessa tulisi kuitenkin varoa syyllistä-

mästä lapsia ja heidän vanhempiaan, koska se herättää yleensä vain uhmaa 

ja puolustuskannalle asettumista. (Nykänen & Kinnunen 1992, 10–12; Pa-

rikka-Nihti & Suomela 2014, 31; Nikkinen 2000, 28.) 

2.4 Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuksessa puhutaan nykyään sekä ympäristökasvatuksesta että 

kestävän kehityksen kasvatuksesta. Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran 

(2012) mukaan käsitteet ovat rinnakkaisia, mutta niiden painotuksissa on 

eroa. Kestävän kehityksen kasvatus tuo selkeämmin esiin kestävän kehi-

tyksen eri ulottuvuudet eli ekologisen, taloudellisen, sosiaaliseen ja kult-

tuurisen kestävyyden, kun taas ympäristökasvatus painottaa erityisesti 

ekologista ulottuvuutta. Kestävä kehityksen kasvatuksen voidaan ajatella 

laajentaneen perinteistä ympäristökasvatusta tuomalla siihen mukaan vah-
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vemman sosiaalisen, osallistavan ja yhteiskunnallisen näkökulman. Sekä 

kestävän kehityksen kasvatuksen että ympäristökasvatuksen tavoitteena on 

yksilöiden tai yhteisöjen arvojen, tietojen, taitojen ja toimintatapojen 

muuttaminen kestävän kehityksen mukaisiksi. (Parikka-Nihti & Suomela 

2014, 21–22; Kokkonen 2013, 20.) 

 

Kestävä kehitys on moniulotteinen käsite, joka voidaan ymmärtää eri nä-

kökulmista riippuen siitä, millaisessa suhteessa luonnon, yhteiskunnan ja 

talouden katsotaan olevan toisiinsa. Brundtlandin Yhteinen tulevaisuu-

temme -raportti (1987) määrittelee kestävän kehityksen kehitykseksi, joka 

tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuut-

ta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävän kehityksen tavoitteena on toisin sa-

noen taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdolli-

suudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvata ympäristön kanto-

kyvyn, luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurien kirjon säilyminen. 

(Luomi, Paananen, Viberg & Virta 2010, 9; Parikka-Nihti 2011, 12, 21.) 

 

Kestävä kehitys voidaan jakaa eri osa-alueisiin, jotka ovat ekologinen, so-

siaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys. Näiden osa-alueiden oli-

si tärkeää olla keskenään tasapainossa niin ympäristön kuin ihmistenkin 

hyvinvoinnin kannalta. Kestävän kehityksen toimikunnan (2006) mukaan 

tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle, jos sosiaalista, kulttuurista ja ta-

loudellista hyvinvointia opitaan ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta 

ja luonnonvaroja vähentämättä ja luonnon kestokykyä ylittämättä. (Parik-

ka-Nihti 2011, 13; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 36.)  

 

Ekologiseen kestävyyteen kuuluu luonnon monimuotoisuuden turvaami-

nen, luonnonvarojen vastuullinen käyttö, uusiutuvan energian käytön li-

sääminen, saasteiden vähentäminen sekä luonnon havainnointi, luonnosta 

nauttiminen ja siitä oppiminen. Taloudellinen kestävyys pyrkii tasapainoi-

seen kasvuun, joka ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai 

luonnonvarojen hävittämiseen. Siihen kuuluu tuotteiden ja palveluiden 

kestävä tuottaminen, vastuullinen kuluttaminen ja innovatiivisuuden ko-

rostaminen. (Wolff 2004, 24; Parikka-Nihti 2011, 29.) 

 

Sosiaalisella kestävyydellä tarkoitetaan ihmisten välistä tasa-arvoa, yh-

teiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista, yhteisöllisyyttä, yksi-

lön vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämäänsä sekä osallisuutta yh-

teiskunnassa. Kulttuuriseen kestävyyteen puolestaan kuuluu suvaitsevai-

suus, oman kulttuurisen ja historiallisen taustan tunteminen, etiikka, käyt-

täytyminen sekä taide ja esteettisyys. (Pohjola & Särkelä 2011, 14; Parik-

ka-Nihti 2011, 29.) 

 

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 21 nostaa kasvatuksen 

keskeiseksi työvälineeksi kohti kestävää kehitystä. Sen ei kuitenkaan ole 

aina ajateltu koskevan päiväkoti-ikäisiä lapsia vaan kestävän kehityksen 

edistämiseen varhaiskasvatuksessa on alettu kiinnittää enemmän huomiota 

vasta viime vuosina. Teema sisältyy Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teisiin (2005) ja sen tulee näkyä myös yksikkökohtaisissa varhaiskasvatus-

suunnitelmissa. Kestävä kehitys oli muun muassa Lastentarhanopettajalii-

ton toiminnallinen teema vuosina 2010–2013. (Parikka-Nihti 2011, 6, 28.) 
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Lapset nähdään monesti tulevaisuuden tekijöinä eikä yhdenvertaisina kan-

salaisina, joille tulisi antaa mahdollisuus vaikuttaa asioihin tässä ja nyt. 

Kasvattajat ovat usein kokeneet kestävän kehityksen vieraaksi aiheeksi ja 

haastavaksi toteuttaa pienten lasten kanssa. Siksi kasvattajien työn tueksi 

on julkaistu kestävän kehityksen opas Keke päiväkodissa (2010), jonka 

avulla päiväkoti voi suunnitella itselleen sopivan tavoitteellisen ja toimin-

nallisen kestävän kehityksen ohjelman. Oppaan mukaan päiväkotien teh-

tävänä on tukea lasten kasvua kestävään elämäntapaan ja päiväkodin arki-

nen toiminta tulisi järjestää siten, että ympäristöä kuormitetaan mahdolli-

simman vähän. (Luomi ym. 2010, 7-9; Parikka-Nihti 2011, 8.) 

 

Tarkasteltaessa varhaiskasvatuksen arvopohjaa ja toimintaa on havaitta-

vissa, että oikeastaan kaikki päiväkodin toiminta kietoutuu tavalla tai toi-

sella kestävään kehitykseen. Sen teemat ovat monipuolisia ja siksi niitä on 

helppo liittää kaikkiin varhaiskasvatussuunnitelman sisällöllisiin orientaa-

tioihin. Kestävä kehitys ei siis ole mikään erillinen tai ylimääräinen kasva-

tuksen osa-alue vaan se tulisi liittää oleelliseksi ja luontevaksi osaksi päi-

väkodin arkea ja koko toimintakulttuuria. (Luomi ym. 2010, 9, 41; Parik-

ka-Nihti & Suomela 2014, 149.) 

 

Päiväkoti-ikäisten lasten kohdalla kestävä kehitys tarkoittaa pieniä päivit-

täisiä tekoja, ajattelun ja taitojen kasvamista, lapsen kuulemista, oppimis-

ympäristön laajentamista sekä teemoihin liittyviä yhteisiä tapahtumia ja 

tempauksia. Kestävän kehityksen kasvatuksen tulisi pohjautua leikkiin ja 

leikinomaiseen toimintaan. Oleellista on, että lapset pääsevät osallistu-

maan päätöksentekoon ja kestävän kehityksen työn toteuttamiseen. Kestä-

vän kehityksen kasvatus on vastuun antamista ja vastuun kantamista. 

Vaikka pyrkimykset koko ihmiskunnan hyvinvoinnin turvaamisesta nyt ja 

tulevaisuudessa voivat vaikuttaa haastavilta, ne pelkistyvät varhaiskasva-

tuksessa jokaisen kasvattajan ja kasvatettavan osallisuuteen ja vastuuseen 

jokapäiväisessä elämässä. (Parikka-Nihti 2011, 9, 15; Luomi ym. 2010, 7–

9; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 36.) 

3 LAPSEN OSALLISUUS 

Osallisuus on yksi ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuk-

sen peruspilareista (Koskinen 2004, 138). Jotta ympäristökasvatuksen ta-

voitteet toteutuisivat tulevaisuudessa entistä paremmin, lasten osallisuu-

teen varhaiskasvatuksessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota (Reunamo 

& Suomela 2013). Tässä luvussa esitellään osallisuuteen liittyviä käsitteitä 

sekä Leena Turjan (2011) laatiman mallin osallisuuden rakentumisesta. 

Tämän jälkeen tarkastellaan lapsen osallisuutta varhaiskasvatuksessa ja 

pohditaan osallisuuden merkitystä ympäristökasvatuksen näkökulmasta. 

 

Kasvatuksessa on pohjimmiltaan kysymys lapsen ja kasvattajan välisestä 

valtasuhteesta. Kasvattaja säätelee tätä suhdetta sen mukaan, millaisia kä-

sityksiä hänellä on lapsen perusolemuksesta ja asemasta sekä oppimisen ja 

kehityksen luonteesta. Kasvattajan käsitykset lapsuudesta vaikuttavat siis 

siihen, miten itseohjautuvasti lapsen ajatellaan kykenevän toimimaan ja 
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miten hänen oppimistaan ja kehitystään pyritään ohjaamaan. (Turja 2011, 

42.) 

 

Perinteisesti on ajateltu, että kasvatuksen ensisijainen tehtävä on valmistaa 

lapsia aikuisuuteen. Lapsia on siis pidetty ikään kuin keskeneräisinä ja 

osaamattomia eikä lapsuudella ole nähty olevan itseisarvoa. Siksi lasten 

rooli varhaiskasvatuksessa on ollut toimia lähinnä passiivisena vastaanot-

tajana. Kasvatusajattelu on kuitenkin ollut jo 1990-luvulta lähtien muutok-

sessa ja nykyään lapsia halutaan pitää aktiivisina ja aloitteellisina toimi-

joina, jotka hakevat monin keinoin valtaa ja omaa tilaansa vuorovaikutuk-

sessa. Lisäksi kasvatuskeskustelun painopiste on siirtymässä lasten yksi-

löllisyydestä kohti yhteisöllisyyden merkityksen korostamista. (Turja 

2011, 42–46.) 

 

Toimijuudella tarkoitetaan lapsen mahdollisuuksia ja pätevyyttä toimia it-

senäisesti ulkoisesta ohjauksesta riippumattomana. Kokemus itsestä toimi-

jana tarkoittaa kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista. Osallisuuden 

kokemus on toisin sanoen lapsen tunne omasta toimijuudestaan. Osallistu-

va toimijuus on sekä yksilöllisen että yhteiskunnallisen kehityksen ehto. 

Vaikuttaminen maailmaan pieniltäkin tuntuvien arkisten ratkaisujen kautta 

antaa toivoa ja mielekkyyttä elämään. Liiallista itsenäisyyttä ei kuitenkaan 

pidä ihannoida, sillä liika vastuu lisää stressiä ja vähentää siten lapsen 

aloitteellisuutta. (Mäkelä 19–21; Lehtinen 2009, 92; Parikka-Nihti & 

Suomela 2014, 52.) 

 

Osallistumisella tarkoitetaan yksilön aktiivista mukana oloa yhteisön toi-

minnassa.  Osallistuminen on aina omaehtoista eli se käynnistyy yksilön 

omasta tarpeesta tai halusta toimia. Osallistumisen ja osallisuuden ero on 

se, että toimintaan voi osallistua mekaanisesti ja passiivisesti ilman omaa 

vaikutusvaltaa. Osallisuuden tunne syntyy kuitenkin aina osallistumisen 

tai osallistamisen kautta. Jotta osallistumisesta hyötyisivät niin osalliset 

yksilöinä ja yhteisönä kuin heidän toimintaympäristönsäkin, osallistumi-

sessa tulee pyrkiä mielekkyyteen ja vaikuttavuuteen. Osallistumisen kautta 

lapsi oppii erilaisia tietoja taitoja, ajattelun ja toiminnan hallitsemista, 

oman mielipiteen ilmaisemista, toisten näkemysten huomioonottamista ja 

kompromissien tekoa. Osallistuminen vaatii kuitenkin aina harjoittelua. 

(4V-hanke 2011; Koskinen 2010, 92–93; Parikka-Nihti 2011, 38; Lehtinen 

2009, 105.) 

 

Osallistamisella tarkoitetaan puolestaan yksilöiden tai yhteisöjen tukemis-

ta, kannustamista tai kehottamista osallistumaan toimintaan tai päätöksen-

tekoon. Tarve ja motivaatio osallistua tulevat siis silloin osallistujan ulko-

puolelta. Osallistamisella pyritään kuitenkin siihen, että toiminta nousisi 

lopulta toimijoista itsestään. Osallistajan roolina on aluksi mahdollistaa ja 

tukea osallistumista ja vähitellen tehdä itsensä tarpeettomaksi. Osallista-

minen mahdollistaa toimijuuden sellaisillekin yksilöille, jotka eivät muu-

ten tulisi toimineeksi. Toimintaan osallistamisen kautta yksilöt voivat 

voimaantua aktiivisiksi, omaehtoisesti osallistuviksi kansalaisiksi. (4V-

hanke 2011; Koskinen 2010, 93–94.) 
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Sekä osallistamisella että osallistumisella pyritään mahdollistamaan lasten 

osallisuus toiminnassa. Osallisuudella tarkoitetaan yksilön omaa kokemus-

ta omien kykyjen riittävyydestä, oman roolin merkityksellisyydestä ja vas-

tuun saamisesta omassa yhteisössään. Toisin sanoen osallisuus muodostuu 

voimaantumisen ja valtautumisen tunteista. Osallisuus on yhdessä elämi-

seen liittyvä kokemus, sillä kukaan ei voi olla yksin osallinen. Osallisuus 

syntyy aina vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja siihen liittyy tunne yhtei-

söön ja yhteiskuntaan kuulumisesta. Osallisuuden vastakohtana voidaan-

kin pitää osattomuutta, joka Koskisen (2009) mukaan tarkoittaa totaalista 

ulkopuolisuuden kokemusta sekä lannistumista omassa ympäristössä ja 

elämässä. Kaikki osallisuuden tai osattomuuden kokemukset jättävät jäl-

kensä lapseen. (Mäkelä 2011, 17; Parikka-Nihti 2011, 34–35; Parikka-

Nihti & Suomela 2014, 47–48; Koskinen 2010, 138.) 

 

Voimaantumisella tarkoitetaan prosessia, jonka kautta yksilön halu toimia 

kasvaa. Voimaantunut ihminen kokee oman roolinsa yhteisössä merkityk-

sellisenä ja hän luottaa omiin kykyihinsä vaikuttaa. Voimaantuminen on 

toiminnassa rakentuva saavutus, joka edellyttää aktiivista osallistumista ti-

lanteeseen ja omien toimintaresurssien onnistunutta hyödyntämistä. Voi-

maantumisessa korostuu sisäinen vahvistuminen ja se, että ihminen kokee 

olevansa tasapainossa itsensä ja ympäristön kanssa. (Aarnio-Linnanvuori 

2010, 12–13; Lehtinen 2009, 107–108; Parikka-Nihti 2011, 36.) 

 

Valtautumisella puolestaan tarkoitetaan prosessia, jossa yksilö kokee saa-

vansa valtaa ja mahdollisuuksia toimia omassa yhteisössään. Valtautumi-

nen merkitsee toimijan näkökulmasta vallan ja toimintamahdollisuuksien 

saamista ja vallanpitäjän näkökulmasta vallan jakamista tai luovuttamista 

pois. Voimaantuminen ja valtautuminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. (Kos-

kinen 2010, 93–95.) 

3.1  Osallisuuden moniulotteisuus 

Osallisuuden rakentumista on pyritty kuvaamaan erilaisten mallien avulla.  

Leena Turjan laatima malli (2011, kuvio 2) rakentuu Hartin (1992) ja 

Shierin (2001) osallisuuden mallien pohjalle. Sen avulla voidaan tarkastel-

la lasten osallisuuden moniulotteisuutta käytännön varhaiskasvatustyössä. 

 

Ensimmäinen ulottuvuus muodostuu lasten valtaistumisen asteesta, jossa 

tarkastellaan osallisuutta aikuisten ja lasten välisenä valtasuhteena. Lapsen 

osallisuus alkaa mukanaolosta muiden rakentamassa toiminnassa. Seuraa-

vat valtautumisen tasot ovat kuulluksi tuleminen ja vaihtoehdoista valit-

seminen. Vähitellen edetään tasolle, jossa lapset tekevät jo omia aloitteita 

ja aikuisten roolina on vain avustaa toiminnan toteutuksessa. Korkeinta 

osallisuuden tasoa edustavat kuitenkin yhteistoiminnallisuus ja tasavertai-

nen aloitteiden teko sekä asioista neuvottelu lasten ja aikuisten kesken. 

Lasten valtaistumisen taso voi vaihdella tilanteesta toiseen eikä esimerkik-

si tiettyä päiväkotiryhmää voi määritellä vain yhdellä osallisuuden portaal-

la toimivaksi. (Turja 2011, 49–50.)  

 

Osallisuuden toinen ulottuvuus koskee osallisuuden aihetta ja vaikutuspii-

riä eli ketä se tilanne, toiminta tai asia koskee, johon osallistutaan ja jossa 
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vaikutetaan. Yleensä lapset saavat vaikuttaa henkilökohtaisiin asioihinsa, 

kuten siihen, miten paljon he syövät tai juovat. Lisäksi lapset pääsevät va-

paan leikin aikana vaikuttamaan keskinäiseen toimintaansa. Harvemmin 

lapsia sen sijaan otetaan mukaan neuvottelemaan ja päättämään asioista 

yhdessä aikuisten kanssa. Laajempien projektien ideointi ja suunnittelu, 

toimintatilojen muokkaus ja uusien lelujen hankinta ovat yleensä vain ai-

kuisten vastuulla kuten myös sääntöjen ja päivärytmin laatiminen. Lasten 

osallisuus voi koskea omaa päiväkotiryhmää laajempaakin yhteisöä. Lap-

set voivat osallistua esimerkiksi päiväkodin pihapiirin, uuden päiväkodin 

tai leikkipuiston suunnitteluun ja rakentamiseen. (Turja 2011, 50.) 

 

Mallin kolmannella eli ajallisella ulottuvuudella tarkoitetaan osallisuuteen 

liittyvän toiminnan ja sen vaikutusten kestoa. Lasten on helpompi päästä 

vaikuttamaan kertaluonteiseen toimintaan kuin pysyvämpiin asioihin. Pit-

käkestoiset projektit tukevat kuitenkin paremmin lasten osallisuutta. (Turja 

2011, 51.) 

 

Osallisuudessa on aina kyse henkilökohtaisesta osallisuuden tunteesta, jota 

kuvataan mallissa sydämellä. Lasten osallisuus konkretisoituu toiminta-

prosessissa ja se voidaan jakaa ideointi-, suunnittelu, päätöksenteko-, toi-

meenpano-, arviointi- ja osallistumisosallisuuteen. Lapset tulisi siis ottaa 

mukaan toiminnan jokaiseen vaiheeseen aina toiminnan ideoinnista loppu-

arviointiin. Jotta lapset voivat osallistua toimintaprosessin eri vaiheisiin, 

heillä on oltava riittävästi tietoa yhteisönsä toiminnan tavoitteista, sen 

elämää säätelevistä asioista sekä omasta roolistaan yhteisössä. Lisäksi las-

ten pitäisi voida käyttää päiväkodin materiaalisia resursseja eli tiloja ja vä-

lineitä, joita toimintaan tarvitaan. (Turja 2011, 50–51.) 

 

 

Kuvio 2. Malli lapsen osallisuuden moniulotteisuudesta (Turja 2011, 49) 
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3.2  Lasten osallisuus päiväkodissa 

Päiväkodissa toteutettava varhaiskasvatus on ryhmässä tapahtuvaa kasvua, 

kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) 

lapsen osallisuus nostetaan esiin niin varhaiskasvatuksen arvopohjassa, 

kasvatuspäämäärissä kuin kasvatuksen toteuttamiseen liittyvissä yhteyk-

sissä. Asiakirjassa tuodaan selkeästi esiin lapsen oikeus tulla ymmärretyk-

si ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti, lasten kokemuksien ja 

mielipiteiden kunnioittaminen ja huomioon ottaminen sekä lasten osallis-

tuminen kasvatustoimintaan ja ympäristöjen suunnitteluun, rakentamiseen 

ja arviointiin. (Turja 2011 44, 48; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 51.) 

 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu muun muassa Yhdis-

tyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Osallisuus 

mainitaan yleissopimuksessa kuudessa eri artiklassa, jotka käsittelevät lap-

sen identiteetin kehittymistä, autonomiaa, valinnan vapautta ja osallistu-

mista itseään koskevaan päätöksentekoon. Sopimuksessa todetaan, että ar-

tiklojen ja tulisi toteutua kaikilla lapsen elämän alueilla, myös kodin ulko-

puolisessa kasvatuksessa. (Lapsen oikeuksien yleissopimus, 1989.) 

 

Päiväkodin arki tarjoaa monenlaisia sekä spontaaneja että tietoisesti järjes-

tettyjä mahdollisuuksia lasten osallisuudelle. Päiväkotia voidaan pitää las-

ten tilana, jossa lasten omat toimintatavoitteet elävät rinnakkaiseloa ai-

kuisten toimintatavoitteiden kanssa. Päiväkodissa lasten tulisi voida raken-

taa tietoa, ympäristöä, kulttuuria ja omaa identiteettiään muiden yhteisönsä 

jäsenten kanssa sekä kokea olevansa arvokkaita yhteisölleen nimenomaan 

lapsina eikä vain tulevaisuuden aikuisina. Kasvattajien olisi hyvä nähdä 

lapset omista lähtökohdistaan toimivina aktiivisina, tuottavina ja kommu-

nikoivina toimijoina sekä yhteiskunnallisina vaikuttajina. Haasteena on, 

miten kasvattajien tulevaisuussuuntautuneet ja lasten nykyhetkeen keskit-

tyvät intressit sekä erilaiset merkityksenannot voidaan sovittaa yhteen ar-

jen toiminnassa. Lasten ja aikuisten aito yhteinen neuvottelu, ideointi ja 

suunnittelu ovat todellista osallisuutta. (Turja 2011, 45, 48; Lehtinen 2009, 

90.) 

 

Lasten osallisuus ilmenee päiväkodin arjessa yhteisöllisenä ja tasa-

arvoisena toimintakulttuurina, lasten aloitteellisuutena ja toimintaan sitou-

tuneisuutena. Toimintaan voi osallistua esimerkiksi kielellisesti, non-

verbaalisesti, fyysisesti, sosiaalisesti tai konkreettisesti. Osallistuminen on 

sitä osallisempaa, mitä enemmän lasten oma suunnittelu, päätöksenteko, 

toiminnan organisointi ja lopputulos tulevat esille toiminnassa. Osallistu-

misen kautta lasten pätevyys, vastuullisuus ja sitoutuminen toimintaan li-

sääntyvät. (Koskinen 2010, 92; Lehtinen 2009, 104–105; Parikka-Nihti & 

Suomela 2014, 52.) 

 

Lapsen osallisuuden toteutumiseen vaikuttavat päiväkodin toimintakult-

tuuri sekä kasvattajien käsitykset lapsuudesta. Jos lapsi nähdään vain ai-

kuisten suunnitteleman toiminnan kohteena ja passiivisena vastaanottaja-

na, ei lapsen osallisuus toteudu. Toisaalta aikuisten kiire ja vuorovaikutus-

taitojen puutteet estävät usein lasten kokemusten kuulemisen ja huomioi-

misen. Kasvattajat voivat myös pelätä, että lasten osallisuuden lisääntyessä 

he vaarantavat oman auktoriteettinsa ja asemansa asiantuntijoina. Lasten 
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osallistuminen ei kuitenkaan tarkoita vallan siirtämistä kokonaan lapsille, 

vaan lasten näkemysten huomiointi vain vahvistaa kasvattajan arvostusta 

lasten silmissä. Kasvattajien tulisikin käydä arvokeskustelua ja reflektoida 

omaa toimintaansa. Lasten osallisuuden mahdollistaminen on ennen kaik-

kea luottamuksen osoittamista heitä kohtaan. (Aula 2011, 35; Parikka-

Nihti & Suomela 2014, 53; Turja 2011, 52.) 

 

Koska osallisuus on yksilön oma kokemus, sitä ei voi kukaan toinen hä-

nelle suoranaisesti tuottaa. Lapsen osallisuutta voidaan kuitenkin tukea 

luomalla rakenteita, joiden kautta lasten ääni tulee esille. Osallisuuden 

mahdollistamiseksi tarvitaan avointa ja aitoa dialogia aikuisten ja lasten 

välillä. Pienten lasten osallisuus lähtee vuorovaikutustilanteista, joissa he 

saavat konkreettisia kokemuksia kuulluksi tulemisesta ja vaikuttamisesta 

heille itselleen läheisissä asioissa. Jos lapsi otetaan vakavasti ja hänen nä-

kökulmaansa suhtaudutaan kunnioituksella, hän kokee voimaantumista. 

Lapsia voidaan kuulla myös näennäisesti, jolloin lasten mielipiteitä ei ote-

ta aidosti huomioon päätöksenteossa. Tämä on vahingollista, sillä se lisää 

lasten osattomuuden tunnetta. (Parikka-Nihti 2011, 15, 34–38; Turja 2011, 

47.) 

 

Osallisuuden kokemukset ovat tärkeä edellytys lapsen oppimiselle. Lapsen 

osallisuuden taso vaikuttaa oleellisesti siihen, miten syvällisestä ja millai-

sesta oppimisesta on kyse. Sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys korostaa 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteisön merkitystä oppimisessa. Sen mu-

kaan tieto ei ole lapsen ulkopuolella vaan lapsi rakentaa tietoa itse vuoro-

vaikutussuhteissa. Kasvattajan tehtävänä ei siis ole tiedon siirtäminen, 

vaan lapsen omaehtoisen oppimisen ohjaaminen ja tukeminen. Lapselle on 

annettava mahdollisuus oppia yrityksen ja erehdyksen kautta. Nikkisen 

mukaan (2000, 35) keskustelun, yhteisen kyselemisen, pohtimisen, arvi-

oimisen ja tulkitsemisen tulisikin korvata tietoon ja auktoriteettiin perus-

tuva ylemmyys. Parhaimmillaan osallisuus on kiinteä osa oppimisproses-

sia, jossa lasten on mahdollista jakaa tietoa ja mielipiteitä, hankkia uutta 

tietoa eri tietolähteistä ja harjoitella päätöksen tekoa. (Kauppila 2007, 47–

50; Luomi ym. 2010, 35; Alijoki & Pihlaja 2011, 260.) 

 

Osallisuudessa on kyse myös yhteisöllisyyden tunteesta. Ihminen on poh-

jimmiltaan yhteisöllinen ja siksi jokainen meistä tarvitsee tunteen jouk-

koon kuulumisesta ja hyväksytyksi tulemisesta. Yhteisössä toimiminen 

muovaa lapsen käsitystä itsestään. Kuulluksi ja nähdyksi tulemisen koke-

mus on perusta aidolle osallisuuden yhteisölle, johon ihmiset haluavat 

kuulua ja vaikuttaa. Tutkimusten mukaan ihmisillä on synnynnäinen yh-

teisöllinen moraali. Lapsi tietää sisimmässään, että toisia kuuluu auttaa ja 

tukea heidän yrityksissään. Kasvatuksen tulisi mahdollistaa tämän tiedon 

siirtäminen käytäntöön. (Nurmi 2011, 6–7, 16, 20–21; Parikka-Nihti & 

Suomela 2014, 47.) 

 

Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat keskeisiä sosiaalipedagogisen kasvatuk-

sen lähtökohtia. Sosiaalipedagogiikka on kokonaisvaltainen ajattelutapa, 

jota voidaan soveltaa myös varhaiskasvatuksessa. Sosiaalipedagogiikka 

korostaa kasvatuksellisia näkökohtia yhteiskunnallisten uudistusten toteu-

tuksessa ja siksi se soveltuu hyvin myös ympäristökasvatuksen tausta-
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orientaatioksi. Yhteisössä jaetaan yhteisiä arvoja ja unelmia ja ryhdytään 

toimimaan maailman muuttamiseksi. (Kurki 2001, 112–113, 122.)  

 

Sosiaalipedagogiikassa keskitytään tarkastelemaan yksilön ja yhteisön vä-

listä suhdetta. Ajatellaan, että jokainen yksilö on ainutlaatuinen persoona, 

mutta täyteen kukoistukseen hän kasvaa vain yhdessä toisten persoonien 

kanssa. Sosiaalipedagogisen kasvatuksen yhtenä tavoitteena on aidon yh-

teisön luominen, jonka tunnusmerkkejä ovat dialogi, solidaarisuus, avoi-

muus, uudistuminen ja samalla kuitenkin myös integraatio ja pysyvyys. 

Aito yhteisö koostuu minä-sinä-suhteista, joissa on kysymys kahden per-

soonan välisestä kohtaamisesta. Aito minä-sinä-suhde on avoimuutta, ja-

kamista, molemminpuolisuutta ja läsnäoloa. Minä-se-suhteessa puolestaan 

toista ihmistä kohdellaan objektina eikä tasavertaisena persoonana. (Kurki 

2001, 121–123.) 

 

Nivalan ja Ryynäsen (2013) mukaan ihminen on osallinen yhteisössä, kun 

hän on osa yhteisöä, toimii osana sitä ja myös kokee olevansa osa yhtei-

söä. Osallisuus ei toteudu automaattisesti, ilman huomion kiinnittämistä 

osallisuuden edellytysten kasvatukselliseen tukemiseen. Sosiaalipedagogi-

sessa kasvatuksessa lapsi ymmärretään nimenomaan toimijaksi. Siksi so-

pivimpia menetelmiä ovat toiminnalliset, elämykselliset ja osallistavat 

menetelmät sekä ryhmätyö eri muotoineen. Toisaalta voidaan ajatella, että 

sosiaalipedagogisia menetelmiä ovat kaikki ne menetelmät, jotka tukevat 

lasten osallistumista, omia valintoja, arvokkuutta ja sosiaalisuutta. (Kurki 

2001, 127, 132–133.) 

3.3 Osallisuus ympäristökasvatuksessa 

Lapsen osallisuus on yksi ympäristökasvatuksen tärkeimpiä tavoitteita ja 

toisaalta myös työvälineitä. Useissa tutkimuksissa on todettu osallisuuden 

ja voimaantumisen ratkaiseva merkitys ympäristövastuullisen käyttäyty-

misen syntymisessä. Osallistuminen ja voimaantuminen ovat olleet muka-

na ympäristökasvatuksen teorioissa ja kansainvälisissä tavoitteissa jo 

1970-luvulta lähtien, mutta käytännön kasvatustyössä ympäristökasvatuk-

sen yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen ulottuvuus on kuitenkin jäänyt vä-

hälle huomiolle. (Peltoluhta 2013, 119; Koskinen 2010, 91; Cantell & 

Koskinen 2004, 65.) 

 

Ehkä juuri tästä johtuen ihmisillä on usein tietoa ja taitoa toimia ympäris-

tövastuullisesti, mutta silti omaa käyttäytymistä ei olla valmiita muutta-

maan konkreettisesti. Monet tuntuvat ajattelevan, etteivät ympäristöasiat 

kuulu heille vaan jollekin muulle taholle, kuten päättäjille, yritysjohtajille 

tai koululaitokselle. Toimimattomuutta lisää se, että isojen ongelmien 

edessä moni lamaantuu eikä pidä omia tekojaan merkityksellisenä ympä-

ristön kannalta. Kurttion (1994, 112) mielestä ympäristökasvatuksen tär-

keimpiä tehtäviä on luoda lapsessa usko toiminnan mahdollisuuteen, 

omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä ymmärrys siitä, että vastuu ympäris-

töstä kuuluu kaikille. Tavoitteena on, että lapset oppisivat luottamaan ky-

kyihinsä muuttaa tulevaisuus paremmaksi. (Nykänen & Kinnunen 1992, 

10; Parikka-Nihti 2011, 42.)  
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Ympäristökasvatuksessa tulisi aina muistaa pitää ympäristö ja lapset pää-

roolissa. Van Matren (1990) mukaan ympäristökasvatus ei ole opettamista 

vaan yhdessä kokemista ja jakamista. (Nordström 2004, 116.) Kestävän 

kehityksen mukaisten toimintatapojen omaksuminen on tuloksellisinta, 

kun lapset saavat osallistua kaikkiin ympäristökasvatustoiminnan vaihei-

siin. Lapsilla tulisi halutessaan olla mahdollisuus osallistua toiminnan 

suunnitteluun ja kehittämiseen ja tavoitteena on, että kaikki lapset osallis-

tuvat toiminnan toteutukseen ja arviointiin. Lapsella on mahdollisuus ko-

kea itsensä osalliseksi kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, kun hänen 

osallisuuttaan ja aktiivista toimijuuttaan päiväkodissa tuetaan. (Luomi ym. 

2010, 34; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 31.) 

 

Paloniemen ja Koskisen mallissa (2005, kuva 2) ympäristövastuullinen 

osallistuminen nähdään oppimisprosessina, jossa opitaan, omaksutaan ja 

kiinnostutaan ympäröivästä maailmasta ja yhteiskunnasta. Ympäristövas-

tuullinen toiminta ei siis ole vain kasvatuksen tavoite, vaan oppimisen vä-

line, jolla vaikutetaan yksilön ja yhteisön toimintaan. Mallissa oppiminen 

tapahtuu yhdessä toimimalla sekä omakohtaisten kokemusten ja niiden 

reflektoinnin kautta. Spiraalimuodolla kuvataan ympäristövastuullisen 

toiminnan jatkuvuutta ja linkittymistä yhteiskunnalliseen kontekstiin. 

Toiminta ei ala koskaan tyhjästä eikä se lopu tiettyjen hankkeiden päätyt-

tyä vaan se on pohja tulevaisuuden prosesseille ja niiden onnistumiselle. 

(Koski-Lammi & Savolainen 2008.) 

 

 

Kuva 2. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina (Paloniemi & Kos-

kinen 2005). (Koski-Lammi & Savolainen 2008). 

Malli kuvaa ympäristövastuullista toimintaa spiraalina, joka koostuu osal-

listumisen ja osallistamisen kehästä. Oppimisprosessi alkaa siis joko lasten 

omaehtoisella osallistumisella tai lasten osallistamisella ympäristövastuul-
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liseen toimintaan. Toiminnalla saadaan aikaan ympäristövaikutuksia ja 

lapset saavat kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Kokemuksia 

reflektoidaan yhdessä ja prosessin seurauksena lasten ympäristöosaaminen 

lisääntyy. (Koski-Lammi & Savolainen 2008.) 

 

Oppimisprosessin tavoitteena on lasten voimaantuminen ja valtautumisen 

käynnistyminen. Tällä tarkoitetaan vähittäistä muutosta, jossa lapset oppi-

vat näkemään itsensä aktiivisina toimijoina, etsimään erilaisia toiminta-

mahdollisuuksia ja itselleen sopivia tapoja toimia. Toisaalta kielteiset ko-

kemukset saattavat johtaa torjuntaan ja lannistumiseen, minkä takia osal-

listumisen mielekkyyteen ja sen vaikuttavuuteen tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Jos ympäristövastuulliseen toimintaan osallistuminen on lähte-

nyt alun perin lapsesta itsestään, prosessi johtaa todennäköisemmin voi-

maantumiseen ja valtautumiseen. Toimintaan torjuvasti suhtautuneet lap-

set tarvitsevat puolestaan ulkoista motivointia ja osallistamista uuteen toi-

mintaan. (Koski-Lammi & Savolainen 2008; Koskinen 2010, 95.)  

 

Osallisuudessa on siis olennaista kokemus siitä, että ihminen voi todella 

saada aikaan muutoksia omassa elämässään ja ympäristössään. Kun lapset 

pääsevät kokeilemaan ideoitaan käytännössä, he oppivat havaitsemaan 

toimintansa seuraukset. Lapsen kokemukset siitä, että hänen toiminnallaan 

on merkitystä, luovat pohjaa kestävän elämäntavan oppimiselle. Lasten 

mielipiteistä, ajatuksista ja havainnoista kiinnostuminen ja keskustelemi-

nen vaikuttavat siihen, millaisiksi heidän asenteensa ympäristöä kohtaan 

muotoutuvat. Parhaimmillaan osallistuminen tuottaa omistajuutta eli ym-

päristön kokemista omaksi. Siten osallisuus on myös keino saada lapset 

välittämään ympäristöstään, sillä vain omaksi koettua pidetään arvokkaana 

ja sellaisena, josta halutaan kantaa vastuuta. Ympäristökasvatuksessa on-

kin pitkälti kysymys henkilökohtaisten merkitysten muodostamisesta. 

(Cantell & Koskinen 2004, 65; Reunamo & Suomela 2013, 100; Parikka-

Nihti & Suomela 2014, 28, 37; Koskinen 2010, 96–97.) 

 

Päiväkodin toimintaa kannattaisi rakentaa siten, että lapsille tarjoutuu 

mahdollisuus vastuunkannon harjoittelemiseen. Pienille lapsille on tär-

keintä oppia huolehtiman ennen kaikkea itsestään ja omista tavaroistaan. 

Kun lapsi huomaa, että hänen mielipiteensä, ajatuksensa ja toimintansa 

ovat merkityksellisiä myös koko ryhmän kannalta, vastuun tunne kasvaa. 

Lapsi ottaa vastuuta vertaisryhmän toiminnasta, leikistä ja oppimisesta ja 

vähitellen vastuun tunne siirtyy päivittäiseen toimintaan. Tavoitteena on, 

että lapsi oppisi kantamaan vastuuta yhteisöllisyydestä, ympäristöstään ja 

koko ympäröivästä maailmasta. Toisaalta vastuu ympäristöstä synnyttää 

myös vastuuta muista ihmisistä. (Nykänen & Kinnunen 1992, 13; Parikka-

Nihti & Suomela 2014, 32; Parikka-Nihti 2011, 43.)  

 

On totta, ettei ympäristöongelmien ratkaisemiseksi riitä se, että jotkut yk-

sittäiset ihmiset muuttavat elämäntapaansa. Siksi vaikuttaminen ja vaikut-

tamaan oppiminen on ympäristökasvatuksessa tärkeää. Ympäristökasva-

tuksella voidaan parantaa vaikuttamisen taitoja ja mahdollisuuksia ja siten 

vähentää lamaannuttavaa voimattomuuden tunnetta. Antamalla lapsille 

mahdollisuus harjoitella vaikuttamista oman yhteisönsä sisällä he oppivat 

myöhemmin osallistumaan ympäristön puolesta toimimiseen myös laa-



Kasvattajien käsityksiä lapsen osallisuudesta päiväkodin ympäristökasvatuksessa 

 

 

19 

jemmalla tasolla. Päiväkoti, lapset ja vanhemmat voivat myös yhdessä 

vaikuttaa lähiympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Ympäristökasva-

tuksen näkökulmasta vaikuttaminen nähdäänkin jatkumona, jonka toisessa 

päässä on omalla elämäntavalla ja valinnoilla vaikuttaminen ja toisessa 

päässä julkinen, yhteisöllinen vaikuttaminen. (Kurttio 1994, 112; Nykänen 

& Kinnunen 1992, 13; Koskinen 2010, 94.)  

 

Välittäminen ja huolenpito liittyvät oleellisesti osallisuuden ja yhteisöön 

kuulumisen kokemuksiin. Jotta lapsen on mahdollista oppia toisen huomi-

oon ottamista ja välittämistä, hänen on saatava vahva tunne siitä, että hä-

net itsensä on huomioitu ja hänestä on välitetty. Mitä enemmän lämpöä, 

myötätuntoa ja empatiaa lapset kohtaavat omassa yhteisössään sitä konk-

reettisemmin lapset voivat tuntea kuuluvansa myös suurempaan, jopa 

maailmanlaajuiseen yhteisöön. Vähitellen välittämisen osoittaminen laaje-

nee koskemaan aivan lähimpien ihmisten ja lähiympäristön lisäksi koko 

maailmaa. Valitsemalla varhaiskasvatustyön lähtökohdiksi hyväksyvän, 

kaikkia kunnioittavan ilmapiirin sekä oikeudenmukaisuuden ja yhteisölli-

syyden periaatteet aikuiset voivat kylvää ensimmäiset siemenet osallistu-

vien ja ympäristövastuullisten kansalaisten kasvattamisessa. (Raittila 

2011, 217; Reunamo & Suomela 2013, 100; Parikka-Nihti & Suomela 

2014, 31.) 

4 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

Ympäristökasvatukseen tai lapsen osallisuuteen päiväkodissa liittyviä tut-

kimuksia ja opinnäytetöitä on tehty useita. Tutkimuksia, joissa tarkastel-

laan lapsen osallisuutta nimenomaan ympäristökasvatuksen näkökulmasta, 

löysin kuitenkin vain muutaman. Esittelen seuraavaksi neljä oman opin-

näytetyöni aihetta sivuavaa tutkimusta ja niiden tuloksia.  

 

Reunamo ja Suomela (2013) tutkivat, miten varhaiskasvattajat painottavat 

työssään laajennetun Palmerin puumallin eri osa-alueita. Tutkimukseen 

osallistui yhteensä 787 varhaiskasvatustiimiä ja 137 perhepäivähoitajaa 

kahdeksasta eteläsuomalaisesta kunnasta. Aineisto kerättiin kyselyn avul-

la, jossa kasvattajien tuli arvioida arjen käytänteitä, oppimisympäristöjä, 

pedagogisia valintoja, ryhmässä vallitsevaa ilmapiiriä sekä varhaiskasva-

tussuunnitelman painotuksia. Aineisto analysoitiin tilastollisen analyysin 

menetelmiä käyttäen. 

 

Vastausten pohjalta muodostettiin kolme osa-aluetta, joita kasvattajat piti-

vät tärkeimpänä varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen kannalta. Eniten 

kasvattajat painottivat oppimista, toiseksi sosiaalisia suhteita ja vähiten 

osallisuutta. Osallisuuden painottamisessa oli näistä kolmesta osa-alueesta 

eniten eroja tutkimukseen osallistuneiden tiimien välillä. Jotkut kasvattajat 

siis tukivat lasten osallisuutta hyvinkin aktiivisesti kun taas toiset eivät 

kokeneet sitä yhtä tärkeänä asiana. (Reunamo ja Suomela 2013.) 

 

Reunamon ja Suomelan (2013) mukaan oppimisen osa-alueen voidaan 

tulkita tarkoittavan laajennetun Palmerin puumallin mukaan oppimista 

ympäristöstä. Sosiaaliset suhteet he liittivät oppimiseen ympäristössä ja 

osallisuuden puolestaan toimimiseen ympäristön puolesta. Näin ollen voi-
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daan todeta, että varhaiskasvattajat painottivat ympäristökasvatuksessa 

eniten oppimista ympäristöstä, toisena oppimista ympäristössä ja vähiten 

toimimista ympäristön puolesta. 

 

Peltoluhdan pro gradu -tutkielman (2013) aiheena oli tutkiva luontokasva-

tus osallisuuden lisääjänä. Kyseessä oli design -tutkimus Case Forest -

pedagogiikan soveltamisesta päiväkodissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää, miten lapsen osallisuus toteutuu tutkivassa luontokasvatuksessa 

ja miten lasten osallisuutta toiminnassa voidaan lisätä. Tutkimuksen ai-

neisto koostui Teerikallion päiväkodin Metsäläisten kolmesta eri luonto-

kasvatusprojektista. Peltoluhta toimi itse lastentarhanopettajana kyseisessä 

ryhmässä, joten hänen tutkimuksensa oli empiirinen eli kokemusperäinen. 

Aineistonkeruussa hän käytti etnografisia menetelmiä, kuten havainnoin-

tia, haastattelua ja dokumentointia. 

 

Tutkimustulosten perusteella lapsen osallisuutta voidaan lisätä tutkivan 

luontokasvatuksen ja Case Forest -pedagogiikan avulla. Lapsen osallisuus 

tutkivassa luontokasvatuksessa toteutui ennen kaikkea aidon kuulluksi tu-

lemisen sekä pienien aloitteiden, ideoiden ja päätösten tekemisen sekä nii-

den tekemisen harjoittelun kautta. Konkreettisena osallisuuden toiminta-

muotona tutkimuksessa ilmeni aistinvarainen tutkiminen, luonnonilmiöi-

den ihmettely sekä oma aktiivinen tutkimistoiminta. Myös aikuisen rooli 

oppimiseen, tutkimiseen ja osallisuuteen tukevana ohjaajana korostui tu-

loksissa. (Peltoluhta 2013.) 

 

Kaksi muuta omaa tutkimustani sivuavaa opinnäytetyötä liittyivät Vihreä 

lippu -ympäristökasvatusohjelmaan. Vihreä lippu -ohjelmaa toteutetaan 

tietyissä päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa sekä lasten ja nuorten 

vapaa-ajan toiminnoissa. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa kan-

sainvälisen kasvatusalan ympäristömerkin, vihreän lipun, käyttöoikeuden. 

Yksi ohjelman keskeisistä periaatteista on lasten ja nuorten osallisuus. 

(Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry 2014.) 

 

Vartiainen (2014) selvitti pro gradu -tutkielmassaan, miten hyvin Vihreä 

lippu-ohjelma toteuttaa varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen 

opetussuunnitelmien perusteita ympäristökasvatuksen ja aktiivisen kansa-

laisuuden osalta. Lisäksi Vartiainen tutki, millaisiin ympäristökasvatuksel-

lisiin tavoitteisiin Vihreä lippu -ohjelman avulla on päästy sekä millaista 

osallisuutta ohjelma tuottaa. Tutkimusaineistona oli 61 päiväkotien, pe-

ruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten anomusta kestävälle Vihreä lip-

pu -tasolle siirtymisestä vuosilta 2011‒2013. Kyseessä oli laadullinen tut-

kimus ja aineiston analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysiä. 

 

Tutkimus osoitti, että Vihreä lippu -ohjelma lisää ympäristötietoisuutta, 

parantaa ympäristökasvatuksen laatua ja vähentää siinä mukana olevien 

toimijoiden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Lisäksi ohjelma tuottaa 

monipuolisia yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä innostaa 

ympäristön puolesta toimimiseen. Päiväkodissa osallisuutta tuottaa muun 

muassa lapsilähtöinen toiminta, päiväkodin eri ryhmien välinen yhteistyö, 

sosiaalinen oppiminen, ympäristöraati sekä lasten osallistaminen erilaisten 

tapahtumien, retkien ja teemapäivien suunnitteluun. (Vartiainen 2014.) 
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Kettusen (2013) opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia yhteistyössä Kera-

van Keskustan päiväkodin henkilökunnan kanssa ympäristökasvatuksen 

käsikirja päiväkodin käyttöön. Opinnäytetyöprosessin aikana lasten osalli-

suus nousi tärkeään rooliin ympäristökasvatuksen kehittämisessä. Osalli-

suuden tukemisen koettiin olevan kasvattajan oman perehtyneisyyden va-

rassa ja sitä pidettiin haastavana toteuttaa. Kettunen järjesti työillan, jossa 

pohdittiin työyhteisön kesken, miten osallisuus näkyy Keskustan päiväko-

dissa, miten lapsia voidaan osallistaa sekä mitä ominaisuuksia ja taitoja 

osallistavalta kasvattajalta vaaditaan. Ympäristökasvatuksen käsikirjaan 

liitettiin näitä pohdintoja sekä teoriatietoa lapsen osallisuudesta kasvatta-

jien työn tueksi. 

5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimustehtävänä on selvittää kasvattajien käsityksiä lapsen osallisuu-

desta päiväkodin ympäristökasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on 

myös lisätä varhaiskasvattajien ymmärrystä lapsen osallisuuden merkityk-

sestä ympäristökasvatuksessa. 

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

 Millaisia käsityksiä kasvattajilla on lapsen osallisuuden merkityk-

sestä päiväkodin ympäristökasvatuksessa? 

 Miten lapsen osallisuus kasvattajien mielestä ilmenee ympäristö-

kasvatuksessa? 

 Miten kasvattajat tukevat lapsen osallisuutta ympäristökasvatuk-

sessa? 

 

Valitsin tutkimuksen kohderyhmäksi päiväkodin kasvattajat, koska lapsen 

osallisuuden mahdollistaminen lähtee aina kasvattajista. Kirbyn ym. 

(2003) mukaan osallisuuden kulttuurin luominen ja ylläpitäminen edellyt-

tääkin kasvattajilta lapsen osallisuuden merkityksen ymmärtämistä (Turja 

2011, 53). Asenne ja suhtautuminen osallisuuteen määrittävät niitä peda-

gogisia valintoja, joita kasvattaja työssään tekee. (Eskel & Marttila 2013, 

83.) 

 

Tutkimustehtävä kohdistuu kasvattajien käsityksiin, joilla tarkoitetaan ko-

kemuksen ja ajattelun avulla muodostettua kuvaa jostakin ilmiöstä. Objek-

tiivista todellisuutta ei siis ole olemassa, vaan ympäröivä maailma hah-

mottuu jokaisen ihmisen tietoisuudessa eri tavoin. Käsitykset vaikuttavat 

toimintaamme monella tasolla. Laineen (2001) mukaan käsitykset muo-

dostuvat yleensä yhteisössä eli yksilöt omaksuvat perinteiset ja tyypilliset 

tavat ajatella yhteisössä (Vilkka 2005, 97). Yhteisö toimii kuitenkin aina 

vastavuoroisesti eli yksilöt myös muokkaavat jatkuvasti yhteisöllisiä käsi-

tyksiä. Näin ollen tutkimuskohteena eivät ole vain yksilöt vaan pikemmin-

kin yksilöt yhteisön jäseninä. (VirtuaaliAMK-verkosto n.d.; Karlsson 

2000, 32; Kronqvist & Kumpulainen 2011, 25.)  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen 

tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Todellisuus 

on moninainen ja siksi tutkija ei voi pirstoa todellisuutta mielivaltaisesti 

osiin vaan hänen tulee pyrkiä tutkimaan kohdetta mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti. Pyrkimyksenä on löytää tai paljastaa tosiasioita eikä niin-

kään todentaa teorioita tai hypoteeseja. Tapauksia käsitellään ainutlaatui-

sena eli tavoitteena ei ensisijaisesti ole tutkimustulosten yleistäminen vaan 

ilmiön syvempi ymmärtäminen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 

152–155.)  

 

Opinnäyteyö toteutettiin yhteistyössä erään keskisuomalaisen päiväkodin 

kanssa. Kestävä kehitys on yksi päiväkodin painotusalueista, mutta päivä-

koti ei seuraa mitään erityistä ympäristökasvatusohjelmaa. Valitsin kysei-

sen päiväkodin opinnäytetyöni toimeksiantajaksi, koska päiväkodin var-

haiskasvatussuunnitelmassa kuvataan laajasti kestävän kehityksen kasva-

tuksen toteuttamista päiväkodissa. Kestävän kehityksen vuosisuunnitelma 

rytmittää päiväkodin arkea ja siinä huomioidaan myös yhteiskunnassam-

me vietetyt teemapäivät ja -viikot, kuten älä osta mitään -päivä ja energian 

säästöviikko. Olin myös kuullut, että päiväkodin työntekijöiltä löytyy ym-

päristökasvatukseen liittyvää osaamista.  

 

Tutkimuksen kohderyhmänä oli kolme päiväkodin kasvattajaa, joista kaksi 

työskentelee päiväkodissa lastentarhanopettajana ja yksi lastenhoitajana. 

Molemmat lastentarhanopettajat ovat olleet töissä kyseisessä päiväkodissa 

jo parikymmentä vuotta. Lastenhoitaja puolestaan on työskennellyt päivä-

kodissa vajaat kaksi vuotta. Kasvattajat toimivat työpareittain eli kaksi ai-

kuista vastaa 8–14 lapsesta lasten iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Aamupäivisin päiväkodissa toimitaan pienryhmissä ja päivän alussa ja lo-

pussa lapsia hoidetaan enemmän yhteisöllisesti. 

6.1 Aineiston hankinta 

Laadullisessa tutkimuksessa suositaan aineiston hankinnassa metodeja, 

joissa tutkittavien näkökulmat ja ääni pääsevät esille. Tällaisia metodeja 

ovat muun muassa teemahaastattelu, osallistuva havainnointi, ryhmähaas-

tattelut ja erilaisten dokumenttien ja tekstien diskursiiviset analyysit. Laa-

dullisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ei-

kä satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. Tutkimuksessa keskitytään 

pieneen määrään tapauksia, joita pyritään analysoimaan mahdollisimman 

perusteellisesti. (Hirsjärvi ym. 2004, 155; Eskola & Suoranta 2008, 18.)  

 

Käytin opinnäytetyössäni aineistonhankintamenetelmänä puolistrukturoi-

tua haastattelua eli teemahaastattelua. Haastattelun teemoina olivat ympä-

ristökasvatus päiväkodissa ja lapsen osallisuus ympäristökasvatuksessa. 

Keskustelimme muun muassa ympäristökasvatuksen käsitteestä, sen to-

teuttamisesta, tavoitteista sekä merkityksestä päiväkodissa. Kysyin kasvat-
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tajilta heidän käsityksiään lapsen osallisuuden toteutumisesta, tukemisesta 

ja sen merkityksestä päiväkodin ympäristökasvatuksessa.  

 

Haastattelin tutkimustani varten yhteensä kolmea kasvattajaa. Alun perin 

ajatuksenani oli toteuttaa kaksi parihaastattelua, sillä kasvattajat toimivat 

päiväkodissa työpareittain. Jouduin kuitenkin toteuttamaan toisen haastat-

telun yksilöhaastatteluna, sillä erään kasvattajan työpari oli juuri vaihtunut 

eikä uusi työntekijä ollut kiinnostunut osallistumaan haastatteluun. Jälki-

käteen ajateltuna tämä osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä pari- ja yksilö-

haastattelut tuottivat erilaista aineistoa ja sain myös kokemusta molempien 

menetelmien käyttämisestä.  

 

Lähetin haastattelukysymykset (liite1) etukäteen kasvattajille, jotta he voi-

sivat valmistautua haastatteluun esimerkiksi tekemällä muistiinpanoja ai-

heesta. Yksi haastateltavista olikin tehnyt kattavat muistiinpanot haastatte-

lun tueksi ja muutkin olivat tutustuneet kysymyksiin etukäteen. Haastatte-

lut kestivät 20–40 minuuttia ja äänitin ne kahdella eri välineellä. Haastat-

telin kasvattajia päiväkodin tiloissa heidän työaikanaan.  Haastattelutilan-

teissa ei kuitenkaan ollut kiireen tuntua ja talosta löytyivät sopivat tilat, 

joissa saimme keskustella rauhassa. 

 

Teemahaastattelu on menetelmänä lomake- ja avoimen haastattelun väli-

muoto. Sen ideana on keskustella haastateltavan kanssa tietyistä etukäteen 

päätetyistä teemoista. Tutkittavat ilmiöt ja peruskäsitteet muotoutuvat teo-

rian ja tutkimustiedon pohjalta. Väljien teema-alueiden tarkoituksena on 

paljastaa mahdollisimman hyvin, miten kyseinen ilmiö konkretisoituu juu-

ri tutkittavan todellisuudessa ja ajatuksissa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–

48, 66–67.) 

 

Valitsin aineistonhankintamenetelmäksi teemahaastattelun, koska halusin 

sijoittaa haastateltavien puheen laajempaan kontekstiin ja löytää ilmiötä 

kuvaavia esimerkkejä. Haastattelu on ihmisen tietoisuuden ja ajattelun si-

sältöihin kohdistuva menetelmä ja siksi se sopii aineistonkeruumenetel-

mäksi, kun tutkimuksen tavoitteena on kuvata haastateltavan ajatuksia, kä-

sityksiä, kokemuksia tai tunteita. Teemahaastattelua käyttämällä halusin 

korostaa tutkittavien subjektiutta eli nähdä haastateltavat tutkimuksessa 

aktiivisina ja merkityksiä luovina osapuolina. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

34–36, 41.)  

 

Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan 

kanssa, mikä luo tutkijalle mahdollisuuden syventää ja selventää saatava 

tietoa itse haastattelutilanteessa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34). Pyrinkin 

esittämään haastateltaville tarkentavia kysymyksiä saadakseni laajemman 

käsityksen asiasta. Kuten teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, myös 

haastateltavilla oli mahdollisuus selventää kysymyksiä toisin kuin esimer-

kiksi lomakehaastattelussa.  

 

Halusin toteuttaa haastattelut ryhmähaastatteluina selvittääkseni työparien 

yhteisiä käsityksiä ja suhtautumista liittyen lapsen osallisuuteen ympäris-

tökasvatuksessa. Yhteisten käsitysten selvittäminen on mielestäni tärkeää, 

koska kasvattajat toimivat päiväkodin arjessa tiiminä. Yksittäisen kasvat-
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tajan voi olla vaikeaa yrittää tukea lasten osallisuutta, jos muut työntekijät 

eivät ole sitoutuneet tähän toimintatapaan.  

 

Snäll (1997) toteaa, että ryhmähaastattelu jäljitteleekin tavallaan todellista 

arkea, jossa toisten mielipiteet vaikuttavat omiin ja ryhmän yhteinen nä-

kemys muodostuu vuorovaikutuksessa. Sulkusen (1990) mukaan ryhmä-

haastattelu soveltuukin erityisen hyvin ryhmän kulttuurin tutkimiseen. Pa-

rihaastattelua voidaan pitää ryhmähaastattelun alalajina. Ryhmähaastatte-

lulla voidaan siis selvittää tietyssä ryhmässä omaksuttuja näkemyksiä, jä-

sennyksiä ja arvoja sekä tavoittaa kollektiivisesti tuotetut ja jaetut merki-

tysrakenteet. (Hirsjärvi ym. 2004, 200; Hirsjärvi & Hurme 2000, 61–62.) 

 

Ryhmähaastattelussa haastattelijan tehtävänä on keskustelun aikaansaami-

nen ja sen ohjaaminen teemojen mukaisesti eikä niinkään varsinainen 

haastatteleminen. Siinä haastateltavat kommentoivat aihetta melko spon-

taanisti, tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta il-

miöstä. Haastattelin vain kahta kasvattajaa kerrallaan, koska suuremmassa 

ryhmässä haastateltavien äänet sekoittuvat helposti keskenään haastattelua 

äänitettäessä. (Hirsjärvi ym. 2004, 200; Hirsjärvi & Hurme 2000, 61.) 

6.2 Aineiston analyysi 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleensä induktiivista analyysiä, mi-

kä tarkoittaa etenemistä yksittäisistä havainnoista yleisempiin väitteisiin. 

Analyysi on aineistolähtöistä eli tutkija lähtee analysoimaan aineistoa 

mahdollisimman puhtaalta pöydältä ilman ennakkokäsityksiä tai määri-

telmiä. Sitä, mikä on tärkeää, ei siis määrää tutkija vaan aineisto. Koska 

laadullisen tutkimuksen tavoitteena on odottamattomien seikkojen paljas-

taminen, hankittua aineistoa pitäisi tarkastella mahdollisimman monitahoi-

sesti ja yksityiskohtaisesti. (Eskola & Suoranta 2008, 83, 19; Hirsjärvi ym. 

2004, 155.)  

 

Käytin opinnäytetyössäni aineistonanalyysimenetelmänä teemoittelua. Se 

on laadullisen analyysin perusmenetelmä, jonka tavoitteena on pyrkiä 

hahmottamaan tutkimusaineistosta keskeisiä aihepiirejä eli teemoja, jotka 

toistuvat aineistossa muodossa tai toisessa. Valitsin teemoittelun, sillä se 

on luonteva menetelmä teemahaastatteluaineiston analysoimiseen. Tee-

mat, joista haastateltavien kanssa on puhuttu, löytyvät yleensä kaikista 

haastatteluista jossakin muodossa. (Lähdesmäki, Hurme, Koskimaa, Mik-

kola & Himberg n.d.; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Aloitin aineiston analyysin litteroinnilla eli muutin äänitteet tekstimuotoon 

mahdollisimman tarkasti. Tämän jälkeen jaoin tekstin asiakokonaisuuk-

siin, jotka nimesin sisältöä kuvaavilla sanoilla eli koodeilla. Koodauksen 

tarkoituksena on tiivistää teksti helpommin ymmärrettävään ja käsiteltä-

vään muotoon (Kananen 2014, 105). Koodauksen avulla halusin selkeyttää 

aineiston sisältöä ja helpottaa analyysia. 

 

Seuraavaksi kokosin aineistosta koodatut kohdat teemoiksi, jotka nimesin 

sisältöä kuvaavilla otsikoilla. Aineistosta nousi esiin kolme teemaa, jotka 

olivat ympäristökasvatuksen ymmärtäminen, osallisuutta tukevat käytän-
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nöt sekä osallisuuden ymmärtäminen ja merkitys. Teemat muotoutuivat 

osittain tutkimuskysymysten pohjalta ja ne tarkentuivat aineiston analyy-

sin myötä. Lopuksi peilasin tutkimustuloksia teoriaan ja muodostin omat 

johtopäätökseni tuloksista.  

6.3 Luotettavuus ja eettisyys 

Vaikka tutkimuksessa pyritään yleensä välttämään virheiden syntymistä, 

tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Luotettavuustarkastelun koh-

teena ovat tutkijan tutkimuksessaan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. 

Tuomen & Sarajärven (2006, 135) mukaan laadullisen tutkimuksen luotet-

tavuuden arvioinnista ei ole yksiselitteistä ohjetta. Toisin kuin kvantitatii-

visessa tutkimuksessa laadullisessa tutkimuksessa objektiivisen luotetta-

vuuden saavuttaminen on lähes mahdotonta. Tämä johtuu siitä, että laadul-

linen tutkimus kohdistuu yleensä ihmisiin eikä ihmisten toiminta ole kaa-

vamaista ja myös oppimista tapahtuu jatkuvasti. Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuus onkin tutkijan oman arvioinnin ja näytön varassa. (Hirsjärvi 

ym. 2004, 216; Vilkka 2005, 158; Kananen 2014, 145–146.) 

 

Tieteellisen työn luotettavuutta voidaan tarkastella luotettavuuskäsitteiden 

avulla. Yleisesti käytettyjä luotettavuusmittareita ovat reliabiliteetti ja va-

liditeetti. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä eli toistettavuut-

ta ja validiteetilla tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, että tutkitaan oikeita asi-

oita. Käsitteet ovat kuitenkin syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen yh-

teydessä ja niiden soveltaminen kvalitatiiviseen tutkimukseen on ongel-

mallista. Kaikki ihmisiä koskevat kuvaukset ovat ainutlaatuisia, joten pe-

rinteiset luotettavuuden ja pätevyyden arvioinnit eivät tule kysymykseen. 

(Kananen 2014, 145–150; Hirsjärvi ym. 2004, 217.)  

 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelun edellytyksenä on opinnäytetyön 

riittävä dokumentaatio, jolla tarkoitetaan tarkkaa selostusta tutkimuksen 

toteuttamisesta. Olen tutkimusraportissani pyrkinyt kuvaamaan tutkimus-

prosessini eri vaiheita selkeästi ja avoimesti. Dokumentaatio mahdollistaa 

sen, että lukija voi nähdä, miten olen on päätynyt juuri näihin tuloksiin. 

(Kananen 2014, 151–153.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimusprosessin aikana tehtyjen valin-

tojen perustelu. Tutkijan valinnat siitä, ketä tutkitaan, mitä kysytään ja mi-

ten kerätty aineisto analysoidaan, vaikuttavat olennaisesti tutkimuksen tu-

loksiin. (Vilkka 2005, 159) Ennen tutkimuksen toteuttamista tutustuin eri 

menetelmiin ja valitsin mielestäni opinnäytetyöni aiheen tutkimiseen par-

haiten soveltuvat tutkimusmenetelmät. Olenkin perustellut aineistonkeruu 

ja -analyysimenetelmien valinnat aiemmin tutkimusraportissani. 

 

Teemahaastattelussa voi kuitenkin aiheutua virheitä niin haastattelijasta 

kuin haastateltavastakin johtuen. Haastattelu perustuu kielelliseen vuoro-

vaikutukseen ja ihmisten kielellinen valmius ja kommunikaatiotyyli vaih-

televat. Jotta aineiston keruuta voitaisiin säädellä joustavasti tilanteen 

edellyttämällä tavalla, haastattelijalta vaaditaan taitoa ja kokemusta. Ko-

kematon haastattelija tekee usein paljon virheitä liittyen esimerkiksi haas-

tattelun aloitukseen ja lopetukseen, kysymystekniikkaan ja yleiseen jous-
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tavuuteen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35, 53, 124–125.) Jos minulla olisi 

siis ollut enemmän kokemusta haastattelemisesta, olisin ehkä saanut kerät-

tyä vieläkin kattavamman aineiston. 

 

Toisaalta myös haastateltavan tulisi osata käyttäytyä oman roolinsa mu-

kaisesti, mikä ei kuitenkaan kaikilta onnistu. Haastateltava voi esimerkiksi 

vastata kysymyksiin hyvin epämääräisesti, antaa vain sosiaalisesti suotavia 

vastauksia tai pitää pitkiä monologeja. Lisäksi haastateltavan motivaatio 

on keskeinen haastattelun onnistumiselle. Jos haastateltavalla on muita 

asioita mielessään, hän vastaa kysymyksiin pintapuolisesti ja hajamielises-

ti. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 126–127.) 

 

Tutkimuksen eettisyydellä tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön nou-

dattamista. Eettisyys kulkee mukana koko tutkimusprosessin ajan aina 

ideointivaiheesta tutkimustulosten julkaisemiseen. Tutkijan on noudatetta-

va rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tut-

kimustulosten esittämisessä. Tutkittavan ihmisarvon ja itsemääräämisoi-

keuden kunnioittaminen on ensisijaisen tärkeää tutkimusta tehdessä. 

(Vilkka 2005, 29–30; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Olen käyttänyt tutkimuksessani eettisesti kestäviä tutkimusmenetelmiä, 

mikä tarkoittaa, että menetelmät ovat tiedeyhteisön yleisesti hyväksymiä. 

Etsiessäni haastateltavia tutkimukseeni kerroin avoimesti, mistä tutkimuk-

sessani on kyse ja mitä tutkimukseen osallistuvilta odotan. Lähetin päivä-

kotiin tutkimussuunnitelmani ja anoin kaupungilta tutkimusluvan. Anta-

mieni tietojen pohjalta kasvattajat saivat täysin vapaaehtoisesti tehdä pää-

töksen tutkimukseen osallistumisesta. 

 

Tutkimustietojen käsittelyssä kiinnitin hyvän tutkimuskäytännön mukai-

sesti huomiota luottamuksellisuuteen ja anonymiteetin säilyttämiseen. 

Olen käyttänyt haastatteluaineistoa ainoastaan opinnäytetyöni aineiston 

analysoinnissa ja hävittänyt äänitteet välittömästi opinnäytetyön valmis-

tumisen jälkeen. En mainitse haastateltavien nimiä tai työpaikkaa tutki-

musraportissa, jotta heidän henkilöllisyytensä ei paljastuisi. Tutkijan tulee 

myös kunnioittaa toisten tutkijoiden työtä ja saavutuksia. Siksi olen kiin-

nittänyt opinnäytetyössäni erityistä huomiota lähdeviitteiden oikeaoppi-

seen merkitsemiseen. 

7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset teemoittain. Aineiston ana-

lyysin pohjalta keskeisiksi teemoiksi muodostuivat ympäristökasvatuksen 

ymmärtäminen, osallisuuden ymmärtäminen ja merkitys sekä osallisuutta 

tukevat käytännöt. Teemojen käsittelyn yhteydessä esitetään aineistosta si-

taatteja, joiden tarkoituksena on havainnollistaa lukijalle, mihin analyysi 

pohjautuu.  
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7.1 Ympäristökasvatuksen ymmärtäminen 

Aluksi halusin selvittää, mitä ympäristökasvatuksella kasvattajien mielestä 

tarkoitetaan. Kasvattajien mukaan ympäristökasvatus on sitä, että opetel-

laan kunnioittamaan luontoa ja huolehtimaan siitä.  Luontoon tutustutaan 

lähiympäristössä ja retkillä. Eräs haastateltava toi esiin myös rakennetun 

ympäristön huomioimisen luonnonympäristön lisäksi. Ympäristökasvatuk-

sen tavoitteena pidettiin sitä, että lapset oppisivat suojelemaan luontoa ja 

säästämään luonnonvaroja.  

 

Pienemmällä lapsella se on juuri sitä, että ei katkota puista 

oksia ja niinku että kunnioitetaan luontoa ja tutustutaan sii-

hen, vaikka ihan just vuodenaikoihin ja siihen lähiympäris-

töön, käydään retkillä ja sellasta.  

 

Luonnon ja ympäristön suojeleminen se kai ihan perimmäi-

nen ajatus siinä on. Että tavallaan tulevaa sukupolvea kasvat-

taa pikku hiljaa tietoseks siitä asiasta. 

 

Sit on niinku tietenki tää meidän oppimisympäristö ja raken-

nettu ympäristö, sen lisäks että on tietenkin tää elollinen 

luonto. Niin sekin on merkityksellistä ja se vaikuttaa meidän 

hyvinvointiin, hyvinkin pitkästi. 

 

Kasvattajat mielsivät, että kestävä kehitys kuuluu olennaisesti ympäristö-

kasvatukseen. Päiväkodilla on käytössä kestävän kehityksen vuosisuunni-

telma, joka on kirjattu myös päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan.  

Yksi haastateltavista koki saaneensa perehdytyksensä kestävän kehityksen 

kasvatukseen lähinnä Lastentarhanopettajanliiton kautta. Kestävä kehitys 

oli liiton teemana vuosina 2010–2013. Haastateltava oli osallistunut liiton 

kestävän kehityksen koulutukseen sekä toiminut liiton hallituksessa useita 

vuosia. Hän kuvasi laajasti jokaisen kestävän kehityksen osa-alueen eli 

ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurillisen kestävyyden ilme-

nemistä päiväkodin arjessa. Myös kaksi muuta kasvattajaa mainitsi kestä-

vän kehityksen useaan otteeseen mutta he tuntuivat ymmärtävän käsitteen 

lähinnä ekologisesta näkökulmasta. 

 

Me ehkä on enemmän puhuttu tästä kestävästä kehityksestä 

ja sen periaatteista. Ja mulle tuli heti mieleen, et mä mielsin, 

et ympäristökasvatus olis sitä. Huolehditaan hyvinvoinnista, 

mutta ajatellaan tulevia sukupolvia, että heille jää mahdolli-

suus hyvinvointiin. Huolehditaan luonnon monimuotoisuu-

den säilymisestä, ei kuluteta kaikkia luonnonvaroja omiin 

tarpeisiin eikä niinku ylitetä sitä luonnon kestokykyä. Että 

tää on must se kestävän kehityksen pohja. 

 

Kestävä kehitys eli niinku veden ja energian säästäminen, 

kierrättäminen ja tämmöset asiat. 

 

Kun tuli tää haastattelu nii mä ajattelin että meiän täytyy 

nostaa että me puhutaan tästä vielä laajemmin. Et on tietysti 
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tää ekologinen näkökulma mutta myös tämä sosiaalinen nä-

kökulma kuuluu. 

 

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu erään kasvattajan mielestä muun muassa 

perheiden tukeminen ja tasa-arvoisuus. Hänen mielestään varhaiskasvatus 

edistää tasa-arvon toteutumista, sillä Suomessa varhaiskasvatus on kaik-

kien perusoikeus. Varhaiskasvatus myös ehkäisee syrjäytymistä eli edistää 

lapsen osallisuutta yhteiskunnassa. Taloudellisesta näkökulmasta varhais-

kasvatus ja esiopetus ovat siis jo itsessään kestävää kehitystä, sillä sat-

saukset siihen säästävät tulevaisuudessa.  

 

Sitte tähän sosiaalisen näkökulmaan on kauheen tärkeetä tää 

varhaiskasvatus ja koulutus, että se on niinku kaikkien pe-

rusoikeus. 

 

Että pidetään toisista huolta. Sitähän se on. 

 

Sitte tää taloudellinen näkökulma. Varhaiskasvatus ja esi-

opetus ovat jo itsessään kestävää kehitystä. Ja ne ehkäisee 

syrjäytymistä ja ne satsaukset säästävät tulevaisuudessa. 

 

Myös kulttuurinen kestävyys on hänen mukaansa tärkeä ja laaja näkökul-

ma. Päiväkodissa pyritään kulttuuriperinnön säilyttämiseen opettamalla 

lapsille esimerkiksi hyviä käytöstapoja sekä lauluja ja leikkejä, jotka ovat 

kulkeneet sukupolvelta toiselle jo pitkään. Tietyt ruuat, juhlat ja uskonto-

kasvatus ovat olennainen osa suomalaista kulttuuria. Myös perinteisten sa-

tujen lukeminen sekä kirjastoissa ja museoissa vieraileminen liittyvät kult-

tuuriperinnön siirtämiseen. Haastateltava pitää suomalaisen kulttuuri-

identiteetin vahvistamista osana kulttuurista kestävyyttä mutta yhtä tär-

keänä myös monikulttuurisuuden huomioimista päiväkodin arjessa. Moni-

kulttuurisuus näkyy päiväkodissa esimerkiksi monina eri uskontoina ja 

ruokavalioina. Haastateltavan mukaan kulttuurista kestävyyttä on, että opi-

taan toisilta kulttuureilta.  

 

Meillä on tiettyjä lauluja ja leikkejä, jotka on niinku osa sitä 

kulttuuriperintöä: Piiri pieni pyörii, Rati riti ralla tai Joulu-

puu on rakennettu. On hippaleikkejä, piilosleikki tai ihan pe-

rusurheilut, liikunnat, mitä meillä liittyy niinku eri vuoden-

aikoihin.  Ne on sitä kulttuuriperintöä mitä oikeesti kannatta 

opettaa, koska se liittää meiät siihen sukupolvien ketjuun.  

 

Sitten tietysti tää suomalaisen kulttuuri-identiteetin vahvis-

taminen. Mutta sitten meillä on tätä päivää tää monikulttuu-

risuus, ihan koko ajan enempi ja enempi. Me opitaan toisilta 

kulttuureilta jotakin arvokkaita asioita ja he oppivat meiltä. 

Ja sit ne tavallaan menevät lomittain. Ja täällä taas kulttuurin 

välittäjänä on varhaiskasvatus ja koulutus hyvin pitkälti. 

 

Jos puhutaan ympäristökasvatuksesta niin tää kulttuurillisuus 

on tavattoman iso ympäristöasia. 
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Kasvattajat pitivät ympäristökasvatuksen toteuttamista päiväkodissa tär-

keänä. Kestävä kehitys on vuosien varrella ollut päiväkodissa aina välillä 

enemmän esillä ja eri ryhmissä eri tavoilla. Erään haastateltavan mukaan 

kestävä kehitys on usein ollut enemmän aiheena kevätlukukaudella, koska 

syksy kuluu pitkälti rutiinien harjoitteluun ja ryhmäytymiseen. Hänen mie-

lestään myös luonnossa liikkuminen on keväällä mukavampaa. Haastatel-

tavat toivat esiin, että kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa on kuitenkin 

suhteellisen uusi asia eikä aihetta ollut käsitelty paljoakaan heidän opin-

noissaan. Kasvattajat kokivat myös, että päiväkodin arjessa on niin paljon 

kaikkea puuhaa, että aika ei meinaa riittää kaikkeen, mitä he haluaisivat tai 

heidän mielestään pitäisi lasten kanssa tehdä.  

 

Tää ympäristö ja tää kestävä kehitys on hirveen iso asia ja se 

on koko ajan läsnä meillä. 

 

Kyllähän se tärkeetä on, kun ajatellaan tätä aikaa ja tätä niin-

ku yhteiskuntaa missä nyt eletään.  

 

Ehkä enempi just tämmönen luonnon tukiminen ja retkeily ja 

tämmöset asiat oli silloin esillä. Että tää on kumminkin vähä 

uudempaa asiaa tää kierrätys, lajittelu ja tää keke-juttu. 

 

Joskus tuntuu et on melkeen runsaudenpula siitä, mitä kaik-

kea tehtäisiin tai pitäis tehdä.  

7.2 Osallisuuden ymmärtäminen ja merkitys 

Kasvattajien mukaan osallisuudella tarkoitetaan lapsen kuuntelemista ja 

kunnioittamista.  Osallisuus on lapsilähtöisesti toimimista ja lasten ideoi-

den toteuttamista. Haastateltavien mielestä sillä tarkoitetaan lapsen oikeut-

ta osallistua kaikkeen päiväkodin toimintaan. Osallisuus on lapsen otta-

mista mukaan toiminnan suunnitteluun ja aiheiden valitsemista lasten 

kiinnostustenkohteiden pohjalta. Kasvattajat liittävät osallisuuteen myös 

lapsen omatoimisen havainnoinnin, tutkimisen ja liikkumisen. 

 

Annetaan lapselle mahdollisuus kokea, osallistua, tutkia ja 

suunnitella. 

 

Sitä parempi tietenkin, mitä lapsilähtöisemmin ja mitä 

enemmän nää ideat ois lapsilta tullu.   

 

Esitetään kysymyksiä, et mikä heitä kiinnostais ja mitä he 

haluis tehä ja mikä heistä ois kivaa. 

 

Erään kasvattajan mukaan osallisuudella tarkoitetaan sitä, että lapsi on 

oman elämänsä subjekti ja hänellä on oma paikkansa niin päiväkodissa 

kuin sen ulkopuolellakin. Hän pitää lapsen osallisuutta päiväkodissa tär-

keänä lapsen oikeutena. Haastateltava näkee lapsen osallisuuden varhais-

kasvatuksessa laajana asiana, jolla on vaikutusta myös lapsen tulevaisuu-

teen. 
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Lapsi on niinku oman elämänsä subjekti ja suurin osa elä-

mästä on päiväkotipäivän aikana täällä. Niin kyllä hänen pi-

tää olla siinä osallisena. 

 

Me pyritään mahdollisimman ammattitaidolla täällä lapsia 

ohjaamaan ja kasvattamaan, että se ois sitten heille pääomaa 

tulevaisuudessa. 

 

Kasvattajat ymmärtävät osallisuuden koskevan koko päiväkodin toiminta-

kulttuuria. Jos kasvattajat siis toimivat yleisesti ottaen lapsen osallisuutta 

tukien, niin silloin lapsi on osallisena myös ympäristökasvatuksessa. 

 

Se osallisuus on kaikessa vähän sama, et onko se se ympäris-

tökasvatus. Että mitenkä se osallisuus sattuu sit lomittumaan 

tähän ympäristökasvatukseen, niin hän on myös osallisena 

siinä. 

 

Ylipäätäänkin tää osallisuus on semmonen hirvittävän tärkeä 

perusjuttu.  

 

Erään haastateltavan mukaan aikuinen on kuitenkin käytännössä se, joka 

miettii toiminnan raamit. Myös toisen haastateltavan mielestä aikuista tar-

vitaan johdattelemaan ja motivoimaan lapsia esimerkiksi yhteiseen projek-

tiin.  

Et ehkä ihan kaikessakin, mitä me tehään, et vaikka kuinka 

on olevinaan niinku osallistavaa ja et lapset otetaan mukaan, 

mut kyl se käytännössä kuitenkin vielä hyvin pitkälti on 

sillei, et aikuinen miettii ne raamit. 

 

Että sen sais vielä koko ryhmän yhteiseksi projektiksi, niin 

aikuisen pitää olla siinä se, joka motivoi ja johdattelee aihee-

seen. 

 

Erään haastateltavan mukaan tukemalla lapsen osallisuutta ympäristökas-

vatuksessa lapsia pyritään kasvattamaan aktiivisiksi toimijoiksi. Kasvatta-

jat näkevät lapset osaavina ja kykenevinä yksilöinä, joille tulee antaa 

mahdollisuus olla osallisina kestävän kehityksen edistämisessä tässä ja 

nyt. Siksi kasvattajat eivät tee liikaa asioita lapsen puolesta vaan pyrkivät 

antamaan heille vastuuta oikeista asioista. 

 

Lasta ohjataan toimimaan sillä tavalla että säästetään ja kier-

rätetään ja suojellaan luontoa. Lapsi saa itse tehä tosiaan 

semmosia lapsen tasosia juttuja. Mietitään, mitä lapsi voi 

tehdä toimiakseen niin.  

 

Toinen haastateltava pitää ympäristökasvatuksen tavoitteena sitä, lapsi op-

pii omassa toiminnassaan huomioimaan toiset ihmiset, rakennetun ympä-

ristön ja luonnon ympäristön yhteisenä ja arvokkaana. Osallisuuden mer-

kitystä päiväkodin ympäristökasvatuksessa hän kuvaa seuraavasti:  
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Lapsen pitää tuntea itsensä arvostetuksi ja siltä pohjalta hän 

voi arvostaa muita, huolehtia toisista ja ympäristöstään.  

7.3 Osallisuutta tukevat käytännöt 

Haastateltavien mielestä lapsen osallisuus päiväkodin ympäristökasvatuk-

sessa ilmenee ennen kaikkea pieninä, arkipäiväisinä tekoina. Lasten kans-

sa opetellaan yhdessä ympäristövastuullisia toimintatapoja, kuten veden ja 

sähkön säästämistä sekä lajittelua. Ruokailussa lapset harjoittelevat arvi-

oimaan, paljonko jaksavat syödä, jottei ruokaa menisi biojätteeseen. Jo 

kaksivuotiaat vievät oman mukinsa ruokailun päätteeksi kärryyn, joskus 

myös lautasen ja lusikan. Piirustuspaperia on harjoiteltu säästämään siten, 

että lapset ovat saaneet käyttöönsä vain viisi paperiarkkia viikossa.  

 

Tuli heti ensimmäiseks mieleen ne kaikki pienet asiat, mitkä 

on läsnä, mut jotka on niinku perusjuttuja, jotka lasten kans-

sa opetellaan. 

 

Ehkä enempi siinä arjessa, kun se käytännön asia tulee eteen, 

joku paperin tai käsipyyhkeen tai muun säästäminen tai kun 

ollaan jossain retkellä ja huomataan roskia. Varsinki pie-

nempien kanssa ja sit isompien kanssa voidaan enempi läh-

tee tutkimaan kirjallisuutta ja jotain projektia. 

 

Kyllä ne käytänteet, miten me täällä toimitaan, niin ne jää 

lasten pitkäkestoseen muistiin. Ihan jopa semmoseen lihas-

muistiin, et kun mä nousen pöydästä, niin nyt mä vien ne as-

tiat paikalleen ja tavarat paikalleen. Paperit paperikoriin ja 

semmosia juttuja.  

 

Lapsia opetetaan huolehtimaan omasta ympäristöstään niin sisällä kuin ul-

konakin. Esimerkiksi leikkien päätteeksi leikkialue pyritään siivoamaan 

aina yhdessä ja lapsia ohjataan lelujen käsittelyssä, jotta ne eivät menisi 

rikki vaan kestäisivät mahdollisimman pitkään. Retkille ei oteta mukaan 

kertakäyttöastioita, jotta roskaa syntyisi mahdollisimman vähän. Jos päi-

väkodin pihassa tai retkillä huomataan roskia maassa, ne laitetaan yhdessä 

roskakoriin. Lapsille opetetaan, ettei esimerkiksi puista saa repiä kaarnaa, 

sillä se on ikään kuin puun iho. Lapsia ohjataan pitämään myös päiväko-

din rakenteista, kuten aidoista hyvää huolta.  

 

Joskus on tehty isompien lasten kanssa niin, että lähetään 

viemään niitä roskia tonne ulkoroskikseen ja ne saa tiputtaa 

niitä eri astioihin. 

 

Syksyllä ne haluaa aina haravoida pihaa, kun on tullu lehtiä. 

Semmosia ne lasten jutut yleensä on. 

 

He ihan hirveen mielellään haluaa tehdä niinku oikeita asioi-

ta itse. 
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Erään haastateltavan mukaan olisi tärkeää, että jokainen kasvattaja olisi 

pohtinut omia arvojaan ja olisi niistä tietoinen, koska arvot näkyvät kai-

kessa päiväkodin toiminnassa. Hän on havainnut, että lapset oppivat pal-

jon mallioppimisen kautta ja siksi kasvattajan esimerkillä on suuri vaiku-

tus lapsiin. Kun kasvattaja on tietoinen omista arvoistaan, hänen on hel-

pompi pysyä johdonmukaisena toiminnassaan. Välillä lapset ovat vieneet 

päiväkodissa opittuja käytäntöjä myös koteihinsa. 

 

Me ollaan niin isoja esimerkkejä täällä, miten me toimitaan. 

Et siinä on iso vastuu aina, miten asioita esittää. 

 

Vanhemmilta tulee joskus sitte kivoja kertomuksia, et kun on 

tehty päiväkodissa, niin pitäis tehdä kotonakin. 

 

Kasvattajat pyrkivät vahvistamaan lapsen osallisuutta myös luomalla päi-

väkodin väelle yhteistä luontoihmisen identiteettiä. Lapsi haluaa kuulua 

yhteisöön ja kokea osallisuutta ja omaksuu näin tarjotun identiteetin. Lap-

selle luodaan mahdollisuus voimaantumiseen eli lapsi saa kokea, että hän 

voi vaikuttaa ympäristöön omilla teoillaan ja valinnoillaan.  

 

Mä opetan lapsille, et me ollaan luonnonsuojelijoita ja luon-

nonsuojelijat ei revi kaarnaa puusta. Se on jotenkin hyvä sa-

na, niillä oikeen ryhti oikenee. Et me ollaan luonnonsuojeli-

joita, me ei satuteta sitä puuta. 

 

Ympäristökasvatusta pyritään toteuttamaan positiivisessa ilmapiirissä ja 

lapsia innostaen. Lapsille annetaan aikaa harjoitella kestävään kehitykseen 

tähtääviä käytäntöjä eikä lapsia syyllistetä tai pelotella ympäristökatastro-

filla.  

 

Esimerkiksi jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen on tutustuttu toiminnalli-

sen tarinan, draaman ja laulun keinoin. Esikoululaisille suunnatun toimin-

tatuokion päähenkilönä on kaatopaikan liepeillä asustava Anssu-peikko, 

joka kantaa huolta ympäristön roskaantumisesta ja kaatopaikkojen kasva-

vista jätevuorista. Lapset osallistuvat näytelmään auttamalla peikkoa ke-

räämään metsään heitetyt roskat ja lajittelemalla ne oikeisiin astioihin. 

Näin kaatopaikalle menevä roskamäärä saadaan kutistettua paljon pie-

nemmäksi ja lapset saavat tärkeän kokemuksen vaikuttamisesta. Tavoit-

teena on herättää esikoululaiset huomaamaan jätteiden lajittelun ja kierrät-

tämisen tärkeys. Toimintatuokion avulla pyritään myös antamaan lapsille 

käsitys siitä, että lajittelu on helppoa ja kivaa puuhaa eikä lainkaan ikävää 

tai monimutkaista.  

 

Se on pitkä prosessi, että lapsi kykenee arvioimaan, paljonko 

syö. Että siinä meillä on hyvin tärkeä positiivinen ilmapiiri ja 

pakolla ei kenellekään ruokaa syötetä. Mut kuitenki siinäki 

on pohjalla se idea, että harjotellaan syömään kaikkea, et se 

ei menis haaskioon.  

 

Et jos tuolla pihalla on roskia, niin en mää välttämättä siitä 

niinku mitään meteliä tee mutta jos lapset on siinä mun lä-
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hellä, nin mää sanon, että laitetaanpa tää roska roskikseen. 

Tai jos siinä on monta roskaa, niin me kerätään ne yhessä 

roskiin. 

 

Lapsen osallisuutta tuetaan myös pysähtymällä lapsen havaintojen äärelle. 

Luontoa ihmetellään ja ihastellaan yhdessä. Päiväkodin pihassa näkee 

usein esimerkiksi oravia, lintuja, perhosia ja muurahaisia, jotka kiinnosta-

vat lapsia. Lapsen havainnoille annetaan arvoa ja kunnioitetaan lapsen 

kauneudentajua. Vuodenaikojen vaihtumista havainnoidaan yhdessä niin 

päiväkodin pihassa kuin retkilläkin. Esimerkiksi ruskaretkellä voidaan py-

sähtyä ihastelemaan värikkäitä puun lehtiä ja huojua tuulessa kuten oksat 

puissa. Kun tutussa retkipaikassa käydään eri vuodenaikoina eväsretkillä, 

ovat luonnon muutokset helposti havaittavissa. 

  

Kun oikeen taas ollu pilvisiä päiviä ja aurinko tulee esiin, 

niin pienetkin lapset on siitä ihan valtavan innoissaan. Kol-

mevuotias oikeen hyppi ihan ilmaan tässä yks päivä, kun 

puolelta päivältä paisto aurinko. Se oli aivan et aurinko, au-

rinko. Et miten niinku lapset havaitsee niitä asioita. Nii on 

ihana pysähtyä itekki, et olipa hienoa, kun sä huomasit. 

 

Lapsethan monesti ihastelee kiviä ja kerää niitä ämpäreihin 

ja taskuihin ja kuljettelevat tuolla. Niin me voidaan ihastella 

niitä. Sitte on jääpalat ja jääpuikot talvella, ne on mielenkiin-

tosia. Välillä tuolta lätäköistä saadaan oikeen semmosia ti-

manttikiviä. 

 

Ja sit annetaan lapsien havainnoida ja tutkia tuolla pihallaki.  

Annetaan joku pieni tehtävä, et tarkkailee luontoo ja mikä ei 

kuuluu joukkoon, saako olla roskia ja pääsee ite sitte siihen 

mukaan. 

 

Päiväkodissa ulkoillaan säällä kuin säällä. Näin lapsille tarjoutuu mahdol-

lisuus saada erilaisia elämyksiä ja kokemuksia luonnosta. Lapsille opete-

taan, että eri vuodenaikoina on paljon erilaisia mahdollisuuksia hauskoihin 

leikkeihin ja liikuntaan. Esimerkiksi talvella lapset voivat kiipeillä lumika-

soilla, kaivaa niihin käytäviä ja rakennella lumesta kaikenlaista. Vuoden-

aikojen vaihtuminen tarjoaa lapsille myös loputtomasti tutkittavaa ja ihme-

teltävää. Kasvattajat kannustavatkin lapsia tutustumaan ympäristöön ei-

vätkä he ole turhan tarkkoja esimerkiksi vaatteiden likaantumisesta tai 

kastumisesta.  

 

Me opitaan luonnosta paljon omien havaintojen ja kokemus-

ten ja tutkimisen kautta.  

 

Tää on meille ihan valtava rikkaus, että on selkeästi neljä eri-

laista vuodenaikaa. 

 

Keväällä on taas ne purot ja lätäköt ja läträämisen kaiken 

hiekan ja veden kanssa, esimerkiks patojen teko sateella. 
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Meillä on tossa keinujen luonakin iso koivu, me on sieltä vä-

hän ravisteltu lisääkin lehtiä tai tuuli tiputtaa ja laulettu ”leh-

det lentää, lehdet lentää nyt syksy jo on”. Niin kyllä jo kaks-

vuotiaskin tietää syksyn merkkejä, kun se on kokenu ne ihan 

tossa pihalla. Elämykset on tärkeitä. 

 

Kun aikuiset osoittavat omalla esimerkillään olevansa kiinnostuneita 

luonnosta ja suhtautumalla positiivisesti siihen, lapset oppivat, että luonto 

on mukava ja hieno asia. Kun lapsi kokee luonnolla olevan hänelle henki-

lökohtainen merkitys, myös hänen motivaationsa ympäristönsuojeluun 

kasvaa. 

 

Osallisuutta tuetaan lapsia kuuntelemalla ja huomioimalla heidän aloittei-

taan. Jos lapset esimerkiksi haluavat rakentaa majan, kasvattajat pyrkivät 

mahdollistamaan sen. Lasten kiinnostuksen kohteita hyödynnetään yhtei-

sessä toiminnassa ja oppimisessa. Jos lapset esimerkiksi ovat keränneet 

oma-aloitteisesti luonnonmateriaaleja päiväkodin pihalta, ideaa on voitu 

jatkaa keskustelemalla yhdessä löydöistä, tutkimalla niitä ja hyödyntämäl-

lä materiaaleja askartelussa.  

 

Lasten mielipiteitä kuunnellaan, et he haluaa piirtää tai as-

karrella, niiltä voi tulla oma ehdotus. Niitä on mahollista to-

teutella. 

 

On esimerkiks jotain lauluja, kun mä kuulen, et ne loilottaa. 

Voi olla joku semmonen, et ei oo ollenkaan ollu päiväkodis-

sa mut mä voin sen silti valita, koska mä huomaan, et tähän 

ne syttyy. 

 

Kun lapset pohtivat keskenään luonnonilmiöitä, kasvattajat voivat nostaa 

lasten tekemiä havaintoja yhteisen mietinnän aiheeksi. Kasvattajat eivät 

anna valmiita vastauksia lasten kysymyksiin vaan pyrkivät edistämään 

lapsen omaa ajattelua ja yhteisöllistä oppimista. Näin kasvattajat myös an-

tavat lapselle mahdollisuuden tehdä omia oivalluksia ja saada onnistumi-

sen kokemuksia. 

 

Me pohditaan ulkona niitä eri ilmiöitä, esimerkiks miksi on 

pimeää, sitähän ne miettii. 

 

Joku asia, joka joitakin lapsia kiinnostaa, se voi olla vaikka 

avaruus tai jotku mitkä on hyvin mielenkiintosia, niin niitä 

voi hyödyntää. 

 

Toiminnan reflektoinnissa eli arvioinnissa lasten osallisuutta tuetaan poh-

timalla yhdessä lapsentasoisia kysymyksiä. Lapsilta kysytään esimerkiksi 

mistä pidit, mikä oli kiinnostavaa tai mikä jäi mieleen. Toiminnan kulkua 

kerrataan yhdessä ja annetaan lapselle mahdollisuus pohtia omia onnistu-

misiaan. Lapset oppivat, mikä on heille mieluista ja oppivat näin tunte-

maan itseään.  
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Kasvattajien mielestä lasten töitä tai tekemisiä ei saa leimata hyvin tai 

huonosti onnistuneiksi mutta lapset kuitenkin kaipaavat tietynlaista pa-

lautetta. Siksi töitä tutkitaan usein yhdessä ja lapset saavat itse esitellä 

oman työnsä muille. Positiivisen palautteen antaminen, kannustaminen ja 

lasten huomioiminen on tärkeää. 

 

Kuvataidetöitähän katotaan ja ne tutkii niitä itekkin, että 

missä mun on ja kenenkin. Ja niistähän voi aina tutkia, että 

onpas täällä paljon liikettä ja vauhtia. Ja ku joku piirtää oi-

keen pientä, niin et tuo näyttää, että tää on vähän lähellä tai 

kaukana. 

 

Jos me vaikka tonne hiekalle rakennetaan jotain, niin me 

voidaan ihastella, että nyt tuli oikeen hyvä. Että sää teit ton. 

Tai vaikka, että oli hyvät, pitkät leikit, että jaksoitte hyvin 

leikkiä. 

 

Se saattaa tulla joskus pidemmän ajan päästäki, et me tehtiin 

sitä. 

 

Et ne voi arvella, et ne ei osaa tätä, mutta sit mä vaikka voin 

sanoo, et mä opetan sua. Nii sit ne saattaa ite pohtia, että mä 

osasin. Ne niinku miettii sitä, että menipä hyvin tai olipa hy-

vä.  

 

Myös sosiaaliseen ja kulttuurilliseen kestävyyteen tähtäävät päiväkodin 

käytännöt edistävät lapsen osallisuutta eri tavoin. Päiväkodin kulttuuripe-

rintökasvatuksen avulla lapsi voi kokea osallistuvansa ympäröivään kult-

tuuriin ja löytää oman paikkansa ympäröivässä kulttuurissa. Suomalaisen 

kulttuurin oppiminen päiväkodissa edistää myös maahanmuuttajalasten 

kotoutumista ja osallisuutta yhteiskunnassa. Suvaitsevainen ilmapiiri vah-

vistaa maahanmuuttajalasten osallisuutta päiväkodissa, sillä kun lapsen 

kulttuuria kohtaan osoitetaan kiinnostusta ja kunnioitusta, hän saa koke-

muksen oman roolinsa merkityksellisyydestä yhteisössään. Päiväkodissa 

eri kulttuureista tulevat lapset voivat myös oppia paljon toisiltaan ja yhtei-

söllinen oppiminen lisää lasten osallisuutta.  

 

Täällä kulttuurin välittäjänä on varhaiskasvatus ja koulutus 

hyvin pitkälti. 

 

Me opitaan toisilta kulttuureilta jotakin arvokkaita asioita ja 

he oppivat meiltä. Ja ne tavallaan menevät lomittain. 

 

Lapsen osallisuutta ympäristökasvatuksessa on pyritty tukemaan myös 

kodin ja vanhempien kautta. Päiväkodista on laitettu kuukausittain kotiin 

kestävään kehitykseen liittyvä vinkki siitä, mitä perheet voisivat yhdessä 

tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi. Lapset ovat näin innostuneet 

viemään päiväkodissa opittuja käytäntöjä myös kotiympäristöön. Eräs 

kasvattaja kokee, että vanhempien osallistaminen ympäristökasvatukseen 

on hyvin tärkeää, koska vanhempien esimerkki on lapselle usein kuitenkin 

kaikkein merkityksellisin.  
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Niin meillähän meni kuukausittain kotiin semmonen keke-

vinkkikin. Et nyt vaikka liikutte mahollisimman paljo kävel-

len tai pyörällä, et ei autolla. 

 

Kyllähän lapset sitte niistä puhu tai tuli enemmän vanhem-

pien kanssa kotonakin semmoset asiat puheeksi. Et myös sit-

ten sitä vanhempien osallisuutta siihe.  

 

Että eihän se paljon auta, vaikka me mitä tehään täällä lapsen 

kans, jos ei sit perheet lähe siihen mukaan tai tiedä mitä tääl-

lä tehään. 

 

Esikoululaisten kanssa on myös toteutettu erilaisia ympäristökasvatukseen 

liittyviä projekteja ja tutkimuksia. Lapset ovat esimerkiksi idättäneet her-

neitä ja kasvattaneet rairuohoa eri paikoissa kuten kaapissa, ikkunalaudalla 

ja ulkovarastossa ja tutkineet, mitä niille tapahtuu. Myös lunta ja jäätä on 

sulatettu ja keitetty sekä tutkittu, miten vesi muuttaa muotoaan. Eräs kas-

vattaja kokeekin, että varsinkin tutkimusten ja projektien kautta lasten 

osallisuutta ympäristökasvatuksessa voisi lisätä entisestään. Toisaalta hän 

kokee haasteena sen, että projektin saisi koko ryhmän yhteiseksi, jos vain 

osa lapsista on alun perin ollut kiinnostunut aiheesta.  

  

Tutkimukset ja projektit on varmaan se, millä sitä osallisuut-

ta vois lisätä. Voi niinkun ottaa jonkun teeman, joka lapsia 

kiinnostaa, että mitä ne haluis tutkia tai miettiä. Mutta ehdot-

tomasti meillä on varmaan oppimista siinä vielä. 

 

Kasvattajien mukaan niin päiväkodin aikuisia kuin lapsiakin joutuu muis-

tuttelemaan tietyistä kestävään kehitykseen tähtäävistä käytännöistä. Rat-

kaisuna kasvattajat pohtivat kestävän kehityksen liittämistä kiinteäksi 

osaksi arkea. Tietyt asiat, kuten lajittelu, sujuu jo lapsilta hyvin, mutta ke-

hittämisen varaa vielä löytyy. Lasten osallisuutta voitaisiin kasvattajien 

mukaan lisätä ottamalla lapset enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun 

ja arviointiin.  

 

Et lapsillakin se unohtuu, et se on sen hetken mielessä. Et 

sen pitäis olla niin kiinteesti. Tai onhan se täälläki, paperin-

lajittelut ja jätteiden lajittelut. Ja lapset osaa hyvin biojättee-

seenki laittaa nuo. 

 

Meillä on paljon kehittämisen tarvetta ja opittavaa tällä saral-

la. Ja sitte tavallaan semmosella avoimella mielellä. 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimustulosten mukaan kasvattajien mielestä ympäristökasvatuksen tar-

koituksena on opettaa lapsia kunnioittamaan ja suojelemaan luontoa. 

Myös Parikka-Nihdin ja Suomelan (2014, 11) mukaan ympäristökasvatuk-

sella tavoitellaan ymmärrystä ja arvostusta ympäristöä kohtaan. Ympäris-

tökasvatuksen kokonaisvaltaisena tavoitteena voidaan pitää juuri ympäris-
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tövastuullisten toimintatapojen omaksumista. Ympäristövastuullisuudella 

tarkoitetaan sitä, että yksilö pyrkii oman osaamisensa ja toimintaympäris-

tönsä tarjoamien mahdollisuuksien mukaan toimimaan ympäristön kannal-

ta parhaalla mahdollisella tavalla. (Koskinen 2010, 91.)  

 

Haastateltavat pitivät luontoon tutustumista tärkeänä ympäristökasvatuk-

sen sisältönä. Luonnon havainnoinnin ja aistimisen ideana on herättää ym-

päristöherkkyys, johon kuulu myös kyky tuntea empatiaa ympäristöä koh-

taan. Hungerford ja Volk (1990) pitävät ympäristöherkkyyttä ympäristö-

vastuullisuuden kehittymisen perustana. (Cantell & Koskinen 2004, 61–

62.) 

 

Ympäristökasvatus on laaja-alainen käsite, mutta usein sen ymmärretään 

tarkoittavan lähinnä luontokasvatusta. Tämä käy ilmi myös omista tutki-

mustuloksistani, sillä haastateltavat kuvasivat ympäristökasvatusta enim-

mäkseen luontokasvatuksen näkökulmasta. Luonto- ja ympäristökasvatuk-

sen sekoittaminen on ymmärrettävää, sillä arkikielessä luonnolla ja ympä-

ristöllä tarkoitetaan yleensä samaa asiaa. Ympäristökasvatuksen näkökul-

masta ympäristöllä tarkoitetaan kuitenkin luonnonvaraisen ja ihmisen ra-

kentaman ympäristön lisäksi myös ympäristön psyykkistä, kulttuurista ja 

yhteiskunnallista ulottuvuutta. Näin ollen luonto voidaan määritellä ympä-

ristön ekologiseksi ulottuvuudeksi. Jos ympäristökasvatus ymmärretään 

suppeasti koskemaan vain luontokasvatusta, ympäristökasvatuksen muut 

yhtä tärkeät osa-alueet jäävät huomioimatta. 

 

Eräs kasvattaja kuitenkin liitti myös rakennetun ympäristön huomioimisen 

osaksi ympäristökasvatusta. Hän ymmärsi ympäristökasvatuksen pitkälti 

kestävän kehityksen eri osa-alueiden kautta. Muut haastateltavat eivät 

puolestaan tuoneet lainkaan esiin sosiaalista, kulttuurillista ja taloudellista 

näkökulmaa, jotka ovat olennainen osa kestävän kehityksen kasvatusta. 

Myös käsitteet kestävän kehityksen kasvatus ja ympäristökasvatus aiheut-

tivat siis jonkin verran hämmennystä. Kaikki haastateltavat puhuivat kes-

tävästä kehityksestä osana ympäristökasvatusta, mutta ymmärsivät käsit-

teen eri tavoin. Kasvattaja, joka kuvasi kestävän kehityksen eri osa-alueita, 

kertoi käyneensä jokin aika sitten Lastentarhanopettajaliiton kestävän ke-

hityksen koulutuksessa, jonka hän oli kokenut erittäin antoisana. Kasvatta-

ja kertoi, ettei ollut lainkaan ymmärtänyt ennen koulutusta, että ympäris-

tökasvatukseen kuuluu muutakin kuin ekologinen näkökulma.  

 

Kaikki haastateltavat toivat esille, että kestävä kehitys varhaiskasvatukses-

sa on melko uusi asia eikä heidän koulutuksissaan ollut käsitelty aihetta 

paljoakaan. Vuonna 2013 toteutetun kyselyn mukaan lähes 80 % helsinki-

läisten päiväkotien edustajista ilmoitti, että heidän toimintasuunnitelmas-

saan on tavoitteena edistää kestävää kehitystä. Myös tutkimukseni kohtee-

na olevan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan on liitetty kestävän 

kehityksen toimintasuunnitelma. Kun helsinkiläisten päiväkotien edustajia 

pyydettiin jatkamaan lausetta ”Meidän kestävän kehityksen kasvatuksem-

me on…” liittyi yleisin vastaus kierrätykseen ja jätteiden lajiteluun. Omat 

tutkimustulokseni tukevat osittain näitä tuloksia, sillä kaksi kolmesta haas-

tateltavasta kuvasi kestävää kehitystä lähinnä kierrätyksen ja lajittelun 

kautta.  Vaikuttaa siis siltä, että lisäkoulutuksille on tarvetta, jos halutaan, 
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että kaikki päiväkodin kasvattajat ymmärtäisivät ja toteuttaisivat kestävän 

kehityksen kasvatusta sen kaikessa laajuudessaan eli myös sosiaalisen, 

kulttuurillisen ja taloudellisen kestävyyden huomioiden.  

 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että kasvattajat ymmärtävät lapsen osallisuu-

della tarkoitettavan lapsen kuuntelemista ja kunnioittamista, lapsilähtöi-

sesti toimimista sekä lasten ideoiden toteuttamista. Haastateltavien mieles-

tä sillä tarkoitetaan lapsen oikeutta osallistua toimintaan ja toiminnan 

suunnitteluun.  Kasvattajat liittävät osallisuuteen myös lapsen omatoimi-

sen havainnoinnin, tutkimisen ja liikkumisen. 

 

Turjan (2011) mallissa lapsen osallisuuden rakentumisesta kuvataan sa-

mankaltaisia asioita. Sen mukaan lapsen osallisuus alkaa mukanaolosta 

muiden rakentamassa toiminnassa. Seuraavat valtautumisen tasot ovat 

kuulluksi tuleminen, vaihtoehdoista valitseminen ja omien aloitteiden te-

keminen. Korkeinta osallisuuden tasoa edustaa asioista neuvottelu yhtei-

sesti lasten ja aikuisten kesken. Mallissa lasten osallisuus jaetaan ideointi-, 

suunnittelu, päätöksenteko-, toimeenpano-, arviointi- ja osallistumisosalli-

suuteen. Lapsen osallisuutta voidaan siis tukea ottamalla lapset mukaan 

toiminnan jokaiseen vaiheeseen aina toiminnan ideoinnista loppuarvioin-

tiin. (Turja 2011, 49–51.) 

 

Haastateltavat pitävät lapsen osallisuutta päiväkodissa tärkeänä lapsen oi-

keutena. He näkevät lapsen osallisuuden ilmenevän päiväkodin toiminta-

kulttuurissa, jossa ympäristökasvatus on yhtenä osana. Eräs haastateltava 

kuitenkin korostaa, että vaikka toiminta olisi kuinka osallistavaa, aikuinen 

on kuitenkin käytännössä se, joka miettii toiminnan raamit. Kasvatuksessa 

onkin pohjimmiltaan kysymys lapsen ja kasvattajan välisestä valtasuhtees-

ta, jota kasvattaja säätelee sen mukaan, millaisia käsityksiä hänellä on lap-

sen perusolemuksesta ja asemasta sekä oppimisen ja kehityksen luontees-

ta. Lapsen osallisuus ei tarkoita sitä, että kaikki valta siirrettäisiin lapsille, 

vaan nimenomaan lasten ja aikuisten aito yhteinen neuvottelu, ideointi ja 

suunnittelu ovat todellista osallisuutta (Turja 2011, 42, 48). 

 

Kysyttäessä lapsen osallisuuden merkityksestä ympäristökasvatuksessa 

eräs haastateltava toi esiin lasten kasvattamisen aktiivisiksi toimijoiksi. 

Kasvattajat näkivät lapset osaavina ja kykenevinä yksilöinä, joille tulee 

antaa mahdollisuus olla osallisina kestävän kehityksen edistämisessä tässä 

ja nyt. Myös Paloniemen ja Koskisen (2005) mukaan ympäristövastuulli-

sen osallistumisen tavoitteena on, että lapset oppivat näkemään itsensä ak-

tiivisina toimijoina, etsimään erilaisia toiminta-mahdollisuuksia ja itsel-

leen sopivia tapoja toimia. Toimimaan oppiminen on tärkeää, sillä myön-

teinen asenne ympäristöä kohtaan ei yksinään riitä ratkaisemaan ympäris-

töongelmia. Osallisuuden kautta lapset havaitsevat, että heidän teoillaan 

on merkitystä ja he alkavat näin luottaa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa 

myös isommissa asioissa. Vaikka lasten voimavarat ovat suuressa ympä-

ristövastuullisuuden kysymyksessä melko pienet, kasvattajien tulisi itse 

uskoa pienten pisaroiden suureen vaikutukseen. (Raittila 2011, 217.) 

 

Yksi kasvattajista piti ympäristökasvatuksen tavoitteena sitä, että lapsi op-

pii omassa toiminnassaan huomioimaan toiset ihmiset, rakennetun ympä-
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ristön ja luonnonympäristön yhteisenä ja arvokkaana. Lapsen osallisuus 

ympäristökasvatuksessa on hänen mielestään tärkeää, koska lapsen pitää 

tuntea itsensä arvostetuksi, jotta hän voisi oppia arvostamaan toisia sekä 

huolehtimaan muista ja ympäristöstään.  

 

Parikka-Nihdin ja Suomelan (2014, 31) mukaan lapsen kokemus osalli-

suudesta on lähtökohtana ympäristövastuullisuuteen kasvamiselle. Jos lap-

si kokee, ettei häntä ole huomioitu omassa yhteisössään, hänen on hyvin 

vaikea oppia huomioimaan omassa toiminnassaan toiset ihmiset ja ympä-

ristö. Jotta lapsi siis oppisi välittämään muista ja ympäristöstä laajemmalla 

tasolla, hänen on ensin saatava vahva tunne siitä, että hänestä on välitetty 

hänen omassa yhteisössään. 

 

Osallisuuden kautta lapsi alkaa kokea, että ympäristö kuuluu meille kaikil-

le. Osallisuus on siis keino saada lapset välittämään ympäristöstään 

enemmän, sillä vain omaksi koettua pidetään arvokkaana ja sellaisena, jos-

ta halutaan kantaa vastuuta. Kun lapsi saa päiväkodissa mahdollisuuden 

kokea, että hänen mielipiteillään ja toiminnallaan on merkitystä koko 

ryhmän kannalta, lapsen vastuun tunne kasvaa. Osallisuutta tukemalla lap-

si siis oppii vähitellen ottamaan yhä enemmän ja enemmän vastuuta tois-

ten ihmisten sekä ympäristön hyvinvoinnista. (Koskinen 2010, 96–97; Pa-

rikka-Nihti 2011, 43.) Luomi ym. (2010, 7) kuvaavatkin kestävän kehityk-

sen kasvatuksen olevan ennen kaikkea vastuun antamista ja vastuun kan-

tamista. 

 

Kasvattajat toivat esiin lukuisia käytäntöjä, joilla he tukevat lapsen osalli-

suutta ympäristökasvatuksessa. Haastateltavat korostivatkin juuri pienten, 

arkipäiväisten tekojen merkitystä ympäristövastuullisen käyttäytymisen 

omaksumisessa. Erään kasvattajan mukaan lapset ovat hyvin innokkaita 

tekemään oikeita asioita itse. Hän oli havainnut, että päiväkodin toiminta-

tavat jäävät lasten pitkäkestoiseen muistiin ja välillä he vievät tiettyjä käy-

täntöjä mukanaan myös koteihinsa.  

 

Ympäristöä säästävien toimintatapojen oppiminen päiväkodissa on tärke-

ää, sillä lapsuus muodostaa perustan ympäristövastuullisen elämäntavan 

omaksumiselle (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 11). Luomi ym. (2010, 

34) toteavat, että lapset omaksuvat kestävän kehityksen mukaiset toiminta-

tavat parhaiten, kun he saavat osallistua kaikkiin ympäristökasvatuksen 

vaiheisiin. Osallistumalla konkreettiseen toimintaan ympäristön puolesta 

lapset voimaantuvat huomatessaan, että he osaavat tehdä ympäristön kan-

nalta merkittäviä asioita (Raittila 2011, 217). 

 

Eräs haastateltava korosti kasvattajien omien arvojen näkymistä päiväko-

din arjessa. Hänen mielestään jokaisen kasvattajan tulisi olla tietoinen 

omista arvoistaan, jotta pysyisi toiminnassaan johdonmukaisena. Hän tie-

dosti kasvattajan esimerkillä olevan suuri vaikutus lapsiin ja koki siksi, et-

tä kasvattajilla on iso vastuu kannettavanaan.  

 

Lapset oppivat ympäristövastuullisen käyttäytymisen perusteita pitkälti 

mallioppimisen kautta. Siksi olisi tärkeää, että koko päiväkodin henkilö-

kunta olisi sitoutunut ympäristöä säästäviin toimintatapoihin. Ympäristö- 
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ja kestävän kehityksen kasvatus on ennen kaikkea arvokasvatusta ja siksi 

kasvattajien tulee tiedostaa omat ympäristöarvonsa ja henkilökohtaiset va-

lintansa, joihin toimintansa perustavat. Tärkeitä arvoja ympäristökasvatuk-

sessa ovat ympäristön ja toisten ihmisten huomioiminen, välittäminen ja 

yhteinen vastuunkanto. (Kurttio 1994, 17; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 

12, 31.) 

 

Tutkimustulosten mukaan kasvattajat tukivat lapsen osallisuutta ympäris-

tökasvatuksessa lapsia kuuntelemalla ja pysähtymällä lapsen havaintojen 

äärelle. Kasvattajat kannustivat lapsia tutustumaan ympäristöön, arvostivat 

lapsen havaintoja ja kunnioittivat lapsen kauneudentajua. Myös Peltoluh-

dan pro gradu-tutkielman (2013) tutkimustuloksissa korostuu lapsen kuul-

luksi tuleminen sekä lapsen oma ihmettely, kokemukset ja tutkiminen 

osallisuuden muotoina. Lasten tekemät havainnot ja ihmettelyn aiheet ovat 

tutkivan toiminnan lähtökohtana. Myös omista tutkimustuloksistani selvi-

ää, että kasvattajat huomioivat lasten aloitteita ja hyödyntävät lasten kiin-

nostuksen kohteita ja havaintoja yhteisessä toiminnassa ja oppimisessa.  

 

Tutkimustuloksista ilmeni, että lasten osallisuutta ympäristökasvatuksessa 

tuetaan toteuttamalla lasten kanssa erilaisia projekteja. Parikka-Nihdin 

(2011, 47) mukaan projektityöskentely osallistaa lapset aktiivisina toimi-

joina, jolloin aikuisjohtoisuus vähenee ja lasten vuorovaikutustaitoja ko-

rostetaan. Projektit osallistavat lapsen oppimiseen, sillä lapsi saa vastuuta 

tietojensa ja taitojensa karttumisesta. Projektit opettavat myös yhteisölli-

syyttä ja yhteistoiminnallisuutta. Turjan (2011, 50–51) mallissa osallisuu-

den rakentumisesta kuvataan osallisuuden ajallista ulottuvuutta, jolla tar-

koitetaan osallisuuteen liittyvän toiminnan ja toiminnan vaikutusten kes-

toa. Pitkäkestoiset projektit tukevat paremmin lasten osallisuutta kuin ker-

taluonteiseen toimintaan vaikuttaminen, koska kun toiminta jatkuu pi-

demmän ajan, lapsen mahdollisuudet päästä vaikuttamaan toiminnan kul-

kuun kasvavat. 

 

Kasvattajat tukivat lapsen osallisuutta myös ottamalla lapset mukaan toi-

minnan arviointiin. Keke päiväkodissa -oppaan (Luomi ym. 2010, 34) 

mukaan kestävän kehityksen kasvatuksessa on tavoitteena, että kaikki lap-

set osallistuvat toiminnan arviointiin. Piiroisen (2007, 9) mukaan arvioin-

tiosallisuudessa on oleellista muokata arviointi lasten kielelle. Tutkimustu-

loksista ilmenikin, että kasvattajat pohtivat lasten kanssa nimenomaan lap-

sentasoisia kysymyksiä. He miettivät yhdessä esimerkiksi sitä, mitä toi-

minnasta jäi mieleen, missä lapsi koki onnistuneensa ja mikä hänestä oli 

kiinnostavinta. 

 

Vaikka tutkimustulosten mukaan kasvattajat tukivat lapsen osallisuutta 

ympäristökasvatuksessa monin tavoin, he kuitenkin kokivat, että osalli-

suutta voisi lisätä entisestään esimerkiksi ottamalla lapset enemmän mu-

kaan toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä toteuttamalla lasten kans-

sa myös pidempiä projekteja. Tärkeimpänä he kuitenkin pitivät sitä, että 

lapset saavat osallistua ympäristökasvatukseen pienten, arkipäiväisten te-

kojen avulla.  
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9 POHDINTA 

Aloitin opinnäytetyöni tekemisen perehtymällä ympäristökasvatukseen ja 

lapsen osallisuuteen liittyvään teoriatietoon. Aihe alkoi pikkuhiljaa hah-

mottua minulle ja ymmärsin, miten laaja ja tärkeä asia lapsen osallisuus 

ympäristökasvatuksessa todella on. Ennen aineistonkeruuta pohdin kui-

tenkin, kokisivatko kasvattajat opinnäytetyöni aiheen kovin vieraaksi ja 

teoreettiseksi. Minulla ei ollut juurikaan käsitystä siitä, mitä kasvattajat 

tietäisivät aiheesta ja miten he siihen suhtautuisivat. 

 

Siksi yllätyinkin positiivisesti, että päiväkodissa oli pohdittu melko paljon 

kestävää kehitystä ja lapsen osallisuutta. Kasvattajat tukevat lasten osalli-

suutta ympäristökasvatuksessa monipuolisesti, mutta asioita tehdään hyvin 

käytännönläheisesti arjen ehdoilla. Päiväkodin arki on kiireistä ja tekemis-

tä on paljon, joten teoreettisten asioiden syvälliseen pohtimiseen ei jää ai-

na aikaa. Mielestäni sainkin tutkimuksessani yhdistettyä hyvin teoreettisen 

ja käytännöllisen näkökulman. Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli lisätä 

kasvattajien ymmärrystä lapsen osallisuuden merkityksestä ympäristökas-

vatuksessa ja uskon, että opinnäytetyöni onnistuikin tässä tehtävässä. 

 

Sekä lapsen osallisuus että kestävän kehityksen kasvatus ovat melko uusia 

asioita ja kasvatuskäsitykset ovat olleet murroksessa jo 1990-luvulta läh-

tien. Lapsilähtöisyys on korvannut vähitellen aikuislähtöisen kasvatuksen 

ja lapsen osallisuuteen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Ajat ovat 

siis muuttuneet, mutta miten kasvattajat ovat omaksuneet uudet tavat toi-

mia? Haastateltavani olivat eri-ikäisiä ja heillä oli myös erilainen koulu-

tustausta, mikä sai minut pohtimaan iän, koulutuksen ja kokemuksen mer-

kitystä käytännön kasvatustyössä. Mielestäni lapsen osallisuus on hyvin 

laaja ja moniulotteinen asia, joka vaatii kasvattajilta paljon pohtimista. 

Omien asenteiden, arvojen ja käsitysten tiedostaminen on tärkeää, jotta 

toiminta olisi tavoitteellista ja johdonmukaista. Asioiden toistuminen sa-

malla tavalla on eduksi lasten oppimisen kannalta ja se tuo myös turvalli-

suuden tunnetta hektiseen arkeen.   

 

Tutkimusprosessin aikana havaitsin, että jokainen kasvattaja tekee työtään 

omalla tavallaan. Haastateltavien kiinnostus ja perehtyneisyys asiaa koh-

taan vaihteli melko paljon. Koska jokainen kasvattaja tekee työtään omalla 

persoonallaan, myös omat arvot ja asenteet väistämättä näkyvät työssä ja 

kaikessa tekemisessä. Esimerkiksi kasvattajien oma ympäristösuhde vai-

kuttaa siihen, miten hän toteuttaa ympäristökasvatusta omassa lapsiryh-

mässään. Jos kasvattaja ei ole itse omaksunut ympäristövastuullista elä-

mäntapaa, hänen on hyvin vaikea opettaa sitä myöskään lapsille. Vaikka 

päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan on yhdessä kirjattu keskeisim-

mät päiväkodin toimintaa koskevat periaatteet, kasvattajat saavat silti to-

teuttaa toimintaa melko vapaasti omista lähtökohdistaan ja kiinnostuksen 

kohteistaan riippuen. Siksi eri ryhmissä toteutetaan myös kestävän kehi-

tyksen kasvatusta eri tavoin.  
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Yksi haastattelemistani kasvattajista oli osallistunut Lastentarhanopettaja-

liiton kestävän kehityksen koulutukseen ja oli siksi hyvin perehtynyt ai-

heeseen. Minua jäi kuitenkin mietityttämään, miksi koulutuksessa opittua 

tietoa ei ollut hyödynnetty laajemmin työyhteisössä. Kaikilla päiväkodin 

kasvattajilla ei ole mahdollisuutta osallistua koulutuksiin, joten mielestäni 

olisi tärkeää, että lisäkoulutusta saaneet tytöntekijät jakaisivat oppimansa. 

Näin koulutuksista olisi hyötyä koko päiväkodille.  

 

Samantyyppinen kysymys heräsi liittyen Keke päiväkodissa -oppaiden 

käyttöön eri ryhmissä. Ymmärsin, että oppaat ovat olleet käytössä lähinnä 

vain esikoululaisilla. Oppaan ajatuksena on, että kestävän kehityksen työ 

voi lähteä liikkeelle yhdestä päiväkodin ryhmästä, mutta tavoitteena on, 

että sen toteuttamiseen osallistuisi koko päiväkotiyhteisö. Päiväkodissa 

onkin laadittu kestävän kehityksen vuosisuunnitelma, jota on ilmeisesti 

hyödynnetty kaikissa ryhmissä. Oppaassa suositellaan perustamaan päivä-

kotiin kestävän kehityksen ryhmä, jossa on jäseninä kasvattajien, johdon 

ja muun henkilökunnan edustajia sekä mahdollisuuksien mukaan myös 

lapsia. Lasten osallistuminen voi tapahtua myös oman kestävän kehityksen 

ryhmän kautta. Haastatteluissa ei tullut esiin, että päiväkodissa toimisi täl-

lainen ryhmä. Opasta laajemmin hyödyntämällä voitaisiin päiväkodin kes-

tävän kehityksen kasvatusta kehittää ja yhtenäistää entisestään.  

 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista tutkia lasten kokemuksia osallis-

tavasta ympäristökasvatuksesta. Osallisuus on aina yksilön omakohtainen 

kokemus, joten vain lapsia tutkimalla voidaan selvittää, miten he kokevat 

oman osallisuutensa ympäristökasvatuksessa. 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut sekä haastava että mielenkiintoinen 

vaihe opinnoissani. Prosessi on vaatinut pitkäjänteisyyttä, itsekuria, ahke-

ruutta ja paljon motivaatiota. Omalla kohdallani työ on edennyt hitaasti 

mutta varmasti. Olen oppinut paljon niin tutkimuksen teosta kuin itse tut-

kimuksen aiheestakin ja jokaisessa vaiheessa on tarvittu erilaista osaamis-

ta. Tutkimuksen aiheen hahmotteleminen oli yllättävän haastavaa ja aluksi 

tuntuikin siltä, että kaikista mahdollisista aiheista on jo tehty opinnäytetyö. 

Lopulta kuitenkin ymmärsin, ettei tarkoituksena olekaan tehdä jotain täy-

sin uutta, vaan aikaisempien tutkimusten hyödyntäminen kuuluu olennai-

sena osana opinnäytetyöprosessiin.  

 

Tutkimustehtävän ja -kysymysten muotoileminen tuotti hieman päänvai-

vaa, mutta onnistuin kuitenkin mielestäni keksimään kysymykset, joita 

kannatti tutkia. Opin paljon tiedon hankinnasta, sillä aiemmin opinnoissani 

olin lähinnä lukenut opettajan ehdottamia kirjoja. Nyt tilanne oli aivan toi-

nen, sillä jouduin itse etsimään kaiken sen tiedon, jota uskoin opinnäyte-

työn teoriaan tarvittavan. Tietoa on saatavilla eri lähteistä lähes loputto-

masti ja siksi olikin vaikeaa päättää, mikä tieto on oleellista juuri tutki-

mukseni kannalta. Uskon kuitenkin onnistuneeni tiivistämään lukemaani 

melko hyvin tutkimuksen teoriaosassa. 

 

Luin myös paljon metodikirjallisuutta, sillä eri tutkimusmenetelmiä ei ol-

lut juurikaan käsitelty opinnoissani. Olin päättänyt kerätä aineiston teema-

haastattelulla jo melko aikaisessa vaiheessa, mutta halusin varmistaa ja 
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löytää perustelut sille, että menetelmä soveltuu omaan tutkimukseeni. 

Valmistelin tutkimussuunnitelmani huolella, ennen kuin etsin tutkimuksel-

leni toimeksiantajan ja tästä syystä tutkimuksen valmistuminen viivästyi 

hieman. Haastattelutilanteissa huomasin, miten eri tavoin ihmiset käyttäy-

tyvät haastattelutilanteessa. Haastattelutekniikkaa voisi mielestäni harjoi-

tella enemmän koulussa, koska se, miten haastattelija kysymyksensä esit-

tää, vaikuttaa paljon saatavaan aineistoon. Haastattelu on usein myös hie-

man jännittävä tilanne niin haastattelijalle kuin haastateltavallekin. Siksi 

haastattelujen harjoitteleminen etukäteen toisi opiskelijalle varmasti lisää 

itsevarmuutta.  

 

Aineiston analyysi oli mielestäni opinnäytetyön mielenkiintoisin vaihe. 

Aineistonkeruun jälkeen olin hieman yllättynyt saamastani aineistosta, en-

kä ollut varma siitä, sainko tarvittavat vastauksen tutkimuskysymyksiini. 

Perehdyttyäni aineistoon syvällisemmin analyysitekniikoita hyödyntäen 

löysin kuitenkin aineistosta lopulta jopa enemmän vastauksia kuin osasin 

odottaa. Oli hienoa huomata, miten teoria pitkälti tuki kasvattajien käsi-

tyksiä lapsen osallisuudesta ympäristökasvatuksessa. 

 

Opinnäytetyön tekeminen antoi minulle mahdollisuuden perehtyä syvälli-

sesti aiheeseen, josta olen ollut kiinnostunut jo pitkään. Uskon, että tutki-

muksesta on minulle jatkossa hyötyä työskennellessäni lastentarhanopetta-

jana. Haaveenani on tulevaisuudessa työllistyä luontopainotteiseen päivä-

kotiin, mutta tämän tutkimuksen myötä ymmärsin, miten iso asia kestävän 

kehityksen kasvatus on myös aivan tavallisissa päiväkodeissa. Tukemalla 

lapsen osallisuutta päiväkodin ympäristökasvatuksessa lapsia kasvatetaan 

aktiivisiksi, ympäristövastuullisiksi kansalaisiksi. Ei siis riitä, että vain 

harvat ympäristökasvatukseen erikoistuneet päiväkodit tekevät oman 

osuutensa kestävän kehityksen edistämisessä vaan vastuu maapallon ja 

ihmiskunnan tulevaisuudesta kuuluu meille kaikille. 
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Liite 1 

 

HAASTATTELUKYSYMYKSET 

 

 

Haastateltavien taustatiedot 

 

Koulutustausta? 

Työkokemus? 

Missä tehtävässä työskentelet tässä päiväkodissa? 

Kuinka kauan olet työskennellyt tässä päiväkodissa? 

Onko sinulla jotain erityisosaamista liittyen ympäristö- / kestävän kehityk-

sen kasvatukseen? 

 

Ympäristökasvatus päiväkodissa 

 

Mitä ympäristökasvatuksella mielestäsi tarkoitetaan? 

Miten tärkeänä pidät ympäristökasvatuksen toteuttamista päiväkodissa? 

Miten toteutatte ympäristökasvatusta päiväkodissanne? 

Mitä tavoitteita ympäristökasvatuksella on? 

Mihin toteuttamanne ympäristökasvatus perustuu? Mitkä teori-

at/mallit/ohjelmat ohjaavat toteuttamaanne ympäristökasvatusta (esim. 

Palmerin puumalli, Metsämörri -toiminta, Case Forest -pedagogiikka, Ke-

ke päiväkodissa -opas)? 

 

Lapsen osallisuus ympäristökasvatuksessa 

 

Mitä lapsen osallisuudella mielestäsi tarkoitetaan? 

Mikä on mielestäsi lapsen osallisuuden merkitys ympäristökasvatuksessa? 

Miten lapsen osallisuus mielestäsi käytännössä ilmenee päiväkodin ympä-

ristökasvatuksessa?  

Miten tuette lasten osallisuutta ympäristökasvatuksessa? 

Miten lapsen osallisuutta ympäristökasvatuksessa voitaisiin lisätä? 

 

Mitä muuta haluaisit vielä sanoa? 


