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1 JOHDANTO 

Luonto- ja ympäristökasvatus ovat tällä hetkellä pinnalla päiväkodeissa. Päiväkodeissa 

käytetään muun muassa Vihreää lippua ja Metsämörri-toimintaa. Etelä-Suomessa on käy-

tössä myös luonnossa kotonaan -pedagogiikka, jossa painotetaan luonto- ja ympäristökas-

vatusta, sekä luonnossa tapahtuvaa toimintaa. Pohjois-Savossa jopa Metsämartat vievät 

lapsia metsään. Miten tällaisiin valmiisiin ympäristökasvatusohjelmiin ja hankkeisiin on 

päädytty?  

Päiväkodeissa on myös alettu kiinnittää huomiota siihen, etteivät lapset osaa enää liikkua 

luonnossa turvallisesti. Kaupunkiympäristössä luonnollisten esteiden ja maastonmuotojen 

vaihtelun vähäisyys vaikuttaa epäsuotuisasti mm. karkeamotoriikan ja tasapainon kehitty-

miseen, joten lapset kaatuilevat metsässä liikuttaessa. Mediasta saa lukea, että lasten luon-

totietous on heikentynyt ja lapset eivät enää tunnista puita tai eläimiä niin kuin aikaisem-

min. Maaseudun Tulevaisuudessa (19.7.2012) kirjoitettiin siitä, etteivät kaupunkilaislapset 

enää tunnista tavallisimpia kotieläimiä ja lehmän näkeminen on lapselle harvinainen elä-

mys. Käsitystä luonnosta vieraantumisesta tukee se, että lasten mielipaikat ovat alkaneet 

siirtyä sisätiloihin. Pelit, internet ja sosiaalinen media vaikuttavat osaltaan luonnosta vie-

raantumiseen. (Polvinen, Pihlajamaa & Berg, 2012, 9.) 

Mediassa on näkynyt viime vuosien aikana keskustelua lasten luontosuhteesta ja luonnon-

tuntemuksesta. Mediassa ollaan huolissaan siitä, että lapset viettävät entistä vähemmän 

aikaa luonnossa ja vanhemmat ovat liian varovaisia lastensa luonnossa liikkumisen suh-

teen. Lapsuudesta on tullut yhä suojellumpaa ja kiellot ovat arkipäivää. Lapsia varjellaan 

entistä enemmän, joten ympäristöistä on tullut vain turvallisen etäisyyden päästä katsotta-

via. Lapsia kuljetetaan päiväkoti- ja koulumatkojen lisäksi lukuisiin harrastuksiin autolla, 

jolloin luonnossa liikkuminen vähenee. (Setälä 2012, 177, 184.) Lapsille olisi luotava 

mahdollisimman varhain kokemus siitä, että luontoon voi mennä. Lapset ovat luonnostaan 

luonnontutkijoita, mutta kiinnostus hiipuu ilman aikuisen kannustusta ja ohjausta. Luon-

toon opitaan menemään pitkälti sen perusteella, miten lapsena on päästy metsään ja luon-

toon.  

Päiväkodeille tehdyssä valtakunnallisessa kyselyssä pyrittiin selvittämään päiväkotien 

luontosuhdetta. Tutkimuksessa selvisi että 16 prosentissa päiväkodeista on jo nykyisin 

luonto-ryhmä tai ohjattua luontotoimintaa. "Vähän sinne päin" mainittiin lisäksi 24 prosen-
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tissa. Lisäksi päiväkodeista löytyi keskimäärin kaksi luontokoulutuksen saanutta henkilöä. 

Tutkimuksen tulosten mukaan metsään tai muuhun luonnonympäristöön siirtyminen arvi-

oitiin yleensä helpoksi, mutta joka kolmannessa päiväkodissa siirtymistä vaikeutti tarvitta-

van henkilöstön riittämättömyys tai kielteiset asenteet, kuten heikko pukeutuminen ja mat-

kan pituus tai vaikeus. (Saarinen & Jantunen 2015.) 

Kiinnostuin itse aiheesta jo miettiessäni kandidaatintutkielman aihetta. Kandidaatintut-

kielmassa tutkin alle kouluikäisten lasten luontokuvaa, joka sisälsi kirjallisuuskatsauksen 

lisäksi lasten haastatteluja aiheesta. Kandidaatintutkielmaa tehdessäni koin, että lasten 

haastatteleminen aiheesta on haastavaa ja lasten luontokuvat eroavat paljon toisistaan. 

Tuolloin jo mietin, että lastentarhanopettajien näkemykset lasten luontokuvasta olisi tärkeä 

tutkimuskohde. Sen lisäksi, että aihetta on tutkittu vähän, myös sen ajankohtaisuus innosti-

vat minua aiheen pariin.   

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää lastentarhanopettajien kokemuksia ja tapoja siitä, 

millainen on alle kouluikäisen lapsen luontokuva ja kuinka sitä pyritään tukemaan varhais-

kasvatuksessa. Tavoitteenani tutkimusta tehdessä on kehittää omaa ammatillista kasvua 

lastentarhanopettajana sekä ympäristökasvattajana. Haluan myös aktivoida lukijan omaa 

pohdintaa ja arviointia lasten luontokuvaan ja ympäristökasvatukseen liittyen. Toivon että 

tutkimukseen osallistuessaan tutkittavat pohtivat omaa toimintaansa ja työtään, sekä koke-

muksiaan aiheesta, mikä parhaillaan johtaa siihen, että luontokuvan syntymisen ja kehitty-

misen tukemiseen panostetaan myös jatkossa.  Tavoitteenani tässä työssä on myös nostaa 

esiin luontokuvan merkitys ja sen tukemisen tärkeys varhaiskasvatuksessa. 

Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa käsitellään lapsen luontokuvaa ja sen muodostu-

mista sekä ympäristökasvatusta. Osa teoriaosion pohjasta on aikaisemmasta kandidaatin 

työstäni, olen etsinyt kuitenkin uutta tietoa aiheesta aikaisemman teorian lisäksi. Empiiri-

nen osa alkaa kuvauksella tutkimuksen toteutuksesta, jossa kuvailen tutkimuksen mene-

telmiä, aineiston keruuta, haastateltavien valintaa ja aineiston analyysia. Olen toteuttanut 

tutkimuksen haastattelemalla neljää lastentarhanopettajaa. Tutkimustulokset -luvussa vas-

taan tutkimusongelmiini vertaillen tuloksia teoriaan. Lopuksi muodostan yhteenvedon tut-

kimustuloksista ja pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä, sekä luon katsauksen 

tulevaan.  
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2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkin pro gradussani lastentarhanopettajien näkemyksiä lasten luontokuvasta. Millainen 

käsitys lastentarhanopettajilla on lapsen luontokuvasta tänä päivänä ja millaisena se näkyy 

päiväkodissa? Millainen käsitys lastentarhanopettajilla on lasten luontokuvan syntymises-

tä? Tutkin gradussani myös, miten lastentarhanopettajat tukevat lasten luontokuvaa ja sen 

syntymistä varhaiskasvatuksessa. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Miten lastentarhanopettajat näkevät alle kouluikäisen lapsen luontokuvan? 

Haluan tutkia, millainen käsitys lastentarhanopettajilla on lasten luontokuvasta tänä päivä-

nä. Tutkimuksessani pyrin saamaan lasten kanssa työskentelevien aikuisten näkökulman 

aiheeseen, miten he näkevät lasten luontokuvan työssään.  

 

2. Miten lasten luontokuvan syntymistä ja kehittymistä pyritään tukemaan varhais-

kasvatuksessa?  

Päiväkodilla on iso merkitys lapsen luontokuvan syntymiselle ja sen tukemiselle, sillä lap-

set ovat ison osan päivästään yleensä päivähoidossa, jolloin päivähoidossa tapahtuvalla 

toiminnalla ja opetuksella on merkitystä lapsen luontokuvan muodostumiseen.  Haluan 

tutkia millaisilla keinoilla lastentarhanopettajat tukevat luontokuvan syntymistä sekä kehi-

tystä varhaiskasvatuksessa. Millaisia tapoja ja menetelmiä heillä on apunaan lasten luonto-

kuvan tukemiseksi?  
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3 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 

Tutkimukseni kannalta merkittäviä käsitteitä ovat luonto, luontokäsitys, luontokuva ja 

luontosuhde. Tulen käyttämään näitä termejä tässä työssä, joten on hyvä avata sekä itselle-

ni että myös lukijalle, mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan. Tässä luvussa määrittelen nämä 

käsitteet.  

3.1 Luonto ja luontokäsitys 

Luonto käsitteenä merkitsee eri ihmisille eri asioita, sekä aikuisten että lasten puheissa 

luonto käsitteenä saa erilaisia merkityksiä. Luonnolla voidaan tarkoittaa pelkästään ihmi-

sen ulkopuolista, luonnonvaraista maisemaa tai sitten laajemmin sekä rakennettua että 

luonnonvaraista maisemaa, joskus jopa pelkkää maaseutua. Muuttumattoman ja ihmisen 

muuttaman luonnon välille rajan vetäminen on haasteellista ja tilannekohtaista. Luonnon ja 

ei-luonnon määrittelyssä voidaan käyttää apuna jatkumoajattelua. Jatkumoajattelussa näh-

dään kaikissa ympäristömme kohteissa ekologia ja inhimillinen ulottuvuus sekä merkitys. 

Jatkumoajattelu on jyrkkää luokittelua todenmukaisempaa, sillä ei ole löydettävissä mitään 

kriteereihin sidottavissa olevaa rajakohtaa luonnon ja ei-luonnon välille. Luonnon ja ei-

luonnon määrittelyssä myös ihmisen kuuluvuus luontoon nähdään merkittävänä. (Willamo 

2004, 34–36.)   

Luonnoksi nimettiin ennen kaikkea puut ja muut kasvit sekä eläimet. Myös meri, kallio ja 

puisto nähtiin luontona, kun taas luonnon ja ei-luonnon välimaastoon kuuluivat pellot, puu-

tarhat ja istutukset. Ei-luontoa edustaviksi kohteiksi nähtiin muun muassa autot, talot ja 

tiet. Näissä perusteluina oli se, missä määrin ihminen on luontoa muokannut. Nykyisin 

rajan vetäminen nähdään haasteellisempana, erityisesti harmaan vyöhykkeen, eli luonnon 

ja ei-luonnon välimaaston kohteiden määrittelyssä. Näitä harmaalla vyöhykkeellä olevia 

ovat esimerkiksi kotieläinten, peltojen, puistojen tai cd-levyille tallennettujen linnunlaulu-

jen jaottelu luontoon ja ei-luontoon. (Willamo 2004, 32–34.) Ahon tutkimuksien mukaan 

lapsen luontokäsitys ennen kouluikää on lähellä ekologisen ympäristön käsitettä, sillä lapsi 

käsittää luontoon kuuluvaksi kaiken mitä hän näkee ympärillään, kuten ihmiset ja ihmisen 

rakentamat ja muovaamat elementit. (Aho 1987, 29.) 

Vaikka luonto käsitteenä on hyvin arkipäiväinen, on sen määritteleminen haasteellista. 

Mikä kuuluu luontoon ja mikä ei? Onko ihminen ja ihmisen aikaansaannokset osa luontoa? 
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Määritelmiä löytyy monenlaisia esimerkiksi sen mukaan, kuinka paljon ihminen on vaikut-

tanut luonnonympäristöön ja muokannut sitä. Tässä tutkimuksessa luonto käsitetään laajas-

ti: luontoon kuuluvat sekä elävä että eloton luonto, johon sisältyvät myös ihmiset ja ihmi-

sen muokkaama luonto, ei pelkästään luonnonvarainen ympäristö.  

3.2 Luontokuva 

Luontokuva muodostuu sosiaalisesta ja fyysisestä ympäristöstä. Sosiaalisessa ympäristössä 

lapsi on kiinnostunut ympäristöstään ja kyselee aikuiselta luonnosta ja sen ilmiöistä. Huo-

maamaan oppiminen vaatii ohjausta aistien käyttöön, sekä tilaisuuden huomata erilaisia 

asioita ympärillään. Tämä on mahdollista, kun liikutaan paljon lapsen omassa elinympäris-

tössä. Sosiaalisella ympäristöllä on enemmän merkitystä lapsen luontokuvan muodostumi-

seen kuin fyysisellä ympäristöllä, sillä lapsen oma toiminta luonnossa tarjoaa lapselle ko-

kemuksia ja elämyksiä, jotka edistävät uuden oppimista ja mieleen painumista. Fyysinen 

ympäristö käsittää lapsen lähiympäristön; esineitä ja olentoja sekä niiden ominaisuuksia. 

Myöhemmin lapsen fyysinen ympäristö kasvaa ja luonnon tapahtumat ja ilmiöt tulevat 

tutummiksi. (Nykänen & Kinnunen 1992, 22–23.) Sosiaalisessa ympäristössä ja vuorovai-

kutuksessa muodostuu lapselle käsitteellinen ymmärrys luonnosta sekä arvomaailma. 

(Kahn 2002, 94). 

Varhaisessa vaiheessa lapsen luontokuva muodostuu siitä, mitä hän omassa lähiympäris-

tössään havaitsee. Myöhemmin kun lapsi kasvaa, hänen luontokuvaansa tulee aineksia 

kauempaakin, mitkä eivät välttämättä ole varsinaisesti hänen omasta kokemusmaailmas-

taan. Luonnontuntemus perustuu lapsen havaintoihin, erottelukykyyn ja luokitteluun. Lap-

sen ajattelusta, tiedoista ja kokemuksista muodostuu lapsen oma luontokuva. (Aho 1987, 

13–14.) Luontokuvaan ja sen muodostumiseen kuuluu oleellisena osana toiminnallinen, 

tiedollinen ja elämyksellinen suhde luontoon. (Aho 1982, 20).  

Lapset ovat kiinnostuneita ympäristöstään ja luonnonelementeistä luonnostaan. Varhais-

lapsuudessa lapset tutkivat ympäristöään laittamalla pieniä esineitä suuhunsa. Tutkimuk-

sissa on havaittu, että jopa 80–90 % alle kaksivuotiaiden lasten hereilläoloajasta menee 

ympäristön tutkimiseen. Leikki-ikäiset lapset laajentavat reviiriään aluksi näköetäisyydelle 

vanhemmistaan, jonka jälkeen he laajentavat sitä kuuloetäisyydelle ja lopuksi alle kou-

luikäisten lasten liikkuma-alue laajenee kauemmas kotoa. (Heerwagen & Orians 2002, 38–

39.)  
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3.3 Luontosuhde 

Meillä kaikilla on jonkinlainen suhde luontoon, mikä ilmenee erilaisina käsityksinä siitä, 

mitä luonto on. Joillekin luonto merkitsee vain alkuperäistä luontoa, tai pelkästään metsää. 

Luonto voidaan kokea monella tapaa. Luonnossa voi virkistäytyä tai rentoutua, mutta se 

voi myös olla joillekin pelottava ja tukala paikka, missä ei ole mitään kiinnostavaa. Omaa 

luontosuhdetta ihminen laajentaa silloin, kun hän käsittää luonnon laajemmin ihmisen toi-

mintaympäristönä. Silloin kun näkee oman riippuvuutensa luontoon ja mieltää itsensä 

luontoon vaikuttajaksi, yhteys luontoon syvenee. (Nykänen & Kinnunen 1992, 31.) 

Luontosuhdetta voidaan tarkastella ympäristöherkkyyden, arvojen, tietojen, toiminnan, 

kehontoimintojen ja ekologian kautta. (Kokkonen 2013, 27–28). Ympäristöherkkyys pe-

rustuu kokemuksien, elämyksien ja havaintojen pohjalle rakentuvaan luontosuhteeseen. 

Lapsuus on ympäristöherkkyyden muodostumiselle otollisinta aikaa, joten lapsilla tulisi 

olla paljon ympäristöherkkyyttä voimistavia elementtejä, kuten oleskelua luonnonympäris-

tössä. Mitä lapsi oppii arvostamaan ja rakastamaan jo pienenä, sitä hän ei myöhemminkään 

halua tuhota. (Jeronen & Kaikkonen 2001, 25–27.) Lapsuuden myönteiset luontokokemuk-

set ovat tutkitusti pohjana ympäristövastuulliseen elämäntapaan. Vahvaan luontosuhtee-

seen kuuluu sen ymmärtäminen, että oma toimintamme vaikuttaa ympäristöön. Myös 

luonnon tärkeyden huomaaminen ja riippuvuutemme luonnosta ovat luontosuhteelle merki-

tyksellisiä. (Salminen 2003, 10.) 

Hyvä luontosuhde näkyy kiinnostuksena ympäristöä kohtaan. Ihminen jolla on vahva luo-

tosuhde, huomaa herkästi asioita ympärillään, kunnioittaa elämää, arvostaa luonnon moni-

muotoisuutta ja pitää sitä arvokkaana. Silloin, kun on vahva suhde luontoon, osaa, uskaltaa 

ja haluaa liikkua sekä oleskella siellä. Oman kokemuksen kautta syntynyt luontosuhde aut-

taa ymmärtämään ihmisen oman riippuvuuden luonnosta, silloin myös ymmärtää sen, 

kuinka ihminen muokkaa luontoa ja on vastuussa tekemisistään. Tällöin kohdataan ympä-

ristönsuojelullinen näkökulma; kenellä on hyvä luontosuhde, haluaa toimia luonnon puo-

lesta, sekä varjella ja hoitaa sitä. (Nykänen & Kinnunen 1992, 31–32.) Luonto on ihmisen 

vaikutuksen alaisena, joten tulevien aikuiset ja vaikuttajien on hyvä osata arvostaa luontoa 

ja ymmärtää sen merkitys. Lasten vahvan luontosuhteen muodostuminen on tärkeää, sillä 

myöhemmin kyse on maapallosta ja siihen kuuluvasta luonnosta, ja mitä sille tapahtuu 

tulevaisuudessa. 
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Tänä päivänä suurin osa asuu kaupungeissa, kauempana luontoa, joten suhde luontoon on 

muuttunut verrattuna siihen kun enemmistö asui maaseuduilla. Ihmisten ja luonnon välinen 

vuorovaikutus on erilaista kuin ennen. Lapset eivät välttämättä osaa kertoa, mistä ruoka 

tulee, vaan kuvittelevat sen tulevan kaupasta tai tehtaasta, yhteys on välillinen tai virheelli-

nen. Tärkeäksi kokemamme asiat ruoka, vesi tai työvälineet ovat itsestään selviä, vailla 

alkuperää tai yhteyttä elämän kokonaisuuteen. Lapsilla olisi hyvä olla selvillä mistä heidän 

ruokansa ja tavaransa tulevat, jotta he osaisivat arvostaa luontoa enemmän. (Nykänen & 

Kinnunen 1992, 30–31.)  

Kuitenkaan pelkkä tieto ei riitä luomaan vahvaa luontosuhdetta, vaikka luonnontuntemus 

antaa välineitä kohdata luontoa. Luontosuhteen luomiseen tarvitaan tunnepohjainen luon-

tokokemus. Kun lapsella on hyvä luontosuhde hän ymmärtää luonnon arvon ja alkaa toi-

minnassaan ottaa huomioon luonnonsuojelemisen. Pelkkä tieto ja asennekasvatus eivät riitä 

luontosuhteen syntymiseen. (Nykänen & Kinnunen 1992, 32–33.) Louv viittaa kirjassaan 

tutkimuksiin lasten luontoyhteyden puutostilasta, joiden mukaan vähäinen kosketus luon-

toon heikentää lasten kykyä aistia ympäristöä, edesauttaa tarkkaavaisuushäiriöitä, kuten 

ADHD:tä sekä fyysisiä ja henkisiä sairauksia, kuten masennusta. Vastaavasti useissa eri 

tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että luonnossa oleskelu lieventää tarkkaavaisuushäiri-

östä ja masennuksesta kärsivien lasten oireita ja parantaa terveyttä, sekä lieventää stressiä. 

(Louv 2010, 35.) 

Nykypäivänä lapsen luontosuhdetta heikentää lasten vähäinen luonnossa oleminen. Lapset 

viettävät yhä enemmän aikaa sisällä, harrastustoiminta on ohjattua ja tapahtuu yleensä si-

sällä tai ulkona rajatulla alueella. Lapset viettävät vapaa-aikansakin sisällä aikuisen val-

vonnassa, omissa huoneissaan elektroniikan äärellä. Tähän vaikuttavat muun muassa van-

hempien pelot ulkona olevasta liikenteestä ja muista ihmisistä. Lisäksi lapset viettävät vä-

hemmän aikaa ulkona itsenäisesti, joko vanhemmat eivät uskalla päästää lapsia ulos ilman 

valvontaa, tai lapset eivät viihdy pihalla ilman oman ikäistä seuraa. Myös lasten ulkoilu ja 

leikkipaikat ovat vähentyneet. (Raittila 2011, 56.) 

Lapsille on ulkoiluun varattuna omia saarekkeita, joita ovat päiväkodit, koulut ja leikki-

puistot, mitkä ovat rakennettua ympäristöä, joista on yritetty tehdä mahdollisimman viih-

tyisiä. Lisäksi lapsia kuljetetaan paikasta toiseen autolla, jolloin lapset katselevat ympäröi-

vää maailmaa auton lasin läpi. Yhteiskunta on muuttunut, lapsia suojellaan ja heistä huo-

lehditaan jopa niin paljon, että lapsi eristetään lähes kokonaan kulttuurisesta ja fyysisestä 
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ympäristöstä. (Raittila 2011, 56–57.) Myös Louv on huomannut saman ilmiön tutkimuk-

sessaan. Vanhemmat suojelevat lapsia yhä enemmän ja eristävät heidät luonnosta. Tämä 

taas vaikuttaa siihen, että se heikentää entisestään lapsen valmiuksia reagoida riskeihin, 

sillä kokemusten puutteessa lasten valmiudet ennakoimattoman kohtaamiseen jäävät kehit-

tymättä. Louv korostaakin aikuisten vastuuta ohjata lapsia luonnossa liikkumiseen ja vaa-

rojen hallintaan. (Louv 2010, 123–124.) 
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4 LAPSEN LUONTOKUVAN MUODOSTUMINEN 

Lapsen luontokuva muodostuu hänen fyysisestä sekä sosiaalisesta ympäristöstään, eli lap-

sen havaitsemasta maailmasta. Lapsi on kiinnostunut ympäristöstään ja havaitsee asioita 

ympärillään. Havaitessaan asioita luonnon eliöistä ja elottomista osasista ja ilmiöistä, hän 

esittää kysymyksiä aikuiselle. Ensin lapsi hahmottaa lähiympäristöään, mutta myöhemmin 

hän alkaa hahmottaa laajemmin ympäristöään. Varttuessaan lapsi pystyy myös omaksu-

maan asioita oman kokemusmaailmansa ulkopuoleltakin. Lapsen luontokuva koostuu alus-

ta saakka kotipiirinsä asioista, kotiseutunsa asioista ja maailmaa koskevista asioista. Kui-

tenkin jäsentyneimmät käsitykset ovat peräisin lähiympäristöstä. (Aho 1987, 13–14.) 

Lapsen luontokuvaa vaikeuttaa heidän elinympäristönsä. Kaupunkien taajamissa asuvat 

lapset viettävät suuren osan ajastaan sisällä ja ulkoilu tapahtuu pääsääntöisesti asfaltoiduil-

la pihoilla ja rakennetuissa puistoissa. Kaupunkilaislapsen suora kosketus luontoon ei ole 

enää itsestäänselvä asia. Tänä päivänä lapselle informaation lähteenä luonnosta tuovat pää-

osin media; televisio ja tietokone, jotka eivät kuitenkaan korvaa lapselle omien kokemus-

ten merkitystä luontokuvan syntymisen kannalta. Ne eivät myöskään välttämättä anna lap-

selle oikeaa kuvaa luonnosta, vaan saattavat vääristää lapsen luontokuvaa. (Kurttio 1991, 

14.) 

Luontokuvan muodostumiseen vaikuttavat myös koti, asuinpaikka, kaverit, varhaiskasva-

tus, koulu, harrastuneisuus ja media. Erityisesti pienillä lapsilla varhaiskasvatuksella on iso 

merkitys luontokuvan muodostumiseen, sillä lapset viettävät ison osan päivästään hoidos-

sa, eikä kiireinen vapaa-aika välttämättä riitä luontoon tutustumiseen. Niinpä varhaiskasva-

tuksella on iso vastuu lapsen ympäristökasvattajana ja luontokuvan muodostumisen tukija-

na. (Kurttio 1991, 14.) 

Tarkastelen seuraavaksi sukupuolen ja iän, asuinpaikan, kodin ja toveripiirin merkitystä, 

sekä myös varhaiskasvatuksen, toiminnan, erityisesti leikin ja median merkitystä lapsen 

luontokuvan muodostumiseen. Nämä ovat mielestäni osa lapsen arkipäivää, ja näin ollen 

vaikuttavat mielestäni lapseen ja hänen luontokuvansa muodostumiseen.  
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4.1 Sukupuolen ja iän merkitys 

Oppimiseen vaikuttavat kognitiivinen ja emotionaalinen kehitys, ja niitä määräävät tekijät. 

Nämä vaikuttavat myös luontoa koskevien asioiden oppimiseen. Lapsen oppimiseen vai-

kuttavia biologisia tekijöitä ovat ikä ja sukupuoli. Ikä on suuri kehitystä määräävä tekijä, 

myös tyttöjen ja poikien välillä on eroja kehityksessä. (Aho 1979, 26.) 

Tyttöjen ja poikien välillä on eroja oppimisessa ja mielenkiinnon kohteissa. Usein tytöt 

koetaan sanallisesti lahjakkaampina kuin pojat, ja heidän sanavarastonsa laajempana. Sa-

navarasto auttaa tyttöjä kuvailemaan luontoa paremmin. Tytöt myös tykkäävät lukea poikia 

enemmän. Pojat taas pärjäävät paremmin luonnontieteissä, kuten fysiikassa, kemiassa ja 

matematiikassa, tytöt ovat kuitenkin parempia biologiassa. Pojat tarkastelevat asioita kui-

tenkin realistisemmin kuin tytöt. (Yrjölä 2004, 10–13.) Koska poikien ajatellaan suhtautu-

van ympäristöön tyttöjä realistisemmin, pojille annetaan usein rationaalisia selityksiä luon-

non ilmiöistä ja asioista, kun taas tytöille annetaan enemmän mielikuvituksellisia tulkintoja 

asioista. (Aho 1987, 72.) 

Laaksoharjun ja Rapen (2010) tekemässä tutkimuksessa sukupuolten väliltä löytyi eroja. 

Tytöt olivat kiinnostuneempia kasveista ja halusivat oppia niistä uusia asioita, kun taas 

poikien kiinnostus kasveja kohtaan oli vähäisempää, yli 30 % pojista arveli voivansa elää 

ilman kasvillisuutta. Myös kasvien arvostuksessa oli eroja, pojat arvostivat kasveja elinolo-

suhteiden luojana ja ravintona, kun taas tytöt arvostivat myös kasvien kauneutta.  

Lapsella on kullakin kehityskaudellaan luonteenomainen tapa tarkastella maailmaa ja selit-

tää sitä itselleen (Aho 1979, 28). Lapsen ikä määrittääkin monelta osalta sen miten lapsen 

tieto ympärillä olevasta maailmasta karttuu ja jäsentyy. Lapsen kehityksen merkitystä 

luontokuvan muodostumiseen on tarkasteltu lähemmin luvussa viisi. 

4.2 Asuinpaikan merkitys 

Asuinpaikalla on merkitystä luontokuvan muodostumiselle ja luontosuhteen syntymiselle. 

Lapsen kasvuympäristöllä on merkitystä siihen, millaiseksi lapsen luontokuva muodostuu. 

Laaksoharjun ja Rapen tekemän tutkimuksen mukaan erityisesti kaupunkilaislasten ja maa-

seudun lasten välillä oli eroja. Tutkimuksessa selvisi, että maalaisympäristössä kasvaneilla 

lapsilla oli tiiviimpi suhde luontoon kuin kaupunkilaislapsilla. Maaseudun lapset arvioivat 
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kykynsä tunnistaa puita paremmin kuin kaupunkilaislapset ja vastasivat useammin ajatte-

levansa, että ihminen on osa luontoa. (Laaksoharju & Rappe 2010.) 

Kaupunkien ja maaseudun lapset tuntevat hyvin oman elinympäristönsä ja osaavat nimetä 

ympäristönsä asioita. Kuitenkin eroja maalaislasten ja kaupunkilaisten välillä on elinympä-

ristöstä johtuen. Kaupunkilaislapset osaavat nimetä hyvin kaupungissa ilmenevää raken-

nettua ympäristöä ja lähialueen luontoa, joka on yleensä puistoaluetta. Kaupunkilaislapset 

tuntevat parhaiten kaupungissa esiintyviä kotieläimiä, lintuja ja kasveja. Maalaislapset taas 

tuntevat ja osaavat nimetä enemmän eläimiä ja kasveja, jotka kuuluvat maaseudun luon-

toon, esimerkiksi viljelykasveja. (Nykänen & Kinnunen 1992, 25.)  

Laaksoharjun tekemässä tutkimuksessa asuinympäristön vaikutus tuli selvästi esiin lasten 

osaamisessa nimetä kasveja ja puita. Tutkimuksessa helsinkiläislapset osasivat nimetä pal-

tamolaislapsia heikommin tunnettuja puita ja kasveja. Myös heidän kiinnostuksissaan oli 

eroja, helsinkiläispojista noin puolet oli sitä mieltä, etteivät kasvit kiinnosta. (Laaksoharju 

2008, 48–49.) Luonto on usein kuvattu tärkeäksi ja virikkeelliseksi kasvuympäristöksi ja 

sen merkitystä lasten tasapainoiselle kehitykselle on korostettu. Suomi on kuitenkin kau-

pungistunut ja kaupungeista on tullut lasten tärkeä elinympäristö. Tutkimuksissa on huo-

mattu, että suomalaiset kokevat kaupungin luontoa mieluisammaksi ympäristöksi. Myös 

asukkaiden kokemukset asuinalueesta ovat kääntyneet siihen suuntaan, että rakennettu ym-

päristö nähdään positiivisempana asuinalueena kuin harvaan rakennettu.  On siis tärkeää 

kiinnittää huomiota siihen, miten lasten suhde ympäristöönsä ja luontoon rakentuu kau-

punkiympäristöissä. Miten näihin on kiinnitetty huomiota ympäristöä suunniteltaessa? 

(Tani 2012, 147–148.) 

Maaseudut tyhjenevät ja suurin osa väestöstä asuu kaupungeissa. Vain harvalla on koske-

tus enää maaseutuun, joka käy yhä useammalla lapselle vieraaksi myös kaupunkien ulko-

puolella. Sekä kaupungissa että maaseudulla elävät lapset ovat yhä enemmän sisätiloissa, 

eivätkä liiku enää niin paljon ulkona luonnossa kuin aikaisemmin. Erityisesti kaupunkien 

päivähoidossa ollaan huolissaan lapsista, jotka eivät pysy luontopoluilla pystyssä, sillä he 

ovat kävelleet vain asfaltilla koko ikänsä. Myös lasten luonnosta vieraantumisesta ollaan 

huolissaan, sillä lasten kasvien ja eläinten tuntemus vähenee koko ajan. Lasten leikkipaikat 

eivät ole enää luonnon ympäristössä ja mahdollisuus luonnossa leikkimiseen ja tutkimiseen 

on vähäisempi. Kaupunkilaislapset saavat parhaiten kosketuksen luontoon lomillaan mö-

kille ja viikonloppureissuillaan luonnon ääreen. (Green & Hartonen 2011.)  



12  

  

4.3 Kodin ja toveripiirin merkitys 

Kodilla on vaikutusta luontokuvan muodostumiseen. Lapset joiden perhe harrastaa luon-

nossa liikkumista, tuntevat paremmin eläin- ja kasvilajeja. Lapselle arjen kokemukset luon-

nosta syntyvät mm. luontoretkillä, joten luonto ja siellä liikkuminen on tärkeä osa kodin 

ympäristökasvatusta. (Vuolle 2003, 14.) Lapsen suhdetta luontoon auttaa se, että lapsen 

kysymyksiin vastataan ja luontoa tarkkaillaan yhdessä. Myös kodin suhtautumisella lapsen 

tutkimuksiin ja seikkailuihin luonnossa on iso merkitys siihen, miten lapsi uskaltaa lähteä 

tutkimaan ympäristöään. (Nykänen & Kinnunen 1992, 28.) 

Vanhemmat näkevät elinympäristön merkityksen lapsen kehitykselle eri tavoin. Osa van-

hemmista korostaa ympäristön merkitystä ja osa pitää ympäristöä lapsen kehityksen kan-

nalta merkityksettömänä. (Poikolainen 2002, 29.) Lapsen kiinnostuksen kohteet heijastavat 

suuresti kodin arvomaailmaa ja kodilla on suuri vaikutus pääasiallisen kokemusmaailman 

luojana ja kasvuympäristön tekijänä. Vaikka lapsi myöhemmin menee kouluun, ei kodin 

merkitystä voi poistaa. (Aho 1987, 69–70.) 

Kodin asenteiden, tietojen, kiinnostuksen kohteiden ja suhtautumistapojen on todettu vai-

kuttavan lasten suhteeseen luontoa kohtaan. Vanhempien lapsille tarjoama ympäristön 

ymmärtämistä edistävä kasvuilmapiiri ja mahdollisuus olla mukana luontoon suuntautu-

neissa harrastuksissa ja toiminnoissa edistävät lapsen luontokuvan muodostumista. Nämä 

asiat ovat tärkeämpiä kuin perheen sosiaalinen, taloudellinen ja koulutuksellinen asema. 

Vaikka perheen sosiaalis-taloudellinen asema on välillisesti syynä tietämyseroihin ja mate-

riaalisten puitteiden luojana, se ei kuitenkaan yksin määrää kodin mahdollisuutta antaa 

lapselle kokemuksia luonnosta. (Aho 1987, 69–70.) 

Lapsen toveripiirin vaikutus kasvaa iän myötä, sillä kavereiden harrastukset ja kiinnostuk-

senkohteet vaikuttavat lapseen. Se, mitä kaverit harrastavat, vaikuttaa oman harrastuksen 

valintaan ja toimintaan, ja kodin merkitys pikkuhiljaa vähenee. (Nykänen & Kinnunen 

1992, 28.)  

4.4 Toiminnan merkitys 

Lapsi on toiminnallaan yhteydessä sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöönsä, joiden avulla 

hän saa tietoa ja taitoa luonnosta, sekä mahdollisuuden soveltaa hankkimaansa tietoa. Lap-

si saattaa päästä kosketuksiin luontoa koskevan tiedon kanssa erilaisten arkipäivän toimin-
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tojen kautta. Esimerkiksi fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kautta lapsi voi päästä koske-

tuksiin luontoon, jos lapsen koti sijaitsee lähellä luonnonvaraista luontoa tai vanhempien 

ammatti liittyy luontoon. Ravinnon ja ruokailun avulla lapsi saa esimerkiksi tietoa ruuan 

alkuperästä. Lapsen biologinen minä ja henkilökohtainen terveys ovat yksi väylä, mitä 

kautta lapsi esimerkiksi saa tietoa ruumiin-rakenteesta ja liikunnan ja ulkoilun merkityk-

sestä. Leikit ja harrastukset ovat lapselle tärkeä väylä luontokokemuksiin. Lapsella saattaa 

olla lemmikkejä tai hän leikkii luonnossa, tai on kiinnostunut luonnosta ja pyrkii oma aloit-

teisesti saamaan tietoa esimerkiksi kirjojen ja havainnoinnin avulla. Kotiaskareissa lapsi 

saattaa osallistua erilaisiin askareisiin, kuten piha- ja puutarhatöihin, huonekasvien hoitoon 

tai lemmikkieläinten hoitamiseen. (Aho 1979, 49–50.)  

Maaseudulla lapset saattavat myös olla mukana maatilan töissä ja osallistua vanhempien 

kanssa tilan askareisiin, mikäli he asuvat maatiloilla. Ympäristön tarjoamat virikkeet ja 

koetut asiat herättävät lapsen uteliaisuuden. Siksipä erilainen luonnossa liikkuminen ja 

tutkiminen, kirjojen lukeminen ja erilaisten kokemusten saaminen on lapselle tärkeää, jotta 

lapsi saisi kaipaamansa tiedon luonnosta. (Aho 1979, 51.)  

Leikki on lapsen luontaista toimintaa ja on keskeisessä asemassa lapsen arjessa. Luonto 

tarjoaa lapselle virikkeellisen leikkiympäristön, missä lapsi saa samalla lisää tietoa ja ko-

kemusta luonnon kohteista ja ilmiöistä. Lapsen toiminnassa leikki ja työ lomittuvat yhteen, 

eikä niitä voida erottaa toisistaan, sillä ihmiset kokevat asioita eri tavoin, yhden leikki voi 

olla toisen työtä. Leikin kautta lapsi on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäris-

tönsä kanssa. (Nykänen & Kinnunen 1992, 53.) 

Leikki voidaan jakaa eri muotoihin: esine-, rooli-, liikunta-, sääntö-, rakentelu- ja taideleik-

keihin. Leikin määritelmänä on, että se on vapaaehtoista ja siinä ollaan tekevinään jotakin. 

On tärkeää että leikkiympäristö on tarkkaan valittu ja lapsille sopiva. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita sitä, että leikkiympäristö olisi pelkästään leikkipuistoja. Luonto on hyvä leikkiym-

päristö, koska se tarjoaa lapselle mielikuvituksellisen paikan. Ympäristö ja sieltä löytyvät 

ainekset inspiroivat lasta leikkimään, ne stimuloi lapsen mielikuvitusta ja eläytymiskykyä 

enemmän kuin rakennetut leikkipaikat. (Drougge 2007, 12–14.) 

Leikissä voidaan käyttää hyväksi ympäristön elementtejä. Rakenteluleikeissä savi, risut ja 

kivet ovat oivia rakennusvälineitä, nykypäivänä muoviset palikat ovat suurimmaksi osaksi 

korvanneet luonnonmateriaalit. Myös metsämajat ovat joutuneet syrjään pöydälle kootta-

vien rakennelmien tieltä. Keräilyleikeissä lapset saattavat keräillä luonnonmateriaaleja, 
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joilla on heille jokin merkitys, esimerkiksi erilaisia kiviä, jotka ovat luokiteltu jotenkin. 

Roolileikeissä ja sääntöleikeissä opitaan asioita, sääntöjä ja normeja. Ympäristöllä on myös 

näihin leikkeihin vaikutusta, sillä se määrittelee myös sitä, miten leikitään ja mitä leikitään. 

Niissä myös opitaan ympäristön tuntemista. Liikuntaleikeissä käytetään paljon hyväksi 

ympäristöä, joten luonto on suuressa roolissa. Nämä leikit kehittävät ympäristön tuntemus-

ta ja hahmotustaitoja, maasto kehittää myös lapsen motoriikkaa. (Nykänen & Kinnunen 

1992, 54–55.) 

Luonto on hyvä lasten leikki- ja liikuntapaikka, sillä se on muokattavissa, muunneltavissa 

ja keskeneräinen, joten se jättää tilaa lapsen mielikuvitukselle.  Mielikuvitus taas synnyttää 

lapsen leikin maailman, missä todellisuuden rajat ylittyvät. Luontoa ei kuitenkaan aina 

löydy lapsen lähipiiristä, vaan rakennetuilla leikkipaikoilla alkaa olla tärkeä merkitys kau-

punkiympäristössä. Näissä on kuitenkin omat haasteensa. Kuinka korvata näillä luon-

toelementit ja tehdä siitä lasta houkutteleva, turvallinen, kestävä ja eri vuodenaikoina toi-

miva niin, että se säilyttää silti lapsen mielenkiinnon ja houkuttaa leikkiin samalla tavalla 

kuin luonnonympäristö? (Karvinen 2001, 22–23.) 

4.5 Median merkitys 

Nykypäivänä media on suuressa roolissa, ja sillä on vaikutusta luontokuvaamme. Lapset 

viettävät yhä enemmän aikaa sisällä tietokoneiden ja televisioiden ääressä, eivätkä leiki 

ulkona, jolloin luontokuva on supistunut. Lasten suhde luontoon voi olla siis etäinen tai 

television kautta välittynyt. Omien kokemusten tilalle ovat tulleet kuvat ja sanat kirjoista, 

televisiosta ja tietokoneelta. Lapselle kuitenkin oma kokemus on tärkeää luontokuvan 

muodostumiselle. (Kurttio 1991, 14.) 

Jollei ole koskaan maistanut mustikkaa, kauneimmatkaan valokuvat tai taidok-

kaimmatkaan kuvaukset eivät pysty luomaan todenmukaista mielikuvaa mustikan 

mausta. (Kurttio 1991, 14). 

Louvn (2010, 34–35) mukaan useat tutkijat ovat tuoneet esiin huolenaiheita lasten luonnos-

ta vieraantumisesta. Lapset eivät enää leiki ulkoleikkejä, vaan yhteisten ulkoleikkien tilalta 

lapset istuvat sisällä erilaisten konsolipelien, nettiyhteisöiden ja TV-viihteen ääressä. Louv 

viittaa eri alojen tutkimuksiin siitä, miten lasten yhteys luontoon on kaventunut ja mitä 

haittoja tällä on lapsen kehitykselle. Lasten luontosuhteen vähenemisellä on yhteyttä muun 

muassa itseluottamukseen, luovuuteen ja kykyyn hallita kokonaisuuksia. Luontoa ja sen 
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ilmiöitä voidaan oppia kirjojen välityksellä, mutta niiden syvä ymmärtäminen edellyttää 

elämyksellisyyttä. Esimerkiksi luontodokumentteja katsellut lapsi ymmärtää luonnon peto-

jen ja saaliiden jännitysnäyttämönä, vaikka luonnossa oikeasti vallitseekin verkkainen tun-

nelma tai täydellinen tapahtumattomuus.  

Louvn (2010, 35) mukaan median ja sisällä istumisen mukanaan tuoma vähäinen kosketus 

luontoon näivettää lasten kykyä aistia ympäristöä. Lisäksi puhtaasti terveydellisiä haitta-

vaikutuksia ovat lisääntynyt ylipaino, heikentynyt fyysinen kunto ja siitä aiheutuvat selkä-

vaivat, allergiat ja astma, jopa lisääntyneet tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ongelmat 

voivat olla seurausta luonnosta vieraantumisesta. Vastaavasti useissa tutkimuksissa on saa-

tu viitteitä siitä, että luonnossa oleskelu lieventää tarkkaavaisuushäiriöstä ja masennuksesta 

kärsivien lasten oireita.  

4.6 Varhaiskasvatuksen merkitys 

Varhaiskasvatus edistää lapsen luontokuvan muodostumista silloin, kun lasta hoitavat ai-

kuiset ovat itse kiinnostuneita luonnosta ja ympäristöstään. Lapset ovat ison osan päiväs-

tään yleensä päiväkodissa, jolloin päiväkodissa tapahtuvalla toiminnalla ja opetuksella on 

merkitystä lapsen luontokuvan muodostumiseen. (Nykänen & Kinnunen 1992, 28.)  Esi-

opetuksen opetussuunnitelmassa yhdeksi tavoitteeksi onkin asetettu:  

Esiopetuksen ympäristökasvatus tarjoaa lapsille luontokokemuksia sekä mahdolli-

suuden tutkia ja tutustua kasveihin, eläimiin ja luonnon ilmiöihin. Ympäristöä ha-

vainnoidaan eri aistein sekä havaintovälineiden avulla. Opetukseen voi kuulua 

myös pieniä kokeita. Havainnoista keskustellaan ja havaintotietoa harjoitellaan 

luokittelemaan. Samalla opetellaan luontoon liittyvien käsitteiden käyttöä ja pää-

telmien tekemistä sekä pohditaan syy-seuraus suhteita. Lasten luonnon-

tuntemusta hyödynnetään opetuksessa. Lasten kanssa harjoitellaan tiedon hankin-

taa hakemalla yhdessä tietoa joistakin lapsia kiinnostavista asioista. Opetuksessa 

luodaan pohjaa kestävälle elämäntavalle tutustumalla luonnonsuojeluun. Lapsia 

ohjataan huolehtimaan ympäristöstään ja sen viihtyisyydestä. (Esiopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet 2014, 37.)  

Päiväkodeissa on tällä hetkellä käytössä muun muassa Vihreä lippu -toimintaa sekä Suo-

men Ladun Metsämörri -toimintaa, jotka tukevat päivähoidon luonto- ja ympäristökasva-

tusta. Lapsi saa tällaisissa päiväkodeissa suunniteltua luonto- ja ympäristökasvatusta. 
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Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on oma kohtansa luonnontieteelliselle 

orientaatiolle:  

Havainnoimalla, tutkimalla ja kokeilemalla syvennytään elollisen luonnon ilmiöi-

hin. Tämänkin orientaation aiheet moninaisine ilmiöineen, eläimineen ja kasvei-

neen eri vuodenaikoina ovat lapsen lähiympäristössä sisällä ja ulkona. Luonnon-

tieteelliselle orientaatiolle on ominaista kokeellisen menetelmän käyttö. Kontrol-

loiduissa olosuhteissa perehdytään syy–seuraustyyppisiin vaikutussuhteisiin, joi-

den kautta luonnon ilmiöt ja niihin vaikuttavat tekijät alkavat vähitellen avautua 

lapsille. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 28.) 

Varhaiskasvatuksessa olevilla lapsilla kuuluu olla suunnitelmallista ja tavoitteellista luon-

to- ja ympäristökasvatusta, joiden tehtävänä on tukea lapsen luontokuvan muodostumista 

ja hyvän luontosuhteen syntymistä. Päiväkodissa työskentelevillä aikuisilla on siis tehtävä-

nä huolehtia, että nämä esiopetuksen opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman 

tavoitteet toteutuvat.  
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5 ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LUONTOKUVA 

Alle kouluikäisen lapsen on vaikea vastata kysymykseen, mitä luonto on. Kuitenkin saa-

dessaan luetella asioita, jotka heidän mielestään kuuluvat luontoon, ovat lasten vastaukset 

laajempia. Lapset nimeävät luontoon kuuluviksi asioiksi yleensä kaiken, mitä he ympäril-

lään näkevät, sellaisia asioita mitkä kuuluvat hänen omaan ympäristöönsä. Lapset nimeävät 

luonnosta yleisimmin eläimet ja kasvit, erityisesti kuva- ja satukirjoissa esiintyviä eläimiä. 

Lapsen luontoon kuuluvat niin elottomat kuin elollisetkin asiat, jotka hän voi itse havaita 

kotipihalla seistessään. Siihen kuuluvat niin kasvit, eläimet, ihmiset kuin pilvet, aurinko ja 

maankamarakin. (Aho 1987, 29.) 

Alle kouluikäinen lapsi kuvailee ympäristöään käyttäen yksittäisiä kohteita, kuten kulku-

neuvoja, rakennuksia, puita ja taivaankappaleita. Lapsen kuvailusta puuttuu kuitenkin 

yleensä yleistäviä käsitteitä kuten pelto, kaupunki tai metsä. Alle kouluikäinen lapsi pystyy 

myös erottamaan lajeja toisistaan ja luokittelemaan niitä. Eliöitä tunnistaessa lapset kuiten-

kin tarkastelevat eliötä kokonaisvaltaisesti osaamatta kertoa, mikä ominaisuus on olennai-

nen osa eliön tunnistamisen kannalta. Esimerkiksi eläin on kulloinkin se eläin, minkä nä-

köinen se on, samoin kasvit. Osa lapsista osaa kuitenkin eritellä pidemmälle ja kertoa, mis-

tä tunnistivat kyseisen eliön. Tällöin lapset mainitsevat yleensä määritteleviksi piirteiksi 

ulkonäön, värityksen, muodon ja rakenteen. (Aho 1987, 32–34.) 

Alle kouluikäisen lapsen luontotulkinta on lähellä ekologista tarkastelutapaa, jolloin luonto 

on lapselle se maankamara missä hän liikkuu ja johon hän on fyysisesti kosketuksissa. 

Luonnonläheisyyden lapsi tuntee kosketuksena, tuulena, sateena, tuoksuna ja ääninä. (Aho 

1987, 32.) Vaikka lapset tunnistavat ja kuvailevat erilaisia luontoon liittyviä käsitteitä, 

saattavat heidän käsityksensä olla kuitenkin virheellisiä. Laine on huomannut tutkimuksis-

saan, että esimerkiksi koulunsa aloittavilla kaupunkilaislapsilla oli virheellisiä käsityksiä 

luonnosta, he pitivät esimerkiksi kotieläiminä hirveä, jänistä ja punatulkkua. Elottomina 

asioina pidettiin lehdettömiä puita, ruohoa ja kukkia. Vuodenaikoja lapsilla saattoi olla 

vain kaksi: talvi ja kaikki muu aika oli kesää.  (Laine 1999, 49.) 

5.1 Lapsen käsityksiä elollisesta ja elottomasta luonnosta 

Lapsen täytyy oppia mitkä ovat elämän tunnusmerkit, ominaispiirteet ja toiminnat, ennen 

kuin lapsi pystyy erottamaan elävän kohteen elottomasta. Piaget’n mukaan eri kehityskau-
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silla voidaan havaita erilaisia tulkintoja ja selityksiä elottomasta ja elollisesta luonnosta. 

Pienet lapset pitävät aluksi elävinä elottomiakin kohteita, joilla oli toimintaa ja käyttöä. 

Toisessa vaiheessa lapset pitävät elävinä kohteina kaikkea mikä liikkuu ja kolmannessa 

vaiheessa elävää on kaikki mikä liikkuu spontaanisti, ei ulkoisen voiman vaikutuksesta. 

Viimeisessä vaiheessa lapsi pitää elävänä vain kasveja ja eläimiä. (Aho 1987, Piaget’n 

1929 mukaan, 51.) 

Tutkimuksien mukaan noin viidennes kouluun menevistä lapsista erottaa elolliset asiat 

elottomista. Esikouluikäisten lasten vastausten perusteella lasten käsitykset ovat jaettu nel-

jään ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat lapset, jotka käsittävät elolliseen kuulu-

vaksi vain eliöt. Toiseen ryhmään kuuluvat lapset pitivät elolliseen kuuluvina eliöiden li-

säksi taivaankappaleita. Kolmanteen ryhmään kuuluvat ne lapset, jotka sisällyttivät edellis-

ten lisäksi elolliseen kuuluvaksi myös veden. Viimeiseen ryhmään kuuluivat ne lapset, 

jotka liittivät elolliseen mukaan myös kulkuneuvot. (Aho 1987, 52.) 

Lapset pitivät elävinä ensisijaisesti sellaisia kohteita, jotka liikkuvat tai kasvavat. Liikku-

minen ja kasvaminen ovat lasten mielestä elämän ominaisuuksia. Esimerkiksi pilvet elävät, 

koska ne liikkuvat ja kasvavat, tai aurinko elää koska se paistaa ja lämmittää. Lasten oli 

vaikea keksiä perusteluja käsityksilleen, siitä miksi jokin kohde elää siinä tapauksessa, että 

he olivat nimenneet todellisuudessa elottoman kohteen eläväksi. Tällaisissa asioissa vai-

keus perustella asioita saattoi johtua siitä, että lapset olivat epävarmoja ja epätietoisia käsi-

teltävää asiaa kohtaan. (Aho 1987, 53–54.) 

5.2 Lapsen käsityksiä luonnon alkuperästä 

Lapsen mielestä liikkuminen ja kasvaminen liittyvät elävään luontoon. Myös syntymä ja 

kuolema liittyvät elämään, vaikkakaan nämä eivät tule heille ensimmäisinä mieleen. Lasten 

selitykset asioiden alkuperästä vaihtelevat suuresti riippuen siitä, miten läheinen asia heille 

on. Selitykset, joiden mukaan luonnonmuodot ovat jonkun (ihmisen, Jumalan, myyttisen 

olennon) tekemiä, kutsutaan artifisialistisiksi. Tällaisia artifisialistisia selityksiä lapset an-

tavat usein auringon, metsän tai järven syntyperästä, nämä selitykset vähenevät kuitenkin 

iän myötä. Lapset kuitenkin pyrkivät antamaan rationaalisen selityksen tai sanovat etteivät 

tiedä asiaa. (Aho 1987, 58.) 
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Ahon (1987, 59–60) tekemän tutkimuksen mukaan alkuopetusikäiset lapset käsittivät kau-

pungin helpommin ihmisen tekemäksi kuin pellon, jota erityisesti kaupunkilaislapset eivät 

mieltäneet ihmisen tekemäksi. Maalaislapsille tämän kaltainen asia on tuttu jo hyvinkin 

varhain. Metsän alkuperän selittäminen näytti olevan lapsille kuitenkin helpointa. Lapset 

selittivät metsän syntyneen joko muista puista tai ihmisen istuttamana tai kylvämänä. Lap-

set selittävät myös järven syntymisen niin, että maassa on ollut iso kuoppa, johon on sata-

nut tai valunut vettä ja siihen on tullut järvi. Lapset pohjaavat omat käsityksensä luonnon 

alkuperästä omiin havaintoihinsa, ja päättelevät niiden pohjalta varsin johdonmukaisesti 

luonnon asioiden synnyn.  

Lapsilla on jo varhain taipumusta kysellä elämän alkuperästä ja kuolemasta. Lapset näyttä-

vät olevan jo varhain selvillä siitä, että vanhat eliöt kuolevat. Monella onkin se käsitys, että 

vanheneminen on kuolemisen syy. Kuitenkin kasvien kuolemisen lapset osaavat selittää 

toisin, kasvit kuihtuvat ja kuolevat talven tullessa. Se, että lapset osaavat selittää kasvien 

kuolemisen, johtuu luultavasti siitä, että lapsilla on omakohtaisia havaintoja tästä ilmiöstä. 

Kuitenkin lapsilla oli vaikeinta selittää se, mitä kuolleille eliöille tapahtuu. (Aho 1987, 60.) 
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6 YMPÄRISTÖKASVATUS VARHAISKASVATUKSESSA 

Ympäristökasvatuksella on pitkä historia Suomessa, sillä monet päiväkodit toteuttavat sak-

salaisen Friedrich Fröbelin oppimis- ja kasvatuskäsitystä varhaiskasvatuksessa. Fröbeliläi-

seen kasvatukseen liittyi ympäristökasvatus erottamattomana osana, sillä Fröbelin mukaan 

luonto on kasvatuksen innoittaja ja lapset oppivat ja kasvavat tarkkailemalla luontoa. (Pa-

rikka-Nihti & Suomela 2014, 55.) Myöhemmin päivähoidon kasvatustavoitekomitean mie-

tinnössä nostettiin ympäristökasvatus esille ympäristöön liittyvinä mainintoina:  

Lapsen tiedonhalua - - tuetaan perehdyttämällä häntä ympäristöön ja luontoon 

sekä antamalla hänelle sitä koskevaa tietoa.  (Komiteamietintö 1980, 107). 

Lasta autetaan havaitsemaan, säilyttämään ja suojelemaan kauneutta luonnossa, 

taiteessa ja ihmisen tekemässä ympäristössä. (Komiteamietintö 1980, 107).  

Valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin ympäristökasvatus tuli 1972 Tukholmassa pidetyn 

konferenssin jälkeen, ja 1985 vuoden opetussuunnitelmien perusteissa yksi yleisistä kasva-

tustavoitteista oli ympäristökasvatus (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 56). Kouluhallituk-

sen perustama ympäristökasvatuksen työryhmä laati kansallisen ympäristökasvatusstrate-

gian 1991, strategiassa todettiin, että ympäristökasvatus tulisi ulottaa myös neuvolatoimin-

taan sekä päivähoitoon. Strategian mukaan vastuuntuntoinen suhtautuminen ympäristön 

suojeluun ja luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön on luotava jo varhain. Lisäksi kuntien 

tuli laatia perhepäivähoitoa ja päiväkoteja varten ympäristökasvatussuunnitelma, sekä 

suunnitella päivähoitopaikkojen toimitilat niin, että ne tarjoavat monipuoliset mahdollisuu-

det ympäristöasioiden oppimiseen toiminnalla ja tekemällä. Kuntien tehtäväksi tuli myös 

tuottaa ympäristökasvatuksen materiaalia sekä aineistoa.  (Suomen Unesco-toimikunta 

1992, 51.) 

Strategia innosti varhaiskasvattajia erilaisiin ympäristökasvatuskokeiluihin, joita ovat 

muun muassa luonto- ja ympäristöpainotteiset päiväkodit, ympäristötyöryhmät sekä erilai-

set kokeilut, joista tuloksena oli erilaisia raportteja, verkkojulkaisuja ja ideavihkoja. Var-

haiskasvattajille järjestettiin myös erilaista ympäristökasvatuskoulutusta ja aiheeseen liit-

tyvää kirjallisuutta tuli lisää. 1990-luvulla erilaiset hankkeet kuten Täti Vihreä ja Metsä-

mörri-toiminta tulivat osaksi päiväkotien toimintaa. Mutta koska strategia oli vain suositus, 

eivät kaikki kunnat ja päiväkodit ottaneet tehtäväkseen tuottaa ympäristökasvatussuunni-

telmaa tai materiaaleja. Päiväkotien aikuisten oma osaaminen ja kiinnostuksen kohteet 
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vaikuttivat suurelta osin varhaiskasvatuksen sisällöllisiin painotuksiin, sekä siihen jäivätkö 

ympäristöaiheet kokeilujen jälkeen päiväkoteihin. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 57–58.)  

Ympäristökasvatus on saanut vähän huomiota kansainvälisissä tutkimuksissa ja yhteisöis-

sä, suuri edistysaskel ympäristökasvatuksen kannalta oli kun vuonna 2002 YK julisti vuo-

det 2005–2014 kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmeneksi. Ensimmäinen 

kokous varhaislapsuuden kestävän kehityksen kasvatukseen liittyen pidettiin vuonna 2007 

Ruotsissa. YK:n tavoitteena oli saada kestävä kehitys osaksi maailman valtioiden opetus-

järjestelmää aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen asti. Suomessa tavoitteen saa-

vuttamiseksi on julkaistu useita strategioita ja toimeenpanosuunnitelmia. Hyvistä suunni-

telmista ja ohjelmista huolimatta ovat päiväkotien ja kuntien erot kestävän kehityksen oh-

jelmien laatimisessa sekä toteutuksessa suuria. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 59.) Myös 

lastentarhanopettajienliitto on valinnut kestävän kehityksen vuosien 2010–2014 teemaksi, 

ja painottaa että kestävä kehitys on mukana arkipäivässä kaikessa kasvatus- ja opetustyössä 

(Raittila 2012, 209). Oulun kaupungin kestävän kehityksen ohjelmasta on tarkemmin lu-

vussa 6.7.3.  

6.1 Ympäristökasvatuksen tavoitteet 

Ympäristökasvatus ajatellaan usein luontokasvatukseksi, jonka tärkeimpinä sisältöinä pide-

tään luontokokemuksia ja luonnontietoon liittyvää opetusta. Ympäristökasvatuksen määri-

telmä on kuitenkin laajempi. Ympäristökasvatukseen liittyy edelleen vahvasti luonnontieto, 

mutta myös tänä päivänä kaupunkikokemukset, kaupunkiympäristöön liittyvä tieto ja elä-

mäntapaanliittyvät pohdinnat. Ympäristökasvatus -käsitteen rinnalle on tullut myös kestä-

vän kehityksen kasvatus tai kestävän elämäntavan kasvatus. (Raittila 2012, 208–209.) Täs-

sä tutkimuksessa käsittelen ympäristökasvatusta, jonka näkökulma on vahvimmin luonto-

kasvatuksen osa-alueessa.  

Ympäristökasvatuksen kokonaisvaltaiseksi tavoitteeksi on asetettu ympäristövastuulliseksi 

kansalaiseksi kasvattaminen. Ensimmäinen tavoite ympäristökasvatuksella on vahvistaa 

lapsen tietoa siitä, että ympäristö on ensiarvoisen tärkeä tekijä elämämme ja hyvinvoin-

timme kannalta. Toisena tavoitteena on, että ympäristönäkökulmien huomioiminen ja ym-

päristöstä huolehtiva toiminta tulisi itsestään selväksi osaksi jokaisen arkea. (Raittila 2012, 

209–210.) Ympäristökasvatus määritellään myös kasvatukselliseksi toiminnaksi, joka tu-

kee elinikäistä oppimista niin, että yksilöiden ja yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toiminta-
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tavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Jo varhaislapsuudessa olisi tärkeää saada 

kokemuksia erilaisista ympäristöistä, sekä oppia taitoja ja tietoja ympäristön hoitamisesta 

ja suojelusta, sekä ymmärrystä ihmisten vaikutuksesta ympäristöön. Ympäristökasvatuksen 

pohja luodaan jo varhaiskasvatuksessa, ja oppimista tulisi jatkua läpi elämän. (Parikka-

Nihti & Suomela 2014, 20–21.) 

Ympäristökasvatuksen tehtävänä on yhdentää lasta luontoon. Se antaa mahdollisuuden 

kokea yhteyttä luonnon kanssa, eläytyä ja nauttia. Silloin kun luontosuhde perustuu tietoon 

ja tunteeseen, ei lapsi lakkaa missään vaiheessa mieltämästä itseään osana luontoa. Kun 

lapsi pääsee tutkimaan lähiympäristöään ja liikkumaan siellä, lähiympäristön arvon punnit-

seminen liittää lasta lähipiiriin. Tärkeä ympäristökasvatuksen tavoite on taata lapselle mo-

nipuolisia toimintamahdollisuuksia kohdata ympäristö ja rakentaa kuva maailmasta. Lasten 

ympäristökasvatuksen painotus on tuntemisessa, havaitsemisessa, kokemisessa ja oivalta-

misessa. Varhaislapsuudessa lapsille syntyy tunnesuhde omaan ympäristöön, ja ympäristö-

kasvatuksen tehtävänä on tukea sen muodostumista. (Nykänen & Kinnunen 1992, 37–38.) 

6.2 Ympäristökasvatusta jäsentäviä toimintamalleja 

Ympäristökasvatuksen jäsentämiseksi on kehitelty lukuisia erilaisia malleja. Näistä mal-

leista valitsin tutkimukseeni Palmerin puumallin sekä ympäristökasvatuksen sipulimallin, 

jotka mielestäni sopivat jäsentämään varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa ympäristökasvatus-

ta. 

6.2.1 Palmerin puumalli 

Joy A. Palmer on kehitellyt ympäristökasvatuksen sisältöä ja sen moninaisia kehitysvaihei-

ta jäsentävän mallin. Tämä ”Palmerin puu” on yksi eniten viitatuimpia ympäristökasvatuk-

sen malleja. Palmerin mukaan päivähoidon ulkopuolella tapahtuva kasvatus on erittäin 

tärkeässä roolissa. Jotta ympäristökasvatus olisi tarpeeksi vaikuttavaa, sitä tulisi toteuttaa 

kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, eikä pelkästään kouluissa ja päiväkodeissa. (Cantell & 

Koskinen 2004, 68.) 
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Kuvio 1. Palmerin puumalli. (Cantell & Koskinen 2004, 68) 

Palmerin puussa puun juuret ovat kiinnittyneet merkittäviin kokemuksiin, sillä ympäristö-

kasvatus pohjautuu siihen, että oppijan kehitysvaihe, aiemmat tiedot ja kokemukset otetaan 

toiminnassa huomioon. Puumallin lehvästö jakautuu kolmeen osaan, jotka kuvastavat ym-

päristökasvatuksen keskeisimpiä elementtejä. Ympäristökasvatuksen tulee tapahtua kol-

mella tasolla samanaikaisesti: ympäristössä, ympäristöstä ja ympäristön puolesta. Ympäris-

tössä oppimisessa painottuu vahvasti kokemuksellisuus ja toiminnallisuus, sekä esteetti-

syys. (Cantell & Koskinen 2004, 69.) Alle kouluikäisten lasten oppiminen ympäristössä 

tapahtuu leikkimällä, liikkumalla ja nuuskimalla paikkoja. Siksi ympäristökasvatuksen 

tavoitteena on hyödyntää lasten omaa aktiivisuutta suuntaamalla heidän kokemuksiaan 

niin, että he saavat muodostettua monipuolisen ja rikkaan perustan ympäristösuhteelleen. 

(Raittila 2012, 213.) 

Ympäristöstä oppiminen tuottaa kokemuksen, huolenpidon ja ympäristötietoisuuden myötä 

hankittua kriittistä ja empiiristä tietoa ympäristöstä, mikä on pohjimmiltaan perinteistä 

luonnontieteellistä ympäristön tutkimista. Ympäristöstä oppiminen painottuu selkeästi Esi-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, 

joissa puhutaan luonnontieteellisistä orientaatioista. Molemmissa varhaiskasvatusta ohjaa-
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vissa asiakirjoissa tämä on havainnointia, tutkimista ja kokeilemista, joilla perehdytään 

luonnontieteellisiin aihealueisiin. (Raittila 2012, 215.) 

Ympäristön puolesta tapahtuva ympäristökasvatus sisältää arvokasvatuksellisen näkökul-

man, sillä eettinen kasvu syntyy huolenpidon, ympäristötietoisuuden ja toiminnan myötä. 

(Cantell & Koskinen 2004, 69). Ympäristökasvatus on arvokasvatusta, joka vaatii myös 

kasvattajilta arvovalintoja. Ympäristön puolesta toimiminen pohtii sitä, mitä kukin ihminen 

voi tehdä kestävän elämäntavan hyväksi. Varhaiskasvatuksessa toiminnan myötä lapset 

saavat kokemuksia siitä, että he voivat tehdä ympäristön kannalta merkittäviä asioita, sekä 

että heidän toiminnallaan on merkitystä ympäristön kannalta. (Raittila 2012, 217.) 

Palmerin puumallissa merkityksellistä on se, että nämä kaikki kolme ympäristökasvatuksen 

sisällöllistä kokonaisuutta ovat keskenään yhtä tärkeitä ja ne toimivat samanaikaisesti. 

Laadukas ympäristökasvatus edellyttää näitä kaikkia kolmea osatekijää, sillä ympäristövas-

tuullisuus ei kehity vain ympäristötietoisuuden karttuessa, pelkkien luontokokemusten 

myötä tai ainoastaan ympäristöeettisiä asioita pohtimalla. (Cantell & Koskinen 2004, 69.) 
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6.2.2 Ympäristökasvatuksen sipulimalli 

Markku Käpylä on kehitellyt ympäristökasvatuksen sipulimallin, joka etenee havaintojen 

kehittämisen ja tunnetason kautta tietotoimintoihin ja tietoiseen saavuttamiseen. Sipulimal-

lin ydin on yksilö ja hänen kokemusmaailmansa. Kokemuksella tarkoitetaan kehollisuutta, 

aistimista, havaintoja, elämyksiä ja merkityksiä siitä, miten ympäristö koetaan. Yksilön ja 

hänen kokemuksiensa ympärille rakentuu tieto sipulin tavoin kerros kerrokselta. (Käpylä 

1995, 33–34.) 

Kuvio 2. Ympäristökasvatuksen sipulimalli. (Käpylä 1995, 34). 

Sipulimalli alkaa ensimmäisestä vaiheesta eli ytimestä, jossa on ympäristön kokeminen ja 

yksittäisten aistien käyttö. Tämä sopii erityisesti pienille lapsille, sillä aistien käyttö on kai-

ken kognitiivisen kehittymisen alku, joten aistien käyttö kokemuksien hankkimiseen tuntuu 

luontevalta. (Vienola 2004, 32.) Toisessa vaiheessa on ympäristön kokonaisvaltainen ko-

keminen, erityisesti sen tunneperäinen kokeminen. Ympäristöä tarkastellaan kokonaisuute-

na ja mietitään miksi jokin on miellyttävää tai epämiellyttävää. (Käpylä 1995, 35.) Luonto 

ja rakennettu ympäristö voivat tarjota lapsille sellaisia ärsykkeitä ja virikkeitä, mitä he ei-

vät muualta saa. Lapset kehittyvät kokonaisvaltaisesti reagoinnista ja kokemisesta, joten 

heidän pitää saada kokea maailma ympärillään. (Vienola 2004, 33.) 

Kolmannessa vaiheessa käsitellään ympäristön sosiaalisia merkityksiä eli tietotoimintoja. 

Edellisessä vaiheessa päästiin jo lapsen henkilökohtaisiin ja osittain heikosti tiedostettuihin 

merkityksiin. Tässä vaiheessa lapsi tutkii, rajaa, erottelee ja keskustelee, jotta saisi selville 

eri paikkoihin liittyviä kirjoitettuja ja kirjoittamattomia sääntöjä. (Käpylä 1995, 35.) Täl-

löin aikuisen ohjauksen ja reagoinnin osuus on merkittävä, etenkin kun lapsi on tiedon ra-
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kentaja ja kaipaa ohjausta. Lapsen edeltävillä kokemuksilla, sen hetkisellä kypsyys- tai 

kehitystasolla, virittyneisyydellä sekä tarpeilla ja motiiveilla on merkitystä tässä vaiheessa. 

(Vienola 2004, 35–36.) 

Viimeisessä eli neljännessä vaiheessa ovat ympäristökonfliktit ja toiminta, eli vaikuttami-

sen kehä, joka lienee vähäisin pienten lasten ympäristökasvatuksessa. Oman kulttuurin 

kriittinen arviointikyky ja sen kehittyminen ovat olennaista ympäristökasvatuksen tavoit-

teiden kannalta. (Käpylä 1995, 36.) Tässä vaiheessa pienten lasten ympäristökasvatuksessa 

on tavoitteena auttaa lapsia oivaltamaan luonnon kauneus, luonnon kiertokulku ja sen mo-

nimuotoisuus. Lisäksi tavoitteena on auttaa lasta kunnioittamaan luontoa ja ymmärtämään, 

miten luontoa voidaan suojella. Näiden sipulimallin käytäntöjen voisi katsoa olevan yleen-

säkin tavoiteltuja varhaiskasvatuksessa, sillä ne mukailevat lapsen muuta kehitystä. (Vie-

nola 2004, 38.) 

6.3 Ympäristökasvatuksen toimintatapoja 

Lapsilla oppimista tapahtuu koko ajan leikin ja työn ohessa. Leikki ja työ limittyvät lapsen 

toiminnassa jatkuvasti ja lapset kokevat ne myös jokainen eri tavalla. Myös ohjattuun toi-

mintaan osallistuessaankin jokainen kokee asiat omalla tavallaan ja antaa niille omat mer-

kityksensä. (Nykänen & Kinnunen 1992, 53.) Pienten lasten ympäristökasvatuksessa luon-

tevia toimintatapoja ovat leikkiminen, työ, retkeileminen, tutkiminen ja ilmaisu. Näitä toi-

mintatapoja käsitellään tässä luvussa. 

Leikki on lapselle tärkeää ympäristön hahmottamisessa, muuttamisessa, sekä ideoiden ja 

ajattelun kehittämisessä. Leikki on oiva toimintatapa ympäristön tutkimiseen. Leikistä ker-

rotaan tarkemmin luvussa 4.4. Leikki ja työ limittyvät toisiinsa vahvasti, usein työ nähdään 

sellaisena mielekkäänä toimintana, joka ei tähtää vain oman hyödyn tai mielihyvän aikaan-

saamiseksi. Lasten kanssa yhdessä tehty työ kiinnittää elämän kokonaisuuteen, kehittää 

yhteistoimintataitoja ja havainnollistaa riippuvuutemme luonnosta. Varhaiskasvatuksessa 

työ nähdään tärkeänä oppimisen ja ihmiseksi kasvamisen toimintatapana. Lasten ympäris-

tökasvatuksessa tärkeää on sellainen työ, missä yhteys luontoon on näkyvissä ja jossa lapsi 

pääsee kokemaan työn eri vaiheet sekä nauttimaan työn tuloksesta. Tällaisia töitä ovat esi-

merkiksi kasvien viljely ja ruuanvalmistus. Myös ympäristön huomioonottaminen on yksi 

työtä ohjaava näkökulma, mikä tulisi huomioida ympäristökasvatuksessa. Sellaisia töitä 
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ovat muun muassa siivoaminen ja pihatyöt sekä lelujen korjaaminen. (Nykänen & Kinnu-

nen 1992, 54–56.) 

Kaikkein monipuolisin ympäristökasvatuksen toimintatavoista on retkeily, sillä retket an-

tavat mahdollisuuden havaintojen tekoon, elämyksiin ja kokemuksiin. Retket lasten kanssa 

voivat olla ihan lyhyitä kävelyretkiä lähiympäristöön, koko päivän retkiä johonkin haus-

kaan ja mielenkiintoiseen paikkaan, tai sitten tutustumiskäyntejä erilaisiin kohteisiin, kuten 

museoihin, tehtaisiin, maatilalle yms. Retkillä päästään tutustumaan lähiympäristöön ja 

kokemaan luontonautintoja esimerkiksi retkieväitä syödessä. (Nykänen & Kinnunen 1992, 

56.) 

Tutkiminen on luontainen tapa oppia maailmaa. Pienet lapset oppivat tutkimalla eri olioi-

den ja asioiden ominaisuuksia ja toimintaa. Samalla opitaan kuinka asiat muuttuvat, sekä 

totutaan vertailemaan ja luokittelemaan asioita ja ilmiöitä keskenään. Tutkimisen tulisi 

lähteä ympäristökasvatuksessa lasten ihmettelystä ja heidän kysymyksistään. Näitä tutki-

musongelmia voidaan lähteä yhdessä selvittämään tutkimusten ja kokeiden avulla, esimer-

kiksi mittailemalla, tarkkailemalla, valokuvaamalla, haastattelemalla ja etsimällä tietoa 

kirjoista ja internetistä. Havainnoinnissa ja tutkimisessa on aina mukana myös kielellinen 

ulottuvuus, sillä ympäristössä olevien kohteiden nimeäminen tekee niistä lapselle merki-

tyksellisiä. Asioita nimeämällä myös lapsen sanavarasto karttuu. Puut eivät ole vain puita, 

vaan koivuja, pihlajia, haapoja ja lehmuksia. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 85–90.) 

Ilmaisu on myös yksi ympäristökasvatuksen väline, sillä taide ja kulttuuri ovat ihmisen 

tapa kuvata ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Kuvien teko esimerkiksi piirtäen, valokuva-

ten ja askarrellen auttavat lasta hahmottamaan ympäristöstä syntyviä mielikuvia. Kuitenkin 

valokuvien ja elokuvien käyttämisestä ympäristökasvatuksessa on oltava tarkkana, sillä 

vaikka kuvat ja elokuvat ovat hyvä apuväline, niin on eri asia katsella luontoa kuvista kuin 

kokea se itse. Myös sadut, tarinat ja lorut ovat hyvä keino kertoa lapsille ympäröivästä 

maailmasta ja luonnosta. Riimit ja lorut ovat hyvä apuväline asioiden opettelussa ja muis-

tamisessa. Lapset voivat työstää ympäristössä kokemia asioita draaman ja nukketeatterin 

keinoin. Myös musiikin ja liikunnan elämykset täydentävät ja välittävät ympäristöstä saa-

tuja kokemuksia. (Nykänen & Kinnunen 1992, 58–59.) 
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6.4 Ympäristökasvatuksen suunnittelu ja arviointi 

Ympäristökasvatuksessa tekeminen on kaikkein tärkeintä, mutta myös suunnitteluun ja 

arviointiin täytyy kiinnittää huomiota. Ympäristökasvatus on prosessi, jossa suunnittelu, 

toteutus, arviointi ja kehittäminen seuraavat toisiaan. Näitä kaikkia neljää vaihetta tarvitaan 

onnistuneeseen ympäristökasvatukseen. Suunnitteluvaihe ympäristökasvatuksessa käsittää 

aihepiirin sisällyttämisen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin, opetuksen ja kasva-

tuksen käytännön suunnitteluun, sekä tarvittavien resurssien varmistamiseen. Ympäristö-

kasvatuksella tulisi olla luonnolliset yhteydet kaikkeen opetukseen, sitä kautta avautuu 

mahdollisuus tukea ympäristökasvatusta erilaisin keinoin. Suunnitteluvaiheessa on tärkeä 

miettiä yhteisiä tavoitteita, toiminnan sisältöä sekä menetelmiä. Myös resursointiin on 

kiinnitettävä erityistä huomiota. Yhteisen suunnitteluajan varaaminen, materiaalien hank-

kiminen sekä opettajien riittävän osaamisen, kuten tietojen ja taitojen varmistaminen, esi-

merkiksi erilaisilla koulutuksilla ovat tärkeä osa resursointia. Myös opettajien asenteiden 

huomioiminen ja yhteistyötahot ovat huomioitava suunnitteluvaiheessa. (Manninen & 

Verkka 2004, 82–83.) 

Toteutusvaiheessa on tärkeää, että kaikki kolme ympäristökasvatuksen elementtiä ovat mu-

kana opetuksessa ja kasvatuksessa. Nämä kolme elementtiä ovat tieto ympäristöstä, toimi-

minen ympäristössä ja toimiminen ympäristön puolesta, niitä tarkastellaan tarkemmin lu-

vussa 6.2.1. 

Arviointivaihe on kehittymisen perusta. Silloin kun halutaan varmistua, että ympäristökas-

vatus vaikuttaa ja toimii päiväkodissa, ovat opetuksen ja kasvatuksen arviointi avainase-

massa. Arviointia voidaan tehdä koko päiväkodin, yhden lapsiryhmän tai yhden lapsen 

mittakaavassa. Tärkeitä kysymyksiä arviointia suoritettaessa ovat, miten tavoitteet ovat 

saavutettu, toteutuvatko ympäristökasvatuksen eri elementit ja aihepiirit, ovatko menetel-

mät sopivia ja monipuolisia sekä ovatko resurssit riittävät. Arvioinnissa ei ole hyvä keskit-

tyä vain niihin seikkoihin mitkä eivät toimineet, vaan myös siihen mitkä olivat hyviä ja 

toimivia ratkaisuja. Myös lapset on hyvä ottaa mukaan arviointiin. (Manninen & Verkka 

2004, 83.) 

Kehittämisvaiheen tavoitteena on hyödyntää arvioinnissa saadut tiedot ja ideat seuraavan 

suunnitteluvaiheen perustaksi. Kehittämisvaiheessa kehitetään sekä sisältöä, menetelmiä 

että myös resursseja. Mietitään mitkä tavoitteet saavutettiin ja missä pitää vielä kehittyä. 
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Lisäksi hyväksi havaitut käytännöt ja mallit on hyvä jakaa opettajien välillä, jotta kaikki 

saavat uusia ideoita. (Manninen & Verkka 2004, 83.) 

6.5 Lastentarhanopettajan rooli ympäristökasvatuksessa  

Lapset kiinnittävät huomiota lähellä olevien aikuisten toimintaan, mallia otetaan jo ennen 

kuin aletaan itse toimimaan. Ympäristökasvatuksen johdonmukaisuus joutuu koetukselle 

arjen tilanteissa, missä kasvattaja tekee valintoja ja toimii omien arvojensa ohjaamana. 

Ympäristökasvatusta tehdään tavallisina päivinä arjen tilanteissa, se ei ole pelkästään toi-

minta-tuokioita. Kasvattajan tehtävänä on saattaa lapsi huomaamaan, aistimaan, kokemaan, 

tietämään, taitamaan, tahtomaan ja toimimaan. Kasvattajan oma koulutus, kokemustausta 

ja maailmankatsomus määrittävät paljolti, millaista ympäristökasvatusta toteutetaan. Myös 

kasvattajan käsitykset siitä, mitä hän pitää ympäristöä säästävän elämäntavan ja oppimisen 

perusteena ja edellytyksenä vaikuttavat ympäristökasvatukseen. (Nykänen & Kinnunen 

1992, 36–41.) 

Päivähoidolla on iso vastuu lapsen luontokuvan muodostumisessa. Vaikka lapsi muovaa 

itse omat käsityksensä ympäristöstä ja elämästä, niin hänen lähellään olevien aikuisten 

myönteinen ja tulevaisuuteen uskova kuva on tärkeä. (Rosenberg 1993, 1.) Higgins (1997, 

6-7) haastaa kasvattajia miettimään, miksi lasten kanssa ollaan sisätiloissa. Kasvattajien 

omat syyt kuten sateet, pakkaset tai henkilökunnan riittämättömyys ovat usein ulkoilun tai 

metsäretkien esteenä. Vaikka Suomessa on vahva pohja luonto- ja ympäristökasvatukselle, 

varhaiskasvatuksen henkilöstö tuntuu yhä enemmän vieraantuvan luonnosta. Opettajan 

keskeinen tehtävä on rohkaista lasta kysymään ja kyseenalaistamaan. Luonnon kokeminen 

ja tunteminen ovat tärkeä osa luottamuksen, suvaitsevaisuuden, vastuun ja luonnon kunni-

oittamisen kehittymistä, sekä rohkaistumista kestävän kehityksen toimintaan. Niinpä kyse 

onkin paljon kasvattajan oman ajattelun kääntämisestä, miksi ihmeessä jäisimme sisälle. 

6.6 Kestävä kehitys 

Kestävä kehitys rinnastetaan usein ympäristökasvatukseen ja se nähdään isona osana ym-

päristökasvatusta. Kestävälle kehitykselle tuskin löytyy täysin yksiselitteistä ja yksimielistä 

määritelmää. Yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että kestävä kehitys on tavoitteellista toi-

mintaa, jolla pyritään hyvään elämään nyt ja tulevaisuudessa. Päiväkotien, koulujen ja op-

pilaitosten tehtävänä on tukea lasten kasvua kestävään elämäntapaan. Varhaiskasvattajien, 
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kuten muidenkin kasvattajien, vastuulla on ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta huo-

lehtiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että lasten tulee saada kokemuksia osallisuudesta, jonka 

kautta lapsi voi ymmärtää sen, että päätöksillämme, toiminnallamme ja teoillamme on seu-

rauksia. Silloin, kun lapsi saa varhaislapsuudessa harjoitella kestävän kehityksen valintoja, 

hän oppii pohtimaan ja arvottamaan toimintaansa. (Parikka-Nihti 2011, 12–13.) 

Kestävän kehityksen kasvatuksessa on tavoitteena vahvistaa lasten kykyä havainnoida, 

ihmetellä, tutkia ja ymmärtää ympäristöään, sekä rikastaa lasten kokemusmaailmaa kestä-

vän kehityksen näkökulmasta. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa toimintaa ympä-

ristön hyväksi ja erilaisissa ympäristöissä. Ympäristön ymmärtäminen tulee esille muun 

muassa silloin, kun lapsi haluaa tunnistaa ja tuntea ympäristöönsä liittyviä asioita. Pienten 

lasten kestävän kehityksen ulottuvuudet tulevat esille esimerkiksi leikeissä, jossa tutustu-

taan ympäristön erilaisiin materiaaleihin ja olioihin, sekä kun tutustutaan ympäristöön ja 

iloitaan, nautitaan, ja myös huolehditaan siitä. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 35–36.) 

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa on voimaannuttavaa, osallistavaa, innovatiivista ja 

iloista ympäristökasvatusta. Kestävän kehityksen tavoitteet ekologisten, sosiaalisten, kult-

tuuristen ja taloudellisten näkökulmien yhdistämisestä ihmiskunnan hyvinvoinnin turvaa-

miseksi ovat haastavia. Kuitenkin nämä globaalit tavoitteet pelkistyvät varhaiskasvatukses-

sa kasvattajan ja lapsen osallisuuteen ja vastuuseen arkisessa toiminnassa. Nämä kestävän 

kehityksen eri osa-alueet, eli sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen tulee 

olla tasapainossa varhaiskasvatustoiminnassa. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 36.)  

Kestävä kehitys on Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014, 15,17,36) yksi 

kantavista teemoista, tämä näkyy muun muassa esiopetuksen arvoperustan määrittelyssä 

seuraavasti:  

Esiopetuksessa noudatetaan kestävän elämäntavan periaatteita ja otetaan huomi-

oon sen eri ulottuvuudet: sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen. 

Sekä itsestä huolehtimisen ja arjen taidot kohdassa:  

Kyse on yksilön hyvinvoinnista sekä kestävään elämäntapaan sitoutumisesta. Esi-

opetuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin liittyviä taitoja sekä ohjata 

heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja. Esiopetuksessa tuetaan 

lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. Esiopetuksessa lapsia ohjataan 

edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, omista tavaroista ja yhtei-

sestä ympäristöstä. 
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Sen lisäksi, että kestävä kehitys on koko esiopetuksen opetussuunnitelman arvoperusta, 

ovat ympäristökasvatus ja kestävä kehitys löydettävissä uusista oppimiskokonaisuuksista, 

kuten kohdassa: Tutkin ja toimin ympäristössäni  

Opetuksessa havainnoidaan luontoa. Lasten ympäristö-herkkyyden ja luontosuh-

teen kehittymistä tuetaan tarjoamalla lapsille kokemuksia luonnossa liikkumisesta 

sekä sen tutkimisesta. Lapsia ohjataan myös havainnoimaan ympäristön teknolo-

giaa sekä kokeilemaan ja keksimään omia ratkaisuja. 

6.7 Ympäristökasvatushankkeet ja -ohjelmat 

Ympäristökasvatus on innoittanut useita eri tahoja kehittämään ohjeita ja ohjelmia opetta-

jien ja muiden kasvattajien käyttöön. Varhaiskasvatuksen käyttöön niistä on suunnattu 

muun muassa Metsämörri-toiminta, Vihreä lippu ohjelma sekä Kestävän kehityksen (Ke-

ke) kasvatus ohjelma. Näitä kolmea ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasva-

tuksen ohjelmaa käsittelen tässä seuraavissa alaluvuissa.  

6.7.1 Metsämörri 

Metsämörri-toiminta on lähtöisin Ruotsista, jossa oltiin jo 1950-luvulla huolestuneita las-

ten vähäisestä liikkumisesta luonnossa. Suomeen Metsämörri-toiminta tuli aluksi ruotsin-

kieliseen varhaiskasvatukseen, mutta nykyisin se on usean päiväkodin luonto- ja ympäris-

tökasvatuksen perusmenetelmä. Suomen Latu kouluttaa mörriohjaajia, joita on jo yli 12 

000 (Suomen Latu, 2015). Metsämörri-toimintaa voivat järjestää ne yhdistykset ja yhteisöt, 

joilla on Metsämörri-ohjaajakurssin käyneitä ohjaajia. (Nordström 2004, 126.) Tavoitteena 

Metsämörri-toiminnassa on saada lapset kokemaan luontoa kaikilla aisteilla, viihtymään ja 

leikkimään metsässä, tutkimaan luonnon moninaisuutta, sekä löytämään luonnon ihmeitä 

ja kauneutta. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 113.) 

Toiminnan lähtökohtana on samana pysyvä retkipaikka, eli mörripaikka, joka tulee lapsille 

tutuksi ja turvalliseksi kerran viikossa tehtävän retken avulla. Metsämörri-satuhahmo ja 

hänen ystävänsä yhdistävät luonnontietoa ja satua lapsille, he opettavat lapsia kohtelemaan 

varoen kaikkea elollista, jottei luontoa roskattaisi ja jotta eläimet viihtyisivät. Tärkeää on, 

että retkelle lähdetään myös säästä riippumatta, jolloin lapsilla kuuluu olla säähän sopiva 

varustus. Näin Metsämörri-toiminta pyrkii tekemään metsässä olemisesta lapsille luonnol-
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lista, sekä saa samalla heidät viihtymään luonnossa kaikkina vuoden aikoina. (Nordström 

2004, 126.)  Tavoitteena on myös, että lapset oppivat huolehtimaan mörripaikasta, sekä 

omista tavaroistaan ja varustuksestaan. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 114). 

6.7.2 Vihreä lippu 

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -järjestön luomaa kestävän kehityksen 

toimintatapaa. Suomessa toimintaa ohjaa ja koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seu-

ra. Vihreä lippu -ohjelma tuli Suomeen vuonna 1998, ja on siitä lähtien vakiinnuttanut 

paikkansa ympäristökasvatuksessa. Tämä koulujen ja päiväkotien ympäristöohjelma tarjo-

aa tukea kohti kestävämpää elämäntapaa. Toiminnan tavoitteena on kehittää ekoarkea sekä 

lasten ja nuorten osallisuutta. Vihreä lippu tarjoaa valmiin mallin kestävän kehityksen ja 

ympäristöohjelman suunnittelulle, sekä erilaisia toimintaideoita, joista voi lähteä liikkeelle. 

Vihreä lippu -kansio, tiedotteet ja koulutukset tarjoavat runsaasti ideoita ja kokemuksia 

kasvattajille. (Joensuu 2004, 146.) 

Vihreän lipun periaatteena on, että mukana olevat koulut ja päiväkodit tekevät arjen ympä-

ristötekoja pitkäjänteisesti, tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Vihreässä lipussa on 

kolme teemaa: vesi, energia ja jätteiden vähentäminen. Näitä kutakin teemaa käsitellään 

vähintään vuoden ajan. Tärkeää on, että konkreettista ja monipuolista toimintaa on koko 

vuoden, sekä kaikki toimijat kouluissa ja päiväkodeissa osallistuvat toimintaan edustajien-

sa välityksellä. Nämä edustajat muodostavat ympäristöraadin, joka suunnittelee ja ohjaa 

Vihreä lippu toimintaa alusta loppuraportointiin saakka. Raadissa tulee olla sekä päiväko-

din aikuisia että myös lapsiedustajia, jotka ovat usein 5-6 -vuotiaita. Osallistujien lähettä-

mät toimintaraportit arvioidaan, ja mikäli teemaa on toteutettu hyvin ja ainakin 80 % lap-

sista on osallistunut toimintaan, saa yksikkö käyttöönsä vihreän lipun vedettäväksi päivä-

kodin salkoon. (Joensuu 2004, 146–147.) 

6.7.3 Keke päiväkodissa 

Oulussa varhaiskasvattajilla on ollut kestävän kehityksen työryhmä vuodesta 1994 ja var-

haiskasvatussuunnitelmassa kestävä kehitys on mainittu toisena painopistealueena kulttuu-

rin lisäksi vuodesta 2006 alkaen. Oulun kaupunki on julkaissut ensimmäisen oppaan kestä-

vään kehitykseen päivähoidossa vuonna 2000 ja myöhemmin vuonna 2006 päivähoidon 

kestävän kehityksen toimintaohjelman yhdessä Alaköökin kanssa. Alakööki on Oulun var-
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haiskasvatuksen kestävän kehityksen, kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen kehittämisyksikkö, 

joka toimii muun muassa Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry:n alueellisena Vihreä 

Lippu -edistäjänä. Jokaisessa oululaisessa päiväkodissa on keke-vastaava (kestävä kehitys), 

jonka tehtävänä on huolehtia kestävän kehityksen toimivuudesta sekä eteenpäin viemisestä 

päivähoidossa. Päiväkotien keke-vastaavat, varhaiskasvatuksen palvelujohtaja ja Alakööki 

muodostavat yhdessä Reppu-työryhmän, joka vie kestävää kehitystä eteenpäin Oulun kau-

pungissa. (Oulun kaupunki, 2006.) 

Päivähoidon kestävän kehityksen toimintaohjelma antaa monia käytännönläheisiä ideoita 

kestävän kehityksen kasvatuksen toteutukseen päivähoidossa. Toimintaideat liittyvät ener-

gian ja veden säästämiseen, jätteiden vähentämiseen, kierrättämiseen, kestävään kulutuk-

seen, ruokavalintoihin, lähiympäristöön sekä turvallisuuteen ja viihtyvyyteen päivähoidos-

sa. Tavoitteena on, että päiväkodit laativat oman toimintaohjelman joko toimintakaudeksi 

tai kalenterivuodeksi kerrallaan niin, että se on osa yksikön varhaiskasva-

tus/esiopetussuunnitelmaa. Toiminnan päätteeksi arvioidaan ovatko tavoitteet toteutuneet, 

ja tulosten pohjalta yksiköt luovat uudet kehittämissuunnitelmat. (Oulun kaupunki, 2006.) 
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7 TUTKIMUSAINEISTON HANKINTA JA ANALYYSI 

Tutkimuksen menetelmät, aineiston keruu ja aineiston analyysi käsittävät tutkimuksen to-

teutuksen. Tämän luvun alussa käsittelen tutkimuksen taustalla vaikuttavia tieteenfilosofi-

sia lähtökohtia. Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tut-

kimusotteeksi olen valinnut laadullisen tutkimuksen, sillä se mahdollistaa kokonaisvaltai-

sen tiedon hankinnan. Lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, mihin sisältyy aja-

tus todellisuuden moninaisuudesta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007 161, 165.) Laadul-

lisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa tarkastellaan merkitysten maailmaa, 

joka on ihmisten välinen ja sosiaalinen. Nämä merkityskokonaisuudet ilmenevät ihmisistä 

lähtöisin olevina ja ihmiseen päätyvinä tapahtumina, kuten toimintana, ajatuksina ja pää-

määrien asettamisina. (Vilkka 2009, 97.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija luottaa 

omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa enemmän kuin mittausväli-

neillä hankittavaan tietoon. Tutkijan tarkoituksena on paljastaa odottamattomia seikkoja, 

jonka lähtökohtana on aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu, niin ettei 

tutkija määrää mikä on tärkeää. (Hirsjärvi ym. 2007, 161, 165.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan laadullisten metodien käyttöä aineiston hankin-

nassa, missä tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. Tällaisia metodeja ovat esimerkiksi 

teemahaastattelu, osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelut ja erilaisten dokumenttien ja 

tekstien diskursiiviset analyysit. Myös tutkimuksen kohdejoukko valitaan tarkoituksen 

mukaisesti, eikä satunnaisotosten menetelmää käyttäen. Tapauksia käsitellään kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa ainutlaatuisina, ja aineistoa tulkitaan sen mukaisesti. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen piirteisiin kuuluu myös tutkimuksen joustavuus ja suunnitelmien muuttumi-

nen olosuhteiden mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 165.) 

Laadullisen tutkimuksen erityispiirteenä on, ettei tutkimuksen tavoitteena ole totuuden 

löytäminen tutkittavasta asiasta. Tutkimuksen tavoitteena on tutkimuksen aikana muodos-

tuneiden tulkintojen avulla näyttää esimerkiksi ihmisen toiminnasta jotakin, mikä on välit-

tömän havainnon ulottumattomissa. Tutkittavien kuvaamien kokemusten ja käsitysten 

avulla luodaan tulkintoja eli keritään merkityssuhteita auki. Tulkinnan avulla luodaan tut-

kimuksessa malleja, ohjeita, toimintaperiaatteita ja kuvauksia tutkittavasta asiasta. (Vilkka 

2009, 98.) 
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Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia lastentarhanopettajien näkökulmia ja käsityksiä las-

ten luontokuvasta ja sen tukemisesta. Tavoitteena on selvittää lastentarhanopettajien ko-

kemuksia ja tapoja, siitä millainen on alle kouluikäisen lapsen luontokuva tänä päivänä ja 

kuinka sitä pyritään tukemaan varhaiskasvatuksessa. Tutkijan näkökulmasta tavoitteenani 

on kehittää omaa ammatillista kasvua lastentarhanopettajana sekä ympäristökasvattajana. 

Tutkittavien kannalta tavoitteenani on aktivoida pohdintaa ja arviointia lasten luontoku-

vaan ja ympäristökasvatukseen liittyen. Tutkimukseen osallistuessaan tutkittava pohtii 

omaa toimintaansa ja työtään, sekä kokemuksiaan aiheesta, joka parhaillaan johtaa siihen, 

että luontokuvan syntymisen ja kehittymisen tukemiseen panostetaan myös jatkossa.  Yh-

teiskunnallisena näkökulmasta tavoitteenani on nostaa esiin luontokuvan merkitys ja sen 

tukemisen tärkeys varhaiskasvatuksessa.  

Seuraavaksi käsittelen tutkimuksen toteutusta tarkemmin aineiston keruun ja tutkimuksen 

menetelmien kuvaamisella. Esittelen myös aineiston analyysin vaiheet, eli sen kuinka olen 

käsitellyt kerätyn aineiston. 

7.1 Teemahaastattelu 

Käytin tutkimuksessani teemahaastattelua, jota voidaan kutsua myös puolistrukturoiduksi 

haastatteluksi. Teemahaastattelussa edetään valittujen teemojen, sekä niihin liittyvien tar-

kentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelussa pyritään saamaan selville haastatelta-

vien tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä ja kuinka merkitykset synty-

vät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 48.) Teemahaastattelussa pyritään löy-

tämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen sekä tutkimustehtävien mu-

kaisesti. Etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen. (Tuomi & Sara-

järvi 2003,77.)  

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit ja teema-alueet ovat etukäteen määrättyjä. Ky-

symykset eivät ole tarkkaan muotoiltuja tai tietynlaisessa järjestyksessä, mutta haastattelija 

varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastattelun aikana läpi. 

Kysymysten järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastattelusta toiseen. (Eskola & Vasta-

mäki 2010, 28.) Yhdenmukaisuuden vaateen aste vaihtelee teemahaastattelulla toteutetusta 

tutkimuksesta toiseen. Vaihteluväli voi olla lähes avoimesta haastattelusta strukturoidusti 

etenevään haastatteluun. Tutkijan tulee pohtia, esittääkö hän kaikki suunnitellut kysymyk-
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set kaikille haastateltaville, esittääkö hän kysymykset samassa järjestyksessä ja pitääkö 

sanamuotojen olla jokaisessa haastattelussa samat. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 77.) 

Teemahaastattelua käytettäessä yksi tärkeimpiä tehtäviä on haastatteluteemojen suunnitte-

lu. Tutkittavat ilmiöt ja niitä kuvaavat peruskäsitteet hahmottuvat silloin kun perehdytään 

teoriaan ja tutkimustietoon. Ilmiöt voidaan eritellä peruskäsitteisiin, jotka muodostavat 

pääluokat. Näitä teoreettisia käsitteitä täytyy eritellä yksityiskohtaisemmin. Teemahaastat-

telurunkoa laadittaessa tehdään teema-alueluettelo, joka edustaa edellä mainittuja teoreet-

tisten käsitteiden alakäsitteitä tai -luokkia. Ne ovat niitä alueita, joihin haastattelukysymyk-

set varsinaisesti kohdistuvat. Haastattelussa ne toimivat haastattelijan muistilistana ja tar-

peellisena keskustelua ohjaavana kiintopisteenä, joita tarkennetaan haastattelutilanteessa 

kysymyksillä. Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu, että sekä tutkittava että tutkija toi-

mivat tarkentajina. Teema-alueiden tulisi olla sen verran väljiä, että moninainen rikkaus, 

joka tutkittavaan ilmiöön liittyy, myös mahdollisimman hyvin paljastuisi. (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 66–67.) 

Muodostin tutkimukseni pääaiheista neljä teema-aluetta; 1. Alle kouluikäisen lapsen luon-

tokuva, 2. Luontokuvan tukeminen varhaiskasvatuksessa, 3. Valmiit ympäristökasvatusoh-

jelmat ja hankkeet, 4. Oma arviointi. Näiden alle muodostin tukikysymyksiä, jotka tarken-

tavat teema-alueita. Haastattelurunko on katsottavissa liitteestä (LIITE 2). Ennen varsinai-

sia haastatteluja tein kaksi esihaastattelua. Ensimmäisen esihaastattelun jälkeen tein muu-

toksia tukikysymyksiin ja aihepiirien järjestyksiin, sekä poistin joitain kysymyksiä, jonka 

jälkeen tein toisen esihaastattelun eri esihaastateltavalle. Toisenkin haastattelun jälkeen 

tein vielä muutoksia haastattelurunkoon, mutta en testannut sitä enää kenelläkään, vaan 

luotin näihin kahteen esihaastatteluun.  

Esihaastattelut pitäisi tehdä silloin, kun haastattelurungon lopulliseksi tarkoitettu versio on 

valmis. Esihaastattelujen tarkoituksena on testata haastattelurunkoa, aihepiirien järjestystä 

ja hypoteettisten kysymysten muotoilua, joita esihaastattelujen jälkeen voidaan muuttaa. 

Esihaastatteluilla saadaan selville myös haastattelujen keskimääräinen pituus. Myös haas-

tattelija harjaantuu haastattelemaan esihaastattelujen avulla, näin haastattelija tekee vä-

hemmän virheitä varsinaisessa haastattelussa. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 72–73.) 



37 

7.2 Haastateltavien valinta 

Tutkimuksen aineiston keräsin haastattelemalla. Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jolle 

on luonteenomaista tutkijan ja tutkittavan vuorovaikutus, luottamuksellisuus, ennalta sovit-

tavuus ja haastattelijan ohjaavuus. Haastattelua voidaan pitää perusmenetelmänä, jolla voi-

daan hankkia tietoa tutkittavasta asiasta, sillä se soveltuu moneen tilanteeseen. (Metsä-

muuronen 2006, 113.) Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tut-

kittavan kanssa. Tässä on sekä etuja että haittoja. Suurimpana etuna on haastattelun jousta-

vuus aineistoa kerätessä. Haastattelussa voidaan myös selventää saatuja vastauksia, sekä 

syventää saatavia tietoja, tekemällä lisäkysymyksiä. Haastattelun etuna on myös se, että 

haastateltavat on mahdollista tavoittaa helposti myöhemminkin, mikäli aineistoa on tarpeen 

täydentää. Haastattelun luotettavuutta heikentävänä tekijänä voidaan pitää haastateltavien 

mahdollisesti antamia sosiaalisesti hyväksyttäviä ja kaunisteltuja vastauksia. (Hirsjärvi ym. 

2007, 200–202.) 

Haastateltavia valitessa on muistettava mitä ollaan tutkimassa. Tutkimusongelmasta riip-

puen valitaan haastateltavat joko teemaa tai tutkittavaa asiaa koskevan asiantuntemuksen 

tai kokemuksen perusteella. Tällöin on tärkeää, että haastateltavalla on omakohtainen ko-

kemus tutkittavasta asiasta. Käsitysten tutkimiseen voidaan valita haastateltavia useilla 

tavoilla. Käsitysten ei tarvitse välttämättä olla muodostunut omakohtaisten kokemusten 

avulla, sillä käsitysten muodostumiseen vaikuttavat myös yhteisön perinteet ja tyypillinen 

ajattelutapa. Esimerkiksi toimimme organisaatiossa perinteiden ja ajattelutapojen mukaan, 

vaikka emme olisi niitä olleet itse muodostamassa. Meillä saattaa olla myös paljon käsityk-

siä asioista, vaikka ne eivät perustu omakohtaiseen kokemukseen. Haastateltava voidaan 

myös valita sillä perusteella, että hän kuuluu risteyskohtaan, jossa hän kuulee asiaa koske-

vaa puhetta ja ihmisten käsityksiä asiasta. (Vilkka 2009, 114–115.) 

Keräsin tutkimusaineiston haastattelemalla neljää lastentarhanopettajaa, joista kaksi työs-

kentelee Oulun kaupungissa ja kaksi Suomussalmen kunnassa. Kaikki haastateltavat työs-

kentelevät lapsiryhmässä, kaksi haastateltavaa työskentelee 4-5 -vuotiailla lapsilla, yksi 

1–5 -vuotiaiden sisarusryhmässä ja yksi esikouluryhmässä. Haastateltavat valikoituivat 

siten, että tutustuin Oulun kaupungin päiväkotien toiminta-ajatuksiin, mitä he olivat kirjan-

neet Oulun kaupungin nettisivuille. Näistä valitsin toiseksi päiväkodin, missä toiminta-

ajatuksena mainittiin luontokasvatus ja toiseksi sellaisen päiväkodin, missä ei mainittu 

luontoa millään tavalla.  
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Kaksi muuta haastateltavaa halusin vertailun vuoksi ottaa Oulun kaupungin ulkopuolelta, 

ja paikkakunnaksi valitsin Suomussalmen, sen pienuuden takia sekä maantieteellisistä syis-

tä. Myös minulla itselläni on suhteita Suomussalmelle, joten sinne oli helppo mennä teke-

mään haastatteluja. Haastateltaviin otin yhteyttä päiväkodinjohtajan kautta, joka ohjasi 

ottamaan yhteyttä päiväkotinsa 4–6 -vuotiaiden lasten lastentarhanopettajiin puhelimitse. 

Haastatteluun suostuneille laitoin vielä sähköpostitse tietoa tutkimuksesta ja haastattelusta, 

jotta he pystyivät orientoitumaan haastatteluun (LIITE 1). Ennen tutkimuksen aloittamista 

Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelut myönsivät luvan tutkimuksen tekemiseen. 

Haastattelut tein päiväkodeilla yksilöhaastatteluna. Haastattelujen pituudet vaihtelivat 45 

minuutista kahteen tuntiin. 

7.3 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen menetelmänä käytän laadullista sisällönanalyysia, mikä on kirjoitettujen, 

kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysia väljänä teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyy-

sillä pyritään kuvaamaan aineiston sisältöä sanallisesti ja saamaan tutkittavasta ilmiöstä 

kuvaus tiivistetyssä muodossa, kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Sisällönanalyy-

sissä aineiston käsittely perustuu loogiseen tulkintaan ja päättelyyn, missä aineisto ensin 

hajotetaan useaan osaan, sen jälkeen käsitellään ja lopuksi kootaan uudestaan loogiseksi 

kokonaisuudeksi. Laadullisessa analyysissa korostetaan tekstin sisällöllistä ja laadullista 

merkitystä, ei sisällön esiintymistiheyttä. Laadullisessa aineistossa analyysia tapahtuu tut-

kimusprosessin kaikissa vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93, 107, 110.) 

Laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan tehdä kolmella eri tavalla. Se voidaan tehdä 

joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöistä ja teoriaoh-

jaavaa analyysiä ei erotella kirjallisuudessa, vaan niiden ero perustellaan kahden päättelyn 

logiikan avulla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Teoriaohjaavassa analyysissä luokitusrun-

ko muodostetaan teorian ja aineiston vuorovaikutuksessa. Teorialähtöisen ja aineistolähtöi-

sen analyysin jako ei ole selvärajainen, vaan usein luokittelu syntyy sekä aineiston ja teo-

reettisen käsitteellistämisen yhteistyönä. (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 3.) 

Laadullisessa sisällönanalyysissä aineiston analyysi alkaa jo aineiston keruun yhteydessä. 

Ennen tekstiaineiston analyysiä hankittu tutkimusaineisto on ensin saatettava teksti muo-

toon, tämä tapahtuu haastattelujen kuuntelemisella ja litteroinnilla, mikä on haastattelujen 

auki kirjoittamista sana sanalta. Aineiston analyysi alkaa yleensä koko aineiston läpi luke-
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misella ja sisältöön perehtymällä, jolloin siitä saadaan yleiskuva. Aineistoon perehtyminen 

ja luokittelun kehittäminen tapahtuvat sisällönanalyysissa syklisesti. Luokittelukategoriat 

kehittyvät ja muuttuvat analyysiprosessin aikana ja mahdollisen lisäaineiston keruun myö-

tä. Luokittelukategoriat ovat joustavia välineitä aineiston hahmottamiseen, uusia analyysi-

luokkia voi syntyä analyysin edetessä ja vuorovaikutuksessa aineiston keruun kanssa. Si-

sällönanalyysissä aineiston analyysi ja synteesi yhdistyvät, kerätty aineisto hajotetaan kä-

sitteellisiksi osiksi ja synteesin avulla osat kootaan tieteellisiksi johtopäätöksiksi. Luokitte-

lun toteuttaminen perustuu vertailuun ja vastakkain asetteluun, mitä käytetään koko ana-

lyysin ajan aineiston luokittelusta kategorioihin. (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 3–4.) 

Sisällönanalyysissä erotetaan kahdentasoiset tulkintasäännöt: erittely- ja sijoittelusäännöt 

sekä yleistyssäännöt. Erittely- ja sijoittelusääntöjä noudattaen aineisto hajotetaan analyy-

siyksikön tasolla ja sijoitetaan analyysiluokkiin. Yleistyssääntöä käytetään silloin, kun ana-

lyysissa noustaan teoreettisten käsitteiden tasolle ja esitetään kokoava tulkinta aineistosta. 

Sisällönanalyysissa sisältöluokkien valinta ja määrittely ovat tärkein analyysin vaihe, joka 

harvoin syntyy suoraviivaisesti. Tutkimuksen luonteesta ja lähtökohdista riippuen pääte-

tään nojaudutaanko etukäteen määriteltyihin luokkiin vai syntyvätkö ne analyysin yhtey-

dessä. Lähtökohtana luokittelulle ovat luokittelukategoriat, näitä ovat muuttujat eli luokat 

tai teema-alueet, kuitenkin niin, että luokat ovat toisistaan riippumattomia. (Seitamaa-

Hakkarainen 2000, 4–5.) 

Analysointi on tutkijan käsissä, joten on ongelmallista jos tutkijalla on hyvin voimakas 

ennakko-oletus tutkimustuloksista. (Metsämuuronen 2006, 121.) Tutkijan oma subjektiivi-

suus, hänen aikaisemmat tiedot ja odotukset vaikuttavat tahtomattakin tutkimiseen. Siksi 

tutkijan täytyy tiedostaa omat lähtökohtansa ja tunnustaa se, että ne vaikuttavat aineiston 

hankintaan ja johtopäätösten tekoon, ja tietoisesti käsitellä niitä. (Ahonen 1995, 122.) Tut-

kijan täytyy sulkeistaa omat kokemuksensa ja käsityksensä, ja kuvata tutkittavaa ilmiötä 

sellaisena kuin sen tutkittavat ymmärtävät ja ilmaisevat. (Niikko 2003, 21). Tällainen hal-

littu subjektiivisuus on yksi tutkimuksen luotettavuuden takeista. (Ahonen 1995, 122).  

Tässä tutkimuksessa käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysia, joka noudattaa aineistoläh-

töisen sisällönanalyysin vaiheita ja analyysitapaa. Pyrin tietoisesti välttämään omien sub-

jektiivisten ennakko-oletusten välittymistä analysointiin ja siten aineiston muuttamiseen. 

Tiedostan kuitenkin, että perehtyminen teoriaan ja kirjallisuuteen on voinut vaikuttaa ana-

lyysin muotoutumiseen ja aineistosta poimimiini asioihin. En ole järjestellyt aineistoani 
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suhteessa johonkin teoriaan, joten aineistoni ei ole täysin teoriaohjaava. Analyysissa muo-

dostetut luokat ovat tutkijan omia konstruktioita, joten on mahdollista, että toinen tutkija 

voi analysoida aineistoa eri tavoin ja päätyä toisenlaisiin tuloksiin. Tässä tutkimuksessa 

pyrin kuvaamaan analyysia mahdollisimman läpinäkyvästi, mikä osaltaan lisää analyysin 

luotettavuutta. Havainnollistan analyysin vaiheita taulukoiden avulla, sekä sanallistan te-

kemäni analyysin. 

7.3.1 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkijan tavoitteena on löytää tutkimusaineistosta 

jonkinlainen toiminnan logiikka tai tutkimusaineiston ohjaamana tyypillinen kertomus. 

Tutkijan tulee päättää ennen analyysia, mistä toiminnan logiikkaa tai tyypillistä kertomusta 

lähdetään etsimään. (Vilkka 2009, 140.) Aineistolähtöinen sisällönanalyysi voidaan jakaa 

karkeasti kolmivaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu 1. Aineiston redusointi eli pelkistä-

minen, 2. Aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3. Abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 

luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110–111.) 

Aineiston redusoinnissa aukikirjoitettu haastatteluaineisto pelkistetään siten, että aineistos-

ta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Pelkistäminen voi olla joko informaation 

tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että aineistosta 

etsitään tutkimustehtävän kysymyksillä niitä kuvaavia ilmaisuja, jotka alleviivataan erivä-

risillä kynillä. Nämä alleviivatut ilmaisut voidaan merkitä aineiston reunaan, jonka jälkeen 

siirtää peräkkäin eri paperille. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111–112.) Ennen varsinaista ana-

lyysin aloittamista aineisto on ositettava ja analyysiyksikkö määriteltävä etukäteen. Ana-

lyysiyksiköillä tarkoitetaan merkityssisällön mukaan määräytyviä sisällön osia kuten sano-

ja, ajatuksia tai toimintojen kuvauksia. Ne ovat usein tekstistä erotettava merkityssisältöi-

nen ajatus tai idea. Analyysiyksikkö voi olla yksittäinen sana, lause, lauseen osa tai ajatus-

kokonaisuus. Sisällönanalyysissa on myös mahdollista muuttaa analyysiyksikköä ja samal-

le aineistolle voidaan tehdä eritasoisia analyyseja. Analyysiyksikön määrittämistä ohjaa 

tutkimustehtävä ja aineiston laatu. (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 6.) 

Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käy-

dään tarkasti läpi, ja aineistosta etsitään eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia kuvaavia 

käsitteitä. Sen jälkeen samaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokiksi, 

sekä nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112.) Luo-
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kittelujärjestelmän kehittäminen perustuu tutkimusteemoihin ja tutkimusongelmiin. Ennen 

luokittelua on hyvä miettiä, mitkä sisällöt ovat tutkimuksen kannalta olennaisia. Tutkimuk-

sen teoriataustasta nousee usein myös aineistosta luokiteltavia luokkia, aineistolle ja teori-

alle on tärkeää saada käsitteellinen vastaavuus siten, että teoria ja tutkittava aineisto tuke-

vat toisiaan. (Seitamaa-Hakkarainen 2000, 5.) Luokitteluyksikköinä voivat olla esimerkiksi 

tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. Ryhmittelyssä aineisto tiivistyy, sillä yk-

sittäiset tekijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin. Klusteroinnin tarkoituksena on luoda 

pohja kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle, sekä tehdä alustavia kuvauksia tutkit-

tavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112–113.) 

Klusteroinnin jälkeen tehdään aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen, jossa erotetaan 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teo-

reettisia käsitteitä. Abstrahointia on tehty jo osittain klusteroinnin aikana. Abstrahointi ete-

nee alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin. Abstrahointia tehdään niin kauan kuin se on aineiston sisällön kannalta 

mahdollista. Käsitteitä yhdistelemällä saadaan vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi 

perustuu tulkintaan ja päättelyyn, missä edetään empiirisestä aineistosta käsitteellisempiin 

näkemyksiin tutkittavasta ilmiöstä. Abstrahoinnissa tutkija muodostaa yleiskäsitteiden 

avulla kuvauksen tutkimuskohteesta. Teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan alkuperäisaineis-

toon muodostettaessa uutta teoriaa. Empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja 

tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet 

tai aineistoa kuvaavat teemat. Myös luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai katego-

riat sekä niiden sisällöt kuvataan tuloksissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 114–115.) 

7.3.2 Tutkimusaineiston analyysi 

Aloitin analyysin litteroimalla haastattelut. Litteroin aineiston videolta tietokoneelle, noin 

viidestä tunnista haastatteluaineistoa tuli laajuudeltaan noin 90 sivua litteroitua tekstiä. 

Luin aineistoani läpi useita kertoja, jolloin aineisto tuli minulle tutuksi ja jokaisella luku-

kerralla löysin uusia asioita ja merkityksiä tekstistä. Huomasin myös tutkimuskysymykseni 

tarkentuvan sitä mukaan kun tutustuin aineistoon. Seuraavaksi etsin auki kirjoitetusta ai-

neistosta tutkimuskysymykseeni vastaavia ilmauksia, jotka alleviivasin erivärisillä kynillä. 

Käytin neljää eri väriä, jotka vastasivat haastattelun kutakin teemaa. Tämän jälkeen poimin 
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samoilla väreillä alleviivatut ilmaukset eri tiedostoihin, missä redusoin eli pelkistin aineis-

tosta nousseet ilmaukset.   

Aineiston analyysin kuvauksessa käytän esimerkkinä ensimmäistä tutkimusongelmaa: mi-

ten lastentarhanopettajat näkevät alle kouluikäisen lapsen luontokuvan. Kaikkia alkuperäi-

silmauksia ja pelkistettyjä ilmauksia ei esimerkkitaulukoissa näy, sillä alkuperäiset taulu-

kot olivat useiden sivujen mittaisia. Tässä tutkimusongelmassa alkuperäisilmaukset pelkis-

tettiin esimerkiksi seuraavasti: 

Taulukko 1.  Esimerkki aineiston redusoinnista eli pelkistämisestä 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

“Ja siellä mummolassa sitten mennään enempi sinne 

mettään ja voi olla että äiti ja isä ei välitä yhtään 

siitä puuhasta.” 

Isovanhempien merkitys 

”No ne on innossaa, niin kyllä ne nauttii ja kaikki 

retket ja tämmöset niin näähän on niitä parhaita 

päiviä.” 

Lapset innoissaan luonnossa liikkumisesta 

”No sit on semmosta niinko, että saattaa olla, et 

huomaa et ne ei oo paljoo käyny, niin sit ne on 

arempia tai pelokkaampia, ottaa kädestä kiinni.” 

Pelkoja luonnossa liikkumista kohtaan 

”Saattavat tuua kasvi- ja eläinkirjoja ja niinku lelu-

päivänä ja tallalailla että tuota... ja kertoilla jos on 

viikonloppuna ollut jossain... mökkeilly ja muuta.” 

Lapsien kiinnostus näkyy kertomuksissa ja toimin-

nassa 

“Näissä lapsissa on nytten semmosia jotka käy met-

sällä, niitä on jotka käy isän ja äitin kanssa hirvi-

metsällä.” 

Lapsen harrastuneisuus 

“Ja tietysti se on että tuota, lapsille tarjotaan niin 

paljon kaikenlaista muuta ja on näitä pelit ja muut 

jutut, että ne vie sitä aikaa ja ja varmaan sitten kun 

se aika menee siihen, niin sitten se kiinnostuksen 

kohteeksi se luonto ei pääse niin…niin voimakkaas-

ti…” 

Median viemä aika 
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Seuraavaksi suoritin analyysissa ryhmittelyn eli klusteroinnin, missä ryhmittelin pelkistetyt 

ilmaukset samankaltaisuuksien perusteella. Yhdistin aina samanlaiset ilmaukset alaluokik-

si, jotka nimesin luokkaa kuvaavalla käsitteellä. Alaluokkia muodostin koko aineistosta 

yhteensä 78 kappaletta, joista osa on esitetty taulukossa 2 sivulla 43. Näin aineisto tiivistyi 

ja muodostui alaluokkia. 

Taulukko 2.  Esimerkki aineiston klusteroinnista eli ryhmittelystä. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

 

Luonnossa kulkeminen on jäänyt vähemmälle 

Lasten harrastuksiin kuljettaminen on vähentänyt 

leikkimistä luonnossa 

Lasten harrastusten siirtyminen sisälle 

 

 

Luonnossa liikkuminen vähentynyt 

 

 

Lapsilla halu päästä ulos  

Lapset tykkäävät lähteä luontoon 

Luonnosta löydetään paljon tekemistä 

Luonnonilmiöistä nauttiminen 

 

 

Nauttiminen 

 

 

Näkyy haluna suojella ja säästää luontoa 

Lapsien kiinnostus näkyy kertomuksissa ja toimin-

nassa 

Huomaa lasten puheista ja sanavarastosta 

Luonnon arvostuksen huomaa lapsista 

 

 

Näkyy toiminnassa 

 

 

Isovanhempien kanssa harrastaminen 

Isovanhemmat mahdollistajana 

Isovanhemmista väylä luonnossa olemiseen 

Isovanhempien merkitys 

Isovanhempien luona vierailut 

 

 

Isovanhemmat mahdollistajana 

 

 

Perheiden luonnossa viihtyminen 

Perheiden yhteinen olo luonnossa 

Perheen harrastukset 

Ulkoilu vanhempien kanssa 

Vanhempien omat harrastukset 

 

 

Vanhempien aktiivisuus 
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Kun olin muodostanut alaluokat, aloin etsiä niistä yhtäläisyyksiä. Yhtäläisyyksien perus-

teella ryhmittelin alaluokat yläluokiksi ja nimesin yläluokat niitä kuvaavalla käsitteellä. 

Tutkimuskysymyksestä; miten lastentarhanopettajat näkevät alle kouluikäisen lapsen 

luontokuvan, muodostin yhteensä 15 yläluokkaa ja tutkimuskysymyksestä; miten lasten 

luontokuvaa pyritään tukemaan varhaiskasvatuksessa, muodostin yhteensä 12 yläluokkaa. 

Esimerkit aineiston ryhmittelystä on esitetty taulukossa 3 ja 4, jotka ovat sivuilla 44 ja 45.  

Taulukko 3.  Esimerkki aineiston abstrahoinnista luontokuvan näyttäytymisestä päiväko-

dissa. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 
Pelot luontoa kohtaan 

Tuttu ja turvallinen 

 

 

Tuntemukset 

 

 
Luontokuvan näyttäytyminen 

päiväkodissa 

 

Iän merkitys 

Lapsen henkilökohtaiset ominaisuudet 

 

 

Lapsen kehitys 

 

 

Median tuoma vaikutus 

Asuinpaikan merkitys 

Luonnossa liikkuminen 

 

 

Ympäristön tuoma vaikutus 

 

 

 

Ympäristön muuttuminen 

Luonnossa liikkuminen on vähentynyt 

 

 

Muutokset 

 

 

Nauttiminen 

Kiinnostus luontoa kohtaan 

Kokeilun halu 

Innostamisen helppous 

 

 

Kiinnostus 

 

 

 

Lapsen toiminta 

Omat kokemukset 

Kokemus liikkua luonnossa 

 

 

Kokemus 

 

 

 

Luontotuntemuksessa eroja 

Lajituntemuksessa eroja 

Eläimet ja marjat tuttuja, puut ja kasvit 

eivät kiinnosta 

 

 

Tiedot ja taidot 
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Taulukko 4.  Esimerkki aineiston abstrahoinnista luontokuvaan vaikuttavista tekijöistä. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

 
Asuinympäristön tarjoamat mah-

dollisuudet 

Mahdollisuus luonnossa olemiseen 

 

 

Asuinympäristö 

 

 

 

 

Luontokuvaan vaikuttavat tekijät 

 

Kommunikointi 

Kasvatus 

 

 

Vuorovaikutus 

 

 

Varhaiskasvatuksen toiminta 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta 

 

 

Varhaiskasvatus 

 

 

Isovanhemmat mahdollistajana 

Vapaa-ajan asunnot 

Kokemukset 

 

 

Vierailut 

 

 

 

Median positiiviset vaikutukset 

Median negatiiviset vaikutukset 

 

 

Media 

 

 

Harrastukset 

Leikki 

Ulkoileminen 

Lapsen oma kiinnostus 

 

 

Lapsen toiminta 

 

 

 

 

Sisällä tapahtuvaa toimintaa 

Vieraantuminen/Eristäminen 

 

 

Rajoittavat tekijät 

 

 

Perheiden kyky tarjota kokemuksia 

Vanhempien aktiivisuus 

Vanhempien motivaatio 

 

Perhe 

 

Yläluokkien yhdistämistä kuvataan pääluokkina ja pääluokkien yhdistämistä kuvataan yh-

distävänä luokkana. Ryhmittelyn jälkeen luodaan teoreettiset käsitteet, mikä on aineiston 

abstrahointia. Luokituksen yhdistelyä jatketaan niin kauan, kuin se on aineiston sisällön 

näkökulmasta mahdollista. Tässä tutkimuksessa pystyin yhdistelemään aineiston pääluok-

kiin asti. Pääluokkia koko aineistosta muodostui yhteensä 4 kappaletta. Yhdistävä luokka 

kuvaa tässä tutkimuksessa tutkimusongelmia, mitkä toimivat yhdistävänä tekijänä pää-

luokkien teoreettisille käsitteille. Esimerkin aineiston abstrahoinnista yhdistäväksi luokaksi 

on esitetty taulukossa 5 sivulla 46. 
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Taulukko 5.  Esimerkki aineiston abstrahoinnissa muodostettu yhdistävä luokka. 

 

Tutkimusongelmaan saadaan vastaus aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä yhdistelemällä 

käsitteitä päätellen ja tulkiten.  Luokittelussa johtopäätöksiä ja teoriaa verrataan jatkuvasti 

alkuperäisaineistoon uutta teoriaa muodostettaessa. Luokiteltaessa johtopäätökset pysty-

tään irrottamaan yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista ja lausumista, jolloin ne voidaan 

siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. (Metsämuuronen 2003, 196.) Tällä 

periaatteella analysoin tutkimusongelma kerrallaan jokaisen tutkimukseen osallistuneen 

lastentarhanopettajan haastattelun litteroidusta tekstistä. 

Luokittelu ei kuvasta pelkästään hyvää analyysiä, vaan se on osatehtävä kokonaisessa ana-

lyysissa. Luokittelun lisäksi aineistoa analysoidaan ilmiöiden vertailulla ja tulkintasääntö-

jen muodostamisella, minkä jälkeen aineisto tulkitaan tulosten koonnilla ja koettelulla suh-

teessa aineistoon. (Ruusuvuori ym. 2010, 11–12.) Vertailin haastatteluista esiinnousseita 

asioita useaan otteeseen keskenään ja pyrin löytämään yhdistäviä ja erottavia tekijöitä luo-

kittelua varten. Otin analyysissa huomioon kaiken tutkimusongelmiin liittyvän puheen. 

Työskentelin systemaattisesti ja suoritin analyysin tutkimusongelma kerrallaan. Seuraavas-

sa pääluvussa tulkitsen aineiston analyysin kautta muodostettuja tuloksia suhteessa aineis-

toon ja teoriaan.  

Yläluokka Pääluokka Yhdistävä luokka 

 

Tuntemukset 

Lapsen kehitys 

Ympäristön tuoma vaikutus 

Muutokset 

Kiinnostus 

Kokemus 

Tiedot ja taidot 

 

 

 

Luontokuvan näyttäytyminen 

päiväkodissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastentarhanopettajien näkemyksiä 

alle kouluikäisen lapsen luontoku-

vasta 

 

Asuinympäristö 

Vuorovaikutus 

Varhaiskasvatus 

Vierailut 

Media 

Lapsen toiminta 

Rajoittavat tekijät 

Perhe 

 

 

Luontokuvaan vaikuttavat tekijät 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen analyysin kautta muodostetut tutkimustulokset neljän lastentarhan-

opettajan näkemyksistä alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta ja tavoista tukea luontoku-

vaa varhaiskasvatuksessa. Esittelen tutkimuksen tuloksia niiden luokkien avulla, jotka 

muodostin tutkimusaineiston analyysiprosessissa. Yhdistäviä luokkia muodostui lopulta 

kaksi, jotka olivat myös tutkimusongelmani; lastentarhanopettajien näkemyksiä alle kou-

luikäisen lapsen luontokuvasta ja luontokuvan tukeminen päiväkodissa. Yhdistävät luokat 

muodostuivat neljästä pääluokasta: luontokuvan näyttäytyminen päiväkodissa, luontoku-

vaan vaikuttavat tekijät, päiväkodin tarjoama tuki ja ulkopuolelta saatu tuki. Pääluokat 

sisältävät oleellista tietoa tutkimuskysymysteni kannalta.  

Käyn tuloksissa läpi pääluokat ja nostan niiden alta tarkempaan tarkasteluun merkittävim-

piä yläluokkia sekä aiheeseen liittyviä aineistoesimerkkejä. Lastentarhanopettajien puhees-

ta tuon esiin suoria lainauksia, jotka ovat kursivoitu sitaateilla. Olen keksinyt haastatelta-

ville peitenimet, jotta haastateltavien henkilöllisyys ei paljastuisi. Käytän nimiä lyhentei-

den sijaan, jotta tekstini olisi helppolukuisempaa. Vertailun vuoksi olen erotellut lastentar-

hanopettajat paikkakuntien mukaan. Suomussalmelaiset lastentarhanopettajat ovat Outi ja 

Marja ja oululaiset lastentarhanopettajat ovat Saara ja Kaisa.  

Tuen ja vertailen tuloksia samalla teoriaan. Avaan aluksi ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seeni vastaavat pääluokat luvuissa 8.1 ja 8.2. Tämän jälkeen avaan toiseen tutkimuskysy-

mykseeni vastaavat pääluokat luvuissa 8.3 ja 8.4. Lopuksi kokoan tutkimuksen tulokset 

yhteenvedossa. 

8.1 Luontokuvan näyttäytyminen päiväkodissa 

Haastateltaessa lastentarhanopettajien näkemyksistä alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta 

ja analyysia tehdessä pääluokiksi muodostuivat luontokuvan näyttäytyminen päiväkodissa 

ja luontokuvaan vaikuttavat tekijät. Tuon seuraavaksi esille ensimmäisen pääluokan muo-

dostumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Nostan tarkempaan tarkasteluun tutkimukseni kannalta 

merkittävimmät yläluokat.  

Päiväkodissa lastentarhanopettajat kertoivat lapsen luontokuvan näkyvän lapsen tietoina ja 

taitoina luonnosta. Luontokuvasta kertoivat lapsen ymmärrys luonnosta, sekä taidot nime-
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tä asioita. Lastentarhanopettajat kertoivat lasten osaavan nimetä pääsääntöisesti kaikki tun-

netuimmat marjat, puut ja eläimet. Erityisesti itseä kiinnostavat ja lähellä olevat asiat osat-

tiin nimetä. Lastentarhanopettajat kokivat, että eläimet kiinnostavat lapsia eniten ja ne tun-

netaan parhaiten, mutta kasvit ja puut eivät niinkään kiinnosta lapsia ja niiden nimeämises-

sä lapsilla on haasteita.  

Niinku mänty kuusi ja koivu ja tämmöset ko ollaan tuolla kulettu niin, niin ihan 

hyvin tunnistaa, tämmöset ihan perusjutut. Mutta sitte tarkempia kaikkia, sitä ei 

yhtään nyt tässä ko tuota ja niinku mustikat ja puolukat ja tuollalailla ku oltiin 

niin kyllä, aika hyvin. (Kaisa) 

Kyllä, minun mielestäni ainakin nämä viis vuotiaat osaa jo sanoa ihan että mikä 

on luontoa ja rakennettua. Mikä on ihmisen tuomaa ja mikä on roska. Et nämä 

asiat on kyllä sillalailla päivänselviä. (Outi) 

Lastentarhanopettajien puheista nousivat esille suuret erot lasten välillä luonnon tuntemuk-

sessa ja tiedoissa. On hyvin paljon erilaista tietoa ja kiinnostusta luontoa kohtaan. Osa lap-

sista tuntee hyvinkin paljon erilaisia kasveja, puita ja pensaita, sekä osaa nimetä niitä. Toi-

sille lapsille jo tunnetuimpien puiden nimeäminen tuottaa vaikeuksia. Seuraavista kom-

menteista tulee ilmi se, kuinka erot lasten välillä näkyvät päiväkodissa.    

Tota on semmosia viis vuotiaita, jotka luettelee ihan. Luettelee hirveän paljon eri-

laisia kukan nimiä, kesällä kerätään pieni nippu tuosta. Ja sitten on semmosia 

lapsia jotka ei tunne ihan mitään, ei puistakaan välitä. (Marja) 

Osa niinku ymmärtää sen ja sitte joillaki on, meillä on joitaki lapsia joilla on vä-

hä sillai vaikeuksia tässä luokittelussa, että oon huomannu, että ne saattaa sekot-

taa sen elävän… (Kaisa) 

Lastentarhanopettajien huomiot lasten tiedoista ja taidoista vastaavat kandidaatin työssäni 

saamia tuloksia, jossa lasten käsitykset luonnosta erosivat suuresti toisistaan. Lasten on 

vaikea erottaa elävä ja eloton luonto toisistaan, sekä määritellä mikä kuuluu luontoon ja 

mikä ei. Näissäkin lastentarhanopettajien mukaan oli eroja lasten välillä, osalle lapsista 

tällainen jaottelu ja luokittelu on helpompaa kuin toisille. Lastentarhanopettajien mukaan 

osa lapsista osaa kertoa luonnosta paljonkin asioita, esimerkiksi kasvien synnystä. Lapsilla 

koettiin olevan paljon kirjatietoa, asioista osattiin kertoa vaikka niitä ei välttämättä luon-

nossa ole koskaan nähnyt tai kokenut.  

Lasten luontokuva näkyy päiväkodissa myös kiinnostuksena luontoa kohtaan. Lapset 

nauttivat luonnossa liikkumisesta ja retkeilystä. Lastentarhanopettajat kokevat, että lapsia 
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on helppo saada innostumaan luontoon liittyvistä asioista sekä lapsilta löytyy kiinnostusta 

oppia asioita luonnosta. Tämä näkyy innokkuutena, toimintana sekä kuuluu lasten puheis-

ta.  

Niitä kyllä kiinnostaa aivan valtavasti, niinko että tuollaki meillä on paljon sem-

mosia luontokirjoja, jossa on eläimiä, kaiken maailman eläimiä. Niin tuota ne ha-

luaa, että niitä luetaan ja vaikka niissä on ne tekstit tieteellistä. (Saara) 

Mut kyllä meijän lapset löytää mettästä hirveesti tekemistä. Ja niinku sanoin, niin 

se on niille semmonen Jes-päivä. Siellä saa olla sitten, rauhottua. Siellä saa kii-

peillä ja poimia kiviä tai oksia tai jotakin muuta, et se on lapsille semmonen erit-

täin miellyttävä kokemus” (Outi) 

Kaikilla lapsilla ei kuitenkaan ole samanlaista kiinnostusta ja innostusta luontoa kohtaan. 

Osa lastentarhanopettajista arveli kiinnostuksen luontoa kohtaan muuttuneen viimeisten 

vuosien aikana. Kaikilla lapsilla ei ole samanlaista halua lähteä kotona ulos tai retkelle, 

vaan heidän koettiin jäävän mieluummin sisälle pelaamaan. Myös luontoleikkien koettiin 

muuttuneen enemmän pelimaailman ohjaamaksi näillä lapsilla. Lapset toivat peleistä tutut 

asiat leikkeihinsä myös luonnossa. 

Lasten luontokuva näyttäytyi päiväkodeissa myös erilaisina tuntemuksina. Se, miten lap-

set kokivat luonnon, vaihteli myös lastentarhanopettajien mukaan. Suurimmaksi osaksi 

lastentarhanopettajat kokivat lasten tuntevan luonnon tuttuna ja turvallisena, mikä näkyi 

päiväkodissa lasten tavassa toimia luonnonympäristössä. Suurin osa lapsista osasi liikkua 

vaikeassakin maastossa, eikä pelännyt tai kokenut luonnossa liikkumista epämiellyttävänä.  

No ainakin ku me mentiin sinne -- luontokoululle, niin nehän oli siellä heti ku ko-

tonaan ja ei kettään niinku sillai niinku ois sillai pelottanu siellä olla. (Kaisa) 

Kuitenkaan kaikki lapset eivät olleet tottuneet luonnossa liikkumiseen, vaan lastentarhan-

opettajista osa koki, että lasten suhtautuminen luonnossa oloon näkyi myös epävarmuute-

na, pelkona ja erilaisina epämiellyttävinä tunteina. Eräs haastateltava totesi muun muassa 

näin: 

No sit on semmosta niinko, että saattaa olla, et huomaa et ne ei oo paljoo käyny, 

niin sit ne on arempia tai pelokkaampia, ottaa kädestä kiinni… (Saara) 

Lasten kokemus luonnossa olemisesta näkyi myös päiväkodissa. Lastentarhanopettajista 

useimmat mainitsivat huomaavansa lasten kokemuksen, mikäli lapsi on liikkunut paljon 

luonnossa ja lapselle on tarjottu paljon kokemuksia ja tietoa. Mutta myös lasten luonnossa 



50 

liikkumisen vähäisyys näkyi. Kokemus näkyi lasten taidoissa liikkua maastossa, heidän 

kertomuksissaan, puheessa ja sanavarastossa. Kokemukset näkyivät päiväkodissa:   

Ko toiset ei tunne kasvia ja toiset tuntee hirveen paljon kasveja ja metsästävät itse 

ja liikkuvat luonnossa hirveen paljon. Et se on silleen kahtia jakautunut. Sitte on 

sellaisia ihmisiä joilla on semmonen olo etteivät he tartte sitä tietoa. (Marja) 

Niistä lapsista sitte huomaa kelle on niinko tarjottu näitä mahollisuuksia. Niillä 

on niinko puhe sitte paljon niinko rikkaampaa. (Marja) 

Lasten omaehtoisten kokemusten merkitys luonnonmukaisessa ympäristössä vaikuttaa po-

sitiivisesti muun muassa lasten itsetunnon ja luottamuksen kehittymiseen, lasten sosiaalis-

ten suhteiden muodostumiseen, kielellisien valmiuksien kehittymiseen, keskittymiskykyyn 

ja motivaatioon. Luonnonmukaisessa ympäristössä liikkumisella on merkitystä myös mo-

torisiin taitoihin, ympäristöön liittyvään oppimiseen ja ymmärrykseen, leikkien monipuoli-

suuteen ja luovuuteen, sekä lasten ja työntekijöiden sairauspoissaolojen määrään. (Knight 

2009, 43–46.)   

8.2 Luontokuvaan vaikuttavat tekijät 

Yhdistävästä luokasta lastentarhanopettajien näkemyksissä alle kouluikäisen lapsen luon-

tokuvasta muodostui toiseksi pääluokaksi luontokuvaan vaikuttavat tekijät. Tuon seuraa-

vaksi esille mielestäni merkittävimmät luontokuvaan vaikuttavat tekijät, niistä tekijöistä 

jotka, lastentarhanopettajat nostivat esille. 

Vuorovaikutus nousi jokaisen lastentarhanopettajan puheessa tärkeäksi osaksi lasten luon-

tokuvan muodostumista. Lasten kanssa tulee keskustella asioista, eikä lasta tule jättää yk-

sin asioiden kanssa. Kertomalla lapselle asioista, kuuntelemalla lasta ja lapsen kysymyksiä, 

sekä vastaamalla lapsen kysymyksiin, vaikutetaan siihen, miten lasten luontokuva muodos-

tuu. Myös aikuisten suhtautuminen, rajojen asettaminen sekä asioiden salliminen yhdessä 

lasten kanssa vaikuttaa lasten mielenkiintoon luontoa ja luonnossa liikkumista kohtaan. 

Lastentarhanopettajat mainitsivat vuorovaikutuksen merkityksen muun muassa seuraavasti: 

Sillä tavalla lapsi oppii kun kuljetaan ja puhutaan, kyl se vuorovaikutus on siinä 

hyvin tärkeetä. Tietysti, jos lapsi joutus yksin niitä asioita tutkimaan, niin ei siinä 

varmaan sitä mielenkiintoo tulis... (Marja) 
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Millä tavalla se aikunen suhtautuu, laitetaanko me siellä metässä koko ajan rajo-

ja, saapiko kokeilla jonkun kiven päälle kiipeämistä, onko kaikki liian vaarallis-

ta… (Outi) 

Vuorovaikutuksen puutteella nähtiin olevan vaikutuksia siihen, miten lapset suhtautuvat 

luontoon ja muodostavat käsityksiä luonnosta. Mikäli lasten kanssa ei keskustele asioista, 

eikä lapselle kerro ympäröivästä maailmasta, lapsi saattaa pitää kaikkea näkemäänsä ja 

kuulemaansa totena, vaikka niin ei välttämättä ole. Yksi haastateltavista mainitsi lastenoh-

jelmien vaikutuksen siihen, mitä lapsi luuli luonnossa olevan. Vuorovaikutuksen puutteesta 

puhuttiin muun muassa seuraavasti:   

Jos se on niinku ympäristön suhde luontoon on terve, ja näihin villi eläimiin, niin 

muun muassa karhuihin, susiin, niin kyllä se lapsellekin tulee terveeksi. Mutta jos 

lapsi jätetään niitten asioitten kanssa yksin, niin sitten voi tulla tämmösiä ihan 

kummallisia käsityksiä. (Marja) 

Esittämällä ajatuksia herättäviä kysymyksiä, houkuttelemalla esiin aloitteita ja rohkaise-

malla lapsia ilmaisemaan mielipiteitään, aikuinen voi ohjata yhteisöllistä vuorovaikutusta 

ja oppimista oman osallistumisen kautta. Myös yhteistä ongelmanratkaisua tukevaan oh-

jaamiseen kuuluvat lasten muun muassa esiin nousseiden kysymysten ja tulkintojen tois-

taminen ja uudelleen muotoileminen. Tällöin aikuisen rooli aktiivisena kuuntelijana nousee 

merkittäväksi tuen tarjoamisessa. Sen sijaan, että aikuinen esittäisi oikean vastauksen ky-

symykseen, hän voi kiinnittää lasten huomion päättelyyn, mikä tukee avointa osallistumista 

ja yhteisöllistä vuorovaikutusta. Lasten näkemyksiä ja mielipiteitä kuuntelemalla aikuinen 

voi ilmaista aitoa kiinnostusta ja arvostusta sekä rohkaista lapsia osallistumaan yhteiseen 

vuorovaikutukseen. (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 80–82.) 

Perheellä, erityisesti vanhemmilla, on iso vaikutus lasten luontokuvaan. Vanhempien ak-

tiivisuus, kiinnostus, halu ja omat harrastukset vaikuttavat siihen miten lapsille tarjotaan 

luontoon liittyviä kokemuksia ja tietoa. Myös perheen yhteiset harrastukset ja arvot vaikut-

tavat siihen, miten lapsille halutaan tarjota kokemuksia ja miten tärkeänä lapsen suhde 

luontoon ja luontokuva nähdään perheessä. Lastentarhanopettajat kokivat vanhempien 

merkityksen lasten luontokuvaan kaikkein suurimpana tekijä ja se mainittiin haastattelujen 

aikana useaan kertaan, esimerkiksi seuraavasti: 

Lapsi on aika hampaaton siihen, että jos lapsi haluais esimerkiksi lähtee kalasta-

maan tai tai tuota, marjastamaan. Jos vanhemmat ei siitä tykkää, niin ei ne kyllä 

yhtään tue sitä, eikä se oo mahollista. (Marja) 
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Mehtäsuksilla toiset käypi, tai siis sillalailla perheessä on sitä luonnossa oloa 

vaikka makkaran paistoo, kalastusta...toiset tietää niistä paljon. Mutta sitte on 

varmaan niitä perheitä jotka eivät kauheesti käy, että silloin se jää ehkä vähän 

sellasiksi hiljaseksi tarkkailijaksi. (Outi) 

Vanhempien mahdollisuudet vaikuttaa lapsen luontokuvaan mietitytti myös osaa lastentar-

hanopettajista. Perheiden sosioekonomisen taustan ja perheiden ongelmien uskottiin voi-

van vaikuttaa siihen, miten luontokuvaan ja luontosuhteeseen kyetään ja halutaan vaikut-

taa. Perheen mahdollisuudet mietityttivät haastateltavia esimerkiksi seuraavasti: 

Perheitä on hyvin erilaisia, kertakaikkiaan niinko huomaa, että on semmosia va-

laveutuneita ihania, niin sanotusti ihania perheitä, jotka haluaa niille lapsille ko-

kemuksia ja tuota on semmonen niinko turvallinen elinympäristö ja, ja ehkä jon-

kun verran semmonen sosioekonominen taustaki niiko vaikuttaa sitte...että jos on 

niinko paremmin niinko asiat, nii sitte niillä on näitä kokemuksia myös lapsilla, 

tietoa jaetaan… (Saara) 

Lastentarhanopettajat kokivat, että asuinympäristöllä on merkitystä lapsen luotokuvaan. 

Se, miten helposti ja usein lapsi pääsee liikkumaan luonnossa, vaikuttaa siihen, miten luon-

tokuva syntyy ja kehittyy. Jos lapsella on mahdollisuus päästä luontoon myös omatoimi-

sesti, eikä se vaadi isoja järjestelyjä, on luontokuvan syntyminen helpompaa kuin silloin, 

jos luontoon ei pääse helposti kotoa. Asuinympäristön monipuolisuus ja sen tarjoamat 

mahdollisuudet vaikuttavat lastentarhanopettajien mukaan siihen, millaiseksi luontokuva 

kehittyy. Jos lapsi on päässyt liikkumaan ja toimimaan luonnossa jo pienestä pitäen, näkyy 

se myös myöhemmin lapsen suhteessa luontoon. Lastentarhanopettajat mainitsivat haastat-

telussa asuinympäristön muun muassa seuraavasti:   

Vaikuttaa se, että missä minä asun. Jos asuu kerrostalossa ja pääsee vähän sinne, 

niin se luonto avautuu aika pieninä paloina sitten ja myöhemmin kuin semmosille 

lapsille, joka voi lähteä heti kotipihalta ryömimää ja tutustumaan. Ja näkkee koti 

ikkunasta jänikset ja oravat ja linnut. (Marja) 

Kyllä se varmaan on aika pitkälle siitä kiinni, just vaikka sen millä tavalla niinku 

aikuisten kans on tottunu kulkemaan. Mitä se on nähnyt ja ollu ja miten se on 

saanu niinku toimia luonnossa. Et sieltä kauttahan se on lähteny tavallaan hah-

mottumaan se lapsenki luontokuva, et onko päässy käymään metässä, onko päässy 

kokeilemaan esimerkiksi semmosia tekeviä harrasteita. (Outi) 

Laaksoharjun (2008, 70–71) tekemässä tutkimuksessa kaupunkiympäristössä kasvaneiden 

lasten ja maalaisympäristössä kasvaneiden lasten luontosuhteessa ja luontokuvassa oli ero-

ja. Maalaisympäristössä kasvaneilla lapsilla oli tiiviimpi suhde luontoon, nämä lapset myös 
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ajattelivat myös olevansa osa luontoa. Tutkimuksessa tuli ilmi, että lasten leikit luonnossa 

eroavat kaupungissa asuvilla lapsilla ja maalaisympäristössä asuvilla lapsilla. Myös kas-

vien tunnistamisessa ja vapaa-ajanviettotottumuksissa löytyi eroja. Tutkimuksessaan Laak-

soharju toteaa, että lapsen luontosuhdetta tukee parhaiten rikas luonnonympäristö, joka on 

lapsen käytettävissä ulkoillessa ja vapaa-ajalla.  

Vierailut nousivat myös yhdeksi luontokuvaan vaikuttavaksi tekijäksi. Mikäli lapsella ei 

ole kotona suuria mahdollisuuksia liikkua luonnossa ja harrastaa, lastentarhanopettajat nä-

kivät, että linkki luontoon tulee isovanhempien ja mökkien avulla. Lapset pääsevät harras-

tamaan ja liikkumaan luonnossa monesti isovanhempiensa kanssa, vieraillessaan heidän 

luonaan tai tekemällä isovanhempien kanssa yhdessä asioita, kuten käymään kalassa tai 

marjassa. Myös mökit nähtiin erityisesti kaupungeissa asuvien lasten tärkeäksi paikaksi 

luontokuvan kannalta. Mökeillä päästään lähemmäs luontoa, siellä päästään tutkimaan ja 

liikkumaan luonnossa paremmin kuin kaupunkiympäristössä. Haastatteluista nousi esiin 

muun muassa seuraavia kommentteja:   

Korkeintaan niistä mummoista ja ukeista voi löytyä se väylä. Monta kertaa se on 

se edellinen sukupolvi, se joka niinku avaa sen, niinku vanhempien silmät siihen, 

että hei meidän lapset tykkääkin tämmösestä. (Marja) 

 …ja monilla on vielä niitä mummoloita ja mökkejä. (Kaisa) 

Toiset etenkin ukkien ja tämmösten kans käyvät pilkillä tai moottorikelkkailemas-

sa, et semmosia ainakin. (Outi) 

Isovanhemmilla on hyvin tärkeä rooli luontosuhteen vahvistajana jälkipolville. Monet lap-

set oppivat luontoa koskevia tietoja tai taitoja eniten lähipiiriltään, kuten vanhemmilta tai 

isovanhemmilta. Luontoa koskevia tietoja ja taitoja opitaan, kun lasten kanssa vietetään 

yhdessä aikaa luonnossa kuten kesämökeillä. Myös rakkaimmat luontomuistot liittyivät 

yleensä aiempiin sukupolviin ja yhteisiin muistoihin, esimerkiksi isovanhempien kanssa. 

(Puhakka & Palmera 2014, 34–48.) 

Haastatteluissa nousi esiin myös luontokuvan muodostumista rajoittavia tekijöitä. Haas-

tateltavat olivat huolissaan lasten ulkoilun vähäisyydestä vapaa-ajalla. Lasten ajanvieton 

median parissa katsottiin lisääntyneen vuosien aikana, mikä vie aikaa myös luonnossa 

leikkimiseltä ja liikkumiselta. Vaikka lasten aika ei mene aina kotona tietokoneen ja televi-

sion ääressä, niin lastentarhanopettajista osa oli pannut merkille lasten liikunnan siirtymi-

sen sisätiloihin. Lapset harrastavat tänä päivänä usein esimerkiksi uintia, salibandyä, voi-
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mistelua tai jääkiekkoa, jotka tapahtuvat usein sisätiloissa. Ja näihin harrastuksiin lapset 

matkaavat usein auton takapenkillä, pääsemättä ihailemaan maisemia.  

Lastentarhanopettajat kertoivat, että erityisesti kaupungissa lasten retkeilykohteiksi ovat 

muodostuneet nykyisin erilaiset sisäliikuntapuistot kuten HopLopit, Angry Birds -puistot 

tai SuperParkit, mitkä vähentävät perheiden retkeilyä luonnossa viikonloppuisin. Rajoitta-

viksi tekijöiksi nähtiin myös vanhempien haluttomuus tarjota lapsille luontokokemuksia, 

sillä jos vanhemmilla ei ole kiinnostusta viedä lasta luontoon, ei lapsi sinne myöskään pää-

se. Yksi haastateltava mainitsi, että vanhemmilla on mahdollisuus eristää ja vieraannuttaa 

lapsi luonnosta, mikäli vanhemmat eivät itse arvosta luontosuhdetta ja luontokuvaa. Täl-

löin vanhemmat eivät tarjoa lapsille monipuolisia luontokokemuksia ja tietoa luonnosta. 

Haastateltavat kertoivat luontokuvan muodostumista rajoittavista tekijöistä: 

Kyl se ku kuulostellee joskus ihan et tarkotuksena vähän udella, mutta sillee tie-

tenki positiivisesti, että oottako viikonloppusin ollu puistossa tai tällalailla, niin 

monesti ne mennee niinko viikonloput sisällä… (Saara) 

Nykyään nykyajan lapsilla, niinku meillä aikuisilla ja kaikilla menee näihin kai-

ken maaliman viestimiin aikaa nykyään ihan enempi ku tavallisesti. Että varmaan 

se väistämättä on jostaki pois ja se voi olla sitte luontosuhteesta sitte siellä urhei-

lusta sitte pois luonnollisesti. (Kaisa) 

On semmosia, että niilla on myös tämmöstä niinko ulko, niinko ulkona tapahtuvaa 

harrastusta, mutta kyllähän ne tahtoo olla sitte sählyjä ja teline… niinko jumppaa 

ja uintia ja tämmöstä että... (Kaisa) 

Lapset viettävät yhä vähemmän aikaa luonnossa ympäristöä tutkien, sillä usein vapaa-aika 

on täyteen ahdettua monine harrastuksineen ja perheen muine menoineen. Jos vapaata ai-

kaa mahtuu lasten päivään, viettävät monet lapset sen mieluummin television ja videope-

lien ääressä kuin ulkona leikkien. (Nyhus Braute & Bang 1997, 18–19.) Kymmenessä vuo-

dessa lasten liikuntaan ja ulkoiluun sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen käytetty aika on 

vähentynyt. Tutkimusten mukaan ruutuajan, eli television ja tietokoneen ääressä vietetyn 

ajan, osuus lasten arkipäivästä on kasvanut selvästi viimeksi kuluneina kymmenenä vuote-

na. (Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. 2013.) 

Lapsia kyyditään yhä pienempinä päiväkotipäivän jälkeen iltaharrastuksiin. Lapsella ei ole 

enää vapautta kävellä tai pyöräillä päiväkotiin, sillä kaikki rajoittuu perheen jatkuvaan kii-

reeseen. On ehdittävä töihin, harrastuksiin ja aktiviteetteihin. Lapsen motorinen harjaantu-

minen tapahtuu yhä useammin välineurheilun avulla, vaikka luonnossa saman voisi oppia 
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kaatumalla tarpeeksi monta kertaa nurin metsässä juostessa. (Parikka-Nihti 2011, 58.) Aina 

ei ole syynä kiire, vaan myös suojeluajattelu. Lasten omaehtoinen liikkuminen on vähenty-

nyt niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, lapsia kuljetetaan paikasta toiseen autolla. 

Suojeluajattelussa lapsi nähdään kyvyttömänä arvioimaan esimerkiksi liikenteen tuottamia 

riskejä. (Setälä 2012, 184–185.) 

8.3 Päiväkodin tarjoama tuki 

Seuraavassa kahdessa luvussa käsittelen toiseen tutkimusongelmaani miten lasten luonto-

kuvaa pyritään tukemaan varhaiskasvatuksessa vastaavia pääluokkia. Haastateltaessa las-

tentarhanopettajia luontokuvan tukemisesta varhaiskasvatuksessa ja analyysia tehdessä 

pääluokiksi muodostuivat päiväkodin tarjoama tuki ja ulkopuolelta saatu tuki. Seuraavaksi 

esittelen tutkimukseni kannalta merkittävimmät yläluokat ja niistä nousseet alaluokat.  

Toiminta nähtiin isossa roolissa lasten luontokuvan tukemisessa päiväkodeissa. Haastatte-

lutilanteissa lastentarhanopettajat kertoivat useita esimerkkejä retkistä, projekteista, kas-

vien kasvattamisista ja erilaisista tavoista, miten lasten luontokuvaa pyritään päiväkodissa 

tukemaan. Erityisesti retket nousivat haastatteluissa esille, kaikki lastentarhanopettajat 

mainitsivat retket useaan otteeseen haastattelujen aikana. Niin marjaretket, kalastusretket, 

ulkoiluretket kuin myös erilaiset vierailut kauempiin luontokohteisiin mainittiin. Retkillä 

lapsille tarjoutui mahdollisuus päästä luonnonvaraiseen ympäristöön ja lapsille pystyttiin 

tarjoamaan eri tavoin kokemuksia kuin päiväkodin pihalla.  

Myös liikunta nousi vahvasti esille luontokuvan tukemisen apuvälineenä. Erilaiset luonto-

liikuntatavat koettiin hyviksi tavoiksi tukea lasten luontokuvaa. Hiihtäminen, mäenlasku ja 

muu ulkona tapahtuva liikunta, sekä sisällä tapahtuva liikunta käyttäen mielikuvia luonnos-

ta nähtiin oivana keinona tukea lapsen luontokuvaa. Ulkona luonnossa liikkuessaan lapsi 

pääsee näkemään, kokemaan ja ihmettelemään ympäristöään. Liikunnassa myös monesti 

käytettiin apuna luontoon liittyviä teemoja, kuten eläinjumppaa, kierrätysjumppaa tai eläin-

tenjälki -suunnistusta.    

Liikkuminen luonnossa kehittää lapsen aisteja ja motoriikkaa. Retkeillessä ja ulkona liik-

kuessa asiat opitaan tavallista helpommin. Luonto tarjoaa rajattoman määrän virikkeitä ja 

kasvamisen mahdollisuuksia. Lapsille luonnon hiljaisuus on kokemus ja luontoon tutustu-

minen suuri seikkailu. Todellinen oppiminen perustuu elämyksille. Lapsen oma etsiminen, 
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tutkiminen ja kokeilunhalu ovat perustana oppimiselle. Lapsia tulee johdattaa sopiviin op-

pimisympäristöihin, missä oppimista tapahtuu herkästi. Tällaisessa ympäristössä tulee olla 

mahdollisuus leikille ja yhteiselle toiminnalle sekä vaihteleville haasteille. (Jääskeläinen 

2003, 18–19.) 

Lastentarhanopettajat kertoivat haastatteluissa toiminnoistaan päiväkodissa esimerkiksi 

seuraavasti: 

Marjaretket on syksyllä tietysti täällä. Ensiksi syksyllä mustikkaretki ja sitten puo-

lukkaretki, ne kuuluu kans. Ne on joka syksyinen asia meillä. (Marja) 

Mutta meillä esimerkiksi se kalastusreissu joka talvi, niin ainaki me yritettään 

lähtee. (Marja) 

Meillä assuu yks työntekijä tässä ihan lähellä ja sillä on kasvimaa, ni se on kuttu-

nu sitte sinne aina kylään. Nostettiin porkkanoita, jokkainen sai nostaa porkkanoi-

ta ja sitte valakosipulia ja katottiin potut ja tosi montaa eri. (Outi) 

No retket, no sitten meillä on tietenki sadut ja lorut ja laulut. Ja sitten liikunnasta, 

liikunta on sitten se yks ja sitten siinä liikuntaleikit ja tuota pelit ja sitten suunnis-

tuksia on, luontosuunnistusta pihalla ja sitten tuota metsässä on ollu. (Saara) 

Kokeilut, tutkimukset ja ongelmien ratkaisut tuottavat keksimisen, luovuuden ja ymmär-

tämisen iloa. Ympäristömme on täynnä matematiikkaa ja luonnontieteitä. Asioiden, esinei-

den ja ilmiöiden vertailu ja järjestykseen laittaminen sekä luokittelu motivoivat lasta erityi-

sesti ulkona luonnossa leikittäessä ja havaintoja tehdessä. Luonnonmateriaalien avulla voi-

daan oppia niin matematiikan peruskäsitteitä kuin luonnon ilmiöitäkin. Erilaiset ympäristöt 

antavat erilaisia mahdollisuuksia havaintojen tekoon. Siksi olisikin tärkeää, että lapset sai-

sivat opetella asioita sekä rakennetulla että luonnonmukaisemmalla alueella. (Parikka-Nihti 

& Suomela 2014, 89–90.) Yksi lastentarhanopettaja kertoi kuinka kaikkia taitoja voidaan 

harjoittaa myös luonnonympäristössä: 

Laskentoa voijaan harrastaa ihan yhtä paljo ulkona ko sisälläki. Heheh. Ja kaik-

kea. Kemiaa eritoten. (Marja) 

Lapsi harjoittelee havaintojen tekoa eri aistien avulla. Lapsi haluaa luontaisesti koskea ja 

tunnustella. Päiväkoti-ikäiset lapset kokevat ympäristönsä aistimalla, koskemalla ja liik-

kumalla. Havainnot ja niiden vertailu ja yhdistäminen tuttuihin asioihin auttavat lasta tar-

kastelemaan tuttua kohdetta ja samalla lapsi oppii uusia asioita. Varhaislapsuudessa ha-

vaintoja voidaan tehdä samassa kohteessa eriaikaan päivistä tai eri vuodenaikoina. Havain-

toja tehdessä voidaan ihmetellä, millaisia muutoksia elävä ja eloton luonto tai ihmisen toi-
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minta saa aikaan. Kasvattaja voi tukea lapsen havaintojen tekoa ja sen harjoittelua viemällä 

lapset retkille erilaisiin ympäristöihin ja antamalla lasten kerätä sieltä kiehtovia aarteita. 

(Parikka-Nihti & Suomela 2014, 83, 86–87.) 

Vuorovaikutus on tärkeä osa päiväkodin tarjoamaa tukea lapsen luontokuvaan. Lasten 

kanssa asioista keskusteleminen, lasten kysymyksiin vastaaminen, yhdessä tiedon etsimi-

nen ja puhuminen koettiin erittäin tärkeänä. Haastateltavat olivat kaikki sitä mieltä, että 

lasten luontokuvaa tuetaan parhaiten kertomalla lapsille luontoon liittyvistä asioista. He 

myös pitivät erittäin tärkeänä sitä, että lasten esittämiin kysymyksiin vastattaisiin ja tietoa 

lähdettäisiin yhdessä etsimään tarpeen mukaan.  

Usein aikuiset karttavat luontoon menemistä, mikäli heidän oma luontotietous on puutteel-

lista. Tärkeintä lasten kanssa luonnossa on oma herkkyys havaita ja halu tutkailla ja pohtia 

esiin tulevia asioita. Asioita ei välttämättä tarvitse osata nimetä, vaan tärkeämpää on tutkia 

yhdessä miltä ne näyttävät, mitähän ne syövät ja miten ne elävät. Lasten kanssa voidaan 

lähteä yhdessä etsimään tietoa niihin kysymyksiin, joihin ei heti keksitty tai tiedetty vas-

tausta. (Rosenberg 1993, 21.) 

Mun mielestä tuota olis äärimmäisen tärkeetä tässä työssä, että niihin pieniin ky-

symyksiin haettais yhessä se vastaus. Kun se on mahollista. Meillä on kaikki käy-

tettävissä. Kirjat ja tosissaan tää toosa. Ja tota, se, että sillon ku lapsi kysyy niin 

sitä kiinnostusta osotettas todellakin siihen kysymykseen ja… ja kerrottas sitten 

vielä laajemminkin, että miksi on tärkeetä tietää. (Marja) 

Me kuletaan siellä luonnossa ja aikuinen vastailee kysymyksiin ja kertoo omia ha-

vaintoja ja mitä siellä on, esimerkiksi eläinten jäläkiä ja jos löytyy tai... tuolla ku-

letaan niin mitä huomataan. (Outi) 

Yllä olevat pätkät lastentarhanopettajien haastatteluista kertovat siitä, kuinka tärkeää on 

vastata lasten kysymyksiin. Haastateltavat kertoivat, että lasten kysymyksiin pyritään vas-

taamaan ja tietoa lähdetään myös yhdessä etsimään. Myös aikuisten omien havaintojen 

sanallistaminen nähtiin tärkeänä. Tällöin myös lapset alkavat kiinnittämään huomiota ym-

päristöönsä ja samalla oppivat näkemilleen asioille niitä tarkoittavat käsitteet.  

Osallisuus on varhaiskasvatuksessa arkista toimintaa, joka ilmenee yhteisöllisenä ja tasa-

arvoisena toimintakulttuurina. Parhaimmillaan osallisuus on kiinteä osa kokonaisvaltaista 

oppimisprosessia, jossa lapsella on mahdollista jakaa tietoa ja mielipiteitä, sekä hankkia 

uutta tietoa eri tietolähteistä ja harjoitella päätöksentekoa. Vaikka osallisuuden tunne muo-

dostuu yksilöllisesti, on sen perustana dialoginen vuorovaikutus. Esimerkiksi lasten mah-
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dollisuus osallistua toiminnan ideointiin ja suunnitteluun ovat osa osallisuutta. (Parikka-

Nihti & Suomela 2014, 52–54.) 

Lasten osallisuus ja kuunteleminen nousi esiin lähes jokaisen haastateltavan puheista. Las-

ten kiinnostus, toiveet ja mielipiteet pyrittiin ottamaan huomioon. Mutta silti lastentarhan-

opettajat kokivat, että usein toiminnan suunnittelu erityisesti ympäristö- ja luontokasvatuk-

sen suhteen lähtee edelleen aikuisista. Aikuiset suunnittelevat usein toimintaa vuodenaiko-

jen mukaan ja perinteissä pysyen. Lasten mielenkiinnon kohteisiin pyrittiin kiinnittämään 

huomiota toimintaa suunniteltaessa:  

Kyllä sillai on, että jos joku ehottaa, joku lapsi, että mennään vaikka retkelle, niin 

kyllä me otetaan se heti, heti sitten siihen niinku tuota ohjelmaan ja sit niinku ihan 

kaikessa muussaki. (Kaisa) 

Lastentarhanopettajat näkivät päiväkodin henkilökunnalla, erityisesti lastentarhanopetta-

jan roolilla, olevan tärkeä tehtävä lasten luontokuvan tukemisessa varhaiskasvatuksessa. 

Lastentarhanopettajien tehtävänä on innostaa lapsia liikkumaan luonnossa ja nauttimaan 

luonnosta. Myös lasten hoksauttaminen huomaamaan asioita luonnossa, kuten luonnon 

muuttumista, eliöiden eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia on lastentarhanopettajan tehtä-

vä. Lasten kannustaminen tutkimaan, kokeilemaan ja ihmettelemään on hyvin tärkeää, sillä 

kun lapsi oppii itse kokeilemaan ja näkemään asioita, hän myös oppii enemmän luonnosta.  

Huomaaminen ja havaitseminen ovat lasten ympäristökasvatuksessa keskeisimpiä asioita. 

Luonnossa on hyvät mahdollisuudet harjoittaa eri aisteja ja oppia samalla tuntemaan luon-

toa. Pienestä pitäen lapset aistivat kaikilla aisteillaan, vuosien kuluessa näköaisti tulee val-

litsevaksi tiedonhankkimistavaksi. Pientenkin lasten on tärkeä oppia huomaamaan ympä-

ristöään ja siellä tapahtuvia muutoksia, sillä luonnon tunteminen ja sen muutosten näkemi-

nen ovat välttämättömiä ympäristön tilan seurannassa. Lasten kanssa luontoa tutkiessa on 

hyvä herätellä lapsia itse vastaamaan esittämiinsä kysymyksiin. Ajattelu lapsilla alkaa 

usein ihmettelystä, jolloin aikuinen voi tukea lasta ja antaa lisävinkkejä lapsen päättelyihin. 

(Rosenberg 1993, 17–21.) Haastateltavat kertoivat lastentarhanopettajan roolista muun 

muassa näin:  

Et meijän pitää kyllä tässä vaiheessa jo herätellä sitä ööö... luontosuhdetta ja sitä, 

nimenomaan sitä uteliaisuutta luontoon, luontoo kohtaan. (Marja) 

Meijän pitää innostaa niinko niitä lapsia sillee niinko, että nauttimaan, että on 

niinko ilonen mieli ko me mennään sinne ja jos satttuu jotakin ikävää, että kom-
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pastuu tai näin, ni siitä niinko noustaan ja tuota. Meillä on ollu mahtavia, että me 

välillä istutaan ja että katotaanpa tuonne ylöspäin ja sillee, että ne saa kyllä hir-

veen hyvin mukkaan siellä. (Saara) 

Lastentarhanopettajan tehtävänä on myös mahdollistaa lapsen oppiminen luonnosta. Las-

tentarhanopettaja tarjoaa erilaisia välineitä, tietoa ja mahdollisuuksia lapsille tutkia ja ko-

kea luontoa. Lastentarhanopettaja tukee lapsen kiinnostusta erilaisin keinoin, kuten liitty-

mällä itse mukaan ihmettelemään ja herättelemään kysymyksiä, sekä laittamalla lapset itse 

pohtimaan asioita. Mahdollistamisesta puhuttiin esimerkiksi seuraavasti: 

Aikuinen jos ossaa olla niin tarkka, niin huomaa, että mitkä ne mielenkiinnon koh-

teet on, että lähtee siitä sitte vaikka tarjoamaan jotaki leikkivälineitä tai tutkimus-

välineitä siihen leikkiin lissää. Ja menemällä mukaan siihen lasten leikkiin ja tuo-

ta rikastuttamaan sitä tai sivusta seuraamalla ja... että mahollistaa ne reunehdot, 

että se onnistuu ja voi jatkua se lasten leikki. (Saara) 

Lapsi tekee jatkuvasti havaintoja ja niistä johtopäätöksiä. Lastentarhanopettaja on herkeä-

mättömän tarkkailun ja samaistumisen kohde, jolloin oman esimerkin näyttäminen on tär-

keää. Tunteiden liittäminen oppimishaluun on yksi lastentarhanopettajan tehtävistä. Tun-

teet tulevat hyvin esiin leikeissä ja leikkimielisyydessä. Pelkkä tietojen ja taitojen oppimi-

nen ei ole riittävää, vaan oppimiseen on hyvä liittää arvorakennelma. Lapsen maailmanku-

va alkaa hahmottua jo pienestä pitäen ja kaikenlainen oppiminen on sen laajentamista, kir-

kastamista ja syventämistä. (Jääskeläinen 2003, 20–22.) 

Päiväkodin ympäristöllä ja materiaaleilla pyritään tukemaan lapsen luontokuvaa. Haasta-

teltavat sekä kehuivat että kritisoivat päiväkodin pihan ja lähiympäristön monimuotoisuut-

ta. Osa haastateltavista toi ilmi sen, miten päiväkodin pihapiirissä on otettu huomioon 

luonnon monipuolisuus ja lapsille on jätetty myös luonnon elementtejä, eikä pihaa ole ko-

konaan täytetty hiekalla, asfaltilla tai kiipeilytelineillä. Erityisesti suomussalmelaiset las-

tentarhanopettajat kiittelivät helppoutta lähteä luonnonvaraiseen luontoon päiväkodin pi-

halta, sillä sinne oli hyvin lyhyt matka. He myös arvostivat päiväkodin lähiympäristön mo-

nipuolisuutta, mihin kuului metsää, suota, peltoja ja vesistöä. Oulussa koettiin lähiympäris-

tön mahdollisuudet rajallisemmiksi ja niihin pääsyn haastavampana. Yleensä lasten kanssa 

lähdettiin puistoon tai hyvin pienelle metsäalueelle.  

Lapsille suunnatut leikkipaikat ja -puistot ovat rakennettu yhä turvallisemmiksi ja val-

miimmiksi. Lasten liikkumistaidot saattavat kaventua ja leikit yksipuolistua, jos he pääse-

vät toimimaan vain rakennetuissa leikkipaikoissa. Parikka-Nihdin ja Suomelan (2014, 65, 
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77) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että lasten mahdollisuudet liikkua ympäristöis-

sään ovat vähentyneet. On osoitettu, että silloin kun lapsella on mahdollisuus leikkiä ja 

toimia mahdollisimman luonnonmukaisessa ympäristössä, lapsen oppimismotivaatio ja 

keskittymiskyky paranevat. Kognitiiviset taidot, esimerkiksi luokittelun, havainnointiky-

vyn, tunnistamisen ja nimeämisen taidot voivat parantua. Monipuoliset toimintaympäristöt 

tarjoavat lapsille mahdollisuuksia oppia erilaisilla tavoilla.  

Haastatteluissa lastentarhanopettajat kertoivat päiväkodin ympäristöstä esimerkiksi: 

Meillä on ihan valtavasti tuossa erilaisia kasveja, on lakasta lähtien, tuossa kas-

vaa tuossa. - - Meillä on todellakin ihana tuo mäki ja ja tosissaan monipuolinen 

tää piha. Siinä on vähän suotaki. Tuolla nurkassa on se suo, siellä on ne hillat. 

(Marja) 

Ihan tässä piha alueellakin, meillä on kuitenkin aijatun alueen sisällä, on puustoa, 

kasvistoa ja monenlaista, niin tuota kyllä se on meillä ihan arjessa. (Outi) 

Luontoahan voi opiskella niinko joka paikassa pihallaki voi, tää ympäristö ny sil-

lalailla, että löytäis semmosta monimuotosempaa, mut eihän se saa nyt olla estee-

nä. (Saara) 

Myös saatavat materiaalit ja tarvikkeet innostavat lapsia tutkimaan luontoa ja seuraamaan 

luonnon ilmiöitä. Lähes kaikki haastateltavista mainitsivat lasten käytössä olevia tarvikkei-

ta, mitkä tukevat luonnon tutkimista. Lastentarhanopettajat harmittelivat sitä, ettei lasten 

käytössä tiedon hankkimiseen ole tietoteknisiä laitteita, jolloin herääviin kysymyksiin olisi 

helppo lähteä etsimään vastausta. Tutkimusvälineistä lastentarhanopettajat mainitsivat 

muun muassa seuraavasti:  

Useimmiten meillä on niinko ne suurennuslasit ja luupit sitte käytössä. (Kaisa) 

Lapselle ympäristön tarjoamat toimintamahdollisuudet ja ympäristön muokattavuus ovat 

tärkeitä. Elinympäristössä tulisi olla valinnaisuutta, jotta sieltä löytyisi erilaisia paikkoja, 

toimintoja ja ihmissuhteita. Lapsen leikkiessä ympäristössä ja tutkiessa sitä, hänen tulisi 

voida luoda ja rakentaa tulevaisuutta ennemmin kuin hyväksyä ympäristö valmiiksi annet-

tuna. Lapsen leikkialueen tulisi tukea lapsen ajattelun, luovuuden ja tilantajun kehitystä ja 

harjoittaa lasta myös fyysisesti. Lapsella tulisi olla mahdollisuus muokata leikkiympäristö-

ään, sillä lapsen tapaan kehittyä ja kasvaa kuuluvat koskettaminen ja muokkaaminen. (Ro-

senberg 1993, 25.) 
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8.4 Ulkopuolelta saatu tuki 

Sen lisäksi, että päiväkoti tarjoaa lapselle tukea luontokuvan syntymiseen ja kehittymiseen 

omin resurssein, varhaiskasvattajille tulee myös päiväkodin ulkopuolelta apua lasten luon-

tokuvan tukemiseen. Päiväkodit tekevät yhteistyötä ulkopuolelta tulevien tahojen kanssa, 

järjestettäessä lapsille aktiviteetteja ja toimintaa. Lisäksi lastentarhanopettajat saavat val-

miita ympäristökasvatusmateriaaleja, joista on hyvä poimia vinkkejä ja ideoita lasten luon-

to- ja ympäristökasvatukseen. Erilaiset järjestöt ja hankkeet tarjoavat päiväkodin henkilö-

kunnalle aiheeseen liittyviä koulutuksia ja antavat tietoa kasvattajille. Myös erilaiset ympä-

ristökasvatusohjelmat ovat jalkautuneet päiväkoteihin, mistä idea, materiaalit ja koulutus 

tulevat päiväkodin ulkopuolelta. 

Lastentarhanopettajat kertoivat tekevänsä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Erilaiset 

järjestöt ja lähiympäristön toimijat olivat päiväkotien yhteistyökumppaneita järjestettäessä 

ympäristö- ja luontokasvatusta. Lastentarhanopettajat kertoivat vierailleensa lasten kanssa 

erilaisissa paikoissa, kuten katsomassa metsäkoneen työskentelyä metsässä tai käymällä 

lähikaupassa katsomassa miten jätteet siellä lajitellaan. Haastateltavat kertoivat myös van-

hempien voineen vierailla päiväkodissa kertomassa esimerkiksi työstään jätekeskuksella 

tms.  

Kulttuurilaitokset olivat suuressa roolissa erityisesti oululaisten lastentarhanopettajien 

haastatteluissa. Oululaiset kertoivat saavansa tukea kulttuurilaitoksilta, esimerkiksi Ala-

köökiltä, Valveelta ja Pohjois-Pohjanmaan museolta. Lapset pääsivät joko vierailemaan 

kulttuurilaitoksissa, tai päiväkodille tuli vierailija järjestämään lapsille ohjelmaa. Nämä 

nähtiin tärkeänä osana päiväkodin tarjoamaa ympäristökasvatusta. Suomussalmella eivät 

kulttuurilaitokset nousseet esille haastateltavien puheissa, sillä tällaisia yhteistyökumppa-

neita ei juurikaan ollut saatavilla.   

Onhan meillä sitte tukena tässä kaikki kirjastot ja eritoimijat, on kaikkea, on valve 

ja mmm... muut kaikki, Alakööki pittää tätä ympäristökasvatusjuttuja päiväkotteil-

le ja... (Saara) 

Tonttupolku oli esimerkiksi Alaköökin järjestämä, niin se oli ihan täysin että ras-

tista rastiin. Ja sitte viime kevväänäki oli semmonen, tuo eläinsuunnistukset niin 

järjesti tää asukastupa meille. (Kaisa) 

Yllä on esimerkkejä haastateltavien puheista siitä, miten he tekivät yhteistyötä muiden 

toimijoiden kanssa. 
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Lastentarhanopettajat kertoivat saavansa valmista materiaalia sekä tietoa ympäristökas-

vatuksen tueksi päiväkodin ulkopuolelta. Erilaiset järjestöt ja toimijat tarjoavat lapsille ja 

kasvattajille ympäristökasvatusmateriaaleja. Lastentarhanopettajat kertoivat hyödyntävänsä 

paljon muualta saatuja materiaaleja työssään. Myös päiväkodin henkilökunta on käynyt 

erilaisissa koulutuksissa ympäristökasvatukseen liittyen. Erityisesti Oulussa lastentarhan-

opettajat olivat saaneet jonkin näköistä lisäkoulutusta ympäristökasvatukseen, haastatte-

luissa mainittiin Metsämörri-koulutusta ja Vihreä lippu -koulutusta. Suomussalmella muu-

alta saatu koulutus ja materiaali olivat vähäisempää. Kuitenkin kaikki haastateltavat toi-

voivat, että saisivat lisää koulutusta lasten ympäristökasvatukseen liittyen. Erityisesti Met-

sämörri ja Vihreä lippu kiinnostivat heitä, joilla ei ollut lisäkoulutusta näihin liittyen.   

Lastentarhaopettajat mainitsivat haastatteluissa valmiit materiaalit ja tiedon saannin muun 

muassa seuraavasti: 

Meille materiaalia tulee öö hyvin kiitettävästi Arctisilta aromeilta -- he ovat nyt 

olleet ainut, että  nyt niinku ajattelen. (Marja) 

Mä oon ite käyny sen metsämörrin, mut ko mä oon ainut sitte tässä talossa… 

(Saara) 

Vihreen lipun ko aattelee, niin siellähän on ne tuota osallistuja sivut niin siellä on 

hyviä, tosi hyviä vinkkejä. Sit oli myöskin semmonen kirjanen, kestävän kehityksen 

ja sitten ihan tuolta niinku... Alaan liittyvää kirjallisuutta, jotaki tullu tuolta se-

lailtua, mitä meillä on täällä päiväkodilla niin niin täällä on joitaki vanhoja sem-

mosia luonto… ja luontokasvatuskirjoja ja joitaki pelejä ja tämmösiä. (Kaisa) 

Kaikenlainen muualta saatu tieto ja tuki olivat lastentarhanopettajista tarpeellista ja hyödyl-

listä ja sitä toivottiin saatavan lisää. Erityisesti lastentarhanopettajat kokivat, että sellaisille 

henkilöille, joilla itsellä ei ole henkilökohtaista kiinnostusta luontoa kohtaan, ovat tällaiset 

materiaalit tarpeen. Silloin asiat tulevat tehtyä ja lapsille opetettua myös näihin liittyviä 

asioita.  

Valmiit ympäristökasvatusohjelmat tarjoavat päiväkodeille tukea ympäristö- ja luonto-

kasvatukseen. Useat eri tahot yksityisistä henkilöistä erilaisiin järjestöihin ja organisaatioi-

hin ovat kehitelleet ympäristökasvatukseen liittyviä ohjelmia ja toimintaideoita opettajien 

ja muiden kasvattajien käyttöön. Pienimmille lapsille suunnattuja toimintoja ovat esimer-

kiksi Metsämörri-toiminta ja Vihreä lippu -ohjelma. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 111.) 
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Mä koen ne arvot sitten niinko tärkeiksi---se on semmosta niinko antoisaa toimin-

taa että, ja niinko tavoitteellista ja siihen saa lapset niinko hyvin mukkaan ko sii-

nä on myös se lastenraati joka toimii, ja lapsen ääni tullee kuuluviin siinä. Että 

sen ympärille saa hyvin sen päiväkodin toiminnan tuota rakennettua. Helepottaa 

sillalailla työtä tai, että semmonen hyvät suuntaviivat antaa kyllä tälle toiminnal-

le. (Saara) 

Saahan niistä niinko hyviä vinkkejä ja just sitten niinko jos ne tulee tehtyä. (Kaisa) 

Yllä olevat pätkät lastentarhanopettajien haastatteluista kertoivat valmiista ympäristökas-

vatusohjelmista, jotka tarjoavat tukea päiväkodin henkilökunnalle lasten luontokuvan tu-

kemiseen. Oululaisilla lastentarhanopettajilla oli kokemusta tällaisista valmiista ympäristö-

kasvatusohjelmista päiväkodin tukena. Heille oli tuttuja Vihreä lippu, Metsämörri ja KeKe 

(kestävä kehitys). Oululaiset lastentarhanopettajat kokivat nämä ohjelmat erittäin antoisina 

ja tärkeinä. Erityisesti Vihreän lipun merkitys korostui näillä lastentarhanopettajilla. He 

kokivat Vihreän lipun kehittävän päiväkodin toimintaa, sekä tukevan muuta päiväkodissa 

annettavaa ympäristökasvatusta. Vihreän lipun koettiin tuovan päiväkodille tietynlaisen 

profiilin, ja sen puuttuminen saatettiin kokea jopa häpeänä.  

Valmiiden ympäristökasvatusohjelmien nähtiin juurruttavan tapoja ja tietoisuutta, niiden 

avulla kaikki työntekijät saatiin osallistumaan päiväkodin ympäristökasvatukseen. Lasten-

tarhanopettajat kokivat, että valmiiden ympäristökasvatusten hyöty on erityisesti silloin, 

kun kaikkia ei luontotoiminta niin kiinnosta. Näiden ohjelmien avulla asiat tulevat käsitel-

tyä ja päiväkodin toiminta on helppo rakentaa valmiin ohjelman ympärille. Valmiit ympä-

ristökasvatusohjelmat ovat rakennettu tukemaan lapsen luontosuhdetta ja luontokuvaa, 

niiden toiminnassa on otettu huomioon lapsen osallisuus sekä leikinomaisuus.  

8.5 Tutkimustulosten yhteenveto 

Miten lastentarhanopettajat näkivät alle kouluikäisen lapsen luontokuvan? Ja miten luonto-

kuvan syntymistä ja kehittymistä pyrittiin tukemaan varhaiskasvatuksessa? Tässä luvussa 

vastaan näihin tutkimusongelmiin analyysissa esiin nousseiden pääluokkien kautta, sekä 

lastentarhanopettajien haastatteluissa ilmi tulleiden yläluokkien ja mietteiden avulla.  

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäisellä tutkimusongelmalla lastentarhanopettajien näke-

myksiä alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta. Lastentarhanopettajien näkemyksiä pyrit-

tiin selvittämään tutkimuksessa teemahaastattelun avulla. Lastentarhanopettajat näkivät 

alle kouluikäisen lapsen luontokuvan näyttäytyvän päiväkodissa lasten tuntemuksissa sekä 
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tiedoissa ja taidoissa. Luontokuva näyttäytyi päiväkodissa myös lasten kokemuksina ja 

kiinnostuksina sekä erilaisina muutoksina lasten luontokuvassa. Luontokuva ilmeni lapsen 

kehityksen eri vaiheissa eri tavoin. Lisäksi ympäristön tuomat vaikutukset näkyivät lasten 

luontokuvissa päiväkodissa.  Lastentarhanopettajien näkemykset lasten luontokuvasta il-

menivät tutkimuksessa myös luontokuvaan vaikuttavina tekijöinä. Luontokuvaan vaikutta-

via tekijöitä olivat asuinympäristö, vuorovaikutus, varhaiskasvatus, vierailut, media, lapsen 

toiminta, perhe ja erilaiset luontokuvaa rajoittavat tekijät.  

Toinen tutkimusongelmani käsitteli lastentarhanopettajien näkemyksiä siitä, miten luonto-

kuvan syntymistä ja kehittymistä pyritään tukemaan varhaiskasvatuksessa. Kahdeksi pää-

luokaksi muodostuivat päiväkodin tarjoama tuki sekä päiväkodin ulkopuolelta saatu tuki. 

Päiväkodissa lasten luontokuvaa pyrittiin tukemaan henkilökunnan avulla, tavoitteilla ja 

suunnittelulla. Lisäksi vuorovaikutuksella, toiminnalla, ympäristöllä ja resursseilla tuettiin 

lasten luontokuvaa varhaiskasvatuksessa. Lastentarhanopettajilla ja opetuksella nähtiin 

olevan myös merkittävä rooli lasten luontokuvan kehityksen tukemisen kannalta. Myös 

päiväkodin ulkopuolelta saatu apu tuki lasten luontokuvan kehittymistä varhaiskasvatuk-

sessa. Ulkopuolelta saatiin tukea yhteistyöllä järjestöjen ja lähiympäristön toimijoiden 

kanssa, myös materiaalilla ja tiedon saannilla oli merkitystä siihen, miten luontokuvaa tuet-

tiin. Lisäksi erilaiset valmiit ympäristökasvatusohjelmat nähtiin apuna päiväkodin ympäris-

tökasvatuksen kannalta.  

Lastentarhanopettajien vastaukset erosivat jonkin verran alueesta riippuen. Suomussalmel-

la korostettiin enemmän lasten tarvetta oppia liikkumaan luonnossa, sekä näkemään mitä 

kaikkea luonto tarjoaa, jotta luontoa osattaisiin hyödyntää mahdollisimman monipuolisesti. 

Lastentarhanopettajat korostivat Suomussalmella luontoa virkistyspaikkana sekä luonnon-

antimien tarjoajana. Oulussa taas nähtiin enemmän luonnonsuojelullinen näkökulma ja 

haastateltavien vastauksia värittivät kestävä kehitys ja luonnon arvostus. Myös mahdolli-

suudet hyödyntää ympäristöä luontokasvatuksessa erosivat paikkakunnittain. Suomussal-

mella oltiin tyytyväisiä lähiympäristön monipuolisuuteen ja siihen, kuinka helppoa luon-

toon meneminen on. Oulussa taas kritisoitiin luonnon monipuolisuuden vähyyttä ja luon-

nonmukaiseen luontoon pääsy koettiin hankalampana. Oulussa kuitenkin oli enemmän 

yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja päiväkodin ulkopuolelta saatiin enemmän tukea 

ympäristö- ja luontokasvatukseen kuin Suomussalmella. 
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Kaikkien lastentarhanopettajien puheista nousi esiin myös ongelmakohdat lasten luontoku-

van kehittymisen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Lähes kaikki haastateltavat kokivat 

olevansa päiväkodeissa kiinnostuneimpia ympäristö- ja luontokasvatuksesta, jolloin heidän 

vastuulleen on jäänyt toiminnan vieminen eteenpäin. Lastentarhanopettajien puheista nou-

sivat esiin vaikeudet saada innostettua muuta henkilökuntaa mukaan toimintaan ja kehittä-

miseen. He korostivat yhteisen tahdon löytymistä sekä luontosuhteen ymmärtämisen tär-

keyttä. Osa haastateltavista koki, ettei kaikilla työntekijöillä ole tarpeeksi tietoa ja taitoa 

ympäristökasvatuksesta, jolloin heiltä myös puuttuu kiinnostus lähteä sitä tuomaan lapsille. 

Haluttomuudet nähtiin myös tekosyinä olla lähtemättä ulos pakkasella, vaikeutena lähteä 

retkille tai ajankäytön puutteena.  

Paikkakunnasta riippumatta lastentarhanopettajat kokivat, että lasten välillä on suuria eroja 

luontokuvassa sekä luontosuhteessa. Suurimmaksi osaksi lasten luontosuhde nähtiin hyvä-

nä, lapset olivat pääsääntöisesti tottuneet liikkumaan luonnossa ja osasivat arvostaa luon-

toa. Tämä näkyi luonnon pitämisenä tuttuna ja turvallisena, joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta, jolloin lasten luontosuhteesta oltiin huolissaan. Luontokuvassa lasten välillä 

nähtiin enemmän eroja. Lastentarhanopettajat kokivat, että lapset osaavat pääsääntöisesti 

nimetä tunnetuimmat puut, eläimet ja marjat. Mutta luokittelussa ja tarkemmassa ymmär-

ryksessä luonnosta ja sen eliöistä nähtiin lasten välillä eroja. Tämän nähtiin johtuvan lasten 

iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksesta. Osalla lapsista oli enemmän kiinnostusta luontoa 

kohtaan kuin toisilla. Myös siinä, miten lapsille on tarjottu kokemuksia luonnosta, nähtiin 

suuria eroja.  
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9 POHDINTA 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä, pohdin niitä piirteitä, 

mitkä tekevät tutkimuksesta luotettavan ja mihin näkökulmiin tutkimuksen luotettavuus 

perustuu. Arvioin myös tutkimukseni eettisyyttä ja mietin, mitkä tekevät tutkimuksestani 

eettisesti kestävän. Lopuksi vedän johtopäätöksiä yhteen sekä pohdin tutkimustulosten 

merkitystä ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

9.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyytensä, 

sillä tutkimuksen arvioinnin kohteena ovat tutkijan tekemät teot, valinnat ja ratkaisut. 

Niinpä tutkijan tulee arvioida tutkimuksen luotettavuutta jokaisen tekemänsä valinnan 

kohdalla. (Eskola & Suoranta 2000, 208–210.) Luotettavuuden arviointia tehdään koko 

tutkimuksen ajan suhteessa teoriaan, analyysitapaan, tutkimusaineiston ryhmittelyyn, luo-

kitteluun, tutkimiseen, tulkintaan ja johtopäätöksiin. (Vilkka 2009, 159.) 

Tutkimuksen teoriaosiossa halusin tuoda esille teoriaa lasten luontokuvasta ja sen muodos-

tumisesta, sillä mielestäni tutkimuksen kannalta oli tärkeä avata luontokuvan ja luontosuh-

teen teoriaa. Toisessa teoriaosuudessa käsittelin ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa, 

sillä usein ympäristökasvatus luo pohjan luontokuvan kehityksen tukemiseen varhaiskasva-

tuksessa. Teoriaosuuden lähdekirjallisuudesta pyrin tekemään mahdollisimman monipuoli-

sen. Aihetta on tutkittu vähän ja erilaisista lähtökohdista kuin omassa tutkimuksessani, 

joten tuoreiden lähteiden löytymisessä oli hankaluuksia.  

Tutkimuksen toteutuksen olen esitellyt tutkimuksen menetelmän, haastateltavien valinnan 

ja aineiston analyysin kuvauksella. Tutkimuksen menetelmän kuvauksessa esittelin lukijal-

le laadullisen sisällönanalyysin sekä laadullisen tutkimuksen piirteet. Haastateltavien valin-

ta – alaluvussa kerroin lukijalle miten haastateltavat on valittu ja miten tutkimusaineisto on 

kerätty. Analyysin kuvauksessa esitin lukijalle taulukoita, jotka selkiyttävät analyysin ete-

nemistä. Lisäksi sanallistin analyysin etenemisen lukijalle vaihe vaiheelta. Aineiston ana-

lyysin seikkaperäisellä kuvauksella tarkoituksenani oli osoittaa tutkimukseni läpinäkyvyyt-

tä.   
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. 

Pyrin arvioimaan tutkimukseni luotettavuutta Eskolan ja Suorannan (1999, 212–213) luo-

tettavuutta arvioivilla käsitteillä. Heidän mukaansa tutkimuksen luotettavuutta voidaan 

perustella uskottavuudella, siirrettävyydellä, varmuudella ja vahvistuksella. Tutkimuksen 

uskottavuuteen pyrin esittämällä runsaasti suoria lainauksia tutkimustulosten esittelyssä. 

Suorien lainausten avulla lukija pystyy arvioimaan tulkintojeni vastaavuutta tutkittavien 

käsityksiin. Pyrin myös tuomaan erilaiset näkökulmat esiin tulosten tarkastelussa. 

Tutkimuksen siirrettävyys ja yleistettävyys eivät ole laadullisen tutkimuksen tarkoitus. 

Tutkijan on pystyttävä perustelemaan menettelynsä uskottavasti, mutta silti toinen tutkija 

voisi päätyä erilaisiin tuloksiin. Tämä ei kuitenkaan ole tutkimuksen heikkous. Laadullista 

tutkimusta ei voi toistaa koskaan sellaisenaan, sillä jokainen laadullinen tutkimus on koko-

naisuutena ainutkertainen. (Vilkka 2009, 159.) Tutkimuksessani en pyrkinyt tekemään pää-

telmiä yleistettävyyttä ajatellen, vaan pyrin saamaan selville neljän lastentarhanopettajan 

näkemykset ja kokemukset alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta ja luontokuvan kehityk-

sen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Toisilla lastentarhanopettajilla olisi voinut olla sa-

manlaiset tai täysin erilaiset näkemykset ja kokemukset tutkittavasta ilmiöstä. Myös eri 

tutkija olisi voinut päätyä erilaisiin tuloksiin, vaikka olisi tutkinut samaa ryhmää. 

Valitsin haastateltavat päiväkotien perusteella. Suomussalmella haastateltavat valikoituivat 

sattumalta, siten kuka sattui vastaamaan puhelimeen. Oulussa haastateltavien valintaan 

vaikutti päiväkodinjohtaja, joka osoitti minulle henkilön ketä kysyä haastateltavaksi. Luu-

len, että johtajat ovat valinneet haastateltaviksi henkilöt, keitä aihe kiinnostaa, mikä on 

saattanut osaltaan vaikuttaa myös tutkimukseen ja tutkimustulokseen. Myös ennalta lähet-

tämäni sähköposti, jossa kerroin tutkimuksestani, on saattanut vaikuttaa siten, että haasta-

teltavat ovat miettineet aihetta etukäteen.  

Eskolan ja Suorannan (1999, 213) mukaan tutkimuksen varmuutta voidaan lisätä ottamalla 

huomioon tutkimukseen ennustamattomasti vaikuttavat ennakkoehdot. Pyrin tutkimusta 

tehdessäni pistämään syrjään ennakkokäsitykseni aiheesta. Tiedostan kuitenkin, että pereh-

tymiseni teoriaan on voinut vaikuttaa jollain tapaa muodostaessani haastattelukysymyksiä. 

Analyysia tehdessäni olen pyrkinyt unohtamaan ennakkokäsitykseni, sekä lukemani teori-

an, ja olen lähtenyt avoimesti tutkimaan aineistoa sen sisällön kautta. Tutkimuksen vahvis-

tavuus tarkoittaa sitä tukea, mitä tehdyt tulkinnat saavat toisista vastaavaa ilmiötä tarkastel-

leista tutkimuksista (Eskola & Suoranta 1999, 213). Olen pyrkinyt tulkinnoissani tutki-
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muksen ja teorian väliseen vuoropuheluun. Käsitellessäni tutkimustuloksia ja aineistosta 

esiin nousseita näkökulmia olen pyrkinyt vertaamaan niitä teoreettisiin lähtökohtiin. Ai-

neiston analyysia tehdessäni olen pyrkinyt avaamaan lukijalle tekemäni päätelmät ja rat-

kaisut. Lisäksi olen pyrkinyt kirjoittamaan raporttini niin, että lukijan on helppo pystyä 

seuraamaan ja arvioimaan päättelyäni. 

Laadullisen tutkimuksen eettisyyttä pohdittaessa on tarpeen tarkastella, millaista on hyvä 

tutkimus. Tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus on yksi hyvän tutkimuksen kriteereistä, 

tutkimusraportissa tämä ilmenee siinä miten ja millaisia lähteitä käyttää. Tutkijan on tiedet-

tävä mitä tekee. Lisäksi hyvän tutkimuksen vaatimuksena on eettinen kestävyys. (Tuomi & 

Sarajärvi 2003, 123–124.) Aiheen valinnan tarkoituksena on ollut selvittää lastentarhan-

opettajien näkemyksiä, kokemuksia ja tapoja alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta ja sen 

kehityksen tukemisesta. Tarkoituksenani ei ole ollut etsiä oikeita tai vääriä tapoja tukea 

lasten luontokuvan kehitystä. Eikä tarkoituksenani ole ollut etsiä oikeita tai vääriä näke-

myksiä lasten luontokuvasta. Olen esittänyt tutkimustulokset sellaisina kuin ne näen, kau-

nistelematta, mutta kuitenkin tutkittavia arvostaen. Olen käyttänyt yleisesti tunnettuja tut-

kimus- ja aineistonkeruumenetelmiä, mikä mahdollistaa myös eettisen kestävyyden.  

Jokainen tutkimukseen osallistunut lastentarhanopettaja oli vapaaehtoisesti mukana tutki-

muksessa ja tiesi tutkimuksen aiheen ja menetelmät ennen haastatteluun suostumistaan. 

Tutkittavien nimiä tai työpaikan nimiä ei ole tuotu julki tutkimuksessa, joten haastateltavia 

ei voida tunnistaa. Suomussalmen kunnan päivähoidon johtaja ja Oulun kaupungin sivis-

tys- ja kulttuuritoimi myönsivät tutkimusluvan pro gradu -tutkimukselle. Haastateltaville 

lähetettiin ennakkoon tietoa tutkimuksesta ja haastattelutilanteesta (LIITE 1), joten haasta-

teltavat pystyivät tutustumaan aiheeseen etukäteen. Lastentarhanopettajilta kysyttiin suos-

tumus haastattelujen videointiin ja haastatteluaineiston hyödyntämiseen yleisten tutkimus-

periaatteiden mukaisesti. Kaikki haastateltavat suostuivat videoitaviksi. Lastentarhanopet-

tajien suoriin lainauksiin olen keksinyt haastateltaville peitenimet, näin heidän henkilölli-

syyttään ei pystytä tunnistamaan. Tutkimusta tehdessäni olen huomioinut tarkkuuden ja 

huolellisuuden. Tutkimusta suunniteltaessa, toteuttaessa ja raporttia tehdessä olen pyrkinyt 

yksityiskohtaisuuteen, jota tieteelliselle tiedolle asetetut vaatimukset edellyttävät.  
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9.2 Lopuksi 

Lopuksi pohdin, millaisia ajatuksia aiheesta sekä tutkimuksen teosta nousi. Mietin myös 

miten asettamani tavoitteet toteutuivat. Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena oli tutkia las-

tentarhanopettajien näkemyksiä alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta ja luontokuvan 

kehittymisen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. 

Lastentarhanopettajien näkemykset alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta vastasivat ai-

kaisempia tutkimuksia ja teorioita lasten luontokuvan muodostumisesta. Merkittävänä 

asiana pidän tutkimuksessani vuorovaikutuksen korostamista luontokuvan kannalta. Haas-

tateltavat puhuivat paljon vuorovaikutuksen merkityksestä sekä luontokuvan tukemisen 

että luontokuvan syntymisen kannalta. Näen myös, että vierailut isovanhempien luona tai 

mökeillä ovat merkittävä löydös tutkimuksessani. Lähes kaikki haastateltavat mainitsivat 

isovanhempien olevan linkki lapsille luontoon, joko mahdollistajina tai tärkeiden kokemus-

ten tuojina. Myös erilaiset vapaa-ajanasunnot olivat monelle perheelle mahdollisuus päästä 

lähelle luonnonmukaista luontoa. 

Lastentarhanopettajien haastatteluista nousi esiin heidän kiinnostuksensa ympäristö- ja 

luontokasvatusta kohtaan. He olivat paneutuneet aiheeseen, heiltä löytyi näkökulmia ja 

havaintoja. Haastateltavista kaikki kokivat aiheen tärkeänä ja halusivat työssään tuoda 

esiin luontoa ja luonnon tärkeyttä. Jokaisella haastateltavalla oli innostusta toteuttaa ympä-

ristö- ja luontokasvatusta päiväkodissa. Valitettavasti lähes kaikki haastateltavat kokivat 

olevansa yksin aiheen kanssa. He kokivat, etteivät kaikki pidä aihetta niin tärkeänä, sekä 

kaikkien yhteinen halu ja motivaatio puuttuivat. On tärkeää miettiä mistä tämä johtuu. 

Voiko tämä johtua aikuisten vieraantumisesta luonnosta, siitä etteivät aikuiset näe luonnon 

tärkeyttä ja luonnon merkitystä hyvinvointiin? Millainen on lasten kanssa työskentelevän 

aikuisen oma luontokuva ja luontosuhde? Kuten yksi haastateltavista totesi myös lastentar-

hanopettajat tarvitsevat lisää tietoa luontokuvan ja luontosuhteen merkitysestä sekä siitä, 

miten sitä voidaan tukea. Monesti nähtiin myös ajanpuute ongelmana, retkille ei riittänyt 

aikaa tai ne koettiin liian työläiksi. Myös muu toiminta vei aikaa ympäristökasvatukselta. 

Kuitenkin kaikkia eri orientaatioita voidaan tehdä myös luonnossa, ja toimintoja voidaan 

yhdistää. 

Haastatteluista nousi myös esiin luonto- ja ympäristökasvatuksen vähäinen suunnittelu ja 

tavoitteellisuus. Lastentarhanopettajat kokivat, ettei luonto- ja ympäristökasvatusta juuri-

kaan suunnitella päiväkodeissa. Suunnittelu lähtee yleensä vuodenajoista tai erilaisista 
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teemoista, nämä näkyvät retkinä ja erilaisina toimintoina, kuten askarteluina tai liikuntana. 

Kuitenkin tavoitteellisuus itse ympäristökasvatuksesta puuttui. Lastentarhanopettajilla oli 

runsaasti hienoja tavoitteita ympäristö- ja luontokasvatukselle. Ne olivat kuitenkin niin 

sanottuja kirjoittamattomia tavoitteita, mitä lastentarhanopettajat kokivat tavoittelevansa 

ympäristökasvatuksella. Osa mainitsikin haastatteluissa, että tavoitteet ja suunnitelmat lap-

sen luontosuhteen ja luontokuvan tukemiseksi, pitäisi kirjata varhaiskasvatussuunnitelmiin. 

Näin siitä tulisi oikea tavoite, jota kohti pyrittäisiin. Toivonkin, että varhaiskasvatuksessa 

kiinnitetään huomiota lasten luontokuvaan ja luontosuhteeseen ja toiminnasta tehdään 

suunnitelmallista ja tavoitteellista. Myös lasten osallisuus tulisi huomioida suunnittelussa, 

toiminnassa ja tavoitteissa. Lasten mielenkiinnot, tiedot ja taidot sekä mielipiteet tulisi 

huomioida tehdessä suunnitelmia.  

Ympäristö- ja luontokasvatuksen kuuluu olla myös spontaania. Lasten huomioihin, kysy-

myksiin ja kiinnostukseen täytyy osata tarttua, ja niistä lähteä rakentamaan toimintaa. 

Luontokuvan kehityksen tukeminen on yhdessä ihmettelyä, kokemista ja tutkimista. Lasten 

kanssa keskustellaan asioista yhdessä ja tietoa lähdetään etsimään tarvittaessa. Lastentar-

hanopettajan rooli on mahdollistaa lasten tutkiminen ja oppiminen, sekä innostaa ja hok-

sauttaa lasta näkemään luonnon ihmeitä. Näin lapsi saa kokemuksia ympäristöstään ja op-

pii luonnosta uusia asioita.   

Toivon, että tutkimukseen osallistuessaan tutkittavat alkavat pohtimaan omaa toimintaansa 

ja työtään, sekä huomaavat luontokuvan ja luontosuhteen merkityksen lapselle. Jo haastat-

telu tilanteissa nousi ilmi lastentarhanopettajilta huomautuksia siitä, miten omaa toimin-

taansa voisi muuttaa. He alkoivat myös analysoida käsityksiään ja toimintaansa kriittisesti. 

Kuulin heiltä myös kommentteja siitä, kuinka he eivät aikaisemmin olleet ajatelleet asiaa, 

ja aikoivat kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota lasten luontokuvaan ja luonto-

suhteeseen. Toivon, että tutkimukseni nostaa esille lasten luontokuvan ja luontosuhteen 

merkityksen. Toivon myös, että varhaiskasvattajat sekä myös muut kasvattajat näkevät, 

kuinka luontokuvaan voidaan vaikuttaa ja miten sitä voidaan tukea kasvatuksen keinoin. 

Tarkoituksenani oli kehittää omaa ammatillista kasvua lastentarhanopettajana sekä ympä-

ristökasvattajana. Koen, että olen onnistunut kehittämään omaan ammatillista osaamistani 

ympäristö- ja luontokasvattajana, ja näkemään sen, miten lasten luontokuva ja luontosuhde 

on tärkeä. Olen saanut tutkimukseni myötä valmiuksia tukea lapsen luontokuvan kehitty-

mistä varhaiskasvatuksessa monin erilaisin keinoin. Ymmärrän myös, millainen merkitys 
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ja vastuu minulla on varhaiskasvattajana lasten luontokuvan kannalta. Pystyn omalla toi-

minnallani ja ymmärrykselläni vaikuttamaan siihen, miten lasten luontokuva kehittyy sekä 

millaiseksi se muodostuu.  

Jatkossa olisi kiintoisaa tutkia aihetta lapsen näkökulmasta, miten lapset näkevät luonnon 

ja sen merkityksen. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia kaupunkilaislasten ja maalaislasten 

luontokuvan tai luontosuhteen eroavaisuuksia. Myös kodin ja vanhempien ajatuksia lasten 

luontosuhteesta olisi tärkeää tutkia, millainen merkitys vanhemmilla on lapsen luontosuh-

teen kannalta. Olisi myös mielenkiintoista tutkia median ja kaupunkiympäristön vaikutusta 

lapsen luontosuhteen syntymiseen. Monia mielenkiintoisia ja kysymyksiä herättäviä aja-

tuksia heräsi tämän tutkimuksen pohjalta, joita olisi mielenkiintoista lähteä tutkimaan tar-

kemmin. Päätän työni erään lapsen viisaisiin sanoihin: 

”Retki on sitä, että mennään ulos etsimään. Jos löytyy jotakin, se on löytöretki!” 
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LIITTEET 

LIITE 1 

23.2.2015 

Hei! 

 

Kiitos mielenkiinnostanne osallistua haastatteluun pro gradu -tutkielmaani varten!  

Olen Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelija ja teen pro gradu -tutkielmaa lasten-

tarhanopettajien käsityksistä alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta. Haastateltavakseni 

pyydän kaiken kaikkiaan neljää lastentarhanopettajaa eri päiväkodeista, kahta lastentar-

hanopettajaa Oulun kaupungista ja kahta Suomussalmen kunnasta. Tutkimuksessani pyri-

tään tutkimaan lastentarhanopettajien käsityksiä alle kouluikäisen lapsen luontokuvasta, 

sekä heidän keinoistaan tukea luontokuvan syntymistä ja kehitystä päiväkodissa. 

Tutkimuksen järjestelyt ja tulosten raportointi ovat luottamuksellisia. Tutkimuksesta saata-

vat tutkittavien henkilökohtaiset tiedot tulevat ainoastaan tutkijan käyttöön ja tulokset jul-

kaistaan tutkimusraportissa siten, ettei yksittäistä tutkittavaa voi tunnistaa. Haastateltavien 

nimiä, eikä päiväkotia tulla mainitsemaan tutkimuksessa. Haastattelut toteutetaan kahden 

kesken keskustelemalla ja haastattelut nauhoitetaan, litterointia varten. Haastattelun kesto 

on noin tunti.  

Mikäli teillä on kysyttävää liittyen haastatteluun tai tutkimukseeni, toivon teidän olevan 

yhteyksissä minuun joko sähköpostitse tai puhelimitse. 

Kiitos! 

 

Ystävällisin terveisin Minttu Matti 

email. *** 

puh. ***  



 

 

 

LIITE 2 

 

Nimi 

Koulutus 

Työkokemus 

Lapsiryhmän ikä ja koko 

 

Luontokuvalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lapsen kokemusta/näkemystä luonnosta. 

Lapsen tietoa luonnosta. Millaisena lapsi näkee luonnon; mitä luontoon kuuluu ja mitä ei. 

Miten lapsi tuntee luonnon, ja osaa nimetä luonnon kasveja, eläimiä jne.  

Luontosuhde liittyy vahvasti luontokuvaan. Luontosuhteella tarkoitetaan lapsen suhdetta 

luontoon. Millaisena luonto koetaan. Onko luonto turvallinen ja tuttu, vai vieras ja pelotta-

va.  

 

TEEMA 1 Alle kouluikäisen lapsen luontokuva 

Miten lapsen luontokuva muodostuu? Mitkä asiat siihen vaikuttavat? 

Millainen on tämän päivän lapsen luontokuva? 

Miten lasten mielenkiinto luontoa kohtaan ilmenee? Miten se näkyy päiväkodissa? 

Miten arvioisit tämän päivän lasten luontokuvaa? 

Miten lasten luontosuhde on muodostunut? Millainen se on? 

Millainen merkitys hyvin muodostuneella luontokuvalla ja luontosuhteella on lapselle? 

 

 

TEEMA 2 Luontokuvan tukeminen varhaiskasvatuksessa 

Millaisin keinoin tuette lapsen luontokuvan kehittymistä päiväkodissa? 

Millaista ympäristö- ja luontokasvatusta teillä on? 

Mitä ympäristö- ja luontokasvatuksella tavoitellaan? Mitkä ovat tärkeimmät tavoitteet? 

Miten paljon suunnittelette? Miten lasten osallisuus näkyy? 

Miten päiväkodissa opitut tiedot ja arvot vaikuttavat myöhemmin tulevaisuudessa?  

 

 

 



3 

 

 

TEEMA 3 Hankkeet ja valmiit ympäristökasvatusohjelmat 

Teettekö yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (koulu, seurat, 4H, järjestöt…jne)? 

Onko teillä käytössä jonkinlainen ympäristökasvatus toiminta/hanke? (Metsämörri, vihreä 

lippu, keke, luonnossa kotonaan, seikkailupedagogiikka) Mikä? 

Millaisena olet kokenut tämän ko. hankkeen/toiminnan? 

Miten tällaisiin ratkaisuihin on päädytty? Miksi teillä on/ei ole käytössänne kyseiset oh-

jelmat? 

Miksi tällaisia hankkeita mielestäsi on? Tarvitaanko niitä? 

 

 

TEEMA 4 Oma arviointi 

Millaisena näet aikuisen (lastentarhanopettajan) roolin lapsen luontokuvan kehittymisen 

kannalta? 

 -Millainen rooli päiväkodilla tässä on? 

Miten aikuisen omat arvot vaikuttavat? 

Mitä tekisit toisin? Vai tekisitkö mitään? Jos saisit tehdä miten haluat... 

Millaista koulutusta olet saanut? 

 -Millainen tieto on ollut avuksi? 

 -Millaista tietoa tarvitaan lisää? 
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