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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mikä on esiopetusikäiselle lapselle 

merkityksellistä fyysisessä varhaiskasvatusympäristössä. Millainen esiope-

tuksen varhaiskasvatusympäristö on lapsen silmin, ja mitä lapsi arvostaa op-

pimisympäristössä. Tutkin myös sitä, kohtaavatko lapsen näkemys ja ohjaa-

vien asiakirjojen antama ohjeistus oppimisympäristöstä. 

Tutkimusaineisto kerättiin pyytämällä lapsia valokuvaamaan päiväkodissaan 

mieluisia ja epämieluisia paikkoja. Kuvien kehittämisen jälkeen lapset osallis-

tuivat ryhmähaastatteluun, jossa selvitettiin kuvattujen ympäristöjen merki-

tyksiä lapsille. 

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että merkityksellisintä esiopetus-

ikäisille lapsilla fyysisessä varhaiskasvatusympäristössä on mahdollisuus 

leikkiin ja liikkumiseen. Kielteistä huomiota saivat tilat, jotka eivät sovellu las-

ten käyttöön. Lisäksi kielteisiä mainintoja saivat päivärytmiin liittyvät tilat, joi-

den käyttöön liittyy lasten omaehtoisen toiminnan keskeytyminen (esim. lepo- 

ja ruokailutila). Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että lasten 

toiveet ja esiopetusta ohjaavat asiakirjat ovat linjassa.  

Hakusanat: fyysinen ympäristö, varhaiskasvatusympäristö esiopetus, valoku-

vaus tutkimusmenetelmänä, lasten kuuleminen.   
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1. JOHDANTO 

Millainen on lasten asema esiopetuksessa? Onko lapsilla mahdollisuus vai-

kuttaa ympäristöön, jossa he viettävät suuren osan päivästään? Kuullaanko 

lasten mielipiteitä ja toiveita ympäristöä suunniteltaessa? 

Lasten oikeuksien näkökulma varhaiskasvatuksessa pakottaa meidät huoleh-

timaan lapsista vanhempien työssä ollessa, mutta myös näkemään lapset 

aktiivisina, pätevinä toimijoina, joilla on omat käsityksensä asioista. Liian 

usein aikuiset näkevät lapsuuden vain ‖välttämättömänä pahana‖. Lapsuutta 

arvostetaan vain myöhempien saavutusten toivossa. Joskus unohdetaan, 

että lapsuudella, lapsena olemisella, on oma itseisarvonsa. Lapsuus on kui-

tenkin enemmän kuin vaihe matkalla kohti aikuisuutta. (Jalongo, Stevenson, 

Davis & Stanek 2010, 1-3; Einarsdottir 2007, 198.) 

Fyysisellä oppimisympäristöllä, rakennetulla ympäristöllä, on roolinsa esiope-

tuksessa. Se ei ole ehkä tärkein seikka lapsen kehitykselle, mutta on huomi-

oitava, että lapsen kasvua ja kehitystä voidaan tukea hyvin suunnitellulla ym-

päristöllä. Ympäristö vaikuttaa välillisesti moniin asioihin, myös oppimiseen. 

(Nuikkinen 2008, 95–97.) 

Tutkimuksessani käytän esiopetusta ohjaavia lakeja, jotka määrittävät esi-

opetusta aikuisen näkemyksenä esiopetuksen fyysisen ympäristön merkityk-

sestä. Teoriana käytän muun muassa Johanna Einarsdottirin tutkimuksia las-

ten kokemusten tutkimisesta ja valokuvauksen käyttämisestä tutkimusmene-

telmänä. Olen myös tutustunut useisiin teoksiin, joissa käsitellään esiopetuk-

sen toimintakulttuuria, esiopetusta lapsen silmin. (mm. Brotherus 2004, Ru-

sanen 2008.) 

Tässä tutkimuksessa selvitän esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksen 

fyysiseen ympäristöön liittämiä merkityksiä. Aineistona toimivat lasten fyysi-

sestä ympäristöstä ottamat valokuvat sekä lasten ryhmähaastattelu nauhoit-

teet. 
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2. OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Oppimisympäristö-käsitteen määrittely on hyvin moninaista. Wilsonin (1996, 

3) mukaan oppimisympäristö on paikka tai yhteisö, jossa ihmisillä on käytös-

sään erilaisia resursseja, joiden avulla he voivat oppia ymmärtämään asioita 

ja kehittämään mielekkäitä ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Brotherus (2004, 

32–35) määrittelee esiopetuksen fyysisen ja pedagogisen ympäristön opette-

luympäristöksi kun taas alkuopetuksessa vastaava ympäristö olisi opiskelu-

ympäristö. Brotherus (2004, 32) perustelee esi- ja alkuopetuksen erottelua 

opetteluun ja opiskeluun ikäkausididaktisin syin. Nuikkinen (2008, 20–22) on 

Brotheruksen kanssa samoilla linjoilla kirjoittaen fyysisen oppimisympäristön 

tarkoittavan oppimisympäristön fyysistä ulottuvuutta. Opiskeluympäristö puo-

lestaan tarkoittaa opiskeluun tarkoitettua ympäristöä, kouluympäristöä. Nuik-

kinen (2008, 20–22) määrittelee opiskeluympäristön koostuvan pedagogisis-

ta, psyykkisistä ja sosiaalisista rakenteista. 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä on määritelty asiakirjoissa 1980-

luvulta lähtien. Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietinnössä (Komitea-

mietintö 1980:31) oppimisympäristön sijaan puhutaan hoito- ja kasvatusym-

päristöstä, jolle myös erikseen on asetettu tavoitteet. Kuusivuotiaiden lasten 

esiopetussuunnitelmassa (sosiaalihallituksen julkaisuja 1 / 1984) käytäntö on 

sama, ja siinä hoito- ja kasvatusympäristö jakautuu fyysiseen, sosiaaliseen ja 

psyykkiseen ympäristöön. Stakesin ja opetusministeriön linjaus, Esiopetuk-

sen suunnittelun lähtökohtia, vuodelta 1993 käyttää esiopetuksen toimin-

taympäristöstä kognitiivisen teorian mukaisesti nimitystä oppimisympäristö. 

Siinä ympäristön mahdollisuudet nähdään rajattomina. Oppimisen tärkein 

edellytys on vuorovaikutus ympäristön kanssa. Kun perinteisesti oppimisym-

päristö on käsitetty sisältämään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäris-

tön ihmissuhteineen, linjaus tarkentaa nyt ympäristöön kuuluviksi rakenteelli-

sia tekijöitä, kuten ajankäytön ja henkilöstöhallinnon. Edelleen linjaus koros-

taa erityisesti leikin merkitystä oppimisessa. Lapsi nähdään ympäristöön vai-

kuttajana ja sen muuttajana, ei pelkästään vaikutteiden imijänä. Esiopetuk-
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sen opetussuunnitelman perusteissa (2000, 8) oppimisympäristöllä tarkoite-

taan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista ympäris-

töä, jossa toiminta toteutuu. 

Oppimisympäristö, esiopetus, lapsi ja ympäröivä maailma ovat läheisessä 

vuorovaikutuksessa keskenään ja asettavat siten vaatimuksia toisilleen. 

Kognitiivinen oppimiskäsitys korostaa oppimisympäristön merkitystä oppimi-

sessa ja aikuisen toimintaa oppimisympäristön järjestelijänä. Oppimisympä-

ristö nähdään myös vaihtuvana, muuttuvana ympäristönä, jonka oppimista 

ohjaava henkilö järjestää tai valitsee kulloinkin tarkoituksen mukaiseksi op-

pimisen ympäristöksi. Kun ympäristö ymmärretään fyysisen tilan ja ihmisen 

vuorovaikutuksessa syntyväksi, on luonnollista että se on koko ajan rakentu-

va ja muuttuva. Oppimisympäristön tulee olla virikkeellinen, lasta tukeva, 

kannustava, turvallinen ja sopivan haasteellinen. (Vakimo 1995; Raittila 

2008, 17.) 

Määritellessään oppimisympäristö käsitettä Ojala (1993) nimeää opettajan 

yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi viihtyisän ja turvallisen oppimisympäristön 

aikaansaamisen. Aktiivisen oppimisen peruslähtökohtana pidetään sitä, että 

lapset kokevat oppimisympäristön turvalliseksi ja hyväksyväksi. Oppimisym-

päristö asettaa lapsen toiminnalle rajat, jotka toimivat kehyksenä lapsen op-

pimiselle. Tärkeää on myös se, että lapsi havaitsee opettajan ohjaavan hei-

dän toimintaansa. Leikkiä, tutkimista ja oppimista edistää tarkoituksenmukai-

sesti järjestetty, muuntautumiskykyinen ympäristö. 

Ympäristölle asetettuja vaatimuksia esitellään erilaisten virallisten asiakirjojen 

pohjalta. Kasvatusympäristössä korostetaan lapsen oikeutta jatkuvaan ja tur-

valliseen, kodinomaiseen hoitoympäristöön. Leikkivälineiden laatu ja saata-

vuus ovat erikseen nimettyjä oppimisympäristön osia. Edelleen älyllisen kas-

vatuksen alueella hoito- ja kasvatusympäristön tulee olla muunneltava ja 

mahdollistaa monipuolisen havainnoinnin sekä erilaiset tutkimuksellisetkin 

toiminnot. Mm. pelien ja muun kehittävän materiaalin tulee olla näkyvillä ja 

saatavilla. Hyvä oppimisympäristö ohjaa lapsen uteliaisuutta, mielenkiintoa ja 

oppimismotivaatiota sekä tukee hänen aktiivisuuttaan ja itseohjautuvuuttaan. 

(Vakimo 1995, 14; Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 8 - 9.) 
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Fyysinen ympäristö sisältää lapsen toiminnan materiaaliset puitteet. Perintei-

sen fyysisen toimintaympäristön lisäksi oppimisympäristöön katsotaan kuulu-

van myös sen, miten tämä ympäristö on opetuksen ja oppimisen kannalta 

järjestetty. Oppimisympäristön on ulkoisten tekijöiden lisäksi otettava huomi-

oon myös se sisäinen ympäristö, jossa muun muassa käsitteenmuodostus ja 

ajattelu mahdollistuvat. Jotta nämä kaksi oppimisympäristön puolta kohtaisi-

vat, tarvitaan yksilön ja ympäristön vuorovaikutusta ja viestintää. Aikuinen 

ohjaa tätä prosessia. (Niiranen 1987, 42–44.) 

Hyvän oppimisympäristön lähtökohta on, että ympäristössä toteutuvat inhimil-

lisiin perustarpeisiin liittyvät ja oppimisympäristön kannalta välttämättömät 

perusasiat sekä se, että ympäristö vastaa nykyajan ja myös tulevaisuudessa 

tuleviin haasteisiin. Fyysisen oppimisympäristön hyvyyttä voidaan määritellä 

eri näkökulmista. Eräs tapa on tarkastella 1) viihtyvyyttä, 2) tilojen monipuoli-

suutta, 3) oppimisvälineitä, 4) rakennusta oppimis- ja toimintakeskuksena, 5) 

pihaa oppimis- ja toimintaympäristönä. (Piispanen 2008 114–116.) 

Martinin (2005, 95–98) mukaan luokassa on kaksi merkittävää vuorovaiku-

tuselementtiä, jotka joko vahvistavat tai rajoittavat ympäristön sopivuutta op-

pimiseen. Arkkitehtuurinen ympäristö tarjoaa tapahtumapaikan kaikelle vuo-

rovaikutukselle ihmisten, sekä ihmisten ja materiaalien välillä. Rakennettu 

ympäristö on oppimisympäristön perusta ja luo viitekehyksen, johon opettaja 

rakentaa ympäristön. Tilassa toimiva opettaja ja tilan arkkitehtuuri muodosta-

vat oppimisympäristön. Omasta mielestäni myös lapsilla, pienilläkin, tulisi olla 

oma roolinsa oppimisympäristön rakentamisessa. Raittilan (2009, 227) mu-

kaan ympäristö kyllä määrittää lapsena olemista ja lapsuutta, mutta myös 

lapset määrittävät ympäristöä. Martin (2005, 112) on tutkimuksissaan huo-

mannut, että ympäristöön sitoudutaan enemmän, jos sen rakentamiseen on 

päästy osallistumaan. Lasten mielipiteiden huomioiminen ja heidän kuunte-

lemisensa lisää arvostusta ympäristöä kohtaan. Myös yhteisöllisyys lisääntyy 

jos ympäristöä suunnitellaan yhdessä. Tämä, Martinin (2005, 98) mukaan, 

myös tutkitusti tukee oppimista. 

Järjestetty ympäristö perustuu Alho-kiven (1999) mukaan siihen, että ymmär-

retään yhteys fyysisen tapahtumapaikan ja käyttäytymisen välillä. Lapsen ja 
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hänen oppimisensa kannalta ympäristön fyysisiä ominaisuuksia tarkastelta-

essa on olennaista se, motivoiko ympäristö lasta toimimaan, tutkimaan, ajat-

telemaan ja oppimaan. Kaikesta päivähoidon toiminnasta ei suoraan seuraa 

oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Oppimisessa ja asioiden ymmärtämi-

sessä tarvitaan apuna aikuista. Jotta aikuinen voisi parhaalla mahdollisella 

tavalla tukea lasta oppimisessa ja rakentaa hyvän fyysisen ympäristön, tarvi-

taan mielestäni myös lasten näkemyksiä heidän mielestään kiinnostavasta ja 

innostavasta ympäristöstä. 

Tässä tutkimuksessa keskityn esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksen 

fyysiseen oppimisympäristöön liittämiin merkityksiin. Fyysisellä oppimisympä-

ristöllä tarkoitan tässä tutkimuksessa päiväkotirakennusta, pihaa sekä leikki- 

ja toimintavälineitä. Oppimisympäristön fyysistä osa-aluetta ei voi mielestäni 

tutkia ottamatta huomioon myös kulttuurisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia, sillä 

jokainen ympäristö on myös sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö. Tutkimalla 

ympäristön fyysistä ulottuvuutta voidaan kuitenkin saada tietoa myös ympä-

ristön kulttuurisista ja sosiaalisista osa-alueista ja näin edistää entistä pa-

rempien ympäristöjen aikaansaamista.  

2.1 Miten fyysinen, kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö 

vaikuttavat toisiinsa 

Fyysisen rakenteen jäsentämisen ohella ihminen kokee ympäristön tunnesi-

sältöinä, sosiaalisina ja toiminnallisina sisältöinä sekä kulttuurisina merkityk-

sinä. Esimerkiksi luokkatilan layout-suunnittelulla on merkitystä sekä lasten 

että opettajan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tilan ja kalusteiden suunnitte-

lu ja järjestys ovat välineitä oppimisen toteuttamiseksi. Fyysinen ympäristö 

vaikuttaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kulttuuriympäristö vaikuttaa fyysi-

seen ympäristöön ja sen sosiaalisiin osatekijöihin (kuvio 1). (Martin 2004, 77–

79.)  
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KUVIO 1. Ympäristön kolmio (Martin 2004, 78). 

 

 

 

 

 

 

Lapsen kokemukset yhteisön jäsenyydestä ovat olennainen osa lapsen kehi-

tystä. Esiopetusryhmä, fyysisine tiloineen, on lapselle myös sosiaalinen ym-

päristö. Esiopetuksessa lapsi samaistuu paitsi omaan kulttuuriin, ennen kaik-

kea ryhmän muihin lapsiin. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, leikin avulla 

lapsi rakentaa mentaaliset mallit kielen ja muiden kulttuuristen artefaktien 

kautta. Varhaiskasvatuksen fyysinen ympäristö tukee sosiaalista vuorovaiku-

tusta ottaen samalla vaikutteita mm. vallalla olevista arvoista ja asenteista, eli 

kulttuuriympäristöstä. 

Paikka ei Raittilan (2008, 16) mukaan ole objektiivinen fakta, vaan ihmisen 

tiedoista, kokemuksista ja inhimillisistä tulkinnoista merkityksensä saava il-

miö. Sama tila voi tuottaa erilaisia kokemuksia eri ihmisille. Sinänsä neutraa-

liin tilaan liitetään inhimillisiä, yksilöllisiä ja subjektiivisia merkityksiä, tunteita, 

muistoja, toiveita ja pelkoja.  Näin tilasta tulee jokaiselle henkilökohtaisesti 

merkityksellinen paikka. (Raittila 2008, 16; Raittila 2009, 230–232) Myös Der-

rin (2005) mukaan sosiaalinen ulottuvuus vaikuttaa fyysisen ympäristön ko-

kemiseen. Kaikki samassa ympäristössä toimivat lapset eivät suinkaan koe 

ympäristöään samalla lailla. Lapsilla itsellään on suuri rooli kokemustensa 

muokkaamisessa. Myös esiopetusta ohjaavat asiakirjat, kuten varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet (2005) ja esiopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet (2000) sekä lait ja säädökset, kuten laki lasten päivähoidosta ja pe-

rusopetuslaki, ovat oleellisesti yhteydessä siihen, millaisen fyysisen, sosiaali-

YMPÄRISTÖ 

SOSIAALINEN 

FYYSINEN 

KULTTUURINEN 
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sen ja kulttuurisen ympäristön lapset kohtaavat päiväkodin sisä- ja ulkotilois-

sa. Päivähoidon henkilöstö käyttää lakeja ja esiopetusta ohjaavia asiakirjoja 

tukenaan suunnitellessaan ja toteuttaessaan fyysistä ympäristöä lapsia par-

haiten palvelevaksi. 

2.2 Päiväkodin sisä- ja ulkotilat 

Päivähoidon ja esiopetuksen sujuminen vaatii, että kiinteistön sisä- ja ulkotilat 

on suunnitellut vastaamaan käyttötarkoitustaan.  

Tilojen sisäilman laatu pidetään hyvänä huolehtimalla riittävästä ilmanvaih-

dosta. Huono sisäilman laatu voi aiheuttaa muun muassa väsymystä, pään-

särkyä, pahoinvointia ja muita oireita jotka vaikuttavat negatiivisesti oppimi-

seen ja toimimiseen tiloissa. Oikeantyyppinen, riittävä valaistus on tärkeää 

lasten hyvinvoinnin ja myös tarkkuutta vaativien toimintojen kannalta. Valais-

tuksen huomioonottaminen on tärkeää myös ulkotiloissa. Äänen voimakkuus 

nousee usein päivähoitoyksiköissä suureksi ja häiritseväksi kuormittaen sekä 

lapsia että aikuisia. Toiminnan aiheuttamaa melua voidaan pyrkiä vähentä-

mään toimimalla esimerkiksi pienryhmissä. Henkilöstö joutuu usein, suurten 

ryhmäkokojen aiheuttaman hälinän vuoksi, käyttämään paljon ääntään. 

Akustiikaltaan huonoissa tiloissa puheen ymmärtäminen kuitenkin heikkenee, 

joka johtaa taas äänen korottamiseen ja melun lisääntymiseen. Äänen-

vaimennusmateriaaleista on usein apua tilan akustiikkaan. (Saarsalmi 2008, 

62 – 65.) 

Valaistuksella, lämpötilalla ja väreillä on myös todettu olevan vaikutuksia op-

pimiseen. Sopiva valaistus ja optimaalinen lämpötila sekä toimiva ilmanvaihto 

tukevat oppimista. Rakennuksen kunnon on todettu vaikuttavan oppimistu-

loksiin.  Tutkimusten mukaan värit vaikuttavat verenpaineeseen ja käytök-

seen. Lämpimät värit kohottavat verenpainetta ja lihasaktiivisuutta, viileät 

värit madaltavat niitä. Luonnonvärit luovat miellyttävän ja rentouttavan ympä-

ristön. Värien uskotaan vaikuttavan oppilaiden asenteisiin, käytökseen ja op-

pimiseen. Kun oppilailla on hyvä olla he viihtyvät paremmin ja asenne koulua 
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kohtaan on positiivisempi. Aiheesta ei kuitenkaan ole olemassa kvantitatiivis-

ta tutkimusta. (Martin 2005, 96–98.) 

Pihat, kuten sisätilatkin, voidaan nähdä paitsi liikuntaan kannustavina tiloina, 

myös akateemisia taitoja tukevina oppimaisemina. Lasten ulkoilumotivaati-

oon vaikuttaa suuresti pihan virikkeisyys. (Hyvönen, Kangas, Kultima, Latva, 

2006, 302; Nuikkinen 2008, 316.)  

Kytän (2003) mukaan hyvä ympäristö on kahden asian, lapselle tarjoutuvan 

liikkumisvapauden ja ympäristön suomien mahdollisuuksien, yhdistelmä. Hy-

vässä ympäristössä lapsi voi liikkua omaehtoisesti ja tutkia ympäristöään, 

seikkailla siellä, ja tällä tavalla muokata omaa ympäristösuhdettaan. Lapsen 

kannalta ihanteellisessa ympäristössä liikkumis- ja toimintamahdollisuudet 

muodostavat positiivisen kehän. Mitä enemmän hän liikkuu, sitä useampia 

itseään kiinnostavia asioita hän löytää. Mitä enemmän hän löytää niitä, sitä 

motivoituneempi hän on liikkumaan ympäristössään. 

Parhaat esineet ja materiaalit ovat sellaisia, joissa on loputtomasti mahdolli-

suuksia. Valmiissa välineissä on jo etukäteen koodattu kaikki se, mitä sillä voi 

tehdä. Kun toiminto on toistettu lukemattomia kertoja, lapsen mielenkiinto 

sammuu. Luonnon elementeillä sen sijaan näyttäisi olevan kyky virittää loput-

tomasti uteliaisuutta ja uusia toimintoja. Iso kivi tai avoin tila ovat esimerkkejä 

tällaisesta. (Kyttä 2003, 91 - 92) 

Päiväkodin turvallisuus on aikuisten näkökulmasta tärkeä seikka varhaiskas-

vatuksen fyysisessä ympäristössä. Turvallinen päivähoitoympäristö luo poh-

jan turvallisen, varhaiskasvatusta tukevan ilmapiirin luomiselle ja lisää niin 

lasten kuin aikuistenkin hyvinvointia. Päivähoidon turvallisuudella tarkoitetaan 

Saarsalmen (2008) mukaan päivähoidon toimintayksikössä annettavan var-

haiskasvatuksen turvallista toteuttamista. Tarkasteluun kuuluvat henkilöstön, 

lasten ja muiden ihmisten lisäksi myös toimintayksikön ulko- ja sisätilat, sekä 

toimintavälineet ja lähiympäristö. Turvallisuuskäsitteen voidaan myös nähdä 

yhdistävän kaikki hyvän oppimisympäristön osa-alueet (Piispanen 2008, 

175–176.) 
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Turvallisuussuunnitelmassa käsitellään erilaisia mahdollisia riskitekijöitä, jois-

ta yksi kategoria on toimintariski. Toimintariskeissä käsitellään henkilökunnan 

riittävyyden ja kelpoisuuden lisäksi myös kiinteistön toimintaa, piha- ja leikki-

alueita, sisä- ja ulkotilojen esteettömyyttä sekä toimintayksikön ympäristöä 

(Saarsalmi 2008, 7). Raittila (2009, 246–247) kritisoi kuitenkin liiallista suoje-

lemista ja huomauttaa tutkimuksiin vedoten, että lapsilla on tarve ja halu koe-

tella omia taitojaan ja kykyjään. Lapset ovat usein myös yllättävän taitavia 

saadessaan mahdollisuuden harjoittaa taitojaan. 

2.3 Onko muutos tarpeellinen? 

Keitä varten päiväkodit ovat? Ovatko päiväkodit hyviä paikkoja lasten olla, 

kasvaa, oppia ja kehittyä? Pystyvätkö päiväkodit vastaamaan niille asetettui-

hin haasteisiin nykypäivänä? Kokljuschkinin (2001) mukaan päiväkodit ovat 

niitä harvoja paikkoja, joissa yhä toimitaan pitkälti samoin kuin 50 vuotta sit-

ten. Päiväkoti, joka 10 vuotta sitten oli hyvä ja toimiva, ei tänä päivänä ole 

välttämättä lainkaan toimintakykyinen. Päiväkotien kehittämistarve johtunee 

siitä, että kohtaamamme uudet haasteet ja vaatimukset päivähoidossa pakot-

tavat meidät miettimään toimintatapojen uudistamista. Tietotekniikka tulee 

päiväkoteihin, monikulttuurisuus lisääntyy, vanhempien työajat erilaistuvat, 

joka lisää painetta aukioloaikojen muutoksiin, kustannustehokkuus on vah-

vasti esillä. Myös fyysisen ympäristön tulee pysyä ajan tasalla ja kehittyä.  

Spencer ja Blades (2005, 1 - 2) toteavat, että lasten ympäristöt eivät aina ole 

ympäristöjä lapsille. Usein tilat, jossa lapset kasvavat, oppivat ja leikkivät 

ovat parhaimmillaan paikkoja, jotka aikuinen on suunnitellut heille, pahimmil-

laan ne ovat paikkoja jotka ovat jääneet ‖ylimääräisiksi‖ aikuisilta. 

Päiväkodin esiopetusryhmässä on monenlaisia toimintoja, yhtenä tärkeim-

mistä on tukea lapsen oppimista. Ympäristö vaikuttaa moniin asioihin. Päivä-

kodin tilat asettavat rajoituksia ja mahdollisuuksia toiminnalle, mutta tilaa 

myös muokataan. Päiväkodissa pöytiä ja muita huonekaluja voidaan järjes-

tellä eri muotoihin ja paikkoihin. Erilaisia virikevälineitä ja – materiaaleja, sekä 

esimerkiksi leikkinurkkauksia, voidaan sijoittaa ryhmähuoneisiin. Ryhmätilo-
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jen seiniä, pöytiä ja ikkunalautoja voidaan koristella lasten tekemin kuvin ja 

lasten muin töin, tekstiileillä ja viherkasveilla. Ympäristöllä on merkittävä rooli 

siinä, että oppimiselle olisi optimaaliset mahdollisuudet. (Brotherus 2004, 9) 

3. ESIOPETUS 

Päiväkotitoiminnalla on maassamme pitkät perinteet. Lastentarhanopettajia 

on koulutettu yli 100 vuotta. Lastentarhatoiminta on alusta asti sisältänyt las-

ten kehitystä tukevat pedagogiset tehtävät ja tavoitteet sosiaalisen toiminnan 

rinnalla. Yhteiskunnalliset muutokset ja niihin liittyvät tarpeet nostivat 1900-

luvun puolivälistä lähtien päivähoidolliset kysymykset yhä keskeisemmiksi, ja 

hoidollinen, perhettä auttava näkökulma painottui myös ensimmäisessä päi-

vähoitolaissa (1973/36). Syntyi laajaa kehittämistoimintaa useista eri näkö-

kohdista. (Lummelahti 2001) 

Ensimmäiset esiopetuskokeilut tehtiin 1960-luvun loppupuolella. Valtakunnal-

linen esiopetuskokeilu alkoi 1970-luvun alussa. Esiopetuksen kokeilujakso ei 

johtanut varsinaisiin ratkaisuihin, ja esiopetus saikin olla rauhassa uudistuk-

silta ja kehitykseltä 1970-luvun kokeilujen jälkeen. Kiinnostus esiopetusta 

kohtaan alkoi kuitenkin elpyä 1990-luvulla. Vuoden 1996 alussa voimaan tul-

lut uudistettu päivähoitolaki velvoitti kunnat tarjoamaan esiopetusta kaikille 6-

vuotiaille. Samana vuonna opetushallitus vahvisti esiopetukselle valtakunnal-

liset opetussuunnitelman perusteet. Lain myötä esiopetukseen osallistuvien 

lasten määrä kasvoi. Uusi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet il-

mestyi joulukuussa 2000, ne tuli ottaa käyttöön viimeistään vuonna 2002. 

(Alho-kivi 1999, 10–15; Brotherus 2004, 2-4; Lummelahti 2001.) 

Esiopetusta käsitteenä on käytetty hyvin kirjavasti. Esiopetuksella on saatettu 

tarkoittaa milloin 3–6-vuotiaiden opetusta, milloin 0–6-vuotiaiden opetusta ja 

myös pelkästään kuusivuotiaiden opetusta. Nyttemmin termi on vakiintumas-

sa tarkoittamaan nimenomaan kuusivuotiaille tarjottavaa opetusta (Kuvio2). 

Tässä työssä katson varhaiskasvatuksen käsittävän ikävuodet 0-7 ja esiope-
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tuksella tarkoitan vuotta ennen oppivelvollisuutta tarjottavaa maksutonta var-

haiskasvatuspalvelua. (Peltonen 2002, 82 – 84.) 

 

 

Kuvio 2. Esiopetuksen määrittely (Peltonen 2002, 83). 

 

 

 

3.1 Esiopetusta ohjaavat asiakirjat 

Jo 1960-luvulta asti on Suomessa ollut erilaisia esiopetuskokeiluja, mutta 

vasta 16.2.1996 annettiin esiopetukselle ensimmäiset omat opetussuunni-

telman perusteet. Tämä koski kuitenkin vain peruskoulussa toteutettavaa 

esiopetusta, sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa tapahtuva päivähoi-

don esiopetus jäi valtakunnallisten perusteiden ulkopuolelle. (Peltonen 2002, 

82) 

Vuoden 1996 esiopetuksen opetussuunnitelmassa lähtökohtana on lapsikes-

keisyys, jolloin lapsen asema ja lapsuus huomioidaan itseisarvoisena elä-

mänvaiheena. Leikin ja oppimisen ympäristöt korostuivat.  Monissa kunnissa 

omia esiopetussuunnitelmia alettiin työstää vasta 1996 esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet -asiakirjan jälkeen, poikkeuksina olivat esiopetusko-

keilukunnat. Kunnat järjestivät esiopetuksen hyvin eri tavoin ja erilaisiin ope-

tussuunnitelmiin perustuen. Näin eri kuntien lapset olivat toisiinsa verrattuina 

erilaisessa asemassa. (Peltonen 2002, 83) 
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Vuonna 1999 voimaan tullut uusi koululaki (Uusi koululainsäädäntö 1.1.1999) 

edellytti maksuttoman 700 tunnin esiopetuksen järjestämistä kaikille kuusi-

vuotiaille. Tämä taas vaati opetussuunnitelman perusteiden uusimista. Ope-

tushallitus uudisti opetussuunnitelman perusteet vuonna 2000. Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2000 korostaa lapsen kasvun edistämistä ih-

misyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Oppi-

misympäristön on tuettava monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä 

annettava mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. (Peltonen 2002, 84) 

Vuonna 2003 Stakes laati yhdessä eri asiantuntijatahojen kanssa Varhais-

kasvatussuunnitelman, Vasun.  Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuk-

sen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa. Sen pohjana ovat valtioneu-

voston periaatepäätöksenä 28.2.2002 hyväksymät Varhaiskasvatuksen val-

takunnalliset linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämän ja valvo-

man varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. 

(Peltonen 2002, 84) 

3.2 Esiopetuksen tavoitteet 

Ympäristön tarkoitus on osaltaan tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Kiinnittä-

mällä huomiota ympäristön suunnitteluun voidaan edesauttaa esiopetukselle 

asetettujen tavoitteiden toteutumista. Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet (2000, 7) määrittelee esiopetuksen tavoitteet seuraavasti:  

”Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, ke-

hitys- ja oppimisedellytyksiä. Siinä tuetaan ja seurataan fyysistä, psyykkistä, 

sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä sekä ennalta ehkäistään 

mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.” 

Esiopetuksen tehtävä on edistää lapsen kehitystä ja tukea häntä oppimaan 

jokapäiväisessä elämässä tarvittavia valmiuksia ja taitoja. Tavoitteena on siis 

erityisesti metakognitiivisten taitojen ja oppimaan oppimisen taitojen omak-

suminen. (Lummelahti 2001) 

http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/paosisallys139.htm
http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/paosisallys139.htm
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Koska esiopetus on osa varhaiskasvatusta, käytän työssäni lähteenä myös 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2005). Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden (2005, 7), ja näin ollen myös esiopetuksen, tavoite on edis-

tää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa sekä lisä-

tä varhaiskasvatushenkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhempien osalli-

suutta ja moniammatillista yhteistyötä eri palvelujen kesken. 

3.3 Oppimisympäristö esiopetusta ohjaavissa asiakir-

joissa 

Päiväkotien kulttuurinen ympäristö saa vaikutteita toisista päiväkodeista, var-

haiskasvatukseen liittyvistä suuntauksista ja säädöksistä sekä valtakunnalli-

sista ohjeista ja laeista (Raittila 2009, 246). Ohjaavat asiakirjat tuovat oman 

haasteensa oppimisympäristön rakentamiselle varhaiskasvatuksessa. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 17) puhutaan varhaiskasva-

tusympäristöstä ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2000, 8) 

terminä käytetään oppimisympäristöä. Molemmissa asiakirjoissa sen katso-

taan sisältävän fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Esiopetuksen op-

pimisympäristöllä tarkoitetaan lisäksi kognitiivista ja emotionaalista ympäris-

töä. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppimisympäristöstä pu-

huttaessa painottuu vuorovaikutus ja ilmapiiri. Tässä työssä keskityn kuiten-

kin fyysiseen ympäristöön ja siihen, miten lapset sen kokevat. 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöön kuuluvat rakennetut tilat, lähiympä-

ristö sekä erilaiset materiaalit ja välineet. Kun ympäristö suunnitellaan jousta-

vaksi, sitä voidaan muuttaa kulloistenkin tarpeiden mukaan. Oppimiseen in-

nostava monipuolinen ja joustava ympäristö herättää lapsissa mielenkiintoa, 

kokeilunhalua ja uteliaisuutta sekä kannustaa lasta toimimaan ja ilmaise-

maan itseään. Oppimisympäristön varustus tukee myös lapsen kehittymistä 

nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi. Hyvä oppimisympäristö on terveel-

linen ja tukee monipuolisesti lapsen turvallisuutta. Oppimisympäristön tulee 

olla myös esteettisesti miellyttävä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet 2000, 8; Varhaiskasvatus-suunnitelman perusteet 2005, 17–18) 
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Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön suunnittelussa tulisi ottaa huomioon 

sekä toiminnalliset että esteettiset näkökulmat. Hyvin suunniteltu ja rakennet-

tu ympäristö on viihtyisä. Se myös kannustaa lasta leikkimään, tutkimaan, 

liikkumaan, toimimaan ja ilmaisemaan itseään monin eri tavoin. Lapset voivat 

osallistua tilojen ja välineiden suunnitteluun osana erilaisten sisältöjen ja 

teemojen toteuttamista. Tilojen suunnittelulla voidaan edesauttaa erilaisten 

vertaisryhmien toimintaa. Hyvin suunniteltu oppimisympäristö varhaiskasva-

tuksessa kannustaa toimimaan pienryhmissä. (Esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteet 2000, 8; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 17–

18) 

3.4 Oppiminen esiopetuksessa 

Oppiminen on aikuisen näkökulmasta arvokas asia esiopetuksessa. Tässä 

työssä tutkin lasten kokemuksia fyysisestä ympäristöstään ja vertaan kohtaa-

vatko lasten näkemykset ja aikuisten esiopetusta ohjaaviin asiakirjoihin kir-

jaamat oppimisympäristöä koskevat seikat.  

Lapsi on luonnostaan aktiivinen, utelias ja kokeilunhaluinen. Hän oppii, 

vaikkei häntä varta vasten opetettaisikaan. Lapsi oppii itsestään ja ympäris-

töstään tutkimalla, kysymällä, vertaamalla, kuuntelemalla, pohtimalla ja ha-

vainnoimalla. Lapsi tarkkailee ympäristöään ja siinä toimivia ihmisiä. Kiinnos-

tuksen kohteet syntyvät toiminnan, havainnon ja kokemuksen kautta aluksi 

kokonaisvaltaisesti, vähitellen eriytyen. (Brotherus 2004, 7) 

Nykyistä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa vallalla olevaa oppimiskäsi-

tystä kutsutaan kognitiiviseksi, tarkemmin sanottuna konstruktivistiseksi. Ny-

kyinen oppimiskäsityksemme näkee lapsen oman oppimisensa subjektina, 

rakentajana, ja puhutaan konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä. Tosin 

opettajallakin on oma tärkeä tehtävänsä oppimisen ohjaajana. Vielä muuta-

ma vuosikymmen sitten opetus nähtiin pitkälti tiedon siirtämisenä opettajalta 

oppilaalle ja taitojen harjoittelemisena. Tavoitteet olivat hyvin yksityiskohtaisia 

ja tarkasti etukäteen laadittuja. Oppimista sinänsä ei nähty taitona. (Brothe-

rus 2004, 7; Rauste-Von Wright 1994,18; Von Wright 1996, 10) 
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Näkemys oppijasta oman toimintansa aktiivisena rakentajana edellyttää, että 

tavoitteet asetetaan oppimisympäristölle, jotta oppijoilla olisi riittävät mahdol-

lisuudet vaikuttaa omaan oppimiseensa. Perinteisesti tavoitteet on asetettu 

lapselle aikuiset määrittelevät etukäteen yksityiskohtaisesti, mitä lapsen pitää 

oppia. Uusi oppimisnäkemys asettaa tavoitteet opetusmenetelmille, materi-

aalille ja yhteisölle, jolloin annetaan lapselle mahdollisuus itse vastata omas-

ta oppimisestaan, olla ajatuksineen, tunteineen ja toimintoineen mukana ko-

ko oppimis-opettamisprosessissa. Ongelmana on aikuisen vaikeus tavoittaa 

lapsen kysymyksiä, pohdintoja ja mielenkiinnon kohteita, koska perinteinen 

kasvatus ja opetus eivät ole kehittäneet kasvattajassa näitä kykyjä. (Riihelä 

1993, 26) 

Kognitiivisen psykologian näkökulmasta ympäristö toimii ihmisen oppimisen 

lähteenä. Oppimisympäristön tulee tukea aistimusten rekisteröinnin vaihees-

sa ihmisen tarkkaavaisuuden suuntaamista ja aktiivista etsimistä. Ympäristön 

suunnittelussa tulisi huomioida oppijan aikaisemmat kokemukset, koska ne 

ohjaavat ympäristöön suuntautuvaa tiedonhankintaa. (Manninen ym. 2007) 

3.5 Lapselle ominaiset tavat toimia 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005, 18–22) määrittelee lapselle 

ominaisiksi tavoiksi toimia liikkumisen, leikkimisen, tutkimisen, taiteellisen 

kokemisen ja ilmaisemisen sekä kielen. Oppimisympäristön tulisi siis tukea 

näitä lapselle ominaisia tapoja toimia. Mitä vaaditaan varhaiskasvatuksen 

oppimisympäristöltä, jotta esiopetuksessa oleva lapsi pääsisi liikkumaan, 

leikkimään, tutkimaan, taiteilemaan ja ilmaisemaan itseään parhaassa mah-

dollisessa ympäristössä? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden määrit-

telemät lapselle ominaiset tavat toimia vaatisi tarkempaa perehtymistä erilai-

siin tutkimuksiin. Painotan tutkimuksessani kuitenkin lasten ympäristökoke-

muksia ja fyysisen ympäristön merkitystä lapsille, enkä perehdy työssäni tätä 

lukua laajemmin lapselle ominaisiin tapoihin toimia. 
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3.5.1 Leikki 

Fyysisen leikkiympäristön huomiointi varhaiskasvatuksessa on tärkeää, kos-

ka ympäristön laadulla on olennainen merkitys lapsen leikille. Leikkejä voi-

daan pitää merkityksellisenä oppimista edistävänä toimintana, jossa oppimi-

nen tapahtuu luonnostaan ja huomaamatta. Leikeissä myös ympäristöllä on 

tärkeä, keskeinen rooli. Leikki tarvitsee rakentuakseen erilaisia esineitä, pai-

kan sekä mahdollisesti ympärille ihmisiä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Fyy-

sisen tilan tulisi antaa mahdollisuus leikkimiseen ja sallia leikkiminen. Leik-

kiympäristössä sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus ja toimijoiden aktiivinen 

rooli ovat toiminnan onnistumisen kulmakiviä. Leikkiympäristö muistuttaakin 

monilta osin hyvää oppimisympäristöä. (Manninen & Co. 2007, 94–97.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 22) mukaan varhaiskasva-

tukseen kuuluu olennaisena osana leikkiympäristön tietoinen luominen, yllä-

pitäminen ja uudistaminen. Rikkaan ja houkuttelevan leikkiympäristön raken-

taminen vaatii kasvattajilta tietämystä ja asiantuntemusta lasten leikin kehi-

tysvaiheista ja leikkikulttuurista. Leikkiympäristön muokkaamisessa tulisi ot-

taa huomioon myös lasten ajankohtaiset kiinnostuksen aiheet ja lasten olisi 

päästävä osallistumaan ympäristön ylläpitämiseen ja uudistamiseen kykyjen-

sä mukaan.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005, 22) kehottaa ottamaan sekä 

sisä- että ulkotilojen suunnittelussa huomioon lasten iän ja kehityksen sekä 

erilaisten leikkien vaatimat aika-, tila- ja välineratkaisut. Välineiden tulisi olla 

monipuolisia sekä muunneltavissa, ja niiden määrän pitäisi olla riittävä. Leik-

kiympäristöä on hyvä laajentaa lähiympäristöön ja luontoon mahdollisuuksien 

mukaan. 

Björklidin (2005, 35) mukaan varhaiskasvattajat uskovat hyvällä pedagogii-

kalla voitavan korvata fyysisen ympäristön puutteita. Björklid kuitenkin huo-

mauttaa, että fyysiseen leikkiympäristöön on tärkeä kiinnittää huomiota sen 

vuoksi, että lapset kokevat ympäristön erilailla kuin aikuiset. Lasten kokemus 

on paljon kokonaisvaltaisempi. Lapsi kokee ympäröivät tilat kaikilla aisteil-

laan. Lasta kiehtovat tilan ulkomuodon lisäksi mm. materiaalit, värit ja tuok-
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sut. Lapsi myös näkee tilat usein avoimempina ja muuttuvaisempina kuin 

aikuiset. Tämän vuoksi lapset tulisi myös Björklidin (2005) mielestä ottaa mu-

kaan leikkiympäristöjen suunnitteluun. Lapsen silmin tila voi saada aivan toi-

senlaisia mahdollisuuksia kuin aikuisen näkökulmasta katsottuna.  

Eräs tärkeimmistä hyvän leikkiympäristön ominaisuuksista Björklidin (2005, 

35) mukaan on, että se tukee lasten omatoimisuutta. Ympäristö tulisi siis ra-

kentaa siten, että lapset voisivat toimia mahdollisimman itsenäisesti. Björklid 

toteaa myös ympäristön esteettisyydellä olevan merkitystä. Ympäristön es-

teettisyys vaikuttaa lasten, kuten aikuistenkin, hyvinvointiin ja tätä kautta 

myös oppimiseen.  

Leikki- kuten muunkin oppimisympäristön suunnitteluun tulee varhaiskasva-

tuksessa kiinnittää huomiota ja panostaa aikaa, sillä Björklidin (2005, 35) tut-

kimus osoittaa, etteivät lapset tutki ympäristöä eivätkä leiki, jos he kokevat 

ympäristön epäkäytännölliseksi, turvattomaksi ja virikkeettömäksi. Näin puut-

teellinen leikkiympäristö saattaa ehkäistä lapsen fyysistä, kognitiivista ja so-

siaalistakin kehitystä. Hyvä leikkiympäristö taas innostaa lasta oppimaan.  

3.5.2 Muut lapselle ominaiset tavat toimia 

Liikunnan ja terveyden lähtökohtana on käsitys siitä, että monipuolinen fyysi-

nen toiminta ehkäisee sekä lukemis- ja kirjoittamishäiriöitä että se voi korjata 

lapsen myöhästynyttä kehitystä. Liikunta ja terveys myös lisäävät lapsen tie-

toja oman kehon toiminnasta ja ympäristöstä. Liikunnan tavoitteina ovat eri 

liikuntamuotojen oppiminen ja liikunnasta iloitseminen sekä siihen myöntei-

sesti asennoituminen. Lisäksi tavoitteissa korostetaan yhteistyön ja sääntöjen 

merkitystä, musiikkiliikuntaan osallistumismahdollisuutta sekä liikuntaperin-

teeseen tutustumista. (Brotherus 2004, 86–87.)  

Mitä vaaditaan ympäristöltä, joka tukee sekä lapsen omaehtoista että ohjat-

tua liikuntaa? Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 22 - 23) mu-

kaan ympäristön tulee olla sopivan haasteellinen, liikkumaan ja leikkimään 

motivoiva. Päiväkodin piha on lapsen keskeisin omaehtoisen liikkumisen lii-

kuntapaikka, joten sen tulee olla liikkumiseen houkutteleva. Liikuntavälinei-
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den tulee olla lasten käytettävissä myös päiväkodin sisätiloissa sekä ohjatun 

että omaehtoisen liikunnan ja leikin aikana. Ympäröivän luonnon ja alueen 

liikuntapaikkojen mahdollisuudet hyödynnetään. 

Luokittelun, vertailun ja järjestämisen avulla lapsi tutkii ja jäsentää ympäris-

tönsä esineitä, eliöitä, kappaleita, kuvioita, aineita ja ilmiöitä muotojen ja 

määrien sekä muiden ominaisuuksien perusteella. Positiivinen ja kannustava 

varhaiskasvatusympäristö tukee lapsen tutkivaa toimintaa. Tutkimiseen in-

nostava oppimisympäristö on monipuolinen. Se tarjoaa lasten käyttöön run-

saasti erilaisia lasten mielenkiintoa herättäviä materiaaleja ja välineitä. Lä-

hiympäristö ja luonto ovat oleellinen osa oppimisympäristöä puhuttaessa tut-

kimisesta lapsille ominaisena tapana toimia. Ympäristö tuo lasten ja aikuisten 

yhteiseen toimintaan tiedollisia ja kokemuksellisia aineksia. Monipuolinen ja 

joustava varhaiskasvatusympäristö mahdollistaa kaikkien aistien ja koko ke-

hon käytön tutkimisen, kokeilemisen ja oivalluksen välineinä. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2000, 11–12; Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 27–28.)  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 23 - 24) mukaan varhais-

kasvatusympäristössä lapsella on mahdollisuus kokea taiteellisia elämyksiä. 

Hänelle tarjotaan myös sekä aikaa että tilaa tutkia vapaasti taiteellisia mate-

riaaleja, ideoita ja käsitteitä sekä harjoittaa monipuolisesti taitojaan. Ympäris-

tön esteettisyys sellaisenaan voi olla lapselle taide- elämys. Varhaiskasva-

tuksen oppimisympäristössä lapsen taiteellinen ilmaisu ja osaaminen pitäisi 

tuoda esille.  
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4. LAPSEN KUULEMINEN 

Yksi varhaiskasvatuksen tärkeimpiä ajatuksia on ollut kohdella lasta kunnioit-

taen ja arvostaa lapsen ainutkertaista näkemystä maailmasta (Jalongo, 

Stevenson, Davis & Stanek 2010, 1-3). Miten lasten mielipiteet ja ajatukset 

saataisiin aikuisten näkyville? Mikä olisi menetelmä, jolla lapsi voisi ilmaista 

itseään niin, että aikuisen vaikutus olisi mahdollisimman pieni?  

Lapsen kuulemista voidaan Tauriaisen (2000) mukaan katsoa ainakin kah-

desta näkökulmasta: sosiologisesta ja pedagogisesta. Aikuisen näkökulmas-

ta lapsuus on usein valmistautumista tulevaan aikuisuuteen eikä lapsuutta 

nähdä sinällään arvokkaana. Myös Robert Mackay (1991, 27 - 28) kritisoi 

vallalla ollutta sosiaalistumisen käsitettä, jonka mukaan lapsi on maailmassa 

aikuisten armoilla, jossa aikuinen muokkaa lapset haluamaansa muotoon. 

Mackay tarjoaa esimerkkejä siitä, kuinka paljon lapset osaavat ja tietävät asi-

oita, joita aikuiset eivät ole heille opettaneet. Lapsi ei myöskään ole vain 

puutteellinen aikuinen, eikä aikuisuus ole lapsuuden päämäärä. Mackayn 

(1991, 32) mukaan lapset voidaan nähdä sinällään täysin sosiaalisina olen-

toina. Hän tuo esille aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksen vaikeuden kulttuu-

risten erojen vuoksi. Opettajat ja muut aikuiset ovat kulttuurisesti vieraita las-

ten maailmassa. Wakslerin (1991, 68) mielestä aikuinen ei voi tutkia lapsuut-

ta aikuisen roolista, vaan hänen täytyy päästä sisään lasten maailmaan. Hy-

vä esimerkki tästä olisi Mandellin (1991, 43) tutkimus, jossa hän pyrki ‖vähi-

ten aikuinen‖-rooliin. Tutkimuksen tekeminen lasten kanssa vaatii tutkijalta 

luovuutta ja joustavuutta. Mandellin näkemys on saanut myös kritiikkiä. 

Strandellin (2010, 96 - 97) mukaan nykyään korostetaan enemmänkin sitä, 

että lasten ja aikuisten välisiä valtasuhteita ei voi väheksyä, ja että tutkijalla 

on eettinen ja metodologinen vastuu ottaa valtasuhde huomioon. Auktoriteet-

tieroa kuitenkin voi, ja pitääkin, pyrkiä pienentämään ja lähestymään lapsia 

mahdollisimman tasa-arvoisesti. Tietty joustavuus ei Darbyshiren, McDougal-

lin ja Schillerin (2005, 428) mielestä ole metodologisesti huolimatonta, vaan 

tärkeä elementti tutkijan ja lapsen välisessä suhteessa. 
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Näkökulma lapsuudesta on, varsikin lapsuudentutkijoiden keskuudessa, 

muuttunut viime aikoina. Ajatus siitä, että lapsella on näkemyksiä ja mielipi-

teitä, niin kuin aikuisellakin, on vahvistumassa. Yhä enemmän tutkimuksissa 

pyritään kuulemaan lasta ja saamaan lapsen todelliset mielipiteet ja ajatukset 

esille, ilman aikuisen manipulointia. Tänä päivänä tutkijoiden mielenkiinto 

kohdistuu enemmän lasten kanssa tutkimiseen, ei tutkita enää niinkään lap-

silla tai lapsia. (Einarsdottir 2005, 525). Nykyään puhutaan tutkimisesta las-

ten kanssa, kun tavoitellaan lasten mielipiteitä ja näkemyksiä (Corsaro & Mo-

linari 2000). Clark ja Moss (2001) tosin huomauttavat, että vaikka on tullut 

yleisemmäksi puhua lasten näkökulmasta tutkimuksissa, retoriikka silti usein 

päihittääkin käytännön.  

Huomioon otettava seikka tutkittaessa ympäristöä lapsen näkökulmasta on 

myös lapsen fyysinen koko. Aikuisen toimivaksi suunnittelema ympäristö ei 

välttämättä näytä toimivalta lapsen tasolla. On tärkeää selvittää, miltä lapsen 

maailma näyttää lapsen silmien korkeudelta katsottuna. (Martin 2004, 82.) 

Miten lapsen kuuleminen sitten tapahtuu? On tärkeää tiedostaa, että lapsen 

kuuleminen on prosessi, joka ei rajoitu vain puhuttuun kieleen (Clarke & 

Moss 2001). Uudenlainen näkökulma lapseen ja lapsuuteen vaatii uudenlai-

sia tutkimusmenetelmiä. Tutkijan täytyy päästä lähemmäs lasten maailmaa 

saadakseen todellisen kuvan lapsen ajatuksista. On myös huomioitava, että 

erilaiset lapset vaativat erilaisia lähestymistapoja. Tutkimus on luova prosessi 

ja aineiston kerääminen lasten kanssa vaatii tutkijalta luovuutta. Tutkijan roo-

liin kuuluu, kuuntelemisen lisäksi, johtopäätösten tekeminen, merkitysten 

konstruoiminen ja kysymyksiin vastaaminen. (Einarsdottir 2005, 525–526; 

Einarsdottir 2007,198–199; Dockett & Perry 2010; Clarke & Moss 2001.) 

Uudenlaisia menetelmiä on kehitetty, jotta lapset voisivat ilmaista itseään, 

ajatuksiaan ja mielipiteitään myös nonverbaalisin keinoin, käyttäen esimer-

kiksi valokuvausta, musiikkia, videota tai piirustuksia. Clarkin ja Mossin 

(2001) kehittämä ‖Mosaic Approach‖ käyttää hyväkseen useaa tutkimusme-

netelmää. Siinä esimerkiksi haastatteluja ja havainnointia käytetään yhdessä 

lasten ottamien valokuvien kanssa. Myös piirtämistä on käytetty tutkimusme-

netelmänä selvitettäessä lasten näkemyksiä ja kokemuksia. Lapsia on kuun-
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neltu heidän piirtäessään kiinnittäen huomiota lasten selostuksiin ja tulkintoi-

hin. (Einarsdottir 2005, 526; Einarsdottir 2007,199; Dockett, Perry 2010.) 

Konsultatiivinen ja osallistava, mutta osallistujalle vapaaehtoinen, lähestymis-

tapa on hyvä keino kerätä arvokasta informaatiota lapsilta. Erilaisten mene-

telmien käyttö lisää lasten valinnanmahdollisuutta ja säilyttää lapsilla hallin-

nan siitä, miten osallistua ja mitä sanoa. On epätodennäköistä, että vain yh-

den tutkimusmenetelmän käyttö olisi yhtä tehokas keino kerätä tutkimusai-

neistoa lapsilta. (Darbyshire, ym. 2005, 424.) 

Valokuvauksella tutkimusmenetelmänä on todettu olevan monia etuja lasten 

kanssa käytettäessä. Kun lapselle annetaan käyttöön kamera, lisääntyy lap-

sen valta aikuiseen nähden, koska he saavat valita kuvaamansa kohteet. 

Kohteet, jotka ovat heille tärkeitä. Lapsi johtaa toimintaa, eikä tutkija voi vai-

kuttaa siihen, millaisia kuvat ovat. Käyttämällä lasten ottamia kuvia tutki-

musmateriaalina tai haastattelun pohjana voidaan varmistaa että painopiste 

on lapsen näkökulmassa. Kun käytetään muita, kuin verbaalisia menetelmiä 

voidaan hyödyntää lasten vahvuuksia. Varsikin pienten lasten kohdalla ver-

baali viestintä ei ole välttämättä vielä sillä tasolla, että lasten mielipide tai aja-

tus saataisiin varmasti huomioitua. Kuvia tai muita nonverbaaleja tapoja apu-

na käyttäen lapsen ei tarvitse luottaa ainoastaan verbaaliin viestintään, vaan 

lapsi voi hyödyntää myös kuvia. Valokuvauksen käyttämistä tutkimusmene-

telmänä tukee myös se, että se ei vie liikaa aikaa, joten lapset eivät ehdi pit-

kästyä. Lisäksi valokuvaus on lapsista usein hauskaa. Myös luottamus lap-

sen ja tutkijan välillä kehittyy positiivisesti, kun kamera uskotaan lapsen hal-

tuun ja lapsi saa kuvata sillä mitä haluaa. (Einarsdottir 2005, 527–528; 

Stephenson 2009, 132–133.)  
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5. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKY-

SYMYKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä fyysisessä ympäristössä on 

merkityksellistä esiopetusikäiselle. Tarkastelen millaisia merkityksiä lapset 

liittävät esiopetuksen fyysiseen ympäristöön ja vertaan niitä ohjaavien asia-

kirjojen, kuten varhaiskasvatussuusuunnitelman ja esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden, ohjeisiin fyysisestä ympäristöstä. 

Tutkimuskysymykset ovat:  

- Mikä on esiopetusikäiselle lapselle merkityksellistä fyysisessä varhais-

kasvatusympäristössä? 

- Kohtaavatko lapsen näkemykset ja ohjaavien asiakirjojen antama ohjeis-

tus oppimisympäristöstä? 
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6. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tarkoituksena on selvittää lasten tapa nähdä ympäristönsä. Pohdin mikä olisi 

oikea tutkimusmenetelmä, jotta lasten ajatukset ja mielipiteet saataisiin esiin 

mahdollisimman aitoina. Darbyshire, ym. (2005, 419) toteavat, että sopivin 

tapa selvittää alle kahdeksanvuotiaiden lasten ajatuksia olisi hankkia epäsuo-

raa tietoa kysymällä lasten vanhemmilta tai kasvatuksen ammattilaisilta. Us-

kon kuitenkin, että myös pienillä lapsilla on mielipiteitä ja ajatuksia, jotka on 

mahdollista selvittää sopivilla tutkimusmenetelmillä. Perustan tutkimukseni 

Einarsdottirin (2007) ajatukseen, että lapsilla, kuten aikuisillakin, on omat nä-

kökulmansa, kyky ilmaista ajatuksensa ja oikeus tulla kuulluksi. Lapset kui-

tenkin eroavat aikuisista monin tavoin. Nämä erot tulee huomioida tutkimus-

menetelmissä. Lapset pystyvät puhumaan omasta puolestaan, kun tutki-

musmenetelmät ovat oikeanlaisia. Myös Ritala-Koskinen (2001) uskoo sosi-

aalisen todellisuuden näyttäytyvän lasten näkökulmasta erilaiselta kuin aikui-

sen. Tästä syystä aito lapsinäkökulma edellyttäisi, että tieto saadaan suoraan 

lapsilta eikä muiden tahojen välittämänä. On tietenkin totta, kuten Ritala-

Koskinen (2001) toteaa, että vaikka lasten kuunteleminen sisältyy tutkimuk-

seen, tutkija konstruoi kuitenkin tietoa aina omasta näkökulmastaan, aikuisen 

näkökulmasta. 

Tämä tutkimus on aloitettu syksyllä 2010. Tämän tutkimuksen kohteena ovat 

kahden hyvinkääläisen esiopetusryhmän lapset. Ryhmät toimivat kahdessa 

eri päiväkodissa: Hiidenkiukaan ja Metsäkuusen. Kaksi edellä mainittua päi-

väkotia muodostavat Hiidenkiukaan päivähoidon. Ryhmissä on 22 lasta, Hii-

denkiukaalla 15 ja Metsäkuusessa seitsemän, joista tutkimukseen osallistui 

yhteensä 18, Hiidenkiukaalta 14 ja Metsäkuusesta neljä. Tutkimus tehtiin 

esiopetusryhmässä yhdessä lasten kanssa. Aineisto kerättiin antamalla las-

ten valokuvata ympäristöään sekä haastatellen lapsia, käyttäen lasten otta-

mia kuvia keskustelun tukena. Näin yhdellä tavalla hankittu tieto täydentää 

toisella lailla hankittua. 

Kvalitatiivisen tutkimuskäytännön mukaan pyrin läheiseen vuorovaikutukseen 

tutkittavien kanssa. Tutkin ilmiötä luonnollisessa ympäristössään, päiväkotien 
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esiopetusryhmissä. Laadullinen tutkimus on yhteisesti rakennettu projekti, 

joka heikkenee, mikäli tutkija pettää yhteistyökumppaniensa luottamuksen. 

Tutkijan on onnistuttava pääsemään sisään yhteisöön, jossa tutkimus tapah-

tuu. (Munter & Siren-Tiusanen 1999, 177–182; Nuikkinen 2008, 27–28) 

6.1 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 

Lasten kykyä osallistua tutkimukseen ja ilmaista mielipiteitään on epäilty 

(Darbyshire, ym. 2005 419–420), mutta kvalitatiivinen tutkimusmetodiikka ja 

monipuoliset aineistonkeruumenetelmät ovat avanneet mahdollisuuden lap-

sen näkökulman huomioimiseen (Einarsdottir 2007, 201–202). Uudenlainen 

näkökulma lapseen ja lapsuuteen vaatii uudenlaisia tutkimustapoja. Siksi 

päädyin valokuvaukseen. Einardottirin (2005) tutkimus osoittaa, että kameran 

ja lasten ottamien valokuvien käyttäminen on varteenotettava menetelmä kun 

halutaan selvittää lasten näkökulmaa esikouluympäristössä.  

Valokuvauksen lisäksi käytin tutkimusmenetelmänä ryhmähaastatteluja. Ei-

narsdottirin (2005, 530) mukaan pelkät kuvat, ilman lasten selityksiä, kertoisi-

vat tutkijalle vain osittaisen tuloksen. Haastattelut, joissa lapset kertovat ja 

keskustelevat kuvista, ovat hyvin tärkeitä. Näissä haastatteluissa lasten nä-

kemyksistä saadaan enemmän tietoa. Myös Darbyshire, ym. (2005, 428–

429) toteavat, että lasten ottamat valokuvat, joita aikuinen tulkitsee tuo tutki-

mukseen aikuismaisen näkökulman. Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni on 

tuoda esille nimenomaan lasten kokemuksia ja ajatuksia. Siksi käytin mene-

telmänä myös lasten ryhmähaastattelua. 

Ritala-Koskinen (2001, 149 – 150) toteaa alle 11-vuotiaiden lasten olevan 

kielellisen kehitysvaiheen takia kaikkein haasteellisimpia haastateltavia. Täs-

sä tutkimuksessa käyttämäni haastattelutapa eroaa tavanomaisesta siinä, 

että lasten ottamat kuvat ohjaavat keskustelua. Lasten näkökulma on keski-

össä. Ryhmähaastattelu perustuu vuorovaikutukseen. Ryhmässä lapset voi-

vat auttaa toisiaan pohdinnoissa ja muistuttaa yksityiskohdista. On todennä-

köistä, että vastaukset pysyvät todenmukaisina, kun haastateltavia on 

enemmän kuin yksi. Ryhmässä lapsi tuntee olonsa turvallisemmaksi kuin 
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yksin vieraan aikuisen kanssa. Ryhmässä lapsilla on myös enemmän vaiku-

tusvaltaa. Ryhmähaastattelun päätarkoitus on mahdollistaa ja sallia lasten 

keskustella ja tuoda asioita esiin omin sanoin, oman ymmärryksen, havainto-

jen ja kokemusten kautta. (Einarsdottir 2007, 200; ym. 2005, 420–422.)  

Tutkimuksessa on etnografisia piirteitä. Etnografinen tutkimus on tutkimus-

strategia, jonka tavoitteena on kuvata ja selittää ihmisten toimintaa heidän 

ympäristössään tai ryhmän jäsenten tulkintoja ja käsityksiä ympäristöstään ja 

toiminnastaan. Etnografisessa tutkimuksessa selvitetään kokonaisvaltaisesti 

tiettyä ilmiötä, eikä niinkään testata ilmiötä koskevia hypoteeseja. Etnografi-

sessa tutkimuksessa tutkitaan pientä tapausten joukkoa, kuten esiopetus-

ryhmän lapsia, ja analysoidaan aineistoa etsien siitä toiminnan merkityksiä ja 

kuvataan niitä kielellisesti. Tutkimuksessa tavoitellaan tutkittavien omaa nä-

kökulmaa. Aineisto kerätään osallistumalla tutkimuskohteen elämään katsel-

len, kuunnellen ja kysellen. Strategia tähtää tutkimuskohteen kokonaisvaltai-

seen ymmärtämiseen ja kuvaamiseen ja sen lähtökohdat perustuvat ihmisten 

ja ympäristön monipuoliseen havainnoimiseen. Havainnoiminen tapahtuu siis 

fyysisenä läsnäolona lasten ympäristössä ja konkreettisissa vuorovaikutusti-

lanteissa tutkittavien ihmisten kanssa. (Bath 2009, 218 – 219; Munter & Si-

ren-Tiusanen. 1999, 182–184.)  

Laadullisessa haastattelussa käytetään Munterin & Siren Tiusasen. (1999, 

185–186) mukaan strukturoidun kysymysvalikoiman sijasta teemoja tai kiin-

nostuksen kohteita, jotka suuntaavat keskustelua. Tarkoituksenani ryhmä-

haastatteluissa olikin antaa lasten keskustella ottamistaan kuvista, sekä ohja-

ta ja kehittää keskustelua lasten antaman suunnan mukaan, kuitenkin pyrki-

en saamaan vastauksen tutkimusongelmiini. 

6.2 Tutkimuksen kulku 

Tutkimuksessa mukana olleissa kahdessa päiväkodissa oli yhteensä 22 esi-

opetusikäistä lasta, joista tutkimukseen osallistui 18. Tutkimus aloitettiin pyy-

tämällä tutkimuslupa Hyvinkään varhaiskasvatuspäälliköltä, päiväkotien hen-

kilökunnalta ja tutkimukseen osallistuvien lasten vanhemmilta. Lapsille kerrot-
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tiin, että tutkimus on vapaaehtoinen ja sen saa myös keskeyttää niin halutes-

saan. 

Valokuvauspäivinä toimin yhden lapsen kanssa kerrallaan. Annoin lapselle 

kameran ja pyysin häntä esittelemään minulle päiväkotiaan. Samalla lapsi sai 

ottaa ympäristöstään kuvia. Kuvien määrä oli rajoitettu niin, että niistä pai-

koista, jotka lapsi koki mukaviksi ja tärkeiksi sai ottaa 2-3 kuvaa. Lisäksi lapsi 

sai ottaa 2-3 kuvaa paikoista, jotka olivat hänen mielestään tylsiä tai kurjia. 

En kuitenkaan ollut kovin ehdoton kuvien määrässä. Lasten ottamien kuvien 

määrät vaihtelivat kahdesta kahdeksaan lasta kohti. Yhteensä kuvia kertyi 

74. 

Kuten Einarsdottir (2007, 202) tutkimuksessaan huomioi, lapsi oli kierroksella 

johtaja kertoen tutkijalle, mikä heidän mielestään oli tärkeää ja mukavaa tai 

toisarvoista ja tylsää. Samalla myös keskustelimme lapsen kanssa päiväko-

dista ja sen ympäristöstä, sekä varsinkin paikoista, joista lapsi otti kuvat. 

Kun olin saanut kuvat kehitettyä palasin päiväkotiin ja tapasin lapset uudel-

leen, tällä kertaa 3-4 lapsen pienryhmissä. Käytin keskusteluissa kolmen tai 

neljän lapsen ryhmiä, koska tätä määrää suositellaan Einarsdottirin (2007, 

200) mukaan useissa tutkimuksissa. Myös Strandell (2010) toteaa, että pari- 

ja ryhmähaastatteluiden käyttäminen lapsia haastateltaessa on auktoriteet-

tieroa lieventävä ja valtasuhteen tasapainottamista edistävä asia. 

Koska esiopetusryhmien henkilökunta tuntee lapset, pyysin heitä jakamaan 

ryhmät valmiiksi ja huomioimaan lasten luonteenpiirteet niin, että jokaisella 

olisi mahdollisimman hyvä tilaisuus päästä kertomaan näkemyksiään. Ritala-

Koskisen (2001, 157 - 158) mukaan suuressa ryhmässä ääneen pääsevät ne 

lapset, jotka ovat halukkaita puhumaan, mutta ne, joille itsensä ilmaiseminen 

ryhmässä on vaikeampaa, jäävät varjoon. Muun muassa tästä syystä haas-

tattelin lapsia pienissä ryhmissä. 

Ensimmäinen tehtäväni oli saada lapset motivoitua keskusteluun. Ritala-

Koskisen (2001, 152 - 153) mukaan yksi askel haastateltavien motivoimiseksi 

ja luottamuksen saavuttamiseksi on kertoa, miksi lapsia haastatellaan ja mik-

si juuri heidän mielipiteensä ja tietonsa on tärkeää. Tätä tutkimusta tehdessä 
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lasten motivointi ei ollut vaikeaa. Valokuvat kiinnostivat lapsia ja he halusivat 

tulla katsomaan kuvia ja keskustelemaan niistä. Kiinnostuksen ja motivaation 

ylläpitäminen oli haastavaa. Lapset halusivat nähdä ottamansa kuvat, mutta 

kaikki eivät jaksaneet keskustella niistä kovin paljon. 

Haastattelukysymysten muotoilu on Ritala-Koskisen (2002, 153) mukaan tär-

keää. Liian abstraktien kysymysten tekemistä tulisi välttää ja pysyä mie-

luummin konkreettisella tasolla. Lasta ei kuitenkaan saa aliarvioida. Näytin 

lapsille kuvat, jotka he olivat ottaneet ja keskustelimme niistä; mitä kuvissa 

oli, miksi ne oli otettu. 

Lasten luvalla keskustelu nauhoitettiin ja litteroitiin. Olin teettänyt kuvista 

omat kappaleet myös lapsille kotiin vietäväksi. 

6.3 Aineiston analyysi 

Kuten Alasuutari (2001, 32) kirjoittaa, laadullinen tutkimus on periaatteiltaan 

‖arvoituksen ratkaisemista‖ vastakohtana määrällisen tutkimuksen luonnon-

tieteelliselle koeasetelmalle. Hänen mukaansa laadullinen tutkimus koostuu 

kahdesta vaiheesta, havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemi-

sesta (Alasuutari 2001, 39). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston analyysi alkaa usein jo aineistoa kerä-

tessä ja päättyy puhtaaksikirjoittamiseen. Tuomen ja Sarajärven (2009, 92) 

mukaan aineiston analyysi kannattaa kuitenkin aloittaa tekemällä päätös sii-

tä, mikä aineistossa kiinnostaa. Tämän jälkeen käydään aineistoa läpi etsien 

ja merkiten ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostuksen kohteisiin. Tässä tutki-

muksessa palasin aluksi tutkimusongelmien äärelle ja tarkensin sitä, mitä 

haluan tässä tutkimuksessa tuoda esille. Sen jälkeen aloin käydä läpi lasten 

ottamia kuvia ja ryhmähaastattelun litteroituja nauhoitteita. Tuomen ym. 

(2009, 92) mukaan seuraava vaihe aineistonanalyysissä on kerätä yhteen 

aineistosta merkityt asiat sekä luokitella ja teemoitella aineistoa. Tätä ohjetta 

seurasin myös omassa analyysivaiheessani. 
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Jo tehtävän annossa olin pyytänyt lapsia kuvaamaan sekä mieluisia että 

epämieluisia paikkoja. Niin kuvaustilanteissa kuin ryhmäkeskusteluissakin 

selvisi, että lapset olivat miettineet positiivisia ja negatiivisia perusteluja ku-

vaamilleen paikoille. Ennen varsinaista teemojen etsimistä ryhmittelin aineis-

toa jakamalla kuvia, lasten kuvaus- ja haastattelutilanteissa tuottamien ker-

tomusten perusteella, mieluisiin ja epämieluisiin. Etsin lasten kertomuksista 

perusteluja sille, miksi lapsi oli nimennyt paikan mieluisaksi tai epämieluisak-

si. Tuomen ym. (2009, 108–109) ohjeen mukaan redusoin aluksi litteroidun 

tekstin pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Sitten etsin ilmaisuista yhteneväisyyksiä ja 

niitä löydettyäni jaoin lasten perustelujen mukaan aineistoa edelleen mie-

luisien paikkojen osalta neljään alaluokkaan, jotka ovat 1) liikkumiseen liitty-

vät syyt, 2) leikkiin liittyvät syyt 3) sosiaalisuuteen liittyvät syyt 4) taiteelliseen 

kokemiseen ja ilmaisemiseen liittyvät syyt. Näiden alaluokkien sisään mah-

tuivat lähes kaikki lasten ottamat kuvat (48/49). Epämieluisien paikkojen osal-

ta toimin samoin ja jaoin lasten ilmaisemat perustelut neljään alaluokkaan. 

Ne ovat 1) lapsen tarpeisiin sopimattomaan tilaan liittyvät syyt, 2) vapaata 

toimintaa rajoittavat syyt, 3) sosiaaliset syyt, 4) toiminnan vaikeuteen liittyvät 

syyt. Näihin alaluokkiin mahtui 23/25 kuvaa. Kaksi kuvaa jäi ilman ryhmää 

tällä luokittelulla. 

Tämän aineiston ensimmäisen luokittelun jälkeen lähdin pohtimaan lisää päi-

värytmiä ja siihen liittyvää toimintaa. Päivärytmi rajoittaa lasten vapaata toi-

mintaa. Vapaata toimintaa rajoittava syy oli yksi, jonka nostin esiin lasten ne-

gatiivisista argumenteista. Halusin tietää, vaikuttaako päivärytmi lasten ko-

kemuksiin fyysisestä ympäristöstä. Esiopetuksessa päivärytmi luo rungon 

toiminnalle. Jaottelin aineistoa lasten ottamien kuvien ja kuvaustilanteissa 

sekä haastatteluissa esitettyjen kertomusten perusteella viiteen esiopetus-

päivän päivärytmiin liittyvään luokkiaan. Tutkin aineistosta, kuinka moni las-

ten ottamista kuvista liittyi 1) ruokailuun, 2) ohjattuun toimintaan, 3) ulkoiluun, 

4) lepoon ja 5) vapaaseen leikkiin. 

Tutkin aineistosta myös tyttöjen ja poikien kuvaamien paikkojen eroja, sekä 

päiväkotien pohjapiirustuksia apuna käyttäen eniten ja vähiten, tai ei lain-

kaan, kuvattuja paikkoja. Lasten ottamien kuvien tai haastatteluissa esiin tul-
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leiden seikkojen perusteella ei tästä aineistosta löytynyt tyttöjen ja poikien 

välillä merkittäviä eroja. Päiväkotien pohjapiirrosten tarkastelu osoitti, että 

lähes kaikkia tiloja, lukuun ottamatta henkilökunnan pukuhuoneita, oli kuvat-

tu. 

Toinen tutkimusongelmani koski sitä, kohtaavatko lasten fyysiselle ympäris-

tölle asettamat toiveet ja esiopetusta ohjaavien asiakirjojen varhaiskasva-

tusympäristöstä antama ohjeistus toisensa. Lähdin käsittelemään aineistoa 

teorialähtöisesti etsien lasten ottamista kuvista ja litteroiduista haastatteluista, 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 18–22) ‖lapselle ominaisia 

tapoja toimia‖. Etsin aineistosta kuvia tai mainintoja 1) liikkumisesta, 2) leik-

kimisestä, 3) tutkimisesta, sekä 4) taiteellisesta kokemisesta ja ilmaisemises-

ta. Vertasin aiheistosta löydettyjä luokkia myös kunnan varhaiskasvatus-

suunnitelmaan ja esiopetussuunnitelmaan, sekä yksikön omiin vastaaviin 

asiakirjoihin. Lisäksi etsin aineistosta mainintoja liittyen esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (2000,8-9) esitettyihin vaatimuksiin oppimisympä-

ristön osalta. 

6.4 Luotettavuuden ja eettisyyden pohdintaa 

Munterin ja Siren-Tiusasen (1999, 191–192) mukaan on olennaista että tutki-

ja tiedostaa omat tutkimuskohdetta koskevat arvonsa ja asenteensa tutki-

musta tehdessään.  

Eettiset kysymykset ovat nousseet aiempaa keskeisempään asemaan kai-

kessa tutkimustoiminnassa, niin myös lapsi- ja lapsuuden tutkimuksessa. 

Sen sijaan, että tietoa kysyttäisiin vanhemmilta tai muilta aikuisilta, käänny-

tään suoremmin lasten itsensä puoleen kun halutaan tietoa heidän elämäs-

tään. Lapsia on alettu pitää luotettavina informantteina ja heitä on jopa vedet-

ty mukaan kanssatutkijoiksi. Muuttuneet tavat lähestyä lapsia tutkimuksessa 

ovat osa laajempaa muutosta ajattelussa lapsista ja lapsuudesta. Huomio on 

alkanut lisääntyvässä määrin kohdistua lasten toimijuuteen ja sosiaaliseen 

osallistumiseen, jolloin näkemys lapsuudesta ja aikuisuudesta toistensa vas-



33 

 
takohtina on alkanut murentua. (Christensen, Prout 2002; Strandell 2005, 

33–34; Strandell 2010, 92–94.) 

Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa kahta tiedonhankintatapaa, valokuvausta 

ja ryhmähaastatteluja, jotka täydentävät toisiaan. Yhdestä lähteestä saatu 

tieto toimii toisen validiteettitarkistuksena (Clark 2010, 416; Munter & Siren-

Tiusanen 1999, 185). 

Tarkoitukseni tässä tutkimuksessa oli nimenomaan saada lapsen ääni kuulu-

viin ja selvittää, mitä mieltä lapsi on fyysisestä varhaiskasvatusympäristös-

tään. Etsin tutkimusmenetelmiä, joilla parhaiten tulisi lapsen aito mielipide 

esiin. Päädyin käyttämään kameraa tutkimusvälineenä. Lapset saivat itse 

kuvata heille tärkeitä asioita fyysisessä ympäristössä ja kertoa, sekä kuvaus 

että ryhmähaastattelutilanteessa, niihin liittyvistä merkityksistä. Tässä lasten 

ääni tuli kuuluviin. Analyysivaiheessa kipuilin kuitenkin sen tosiasian kanssa, 

että vaikka aineisto olisikin ‖lapsen ääntä‖ sen tulkinta tapahtuu kuitenkin ai-

kuisen, tutkijan, näkökulmasta. Jotkut tutkijat ovat käyttäneet lapsia apuna 

myös analyysia tehtäessä, mutta tässä tutkimuksessa analyysi on käytännön 

syistä pelkästään tutkijan tekemää. 

Laadullisen aineiston analyysi perustuu tutkijan aineistossa tärkeiksi tulkit-

semiin seikkoihin, jotka hän nostaa esiin aineistosta. Olen tehnyt tämän käsit-

telemällä aineistoa systemaattisesti ja dokumentoimalla menetelmäni huolel-

la, jotta ulkopuoliset lukijat voivat itse todeta analyysin ja tulkinnan luotetta-

vuuden. Näin myös tutkimuksen toistettavuus on tarvittaessa mahdollista. 

Luotettavuuteen pyrin myös käyttämällä kahta aineistonkeruumenetelmää, 

jotka täydensivät toisiaan; valokuvausta ja ryhmähaastattelua. (Tuomi ym.  

2009, 91–93, 140–142) 

Tutkimukseeni olen pyytänyt ja saanut luvat päivähoidon paikallishallinnolta, 

päiväkodin johtajalta ja henkilökunnalta sekä lastenvanhemmilta kirjallisena. 

Lapsille osallistuminen oli vapaaehtoista ja se kerrottiin heille. Kerroin lapsille 

myös, että osallistumisen voi halutessaan keskeyttää. Pyysin lapsilta luvan 

haastattelujen nauhoittamiseen. En ole tutkimuksessani käyttänyt lapsiin tai 

päivähoidon henkilökuntaan liittyviä henkilökohtaisia tietoja.   
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7. ESIOPETUSIKÄISELLE MERKITYKSELLISIÄ 

ASIOITA FYYSISESSÄ VARHAISKASVATUS-

YMPÄRISTÖSSÄ. 

Lapset valitsivat kuvattavat kohteet itsenäisesti. Kuvattuaan kohteen pyysin 

lasta perustelemaan, miksi kuva oli otettu. Lapset perustelivat kohteiden va-

lintaa positiivisilla ja negatiivisilla argumenteilla. Esittelen seuraavassa aineis-

ton analyysin tuloksena sitä, millaisiin ympäristöihin lapset näitä argumentteja 

liittivät ja mitä muuta he kohteista kertoivat. Haastattelu. ja muistiinpano lai-

nauksissa H tarkoittaa haastattelijaa, muut puhujat ovat tutkimuksessa mu-

kana olleita lapsia. Koostin lasten kaikkiin kuvattuihin kohteisiin liittämistä 

positiivisista ja negatiivisista argumenteista kuvion (kuvio 3). 

 

 

KUVIO 3. Positiivisten ja negatiivisten argumenttien prosentuaalinen määrä 
lasten ottamissa kuvissa 
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Kuten kuviosta kolme näkyy, lasten ottamissa kuvissa ympäristöön liitettyjä 

positiivisia argumentteja oli selvästi enemmän kuin negatiivisia. Muutama 

tutkimuksessa mukana ollut lapsi ei keksinyt kuvattavakseen yhtään kohdet-

ta, josta ei olisi pitänyt, kuten Janeten kommentista seuraavassa haastattelu-

lainauksessa voidaan huomata. 

H: Mä annan teille vielä nää kuvat, jotka ootte ottanu. Saatte vie-
dä ne kotiin 
S: Jes! 
K: Kato mä otin näistä… 
J: Hei, miks mulla on vaan kaks? 
H: Sä otit vaan kaks kuvaa. 
J: Nii, ei oo mitään tylsää 
H: Nii, sä kuvasit vaan kaks kivaa paikkaa 
(Haastattelu 2, päiväkoti 1) 

 

Oli myös tilanteita, joissa lapsi kuvasi sen, mitä sattui lähettyvillä olemaan, 

koska ei halunnut heittää kuvausmahdollisuutta hukkaan. Se, ettei kuvalle 

ollut perusteita selvisi kuitenkin sekä kuvaushetkellä lapsen puheista että 

ryhmähaastattelutilanteessa, jossa lapsi kyllä muisti ottaneensa kuvan, mutta 

ei edelleenkään osannut perustella kuvan ottamista, tai perustelu muuttui.  

Eräs lapsi otti kuvan kiipeilytelineen tietystä osasta, jossa oli pyöriviä värillisiä 

‖rullia‖ (kuva 1). Kuvaustilanteessa hän perusteli kuvan ottamista sillä, että 

siinä sai valita haluamiaan värejä ja kääntää niitä näkyviin. Itselleni jäi kuva-

ustilanteessa sellainen tunne, että lapsi ei keksinyt muutakaan kuvattavaa ja 

päätti napata kuvan ‖vain jostain‖, kun ei halunnut jättää kuvausmahdollisuut-

ta käyttämättä. Tämä olettamus vahvistui ryhmähaastattelussa Jaanan ker-

toessa ottamastaan kuvasta. 

 

J: Toi on tylsä ku siinä pystyy vaan vaihtaa värejä. 
H: Sillon ku sä otit ton kuvan, niin sä sanoit että se on kiva. Olet-
ko sä muuttanu mieltä? 
J: Joo. Voi muuttaa mieltä jos haluu! 
H: Niin voi 
(Haastattelu 3, päiväkoti 1) 

 



36 

 
 

KUVA 1. Jaanan kuva kiipeilytelineen osasta (päiväkoti 1) 

 

 

Tutkimuksessa mukana olleet 18 lasta ottivat kuvia fyysisestä varhaiskasva-

tusympäristöstään yhteensä 74 kappaletta. Keskimäärin kuvia otettiin neljä 

lasta kohden, määrät vaihtelivat kahdesta kuvasta kuuteen. Mieleisistä pai-

koista lapset ottivat kuvia 50, epämieluisista 24. Taulukosta yksi näkyy lasten 

eniten ja vähiten kuvaamat paikat ja asiat. Lisäksi taulukosta näkyy, montako 

kustakin paikasta otettua kuvaa perusteltiin negatiivisin argumentein ja mon-

tako positiivisin. Selvästi eniten kuvattiin pihaa sekä huonetta, jossa lapset 

lepäsivät tai nukkuivat päiväunet. Kuvien määrästä päättelen, että nämä pai-

kat ovat lapsille merkityksellisiä. Tila saattaa olla joko positiivinen tai negatii-

vinen, mutta yhtäkaikki merkityksellinen. 
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TAULUKKO 1 Lasten kuvaamat kohteet ja kuvien määrät 

KUVAUKSEN KOHDE KUVIEN 

MÄÄRÄ 

( pos. /neg. ) 

Ruokailutila 5 (2/3) 

Esiopetustila 4 (3/1) 

Nukkumahuone 13 (8/5) 

Käytävä 7 (7/0) 

Eteinen 2 (0/2) 

WC 1 (1/0) 

Keittiö 1 (0/1) 

Kotileikki 3 (2/1) 

Sali 6 (5/1) 

Piha 11 (9/2) 

Portaikko 1 (0/1) 

Henkilökunnan kahvihuone 1 (1/0) 

Toinen ryhmä 6 (3/3) 

Lelut 8 (6/2) 

Pommisuoja/askarteluvarasto 1 (0/1) 

Kukka 1 (1/0) 

Liikuntavälineet 2 (2/0) 

Yläkerran aula 1 (0/1) 

YHTEENSÄ 74 (50/24) 

 

 

Aineistoa kerätessä huomasin, että jotkut paikat ja esineet ovat lasten kes-

kuudessa suositumpia kuin toiset. Lapset olivat samaa mieltä monista asiois-

ta, mutta myös erilaisia, jopa vastakkaisia, mielipiteitä esiintyi. Seuraavassa 

kuvaustilannelainauksessa Lenni perustelee pihalta ottamaansa valokuvaa ja 

haastattelulainauksessa Sonja, Matti sekä Teo kertovat kokemuksistaan päi-

väkotinsa pihasta.  
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H: Kerropa vielä miks sä otit tän kuvan? 
L: Noku tää on nyt niin hieno tää piha. Tääl on kaikkii kivoja väli-
neitä, toi uus kiipeilyteline ja näit kasveja ja kaikkee… 
(Muistiinpanot kuvaustilanteessa 15.9.2010) 

 

 

H: Tässä on muutama teidän ottama kuva. Kertoisitteko mitä 
näissä on? 
S: Päiväkoti 
M: Päiväkodin piha 
H: Onko se teidän mielestä kiva vai tylsä paikka? 
S: Tylsä 
M: Tosi tylsä 
H: Minkä takia? 
S: Siel on aina kylmä 
H: Mitä siellä pitäs olla, että se olis kivempi? 
M: Ramppa! 
T: Joo, ramppa! 
H: Mitäs tyttöjen mielestä? 
S: Uimaa 
H: Uima-allas? 
S: Nii 

(Haastattelu 1, päiväkoti 2) 

 

Piha oli kuvauskohteena 11 lapsella. Ulkotilat olivat monien mielestä suures-

sa suosiossa, mutta jotkut eivät pitäneen ulkotiloista lainkaan. Kuvista yhdek-

sän perusteltiin positiivisilla argumenteilla ja kaksi negatiivisilla. Samalla lailla 

tilojen koko sai aikaan vastakkaisia arviointeja. Toiset lapset leikkivät mielel-

lään pienessä tilassa ilman aikuisen valvontaa kun taas toiset suosivat avaria 

tiloja kuten Vilman ja Tean sekä Luukaksen, Jaanan, Marjan ja Mikon haas-

tatteluissa selvisi. 

 

H: Mitäs tässä on kuvattu? 
T: Kotileikki? 
K: Mä oon täs leikkiny! 
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V: Siel on ihan tylsää! 
H: Miksi? 
V: No ku sil pitää olla vaan ihan rauhallisesti ja oven pitää olla 
auki ja siel on todella tylsää! 
H: No mitä pitäs muuttaa että siellä olis kivempaa? 
V: Ovi kiinni ja sitte kaikenlaista astiaa… Hei muuten, roolivaat-
teita, ne olis kivoja! 
(Haastattelu 4, päiväkoti 1) 

 

 

H: Mistäs tää kuva on? 
M: Superpallopaikasta 
J: Käytävä 
M: Siel on nyt se kotileikki…, siis nukkekoti 
L: Nii, se on siirretty, mut jos on superpalloilla ni sinne ei saa 
mennä ku voi osuu päähän. 
J: Se on iso tila, siel voi tehä muutakin. Se on kivaa! 
(Haastattelu 3, päiväkoti 1) 

 

Erilaiset mielipiteet eivät tulleet yllätyksenä, sillä lapset eivät ole homogeeni-

nen ryhmä. Molemmissa tutkimuksen kohteena olevissa päiväkodeissa fyysi-

nen ympäristö käsittää kaikille yhteiset tilat, ryhmätilat, henkilökunnan tilat ja 

keittiön. Ryhmätiloissa ovat tilat ruokailulle, levolle, leikille sekä opetustuoki-

oille. Nämä toiminnot ovat tiloissa osin päällekkäisiä. Samaa tilaa saatetaan 

siis käyttää useaan tarkoitukseen. Seuraavissa kuvissa on Hiidenkiukaan 

päiväkodin (Kuvat 2 ja 3) ja Metsäkuusen päiväkodin (kuvio 4) pohjapiirus-

tukset. Kuviin on merkitty myös se, montako valokuvaa lapset kussakin tilas-

sa ottivat. 
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KUVA 2. Hiidenkiukaan päiväkodin yläkerran pohjapiirustus ja tilat, joissa 
lapset kuvasivat 

 

Hiidenkiukaan päiväkodissa esiopetusryhmä, eli tutkimukseen osallistuneet 

lapset toimivat alakerrassa. Päiväkodin yläkerrassa sijaitsee kuitenkin kaikille 

yhteisiä tiloja, kuten sali, joten myös yläkerta oli lapsille tuttu. Osa lapsista oli 

myös siirtynyt yläkerran ryhmistä alas esiopetukseen. Yläkerrasta lapset otti-

vat 14 kuvaa, kuten kuviosta neljä näkyy. Kuvaamatta jäivät yhteisistä tiloista 

muun muassa vesileikkihuone ja verstas. Tällaiset tilat ovat yleensä lasten 

suosiossa. Se, ettei tiloja nyt kuvattu lainkaan saattaa johtua siitä ettei niitä 

oltu tässä vaiheessa syksyä vielä ehditty käyttää. Kuvaamatta jäi myös yksi 

ryhmätila, jossa ei ollut tutkimuksessa mukana olleiden lasten sisaruksia eikä 

ryhmä ollut lasten oma vanha ryhmä. Näitä tiloja ei mainittu myöskään haas-

tattelutilanteissa.  
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KUVA 3. Hiidenkiukaan päiväkodin alakerran pohjapiirustus ja tilat, joissa 
lapset kuvasivat 

 

 

Hiidenkiukaan päiväkodin esiopetusryhmän omista ryhmätiloista lapset ottivat 

19 kuvaa. Lisäksi alakerrassa kuvattiin pihaa, keittiötä, paperivarastoa, henki-

lökunnan taukohuonetta, kotileikkihuonetta sekä käytävää. Päiväkodin ala-

kerrasta otettuja kuvia oli 44. 
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KUVA 4. Metsäkuusen päiväkodin pohjapiirustus ja tilat, joissa lapset kuvasi-
vat 

 

 

Metsäkuusen päiväkodista tutkimukseen osallistui 4 lasta, jotka ottivat fyysi-

sestä varhaiskasvatusympäristöstään 16 kuvaa. Vain neljä kuvista oli otettu 

oman ryhmätilan ulkopuolelta, näistä kaksi oli ulkokuvia. 

7.1 Kuvattuihin ympäristöihin liittyvät positiiviset ja nega-

tiiviset perustelut 

Luokitellessani lasten kuvaus ja haastattelutilanteissa kertomia, kuviin liitty-

viä, argumentteja positiivisiin ja negatiivisiin alaluokkiin sain viisi alaluokkaa 

molempiin. Kuvioista seitsemän ja kahdeksan näkyy kunkin alaluokan pro-

sentuaalinen osuus lasten kertomista perusteluista. Syyt olivat osittain pääl-

lekkäisiä, liikkuessa voi leikkiä ja leikkiessä usein liikutaan. Varsinkin ulkona 

tehdään yleensä molempia. Luokittelin jokaiseen kuvaan liitetyt argumentit 
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tässä kuitenkin vain yhteen alaluokkaan, siihen joka lasten kommenteissa oli 

pääasiallinen. 

Kuviosta neljä näkyy, miten lapset perustelivat sellaiset kuvauskohteet, joihin 

liittyi positiivinen mielipide. Kuviossa on kunkin alaluokan prosentuaalinen 

osuus kaikista lasten kertomista positiivisista perusteluista.  

 

 

 

KUVIO 4. Positiiviset argumentit lasten ottamien kuvien taustalla 

 

 

Kuviosta neljä näkee, että tärkein perustelu jonkin fyysisen ympäristön ku-

vaamiseen oli lapsilla leikkimiseen liittyvä (47 % kuvatuista kohteista). Tämä 

tarkoittaa, että melkein puolet positiivisilla perusteilla kuvatuista fyysisistä 

ympäristöistä täytti lasten toiveen mieluisasta leikkiympäristöstä. Näihin ym-

päristöihin liittyviä lasten mainitsemia positiivisia seikkoja olivat muun muas-

sa ystävyyssuhteet ja kavereiden kanssa leikkiminen. Seuraavassa haastat-
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telulainauksessa Vilma ja Eemil kertovat leikkikokemuksistaan isoilla legoilla 

(kuva 5). 

V: Hei tuol on just kivaa se, ku saa rakentaa isoilla legoilla ja mä 
oon just eilen oppinu tekemään niillä. 
H: Onks se vaikeeta se isoilla legoilla rakentaminen? 
V: Ei oikeestaan, rakentaa vaan tällee. Se on nopeeta. 
H: Kerro vaan 
E: Sitä asiaa oli, että me rakennettiin yks linna meijän kavereitten 
kanssa. Me säästettiin viimekerralla ne soti… se s… sotilaille se 
linna isoista legoista näille sotilaille. 
H: Oliko teitä paljon leikkimässä? 
E: jo… jo… jooo, meit oli paljo, Elmoki oli. Se oli kato kivaa ku 
Luukas kaato tällee tän linnan. 

(Haastattelu 4, päiväkoti1) 

 
KUVA 5. Eemilin ottama kuva isoista legoista (päiväkoti 1) 

 

 

Toiseksi eniten (33 %) lapset liittivät kuvattuihin ympäristöihin positiivisia pe-

rusteluja liikkumiseen/liikuntaan liittyen. Tämä tarkoittaa sitä, että lapset ker-

toivat joko kuvatessaan tai haastatteluissa kuvien äärellä, että kuvattu paikka 

on tärkeä, koska siellä voi liikkua. Sillä, oliko liikunta omaehtoista vai ohjat-

tua, ei tuntunut olevan niinkään merkitystä. Kunhan oli tilaa, mahdollisuuksia 

ja välineitä (kuva 6). Seuraavissa haastattelulainauksissa ensin Teo ja Matti 

sekä sitten Vilma ja Tea kertovat liikkumisestaan sisällä. 
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H: Entäs toi kuva, mitä siinä on? 
M: Rappuset 
T: väripatjahuone 
H: Mmm.. väripatjahuoneen puolapuut. Mitäs mieltä te ootte siitä 
kiipeilystä? 
T: Kivaa 
M: Joo 
T: Hyppiä ales korkeelta! 

 (Haastattelu 1, päiväkoti 2) 

 

 

H: Sitte seuraava kuva, mikäs tässä on? 
V: Sali! Siel on kivaa, noissa roikkuminen noissa renkaissa. 
E: Sitä oli kivaa, se on kivaa ku tääl saa kiipeillä 
T: Samoin 
(Haastattelu 4, päiväkoti 1) 

 

 
KUVA 6. Teo kuvasi ‖väripatjahuoneen‖ puolapuut (päiväkoti 2) 

 

Kolmantena ryhmänä (12 %) positiivisesti perustelluista kohteista olivat tai-

teelliseen kokemiseen liittyvät syyt. Taiteellisen kokemisen luokkaan laskin 

sekä kommentit, joissa puututtiin ympäristön visuaalisuuteen kuin myös 
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kommentit, joissa puhuttiin itse tekemisestä, kuten piirtämisestä tai askarte-

lusta. Visuaalisia syitä ympäristön viihtyisyyteen olivat esim. päiväkodin sei-

nämaalaukset, piharemontin jälkeinen uusi ilme ulkona, kauniit verhot, kasvit 

tai lasten omat taideteokset seinillä. Seuraavissa haastattelulainauksissa Sini 

kommentoi päiväkodin uutta pihaa ja Jaana ja Luukas kertovat ajatuksistaan 

päiväkodin salin seinämaalauksesta. Kuvaustilannemuistiinpanoissa Lenni 

kommentoi henkilökunnan kahvitilan viihtyisyyttä. 

 

S: Vanhassa pihassa ei ollu tilaa twistille, liukumäest tuli tikkuja 
ja mökki oli kamalan ränsistyny. Aita oli niin ränsistyny että se oli 
niin inhottavaa. Sit me oltiin vihdoin helpottuneita ku kaivinkoneet 
alko rakentaa uutta pihaa. Nyt se on niin kaunis ja värikäs. 
(Haastattelu 2, päiväkoti1) 

 

J: Tuol on noit kukkasia ja toi peili jost näkee ittensä ja toi kuva 
jos on nalleja ja vuori ja kaikkee. Ennen siin oli valkonen seinä 
L: Se näyttää hienommalta, mut toi kana ei kyl sovi siihen (sei-
nämaalaukseen) 

 (Haastattelu 3, päiväkoti1) 

 

L: Tääl on kaikki teidän kokoukset, tääl on hienot noi vihreet ver-
hot ja noi kukat ja kaikki noi pöydät ja kaikki 
(Kuvaustilanteen muistiinpanot 15.9.2010) 

 

Neljänteen ryhmään luokittelin sellaiset kuvatut kohteet, joita lapset perusteli-

vat sosiaalisilla syillä, (8 %). Tarkoitan tilanteita, joissa otettu kuva perusteltiin 

positiiviseksi esimerkiksi sen vuoksi, että se oli otettu ryhmästä, jossa oli hoi-

dossa sisarus. Oli myös tilanne, jossa lapsi perusteli kuvan positiiviseksi, 

koska siinä näkyi kavereita. Varsinaisella fyysisellä tilalla, josta kuva otettiin, 

ei ollut suurta merkitystä lapsen perusteluille. Seuraavassa lainaus haastatte-

lusta, jossa Matias huomasi Teemun ottaneen hänestä kuvan.  
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M: Hei Teo, ei reiluu! 
T: Kato Matti, sä oot tässä. Mä otin susta kuvan! 
M: Oikeesti?! 
T: Se oli kivaa 
(Haastattelu 1, päiväkoti 2) 

 

Luokittelin samalla tavalla lasten mainitsemat, kuvaamiinsa kohteisiin liittä-

mät, negatiiviset perustelut. Kuviosta kahdeksan näkyy, miten lapset peruste-

livat sellaisten paikkojen kuvaamisen, joihin liittyi negatiivinen mielipide. Ku-

viossa viisi on kunkin alaluokan prosentuaalinen osuus kaikista lasten kerto-

mista negatiivisista perusteluista.  

 

 

KUVIO 5. Negatiiviset argumentit lasten ottamien kuvien taustalla 

 

Lasten kertoman mukaan negatiiviset mielikuvat liittyivät yhtä paljon sekä 

lasten tarpeisiin sopimattomiin tiloihin (32 %) että vapaata toimintaa rajoitta-

viin syihin liittyviin tiloihin (32 %). Lasten tarpeisiin sopimattomiksi tiloiksi lap-

set luokittelivat mm. eteisen, keittiön, varaston ja portaikon. Nämä paikat oli-
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vat sopimattomia niin leikkimiseen kuin liikkumiseenkin. Tilalla oli yksi tarkoi-

tus eikä se ollut lasten mielestä muokattavissa.  

Vapaata toimintaa rajoittaviksi paikoiksi lapset kokivat muun muassa päivä-

rytmiin väistämättä kuuluvat ruokailu ja lepotilat. Nämä tilat liittyvät tilat lapset 

mielsivät lähes poikkeuksetta negatiivisiksi. Sini kertoi haastattelussa ilmai-

sen ruuan olevan parasta päiväkodissa, mutta kommentoi ruokailuun tarkoi-

tettua tilaa myöhemmin seuraavasti 

 

H: Onks tää teidän mielestä mukava paikka tää huone? 
S: Must se on melkein tylsää ku siel aina vaan syödään ja syö-
dään 
(Haastattelu2, päiväkoti1) 

 

Kolmantena negatiivisissa perusteluissa oli toiminnan vaikeuteen liittyvät syyt 

(16 %). Nämä syyt liittyivät tilanteisiin, joissa tilassa tapahtuva toiminta oli 

lapsen mielestä vaikeaa ja koko tila sai sen seurauksena negatiivisen arvos-

telun. Esimerkiksi esiopetukseen liittyvät tehtävät saatettiin kokea liian vai-

keiksi. Tästä johtuen tila, jossa tehtäviä tehdään, sai negatiivisen arvion. 

Myös joku tietty leikki, esimerkiksi legoilla rakentaminen saattoi tuntua vaike-

alta eikä tämä leikkiväline ollut sen vuoksi suosiossa. Seuraavassa kuvausti-

lannemuistiinpanossa Sonja kertoo, miten koki ulkoilutilanteet vaikeiksi, kos-

ka ei osannut päättää, mitä pitäisi milloinkin laittaa päälle. 

 

S: Mä en tykkää pihasta 
H: Miks? 
S: No ku en koskaan tiedä mitä pitäs laittaa päälle 
H: Eikö aikuisilta vois kysyä? 
S: Ei niiltäkään kokoajan jaksa kysyä 
(Kuvaustilannemuistiinpanot 13.9.2010) 
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Sosiaalisuuteen liittyvien negatiivisten perustelujen osuus oli 12 %. Niihin 

kuuluivat muun muassa valokuvat, jotka liittyivät lasten epäsopuun. Eräs ne-

gatiivinen perustelu oli myös leikkijöiden määrä. Astridin kuvaustilannemuis-

tiinpanoissa kerrotaan tästä. 

A: Mä en tykkää tosta nukkekodista, mä otan siitä kuvan (kuva 7) 
H: Mikset sä tykkää siitä? 
A: Koska siihen mahtuu vaan kaks, kotileikki on paljo kivempi ku 
sinne saa tulla kolme, ja sit saa olla mikä hahmo tahansa. 
(Kuvaustilannemuistiinpano 15.9.2010) 

 

 

 
KUVA 7 Astridin ottama kuva nukkekodista (päiväkoti 1) 

 

Ilman selkeää ryhmää jäivät valokuvat pehmeästä leikkitoukasta ja eteisen 

peilistä (kuva8). Perustelu kuvalle lelutoukasta oli ‖se on hassu‖. Kuvaa etei-

sen peilistä lapsi perusteli sanomalla ‖mä en vaan tykkää siitä‖. 
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KUVA 8. Matin ja Jaanan ottamat kuvat eteisen peilistä (päiväkoti 2) ja lelu-
toukasta (päiväkoti 1) 

 

Kuvioiden neljä ja viisi perusteella voi päätellä, että merkityksellisimmät asiat 

fyysisessä varhaiskasvatusympäristössä liittyvät esiopetusikäisten mielestä 

sellaisiin tiloihin, joissa leikitään ja liikutaan sekä toisaalta lapselle sopimat-

tomiin tiloihin ja lasten vapaata toimintaa rajoittaviin tiloihin. Sellaisia tiloja 

ovat esimerkiksi ruokailuun ja lepoon varatut tilat. Ne ovat myös merkityksel-

lisiä, vaikkakin usein negatiivisessa muodossa. 

7.2 Esiopetuksen päivärytmi vaikuttaa lasten kokemuksiin 

fyysisestä varhaiskasvatusympäristöstä 

Kuvioissa neljä ja viisi on esitetty lasten kuvaamiin fyysisiin ympäristöihin liit-

tämien positiivisten ja negatiivisten perustelujen prosentuaalinen jakautumi-

nen. Negatiivisessa luokassa toinen suurimmista alaluokista oli lasten vapaa-

ta toimintaa rajoittavat syyt. Ohjattu toiminta, ulkoilut, ruokailut sekä lepo ovat 

esiopetuksen päivärytmin tärkeitä osatekijöitä, mutta ne myös rajoittavat las-

ten vapaata toimintaa. Ympäristöihin liitetyistä positiivisista argumenteista 

tärkeimpinä nousivat esiin mahdollisuus leikkimiseen ja liikkumiseen. Myös 

näiden tulisi sisältyä esiopetuspäivän päivärytmiin. Aineistosta saatoin pää-

tellä, että lapsille ympäristön mahdollistama leikki ja liikkuminen sekä päivä-

rytmiin liittyvät esteet vapaalle toiminnalle olivat merkittäviä perusteita fyysi-
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sen ympäristön arvioinnissa. Lasten kertomia ympäristöihin liittyviä arviointe-

ja seuraten etsin aineistosta ruokailuun, ohjattuun toimintaan, ulkoiluun, le-

poon ja vapaaseen leikkiin yhdistettäviä kuvia ja haastattelumainintoja. 

Ruokailuun liittyvät tilat koettiin tässä tutkimuksessa mukana olleiden lasten 

mielestä pääsääntöisesti negatiivisena. Keittiö, jossa ruoka valmistetaan, oli 

lasten mielestä tylsä paikka, koska se ei sovellu leikkipaikaksi, eikä sinne 

saanut mennä. Maksuton ruokailu oli erään tytön mielestä parasta, mitä esi-

opetuksessa on, mutta myöhemmin sama tyttö kuitenkin kommentoi ruokai-

luun tarkoitetun huoneen olevan tylsä, koska siellä vaan syödään. Päättelen, 

että ruokailutilanne usein katkaisee leikin tai mieleisen toiminnan, jolloin se 

koetaan negatiivisena. Negatiivisia ajatuksia ruokailusta herätti myös se, jos 

ruokailuun käytettävä tila ei ollut muunnettavissa muuhun toimintaan. Seu-

raavassa Kasperin, Janeten ja Sinin kommentteja keittiöstä, jonka Kaapo 

kuvasi (kuva 9). Sen jälkeen Teon, Matin ja Sonjan ajatuksia ruokailuhuo-

neesta (kuva 10). 

 

 

H: Mikäs tässä kuvassa on? 
K: Ruokala 
J: Keittiö 
S: Se on tylsä ku sinne ei pääse lapset 
K: Mä oon päässy ku superpallo karkas sinne 
J: Siel tehään ruokaa ni siel ei voi leikkiä 
H: Mikä täällä päiväkodissa on kaikista parasta 
S: Tääl saa ilmasta ruokaa eikä tartte ollenkaan maksaa 
(Haastattelu 2, päiväkoti 1) 
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KUVA 9. Kaapo kuvasi päiväkodinkeittiön (päiväkoti 1) 
 

 

T: Mä otin ton kuvat, otinks mä ton kuvan? 
H: Matias otti 
S: Ruokahuone 
M: Tylsä! 
H: Miks? Mitä siellä tehdään? 
M: Ei mitään 
S: Syödään 
(Haastattelu 1, päiväkoti 2) 

 

 
KUVA 10 Matiaksen ottama kuva ruokailuhuone (päiväkoti 2) 
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Ohjattu toiminta mainittiin erikseen vain muutaman kerran haastatteluissa. 

Maininnat liittyivät joko pöydän ääressä tehtäviin ‖eskaritehtäviin‖ (kuva 11) 

tai liikuntaan salissa (kuva 12). Ohjattu toiminta koettiin pääosin positiivisena. 

Poikkeuksena sellainen toiminta, joka koettiin vaikeaksi. Seuraavissa haas-

tattelulainauksissa Janeten, Kaapon ja Sinin sekä Vilman, Tean, Eemilin ja 

Elmon ajatuksia ohjatusta toiminnasta. 

 

J: Noi pöydät on järjestetty 
S: Kato tässä me tehdään… 
J: Me piirretään 
S: Aina ne on erilailla, tollee kaks järjestyksessä ku me tehdään 
sellasia tehtäviä 
H:Onks tää teidän mielestä mukava paikka tää huone? 
K: Joo 
S: Joo 
H: Onks Jadenki mielestä? 
J: Joo 
H: Mikä siel on mukavaa? 
J: Tehtävät ei oo kivoja ku niis pitää tehä vaikeita 
K: Mun mielestä ne on kivoja ku oppii 
H: Mitä niistä oppii? 
K: Niitä, niitä… koulujuttuja 
H: Mitä ne koulujutut on? 
K: No läksyjä, matikkaa ja niitä 
S: Kerran mä keksin tosi hienon, hauskan kepposen. Kun mä 
näin että I:tä ei ollukaan kolmee, ku mussa on kolme, vaan S ja 
R. Ni sit mä panin L:n mustaks, sen tän alaviivan ja mä väritin 
sen yläviivan 
H: Siitä tuli sitten I? 
S: Joo 
H: Se oli hyvin keksitty. 
(Haastattelu 2, päiväkoti 1) 
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KUVA 11. Elmon kuvaama Ruokailuhuone, joka oli järjestetty tehtävien tekoa 
varten. (Päiväkoti 1) 

 
 
H: Mistäs nää kuvat on? 
J: Noo… 
K: Salista. 
S: Tääl on aina meijän jumpat. Jumpassa on tosi hauskaa! 
H: Mikäs siinä jumpassa on hauskaa? 
S: Koska siinä saa liikuttaa itteään ja siitä tulee lihaksiin voimaa. 
Se on kuntoilua se jumppa. 
(Haastattelu2, päiväkoti 1) 
 
 
H: Sitte seuraava kuva, mikäs tässä on? 
V: Sali! Siel on kivaa, noissa roikkuminen noissa renkaissa. 
E: Sitä oli kivaa, se on kivaa ku tääl saa kiipeillä 
T: Samoin 
V: Se on kivaa ku tääl on nää karhut ja silmät ja noi kuumailma-
pallot (seinämaalaus) ja sitä tääl saa kiivetä niinku Teresa kiipes 
tänään jumpassa. 
E: Mä tykkään molemmista 
T: Kiipeen, kiipeen, kiipeen, kiipeen 
(Haastattelu 4, päiväkoti1) 
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KUVA 12, Salin kiipeilyseinä päiväkodissa 1. Kuvan otti Luukas. 

 

Pihasta oli lasten ottamissa valokuvissa 11 kuvaa. Kahta kuvista perusteltiin 

negatiivisin argumentein, yhdeksän oli positiivisia. Toisen päiväkodin (Hii-

denkiukaan päiväkoti) piharemontti oli vasta valmistunut ja piha oli lapsille 

vielä uusi ja jännittävä (kuvat 13 ja 15). Negatiiviseksi tällä pihalla koettiin 

vain pienimmille lapsille suunnatut välineet, jotka olivat esiopetusikäisten 

mielestä liian pieniä heille (kuva 14). Metsäkuusen päiväkodin piha ei tutki-

mushetkellä kiinnostanut tästä päiväkodista tutkimukseen osallistunutta nel-

jää lasta. Otos on toki pieni, joten siitä ei voi tehdä yleistäviä päätelmiä. Seu-

raavassa lainauksessa Luukas, Jaana ja Mikko keskustelevat uudesta pihas-

ta. 

H: Tässä on kuva teidän uudesta pihasta. Mitä mieltä te ootte 
tästä pihasta? 
M: Toi iso kiipeilyteline 
J: Vanha piha oli kiva piha, mut sit tuli tollanen uus piha ni sit se 
on värikäs. 
L: On vähän parempi ku on kaikkii tollasii juttuja 
M: Sit se sininen juttu on kiva mikä tuol on, se pallonheittokori 
L: Tos kuvas on yläkerran piha 
J: Se on vähän vauvamainen paikka 
L: Siel on keinuja 
J: Toi on nii vauvamainen paikka 
H: Puuttuuko tuolta pihalta teidän mielestä jotain? 
L: Uus iso liukumäki 
(Haastattelu 3, päiväkoti1) 
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KUVA 13. Pallonheittokori Eemilin kuvaamana (päiväkoti 1) 

 

 
KUVA 14. Yläpihan ”vauvamaiset leikkivälineet” Jaanan kuvassa 

 

 

H: Mitäs mieltä te ootte siitä pihasta. Se on nyt uus. 
E: Öö… öö… Kiva 
V: Kiva 
H: Minkäs takia se on kiva? 
V: Sen takia ku siel on nyt se kiipeilyteline ja sellanen leuanveto-
juttu. Niis voi kato olla tällei 
H: Roikkua? 
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V: Nii ja olla vaikka laiskiainen 
E: Toi on kiva toi kiipeilyteline ja sit se mutterikeinu 
E: Se on kiva ku saa heittää tohon niit palloja 
T: Se ois kivaa jos tonne vois kiivetä. Se ois kivaa! 
H: Mikä tossa uudessa pihassa on parempaa tai huonompaa ku 
siinä vanhassa 
E: Sitä vaan ku tossa oli erilainen liukumäki, sellanen putki mistä 
voi tulla ku palomiehet ni se oli kiva 
V: Nii se oli hauskin siinä vanhassa pihassa ku se oli tällanen se 
mäki 
H: Se vanhan pihan liukumäki? 
V: Nii ja sitte mä menin aina siitä ylös tällai ja me leikittiin aina 
krokoa ja mä sanoin aina… ni mä otin aina vauhtia sieltä hiekka-
laatikolta ja sanoin että magneettikengät ja kipitin ylös. 
(Haastattelu 4, päiväkoti1) 

 

 

 
KUVA 15. Mikko kuvasi pihan uutta kiipeilytelinettä (päiväkoti 1) 
 

 

Päivärytmin vaiheisiin liittyvistä tiloista nukkumahuone sai lapsilta kaikista 

eniten negatiivisia argumentteja. Tilasta, jossa lapset lepäsivät otettiin 13 

kuvaa (kuva 16). Kuvista 5 perusteltiin negatiivisen argumentein. Kaikki ne-

gatiiviset maininnat liittyivät nimenomaan lepoon. Kahdeksan kuvaa perustel-

tiin positiivisin argumentein liittyen muuhun toimintaan tilassa, lähinnä vapaa-

seen leikkiin (kuva 17). Seuraavista haastattelulainauksista käy ilmi Luukak-

sen, Jaanan ja Marjan ajatukset Hiidenkiukaan päiväkodin lepohuoneesta, 
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sekä Merin, Sonjan ja Teon mielipide Metsäkuusen päiväkodin lepohuonees-

ta. 

 

H: Mistä nämä kuvat on?  
M: Makkarista 
J: Ei se oo makkari, se on nukkari 
M: Tylsä paikka 
J: Tylsä 
L: Tylsä 
H: Miks? 
J: Noku siel pitää olla niin kauan… 
M: … ja nukkua 
L: Mut on siel sotilaita ja kaikkii isoi legoi 
M: Mut se toinen puoli, siel nukutaan. 
(Haastattelu 3, päiväkoti1) 

 

H: Mitäs tässä kuvassa on? 
M: Väripatjahuone 
H: Mikäs siellä on kivaa ja mikä tylsää? 
M: Sählyä!! 
S: Tylsää on… levätä 
M: Nii levätä 
H: Miks se lepääminen on tylsää? 
T: Koululaiset ei lepää ja päiväkodissa levätään 
H: Mitä te mieluummin tekisitte? 
T: Ei mitään 
M: Leikittäis 
(Haastattelu 1, päiväkoti 2) 
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KUVA 16. Susannen kuva väripatjahuoneesta, jossa esikoululaiset lepäävät 
(päiväkoti 2) 
 
 

Leikkitiloista oli valokuvissa ja haastatteluissa selkeästi eniten mainintoja. 

Leikkimiseen liittyviä kuvia oli 28. Näistä 23 oli positiivisesti ja viisi negatiivi-

sesti perusteltuja. Negatiiviset maininnat liittyivät vääränlaisiin leluihin tai so-

siaalisiin syihin. Leikkiväline saatettiin myös kokea vaikeaksi kuten Astridin 

kuvaustilanteen kommenteista sekä Eemilin ja Vilman haastattelussa esittä-

mistä mielipiteistä voi päätellä. 

A: Mä en tykkää tosta nukkekodista, mä otan siitä kuvan 
H: Mikset sä tykkää siitä? 
A: Koska siihen mahtuu vaan kaks, kotileikki on paljo kivempi ku 
sinne saa tulla kolme, ja sit saa olla mikä hahmo tahansa. 
… 
H: Miks sä otit kuvan noista autoista? 
A: Ne on ihan tyhmiä, mä en tykkää poikien leluista. 
(Kuvaustilannemuistiinpano) 

 

E: Tää oli kivintä, että sai ottaa autosta kuvan ku tää autoleikki 
on nii kiva ku siinä on niitä Hot wheels-autoja kanssa ni se oli ki-
vaa ni oli kauheen kivaa ja siel saa ajaa niillä autoilla ja siel on 
se parkkitalo. 
V: Tuon nukkaris on kivintä se ku saa leikkiä. 
E: Tuol on noi ponit, mä otin ton kuvan. Mä en tykkää tyttöjen le-
luista. 
(Haastattelu 4, päiväkoti1) 
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KUVA 17. Eemilin ottama kuva suosikkiautosta (Päiväkoti 1) 

 

 
K: Täs o isoja legoja 
H: Onko ne teidän mielestä kivoja vai tylsiä? 
J: Mun mielestä tylsiä 
K: Mun mielestä kivaa 
S: Mun mielestä kivaa 
H: Mikäs niissä on tylsää ja kivaa? 
K: Noku me rakennettiin linna niistä 
J: Enkä mä osaa rakentaa 
S: Ja, ja, ja, ja… me autettiin poikia ja leikittiin niitten kanssa soti-
lailla. Mä ja Vilma ja Marja. Ni autettiin poikia ja rakennettiin niille 
hirveen iso torni ja tänään pojat rakentaa niistä. Siks nää on 
musta ja Kaaposta hirveen kivoja. 
(Haastattelu 2, päiväkoti1) 

 

Esiopetuksen päivärytmissä lapset kokivat mieleisiksi vapaan leikin sekä 

pääosin myös ohjattuun toimintaan ja ulkoiluun liittyvät tilat. Negatiivisena 

nousivat esiin lepoon ja ruokailuun liittyvät tilat. Päivärytmi on toki tärkeä ruo-

kailuineen, ulkoiluineen ja toimintoineen. Eikä ole tarkoituskaan, että lapsi 

saisi joka tilanteessa päättää, mitä haluaa tehdä tai haluaako levätä vai ei. 

Esimerkiksi lepotilannetta saattaisi kuitenkin olla syytä miettiä jos ylivoimai-

nen enemmistö lapsista kokee sen epämiellyttävänä. Esiopetuksen toimin-

nan arvioiminen yhdessä lasten kanssa olisi mielestäni hyvä keino kuulla las-

ten ajatuksia ja kehittää varhaiskasvatusta yksikkötasolla.  
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8. ESIOPETUSTA OHJAAVIEN ASIAKIRJOJEN AN-

TAMA OHJEISTUS FYYSISESTÄ YMPÄRISTÖSTÄ 

KOHTAA LASTEN TOIVEET 

Toinen tutkimusongelmani koski sitä, kohtaavatko lasten fyysiselle ympäris-

tölle asettamat merkitykset ja esiopetusta ohjaavien asiakirjojen varhaiskas-

vatusympäristöstä antama ohjeistus toisensa. Edellisessä luvussa selvisi jo, 

että eniten positiivisia mainintoja, kuvauskohteina ja haastatteluissa, saivat 

leikkimiseen, liikkumiseen ja taiteelliseen kokemiseen liittyvät asiat. Nämä 

ovat myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 18–22) määritte-

lemiä lapselle ominaisia tapoja toimia.  

Ympäristön tulisi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 18–22) 

mukaan olla sopivan haasteellinen sekä liikkumiseen ja leikkimiseen moti-

voiva. Myös välineiden tulisi olla lasten saatavilla sekä ohjatussa että omaeh-

toisessa toiminnassa. Välineiden ja materiaalien tarjonnan tulisi varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteiden (2005, 18–22) mukaan olla runsasta. Liian 

runsas tarjonta voi kuitenkin koitua haitaksi. Eräs tyttö kuvasi negatiivisessa 

mielessä vanerista valmistettua käsi-/ sorminukketeatterin näyttämöä ja 

kommentoi haastattelussa myös näyttämön ympäristöä (kuva 18). Seuraa-

vassa lainauksessa Janette ja Sini keskustelevat Sinin ottamasta kuvasta. 

 

J: Tää on sieltä missä mä ja Teresa leikittiin barbeilla. 

S: Kato siinä on sellanen lampi, joka on oikeesti peili ja oravan 

talo ja joutsenii ja kaikkee kivaa. 

H: Kun sä otit tän kuvan ni se oli sun mielestä tylsä. Muistatko 

miks? 

S: Joo, niin oli. Arvaa miks? No ku siel ei melkein meinaa keksii 

koskaan mitään tekemistä! Siel on nii paljo kaikkii hyvii ehdotuk-

sii. 

(Haastattelu2, päiväkoti1) 
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KUVA 18. Sinin ottama kuva nukketeatterinäyttämöstä 

 

Lapselle tulisi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 18–22) mu-

kaan tarjota aikaa ja tilaa toteuttaa itseään. Myös esteettisesti miellyttävä 

ympäristö katsotaan tarpeelliseksi. Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatus-

suunnitelman (2004) mukaan varhaiskasvatusympäristö on suunniteltava 

sellaiseksi, että lapselle ominaiset tavat toimia mahdollistuvat. Tilojen tulee 

kuntavasun mukaan myös tukea, houkutella ja motivoida lasta leikkimään, 

toimimaan, liikkumaan ja tutkimaan, mutta myös antaa mahdollisuus yksin 

rauhoittumiselle. Hiidenkiukaan päivähoidon oma varhaiskasvatussuunnitel-

ma (2007) listaa fyysisen varhaiskasvatusympäristön tavoitteiksi turvallisuu-

den, lasten osallistumisen fyysisen ympäristön suunnitteluun ja rakentami-

seen sekä tilojen toimivuuden niin, että ne palvelevat parhaalla tavalla lapsen 

kasvua, kehittymistä ja oppimista.  

Päivärytmi sanelee esiopetuspäivän kulkua jonkin verran, niin että lapset jou-

tuvat usein keskeyttämään puuhansa jonkun toiminnan, kuten ruokailun tai 

levon vuoksi. Näin ollen lapselle ei aina jää aikaa ja tilaa toteuttaa itseään. 

Seuraavassa haastattelulainauksessa Matti ja Sonja pohtivat, mikä tekisi päi-

väkodista vielä entistä mukavamman paikan. 
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H:Mitä teidän mielestä päiväkodissa pitäis olla, että täällä olis to-
si kiva olla? 
M: Mä haluisin sit että voitas aina melkein mennä pitkäks ajaks 
ulos 
S: - Mä haluisin enemmän askartelua 
H:Saatteko te askarrella sillon ku haluutte? Onko askartelu tar-
vikkeet esillä niin että niitä saa ottaa? 
S Ei oo ollu 

 

Esteettisyys mainittiin tavalla tai toisella useissa lasten kommenteissa ja ku-

vissa. Haastatteluaineistossa oli viisi suoraa mainintaa ympäristön esteetti-

syydestä. Vaikka ulkonäkö ei ehkä ole ensimmäinen vaatimus lasten pohti-

essa parasta mahdollista varhaiskasvatusympäristöä, on esteettisyydelläkin 

kuitenkin paikkansa. Seuraavassa Jaanan perustelu kukasta ja peilistä otta-

malleen kuvalle (kuva 19). 

 

H: Kattokaas tätä kuvaa. Mitä tässä on? 
J: Mä otin sen. Siin on kukka ja peili. Se oli niin nätti. Sit ku sen 
ottaa pois ni siit ei oo enää muistoo, mut ku mä otin sen kuvaks 
ni sen muistaa.  
(Haastattelu 3, päiväkoti1) 

 

 
KUVA 19. Jaanan kuvaamat kukka ja peili 
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Lapsia viehätti selvästi myös heidän itse tekemänsä taideteokset käytävän 

seinällä. Jokainen, joka otti kuvan käytävästä mukavana liikunta- tai leikki-

paikkana mainitsi myös seinällä olevat piirustukset ainakin ohimennen. Seu-

raavassa haastattelulainauksessa Vilma, Tea, Elmo ja Eemil katselevat piir-

roksista otettua kuvaa (kuva 20). 

 

H: Mistäs nää on? 
T: Käytävältä, hei haluut sä tietää mikä on mun kuva 
H: Mikäs näissä tauluissa on kivaa? 
V: Se ku on itte piirtämät ja semmoset 
T: Mä oon piirtäny ton 
V: Mä oon piirtänyyyyyyy ton  
E: Mä oon piirtäny öööö ton 
E: Mä oon piirtänyt on. ja se oli kivaa kun mä piirsin samanlaiset 
ku mitkä mulla oli sillon ku mä oon piirtäny ni samanlaiset vaat-
teet. 
E: Se on kivaa ku noille voi sanoa moi noille omille kuville! 

 

 
KUVA 20. Käytävän seinässä olevia piirustuksia 

 

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (2004) ohjeistaa otta-

maan lapset mukaan suunnitteluun ja rakentamiseen. Hiidenkiukaan päivä-

hoidon varhaiskasvatussuunnitelman (2007) mukaan kasvattajilla on paljon 

mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöön yhdessä lasten kanssa niin, että siitä 
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tulee suotuisa lapsen hoidolle, kasvatukselle ja opetukselle. Tilojen suunnitte-

lussa huomioidaan lasten toiveet ja tilaratkaisujen toteuttamisessa otetaan 

lapset ja mahdollisuuksien mukaan myös vanhemmat mukaan. Näin ei kui-

tenkaan ollut tässä tutkimuksessa mukana olleiden lasten mielestä. Kun heil-

tä kysyttiin, olivatko he saaneet mielestään vaikuttaa leikkitilojen suunnitte-

luun tai välineiden hankintaan, oli vastaus jokaiselta kielteinen.  

 

H: Ootteko te saanu suunnitella mitään paikkoja täällä? 
M: Ei 
S: Ei olla 
M: ei olla 
T: Ei 
H: Onko aikuiset koskaan kysyny teiltä mitä te haluaisitte tänne? 
S: Ei oo ikinä kysyny 
M: Ei! 
S: Mä haluaisin kivempia leluja 
H: Millasia? 
S: Barbeja ainakin 
H: Onko teiltä koskaan kysytty millaisia leluja te haluaisitte tän-
ne? 
M: Ei ne oo ikinä kysyny 
(Haastattelu 1, päiväkoti 2) 
 

Vaikka toiseen tutkimuksessa mukana olleeseen päiväkotiin oli juuri tehty 

mittava piharemontti, ei lapsilta, heidän kokemuksensa mukaan, ollut kysytty 

mielipiteitä lainkaan.  

 

H: Kysyttiinkö teiltä millasen pihan te haluaisitte ennen kun sitä 
alettiin rakentaa? 
K: No ei 
S: Me vaan mietittiin sitä mielessä ja ilahduttiin ku toive toteutu 
(Haastattelu 2, päiväkoti1) 
 
H: Onko teiltä kysytty mitä leluja te tänne haluaisitte tai ootteko 
saanu suunnitella jotain tiloja tai paikkoja? 
L: Ei 
J: Ei oo ikinä kysytty 
(Haastattelu 2, päiväkoti 1) 
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H: Sit mä kysyisin vielä, että kun tuota pihaa suunniteltiin niin ky-
syttiinkö teiltä lapsilta mitä te sinne haluaisitte? 
V: Ei 
T: EI 
E: Mä haluaisin että olis sellanen liukumäki siinä ylhäällä ni sel-
lanen missä olis ne rappuset, siinä ruohikolla olis sellanen joka 
kääntyis. 
T: Nii 
E: Se olis hauskaa ku menis hiekalle, ni sen mä haluisin muut-
taa. 
H: Kun tänne sisälle ostetaan leluja tai suunnitellaan leikkipaik-
koja niin kysytäänkö teiltä mitään? 
E: Ei 
V: E ee 
E: Jos mä voisin ni mä muuttaisin koko talon huvipuistoks 
T: Ja sotilaat hattaraks! 
(Haastattelu 4, päiväkoti 1) 

 

Esiopetusta ohjaavien asiakirjojen antamat ohjeet varhaiskasvatusympäris-

tölle näyttäisivät kohtaavan lasten toiveet. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteiden (2005, 18–22) määrittelemät lapselle ominaiset tavat toimia esiin-

tyivät myös lasten ottamissa valokuvissa ja ryhmähaastattelujen kommen-

teissa. Tutkimuksessa mukana olleet päiväkodit näyttäisivät myös tarjoavan 

sopivia tiloja ja välineitä liikkumiseen ja leikkimiseen, jotka olivat tutkimukseni 

mukaan lapsille merkityksellisimpiä asioita esiopetuksessa. Esiopetusta oh-

jaavien asiakirjojen ohjeet eivät kuitenkaan toteutuneet kaikilta osin esiope-

tuksen arjessa. Lasten osallistuminen suunnitteluun ei lasten omien sanojen 

mukaan toteutunut lainkaan. 
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9. POHDINTA 

Yhteiskunnassamme vallalla olevat käsitykset lapsesta ja lapsen tavasta op-

pia sekä näkemykset siitä, miten lasten oppimista voidaan tukea, ohjaavat 

varhaiskasvatuksen oppimisympäristön muovautumista (Varhaiskasvatuksen 

valtakunnalliset linjaukset 2002). Teoreettisesti hyvä oppimisympäristö ottaa 

huomioon yhteiskunnan odotukset ja pedagogiset vaatimukset. Siellä kunni-

oitetaan lakeja ja normeja, noudatetaan varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjo-

ja kuten varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita. Myös päiväkotirakennukseen kohdistuu vaatimuksia erilaisten 

lakien ja ohjeistusten muodossa. Keskeistä on kuitenkin se, miten päiväkoti 

toimii, ei se, miten sen pitäisi toimia. 

Tutkimuksessani huomasin että lapsilla oli sekä positiivisia, että negatiivisia 

argumentteja liittyen fyysiseen varhaiskasvatusympäristöönsä. Positiivisia 

mielipiteitä oli kuitenkin selkeästi enemmän (68 %). Lasten mielipiteet olivat 

pääosin samansuuntaisia, mutta myös täysin vastakkaisia mielipiteitä esiintyi. 

Myös Einarsdottir (2007, 206–207) huomasi tutkimuksessaan, että jotkut pai-

kat ja esineet ovat lapsille suositumpia kuin toiset. Lapset olivat samaa mieltä 

monista asioista, mutta myös erilaisia, jopa vastakkaisia, mielipiteitä esiintyi. 

Monet tekijät vaikuttavat lapsille mieluisan fyysisen ympäristön syntymiseen. 

Tässä tutkimuksessa tällaisia olivat muun muassa leikkipaikan koko ja siellä 

olevat lelut ja leikkivälineet sekä leikkiin osallistuvien lasten määrä. Myös 

Martinin (2006, 93) mukaan leikkiympäristön suunnitteluun sekä järjestämi-

seen tulisi kiinnittää huomiota, sillä fyysinen järjestys ja avaruudelliset aspek-

tit kertovat symbolisen viestin kautta lapsille, mitä heidän odotetaan tekevän 

kyseisessä ympäristössä. Se mitä ympäristössä on ja miten leikkimateriaalit 

sekä -välineet on järjestetty, liittyy siihen, mitä lasten odotetaan tekevän siel-

lä. Myös Strandellin (1995, 105) tutkimuksessa kävi ilmi, että ympäristö jo 

materiaaleineen ‖ehdottaa‖ lapsille tietynlaisia toimintoja. Hyvässä leikkiym-

päristössä lasten on helpompi aloittaa leikki, sillä siellä on Frostin ym. (1998, 

260) mukaan riittävästi vihjeitä käyttäytymistä ja toimintaa varten. Hyvässä 



68 

 
leikkiympäristössä lasten on myös mukavampi leikkiä jo senkin takia, että 

siellä viihdytään paremmin. 

Muiden lasten kanssa leikkimiseen soveltuvat ympäristöt olivat tässä tutki-

muksessa mukana olleiden lasten mielestä esiopetusympäristön parasta an-

tia. Tilat saivat positiivisia mainintoja, jos ne soveltuivat leikkiin lasten mieles-

tä sopivan kaverimäärän kanssa. Huonoksi asiaksi koettiin lasten keskinäi-

sissä tilanteissa syntyvät ongelmat. Myös Rusanen (2008, 87) on tutkimuk-

sessaan saanut vastaavia tuloksia. Kaverit ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat 

lapsille tärkeitä. Toinen sosiaalisuuteen liittyvä seikka kuvausperusteluissa oli 

toisesta ryhmästä otettu kuva. Perusteluna oli joko siellä hoidossa oleva sisa-

rus tai se, että ryhmä oli oma vanha hoitoryhmä. Myös Einarsdottirin (2005, 

530) tutkimuksessa lapset ottivat kuvia toisesta ryhmästä, jossa oli joku tär-

keä ihminen, sisarus, vanhempi tms. 

Ulkotilat olivat tutkimuksessani, varsinkin piharemontin kokeneessa Hiiden-

kiukaan päiväkodissa, ahkerasti valokuvauksen kohteena. Einarsdottir (2005, 

530) sai omassa tutkimuksessaan samanlaisia tuloksia. Ulkoilu ja ulkoiluym-

päristö arvotetaan pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa korkealle. Myös 

Taylorin ja Morrisin (1996, 157) mukaan ulkoilu on oleellinen ja huomattava 

osa lasten fyysistä, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä ja kuuluu korkea-

tasoiseen varhaiskasvatukseen. Pihalla ollaan lähes säällä kuin säällä, lapset 

ovat tottuneet tähän. Lisäksi ulkotilat mahdollistavat sekä liikkumisen että 

leikkimisen, jotka tässä tutkimuksessa todettiin lapsille merkityksellisemmiksi 

perusteluiksi hyvään fyysiseen varhaiskasvatusympäristöön. Thomsonin 

(2007, 496) tutkimuksen mukaan varsinkin ulkotilat ovat usein aikuisen nä-

kemys lapselle sopivasta ympäristöstä. Tämä tuli esille myös omassa tutki-

muksessani. Lapsilla ei ollut vaikutusvaltaa eikä ääntä ympäristönsä raken-

tamisessa. 

Aineistossa esiintyi muutamia kommentteja ja kuvia liittyen tilojen viihtyisyy-

teen. Esteettisyys ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ovat huomionar-

voisia tekijöitä lapsille merkityksellisessä fyysisessä ympäristössä. Myös 

Björklidin (2005, 35) tutkimuksen mukaan ympäristön esteettisyys vaikuttaa 
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lasten hyvinvointiin. Myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2000, 9) ohjeistetaan, että ympäristön tulee olla esteettisesti miellyttävä.  

Tilojen sopivuus erilaisiin toimintoihin oli tutkimukseni mukaan tärkeä seikka 

lasten mielestä. Sama tila saattaa saada positiivisia ja negatiivisia argument-

teja liittyen tilan toimintoihin. Nukkumahuoneessa lepääminen tai nukkumi-

nen on tylsää, mutta siellä on kivoja leluja. Tilojen olisi siis hyvä olla moni-

käyttöisiä, jotta niiden kapasiteetti tulisi hyödynnettyä. On selvää, että lasten 

toiminta rakentuu suhteessa tiettyyn sosiaaliseen, kulttuuriseen ja materiaali-

seen kontekstiin (Rutanen 2009, 208). Lehtisenkin (2009, 110) mukaan las-

ten toiminta muotoutuu aina sosiokulttuurisena ja tilanteellisena. 

Tässä tutkimuksessa toinen suurimmista syistä lasten negatiiviseen argu-

mentointiin ympäristöstään oli vapaata toimintaa rajoittavat syyt. Näitä olivat 

mm. pukeminen, ruokailu ja lepo. Strandell (1995, 119) mainitsee ajan ja ai-

kataulujen olevan yksi vallankäytön välineistä päivähoidossa. Varhaiskasvat-

tajat päättävät milloin siirrytään seuraavaan toimintaan. Niinpä toiminnan 

aloittamisen ja lopettamisen ajankohdat ovatkin lasten päätösvallan ulottu-

mattomissa (Strandell 1995, 153). Rusasen (2008, 236) tutkimuksessa lasten 

vastauksissa tuli esiin kritiikki aikuisten suunnittelemaa esikoulupäivän ajan-

käyttöä kohtaan. Aineiston valossa lapsilla näytti olevan halu toimia itseoh-

jautuvammin kuin mihin esikoulujärjestelmä antoi mahdollisuuden. Tegano 

ym. (1996,135) toteavat tutkimuksessaan, että fyysisen ympäristön järjestä-

misellä voi konkreettisesti lisätä aikaa esimerkiksi lasten leikille. 

Fyysisen ympäristön huomioiminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää, koska 

ympäristön laadulla on olennainen merkitys lapsen toiminnalle. Tämä on tuo-

tu esiin myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 22). Sen mu-

kaan varhaiskasvatuksessa on olennaista ympäristön tietoinen luominen, 

ylläpitäminen ja uudistaminen. Varhaiskasvattajilla on asiantuntemusta lasten 

kehitysvaiheista ja leikkikulttuurista, mikä auttaa heitä rakentamaan rikkaan 

ympäristön. Lisäksi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on myös 

huomioitu lasten osallisuus ympäristön ylläpitämiseen sekä uudistamiseen. 

Lasten tulisi saada osallistua ympäristön suunnitteluun omien taitojensa ja 

kykyjensä mukaan. Tässä tutkimuksessa mukana olleet lapset eivät kuiten-
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kaan kertomansa mukaan olleet koskaan päässeet vaikuttamaan ympäris-

tönsä suunnitteluun. Toiseen tutkimuksessa mukana olleista päiväkodeista 

oli juuri tehty mittava piharemontti, mutta lapsilta ei ollut kysytty toiveita, tar-

peita tai ideoita lainkaan. Strandell (1995, 127) kritisoi teoksessaan sitä, että 

lasten omia ideoita pidetään esteinä toteuttaa varhaiskasvattajien suunnitel-

mia. Raittilan (2009, 247) mukaan aikuisten lapsille suunnittelemat paikat 

sisältävät aikuisten omia, valmiita näkemyksiä siitä, millainen on hyvä ja tur-

vallinen tapa lapsen toimia. Tämä seikka olisi tärkeä tiedostaa niiden, jotka 

lasten kanssa työskentelevät. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) 

ei kuitenkaan sisällä suoranaista ohjenuoraa, vaan jättää paljon tulkinnan ja 

soveltamisen varaa kunnille ja yksiköille (Rutanen 2009, 208). Olennaista 

lasten osallistumismahdollisuuksien kartoittamisessa ei olekaan kiinnittää 

huomiota ainoastaan fyysisen ympäristön piirteisiin ja lasten toiveisiin siinä, 

vaan ainakin yhtä tärkeää olisi selvittää yhteisössä olevia merkityksiä ja 

sääntöjä, jotka koskevat ympäristöä. (Raittila 2009, 248.) 

Tutkimuksen teoria on verrattain tuoretta. Lähdekirjallisuus on pääsoin alle 

kymmenen vuotta vanhaa ja suuri osa lähteistä on viime vuosilta. Tutkimuk-

sen teoreettinen hyöty on ajanmukaisessa katsauksessa oppimisympäristön 

ja esiopetuksen määrittelyyn, sekä ajatukseen lapsen kuulemisen tärkeydes-

tä. 

Metodina valokuvaus on verraten vähän käytetty. Varsinkin Suomessa tä-

mäntyyppisen tutkimuksen uutuusarvo on korkea, koska tutkimuksia on vä-

hän. Tutkimukseni tarjoaa yhden esimerkin muille tutkijoille, jotka ovat kiin-

nostuneita valokuvauksesta tutkimusmenetelmänä. Mielestäni se oli hyvä 

tapa saada lapset mukaan tutkimukseen motivoituneina ja innoissaan. Lisäk-

si koen, että lasten aidot mielipiteet välittyivät paremmin valokuvaten ja haas-

tatellen kuin esimerkiksi pelkästään haastatellen. Aivan aluksi tarkoitukseni 

oli käyttää tutkimuksen aineistona vain lasten valokuvia. Lasten motivointi 

kuvaamiseen oli helppoa. Tullessani eräälle kuvauskerralle päiväkotiin sain 

tervehdyksen: ‖Hei, kamera tuli!‖. Tässä koin saavuttaneeni yhden tavoittee-

ni. Minulle oli tärkeää, että lapsi koki olevansa pääosassa kuvaustilanteessa. 

Lapsi sai kameran käteensä ja vallan päättää, mitä halusi kuvata. Minä vain 
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kuljin mukana. Monet kuvaustilanteet olivat lasten kertomusten osalta herkul-

lisia ja aineiston analyysivaiheessa olisinkin toivonut, että olisin nauhoittanut 

lasten kuvausperustelut jo kuvaustilanteissa pelkkien kynä-paperi muistiin-

panojen sijasta.  

Totesin valokuvauksen jälkeen, että kuvien merkityksien ja perustelujen sel-

ventäminen on tutkimuksen kannalta hyvin tärkeää. Myös Einarsdottir (2005, 

538) suosittelee haastattelua kuvien lisänä. Pelkät kuvat, ilman lapsien ker-

tomaa tarinaa kuvien taustalla, olisivat kertoneet tutkijalle vain osan lasten 

ympäristölle antamista merkityksistä. Siksi päätin täydentää aineistoa lasten 

ryhmähaastatteluilla. Lapset lähtivät haastatteluun mielellään, koska halusi-

vat nähdä ottamansa kuvat. Yhteisen päämäärän löytäminen ja lasten moti-

vaation säilyttäminen haastattelua tehdessä oli kuitenkin välillä haasteellista. 

Jos lasta ei kiinnostanut, tai motivaatio väheni, vastaus oli se, mitä ensim-

mäisenä mieleen juolahti (Ritala-Koskinen 2001, 152–153). Myös kuvausti-

lanteissa saattoi joskus käydä niin, että lapsi ei keksinyt mitään epämieluista 

kuvattavaa ja koska ei halunnut kuitenkaan jättää kuvausmahdollisuutta käyt-

tämättä kuvasi ‖vain jotain‖, usein lapsen perusteluista jo kuvaustilanteissa 

huomasi, että kuva oli otettu ilman perusteluja. Oletus vahvistui ryhmähaas-

tattelutilanteessa. Vaikka tällaisia tilanteita oli vähän, pohdin olisiko nekin 

voitu välttää esimerkiksi valmistelemalla lapsia paremmin kuvaustilantee-

seen. Jos nyt alkaisin aineistonkeruun uudelleen, ottaisin kaikki tutkimukseen 

osallistuvat lapset ensin ryhmänä ‖infotilaisuuteen‖, jossa kertoisin tutkimuk-

sesta ja siitä, mikä lasten rooli ja tehtävä olisi. Lapset saisivat enemmän ai-

kaa sulatella tehtävää ja miettiä, mitä haluavat kuvata. Vaikka suurin osa tut-

kimukseen osallistuneista lapsista oli hyvin määrätietoisia kuvaustilanteissa, 

saattoi tehtävä ja päätöksenteko tulla jollekin liian lyhyellä varoitusajalla. Mie-

lenkiintoisia tuloksia olisi varmasti saanut myös käyttämällä kertakäyttökame-

roita, joilla lapset olisivat saaneet kuvata itsenäisesti, kuten Einarsdottirin tut-

kimuksessa (2005, 534), mutta se oli tässä tapauksessa aika- ja kustannus-

syistä mahdotonta. 

Toivon, että tästä tutkimuksesta on apua myös käytännön työhön päiväko-

deissa ja esiopetuksessa. Tulokset tarjoavat yhden otoksen näkemyksen 
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siitä, mikä on esiopetusikäiselle merkityksellistä fyysisessä varhaiskasva-

tusympäristössä. Tutkimustulokseni voivat toimia ideoina ja keskustelun läh-

tökohtana fyysisen ympäristön asemasta ja lasten osallisuudesta varhaiskas-

vatuksen arjessa. Tutkimusprosessi on vahvistanut omaa näkemystäni siitä, 

mitä lapset haluavat ja kuinka tärkeää on ottaa heidän ajatuksistaan selvää. 

Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista kasvattaa aineistoa päivähoi-

don henkilökunnan näkemyksillä lasten ottamista kuvista. Mielenkiintoista 

olisi myös nähdä muuttuisiko tutkimustulos, jos lapsille annettaisiin kertakäyt-

tökamerat, ja vapaus kuvata itsenäisesti haluamiaan aiheita. Kolmas mahdol-

linen jatkotutkimusaihe voisi olla vastaavan tutkimuksen toteuttaminen pie-

nempien lasten kanssa. Tässä tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät 

sopisivat hyvin myös nuoremmille lapsille. 
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