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1 Johdanto 
 

 
Kuolema on vain ääriesimerkki siitä, millaista on elää 
toisena, osallisuuden rajojen tuolla puolen. 

 
Toiseuden synty (2020, 14). Coates & Morrison. Helsinki: Tammi. 

 
 

Hän kertoo sillä tavalla, että tunnen olevani ihan paikalla 
seuraamassa tapahtumia. 

 
Matilda (1997, 18). Dahl. Helsinki: WSOY. 

 

Yllä olevat sitaatit asettavat tälle pro gradu -tutkielmalle kehykset. Toni Morrisonin 

esseekokoelmaan Toiseuden synty alkusanat kirjoittanut toimittaja Ta-Nehisi 

Coates pohtii, millaista on elää rodullistettuna, ”toisena”, ja jäädä vailla 

osallisuutta yhteiskunnassa. Kuolema viittaa mustien kokemiin väkivaltaisiin 

kuolemiin, joiden syyt ovat rasismissa. Road Dahlin Matilda-kirjan päähenkilö 

Matilda toteaa kirjojen lukemisen vaikuttavan häneen, kuin olisi itse paikalla 

seuraamassa tapahtumia. Kumpikin näistä kirjoista on tehnyt minuun 

vaikutuksen. Jo edesmenneen Toni Morrisonin tyyli kirjoittaa rasismista, 

toiseudesta ja rodullistetun naisen asemasta on ravisuttava. Kirjoja ahmivaan 

Matildaan samaistuin lapsena, vaikka elämämme muutoin erosivatkin toisistaan. 

Mustalla huumorilla sävytetty tarina sekä viihdytti, että opetti elämästä ja oman 

paikkansa löytämisestä niin, että vielä aikuisena tarinan tapahtumat ovat 

piirtyneet tarkasti mieleeni. Nämä kaksi kirjaa ovat kuitenkin vain pintaraapaisu 

siitä, miten kirjojen tarinat ovat 33-vuotisen elämäni aikana vaikuttaneet 

käsitykseeni maailmasta ja itsestäni. 

 

Käsitys itsestä kehittyy suhteessa toisiin ja ympäröivään maailmaan.  Kulttuuri 

tuottaa narratiiveja, tarinoita, jotka otamme omiksemme – tai joita kohti meitä 

pusketaan, vaikka vastustelisimme. Identiteettiä rakennetaan ympäröivän 

kulttuurin tarjoamista rakennuspalikoista. Muuttuva kulttuuri saattaa horjuttaa 

identiteettiä tai jopa hajottaa käsityksen itsestä. Ei siis ole yhdentekevää, kuinka 

suhtaudumme kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin ja millaisia diskursseja 

toistamme, uusinnamme tai tuotamme esimerkiksi kirjallisuuden keinoin. Kielellä 
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on keskeinen rooli merkitysten rakentamisessa (ks. esim. Hall 2019; Weatherall 

2002). 

 

Lastenkulttuurin voima pienten lasten elämässä on valtavan suuri. Lastenkirjat 

voivat tarjota samaistumisen kokemuksia ja peilipintaa omaan elämään. Niillä on 

kyky avartaa maailmankuvaa, kehittää kognitiivisia taitoja ja jopa voimaannuttaa  

(Heikkilä-Halttula 2013). Kirjallisuuden tarjoamaan kuvaan epäsopivaksi itsensä 

tunteva voi tuntea ulkopuolisuutta koko yhteiskunnasta (ks. esim. Beezmohun 

2013). Erityisesti rasismia ja monikulttuurisuutta tutkinut Anna Rastas toteaa Hel-

singin Sanomien haastattelussa, että "Jos [lastenkirjojen] tapahtumat sijoittuisivat 

useammin monikulttuuriseen ja monietniseen yhteiskuntaan, lapset pystyisivät 

paremmin käsittelemään ympäröivää todellisuutta." (HS 21.10.2015). Rastas viit-

taa lastenkirjallisuuden vaikeuksiin pysyä yhä moninaisemmaksi muuttuvan yh-

teiskunnan perässä. Aikansa ideologiat, arvot ja maailmankuva välittyvät kirjalli-

suuteen, myös lastenkirjallisuuteen, mutta muutos voi olla hidasta ja kohdata vas-

tustusta. Vaikka moninaisuutta painottavia lastenkirjoja on viime vuosina kirjoi-

tettu kasvavassa määrin, voi niiden välittämä kuva ihmisyyden kirjosta olla edel-

leen kapea tai stereotyyppinen. 

 

Varhaiskasvatuksessa lastenkirjallisuus on tärkeä työväline, jonka avulla käsitel-

lään monenlaisia aiheita sekä opitaan ja harjoitellaan asioita. Perinteisesti kirjoilla 

on ollut kasvatuksellinen tehtävä ja vaikka nykyään kirjoista saadaan myös elä-

myksiä, näkyy kasvatuksellisuus esimerkiksi ”monikulttuuristen” kirjojen pyrki-

myksenä lisätä suvaitsevaisuutta tai ymmärrystä erilaisia ”toisia” kohtaan (Heik-

kilä-Halttunen 2013). Vaarana kahtiajakoja korostavassa kuvastossa on ihmisten 

essentialisointi, eksotisointi ja toiseuttaminen (Löytty 2005, 162–164; Zilliacus 

ym. 2017, 168–169). 

 

Tässä tutkielmassa kohdistan katseeni lähtökohtaisesti moninaisuutta kuvaaviin 

lasten kuvakirjoihin. Kirjojen henkilöhahmoissa on erilaisia etnisyyden, sukupuo-

len ja seksuaalisuuden kuvauksia, vammaisia ja vammattomia sekä eri ikäisiä 

ihmisiä. Aineistoksi valitut kirjat on julkaistu vuosina 2012–2021. Tutkijana minua 

kiinnostaa nimenomaan modernit lastenkirjat, joissa moninaisuus on lähtökohtai-
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sesti jollain tavalla tavallista. Tarkoituksena ei siis ole etsiä ”huonoja” moninai-

suuden kuvauksia, vaan nimenomaan nostaa esille sitä, kuinka normatiivisia kä-

sityksiä haastetaan valituissa lastenkirjoissa. Näin tutkielmastani voi olla hyötyä 

esimerkiksi varhaiskasvatuksen ammattilaisille tai vanhemmille, jotka kaipaavat 

kirjahyllyyn moninaisempaa ihmiskuvaa tai keinoja etsiä tällaisia kirjoja itse. 

 

Strukturalistisen ajattelun mukaisesti kieli ja kuvat tuottavat todellisuutta. On 

syytä pohtia, millaisia kirjoja pienille lapsille luetaan ja millaisia kirjoja lapset itse 

lukevat. Lastenkirjojen kerronta kuvituksineen tuottaa, toistaa, heijastaa tai uu-

sintaa aina jotain representaatioita ja diskursseja ja siten myös niitä normatiivi-

suuksia, joiden mukaan ihmiset pyrkivät elämään (Hall 1997, 15–30; Karkulehto 

2012; Rossi 2010). Poststrukturalistinen feministinen teoria viitekehyksenä aut-

taa lukijaa – tai tutkijaa – katseen kohdistamisessa kirjojen diskursseihin sekä 

kyseenalaistamaan totuttuja valta-asemia ja -suhteita intersektionaalisesti.  

  

Tutkielmassa luvut 2–4 muodostavat teoriataustan. Toisessa luvussa tarkastelen 

varhaiskasvatusta ja sitä, kuinka tasa-arvoa varhaiskasvatuksen kontekstissa to-

teutetaan. Kolmannessa luvussa pohdin monikulttuurisuuden ja moninaisuuden 

käsitteitä ja ilmiöitä sekä syrjinnän muotoja. Neljännessä luvussa tarkastelen las-

ten kuvakirjallisuutta kirjallisuuden lajina sekä monikulttuurisen kirjallisuuden ja 

moninaisuuden kriittistä tutkimista. Viidennessä luvussa esittelen tutkimuskysy-

mykset. Kuudennessa luvussa erittelen tutkimuksen toteutusta, eli sitä, mistä ai-

neisto koostuu, miten aineisto on tuotettu ja millä tavoin aineistoa on analysoitu. 

Valittuja lasten kuvakirjoja tutkittiin poststrukturalistista, intersektionaalisuuteen 

nojaavaa feminististä diskurssianalyysiä hyödyntäen. Seitsemännessä luvussa 

esittelen tutkimustulokset ja vastaan tutkimuskysymyksiin. Kahdeksannessa lu-

vussa pohdin tutkimuksen luotettavuutta ja tutkijan positiota. Yhdeksännessä ja 

samalla viimeisessä luvussa erittelen tutkimusprosessiani ja pohdin, millaista var-

haiskasvatuksen, lastenkirjallisuuden ja moninaisuuden tutkimusta voitaisiin tule-

vaisuudessa tarvita. 
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2 Vaikuttava varhaiskasvatus: pyrkimys tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen 

 
Varhaiskasvatuksessa kohtaavat monenlaiset aikuiset ja lapset. Monimuotoisuus 

rikastuttaa varhaiskasvatuksen toimintaa, jos se nähdään arvokkaana rajoitta-

vuuden sijaan (Kuusisto 2009). Tässä luvussa tarkastelen varhaiskasvatuksen 

määritelmää sekä pyrkimystä tasa-arvoon. Tarkastelen myös, mitä syrjintää vas-

tustava pedagogiikka ja normatiivisuuden haastaminen tarkoittavat varhaiskas-

vatuskontekstissa.  

 

 

2.1 Varhaiskasvatus ja tasa-arvo  

Varhaiskasvatuksessa on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina. Päivähoito 

muuttui varhaiskasvatukseksi uuden varhaiskasvatuslain myötä vuonna 2018. 

Varhaiskasvatuksen perusteet -asiakirja on muuttunut velvoittavaksi koulujen 

opetussuunnitelmien tapaan. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on 

luonut varhaiskasvatuksen laadulle erityisiä indikaattoreita (Karvi 2019). Myös 

ammattinimikkeet ovat muuttuneet: lastentarhanopettajasta tuli varhaiskasvatuk-

sen opettaja. Laadukkaan varhaiskasvatuksen tunnustetaan olevan lapselle mer-

kityksellistä monella tapaa. Varhaiskasvatuslaki (2018) määrittelee varhaiskas-

vatuksen näin: ”Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen 

kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu eri-

tyisesti pedagogiikka.” (Varhaiskasvatuslaki, Finlex 13.7.2018/540 1§.) 

 
Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia: kasvua, kehitystä 

ja oppimista. Lisäksi varhaiskasvatus tasaa sosioekonomisia eroja ja koulutus-

polkua positiivisella tavalla. Vaikutukset näkyvät lapsen elämässä, mutta myös 

perheen ja yhteiskunnan tasolla. (Euroopan komissio 2021.) Varhaiskasvatuk-

sella on merkitystä siis myös ylisukupolvisten vaikeuksien katkaisussa ja parem-

man tulevaisuuden luomisessa kaikille lapsille, vaikka se ei eriarvoisuutta koko-

naan poistakaan. Osallistuminen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuitenkin 

ennaltaehkäisee monia ongelmia, ja tulee näin edullisemmaksi kuin ongelmien 

korjaaminen myöhemmin. (Opetushallitus 2016; Heckman 2011, 47.) 
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Suomessa ihmisten välisen tasa-arvon vaatimuksen perusteena ovat lait ja 

asiakirjat. Varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja tasa-arvoon vaikuttavia lakeja 

ja sopimuksia ovat kansainvälisten lakien ja sopimusten, kuten Lapsen 

oikeuksien sopimuksen (1991) lisäksi Suomen perustuslaki (1999), yhdenvertai-

suuslaki (2014), laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (1986) varhaiskas-

vatuslaki (2018), perusopetuslaki (1998), sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon liit-

tyvät lait. Lisäksi lakien tapaan velvoittavia asiakirjoja ovat valtakunnalliset Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) sekä Esiopetussuunnitelman perus-

teet (2014). Valtakunnallisten opetussuunnitelmien lisäksi jokainen kunta kirjaa 

omat suunnitelmansa ja lisäksi varhaiskasvatusyksiköt tekevät omia yksikkökoh-

taisia suunnitelmiaan. Toimintaa toteutetaan pedagogisesti suunnitelmien poh-

jalta, jolloin arvojen oletetaan välittyvän lapsiryhmiin. (Opetushallitus 2021.) Muu-

tamien vuosien välein uudistettavat opetussuunnitelmat muuttuvat aina jonkin 

verran koulutuspoliittisten painotusten mukaan.  

 

Kaikissa varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittävissä sekä lapsiin liittyvissä la-

eissa ja dokumenteissa on läsnä tasa-arvon eetos. Yhdenvertaisuuden, tasa-ar-

von, sukupuolisensitiivisyyden ja kulttuurien moninaisuuden arvostamisen voisi 

sanoa olevan Varhaiskasvatussuunitelman perusteiden perusarvoja. Opetushal-

lituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018, 14, 16) todetaan muun 

muassa, että ”varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ja 

ehkäisee syrjäytymistä” ja että ” kaikki lapset voivat osallistua yhdessä varhais-

kasvatukseen esimerkiksi tuen tarpeista, vammaisuudesta tai kulttuurisesta taus-

tasta riippumatta.” (Opetushallitus 2018, 14, 16.) Laadukkaan varhaiskasvatuk-

sen tavoitteena on siis inklusiivisuus, eli sellainen kasvatus ja koulutus, jossa jo-

kainen lapsi sukupuolestaan ja kulttuurisesta tai muusta taustastaan huolimatta 

kokee osallisuutta. Paavolan & Pesosen (2021, 16) mukaan lapsen osallisuus 

varhaiskasvatuksessa edellyttää, että erilaisuudet nähdään voimavarana. Ne tu-

lisikin huomioida jo opetussuunnitelmissa sekä kasvatushenkilökunnan tiedoilla, 

taidoilla ja asenteilla (Paavola & Pesonen 2021). 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2018, 21) todetaan 

myös, että ”Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja 

esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön 
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liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava 

ilmapiiri. Varhaiskasvatus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperin-

nölle, joka muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa sekä henkilöstön vuo-

rovaikutuksessa.” (Opetushallitus 2018, 21.) Tarvitaan siis kulttuurisesti kompe-

tentteja aikuisia (esim. Paavola & Talib 2010, 81–83) jotka pystyvät mahdollista-

maan oppimisen ja osallisuuden kaikista taustoista tuleville lapsille ja heidän per-

heilleen ja toisaalta osaavat myös haastaa usein piilevästi vuorovaikutukseen 

vaikuttavia ennakkoluuloja. 

 

2.2 Syrjintää vastustava pedagogiikka 

Syrjintää vastustavan pedagogiikan juuria voi löytää jo Paulo Freiren Sorrettujen 

pedagogiikka -teoksesta. Vaikka teos on julkaistu hyvin erilaisessa kontekstissa 

vuonna 1970, kasvatuksen ja sorron – tai syrjinnän – suhteen pohtimiseen kirja 

antaa edelleen inspiraatiota. Freire (2016, 78–79) toteaa muun muassa, että sor-

retut olisivat aina kuuluneet yhteiskunnan sisäpuolelle, eivät marginaaliin. Tätä 

ajatusta mukaillen voikin kysyä, keitä ovat 2020-luvun sorretut? Keitä ajetaan val-

taapitävien toimesta yhteiskunnan ulkokehälle? Freiren (2016, 79–85) mukaan 

opettajan ja oppilaan suhteen problematisoiva kasvatus vapauttaa sorron 

ikeestä. Kriittinen ajattelu, kyseenalaistaminen ja keskustelu korostuvat. Freiren 

näkemystä voisi laajentaa nykykontekstissa koskemaan ihmisten välistä tasa-ar-

voa laajemminkin. 

 

Varhaiskasvatuksessa virallisten varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien li-

säksi toimintaa määrittävät näkymättömät arvostukset. Opettaja on, halusi tai ei, 

aina myös eettinen kasvattaja (Jokikokko 2005). Piilo-opetussuunnitelmaksi kut-

suttu arvojärjestelmä voi olla jopa virallisia suunnitelmia ja lakeja vaikuttavampi. 

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa opitaan paljon sellaista, mitä ei opetussuunni-

telmissa määritellä oppimisen tavoitteiksi, kuten odottamista. (Broady 1986, 96–

101; Ahmed & Eid 2018.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisten 

tavoitteiden ja arvojen lisäksi lapset siis oppivat ja omaksuvat myös toisia, jopa 

virallisten opetussuunnitelmien vastaisia tavoitteita sekä arvoja jo varhaisessa 

vaiheessa opinpolkuaan.  



 

7 
 

Yhtenä ratkaisuna piilevien arvojen näkyväksi tekemiseen ja kumoamiseen on 

pidetty normikriittisyyttä. Paumon (2012, 143) mukaan normikriittisyys edesaut-

taa moninaisuuden hyväksymistä. Normin, normatiivisuuden ja normikriittisyyden 

käsitteet tuottavat kuitenkin hankaluuksia, sillä niitä käytetään löyhästi. Normeja 

ei tulisi Suhosen (2018, 60) mukaan lähtökohtaisesti edes vastustaa, vaan normit 

ovat vaatimus yhteiskunnan toimimiselle. On normeja, joiden mukaan toimiminen 

on yleisesti tavoiteltavaa; normeilla on moraalinen ja eettinen tehtävä. Syrjimät-

tömyyskin on normi. Normatiivisuudella taas tarkoitetaan olettavaa, edellyttävää 

ja paremmaksi arvottavaa tapaa suhtautua esimerkiksi etnisyyteen, sukupuoliin 

tai seksuaalisuuteen. Normatiivisuus voi olla monessa tilanteessa rajoittavaa tai 

syrjivää. (Suhonen 2018.) Tasa-arvotavoitteiden toteutumiseksi esimerkiksi he-

teronormatiivisuuden tai valkoisuuden normatiivisuuden kriittinen tarkastelemi-

nen ja haastaminen onkin tarpeen. Sortoa ja syrjintää vastustavan pedagogiikan 

avulla voidaan tehdä näkyväksi normatiivisia hegemonioita. Kulttuuri- ja sukupuo-

litietoinen lähestymistapa niin arjen käytäntöihin kuin varhaiskasvatusta ohjaaviin 

säädöksiinkin, auttavat moninaisuuden näkemisen arvokkaana (Paumo 2012). 

Tässä tutkielmassa käytän normikriittisyyden sijasta muita käsitteitä tai tapoja il-

maista eriarvoisuuden rakentumisen kriittistä tarkastelua. Puhun esimerkiksi nor-

matiivisuuksien ja totuttujen representaatioiden ja diskurssien haastamisesta tai 

myötäilemisestä. 

 

2.3 Moninainen varhaiskasvatus 

Suomessa kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, eli per-

heen taustasta, työllisyystilanteesta tai muusta syystä riippumatta lapsi saa osal-

listua varhaiskasvatukseen perheen tahdon mukaan (Opetus- ja kulttuuriministe-

riö 2021). Suomessa varhaiskasvatukseen osallistui vuonna 2019 noin 77 % kai-

kista 1–6-vuotiaista lapsista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020). Suuri osa 

lapsista viettää siis ison osan arjestaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuk-

sen ja esiopetuksen lapsiryhmät ovat monimuotoisia ja globalisaation myötä ne 

muuttuvat yhä heterogeenisimmiksi. Lapset elävät maailmassa, jossa media ja 

matkustelu tuovat muun maailman erilaisine kulttuureineen lähelle. (Eerola-Pen-

nanen 2020.) Varhaiskasvatus onkin kuin yhteiskunta pienoiskoossa – siellä voi 
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kohdata samoja ilmiöitä kuin yhteiskunnassa muutenkin. Kasvatusjärjestelmä toi-

mii kuitenkin Eerola-Pennasen (2020, 244–246) mukaan yhä yksikulttuurisuuden 

varassa, eli kasvatus ja opetus suunnitellaan lähinnä valtakulttuurin näkökul-

masta, etnosentrisesti. Huolimatta siitä, että lapsiryhmien moninaisuus korostuu 

säädöksissä, saattavat esimerkiksi kaksikieliset ja siten mahdollisesti kompeten-

tin lapsen kategorian ulkopuolelle jäävät lapset kokea eriarvoisuutta suhteessa 

ryhmän muihin lapsiin, jotka pystyvät neuvottelemaan kielen ja kulttuurisen tietä-

myksensä vuoksi paremmin.  

 

Opettajilta vaaditaan kaikissa lapsiryhmissä kulttuurista osaamista ja kulttuuri-

sensitiivisyyttä. Nykyään varhaiskasvatuksen ammattilaisilta vaaditaan varhais-

kasvatussuunnitelman mukaista katsomus- ja kulttuurikasvatuksen osaamista, 

eikä sitä voida ulkoistaa esimerkiksi seurakunnille. (Eerola-Pennanen 2020; Jo-

kikokko 2005, 2010.) Lapsen kulttuuri- ja kielitaustan huomioiminen on siis vel-

voite (Kivijärvi 2020, 262). Lapsi tulee kuitenkin kohdata yksilönä, ei ainoastaan 

yhteen ominaisuutensa, kuten maahanmuuttajuuteen tai sukupuoleen, takertuen 

(Paavola & Talib 2010, 226–235). Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee tar-

kastella kriittisesti positiotaan ja tulla tietoiseksi omista asenteistaan, jotta he voi-

vat tukea lapsia kulttuurisen identiteetin kehittymisessä. Varhaiskasvatuksen 

työntekijän ammattitaitoon kuuluu oleellisesti taito toimia moniuskontoisen, mo-

niarvoisen ja monikulttuurisen lapsiryhmän kanssa pedagogisesti laadukkaalla 

tavalla ja kulttuurisensitiivisesti. Varsinkin uskontojen tasa-arvoisessa kohtaami-

sessa varhaiskasvatuksen työntekijöillä on kuitenkin edelleen haasteita, vaikka 

moninaisuus periaatteessa nähtäisiinkin rikkautena.  (Lamminmäki-Vartia & Kuu-

sisto 2017; Jokikokko 2010.) Kuten todettu, opettajat tarvitsevat työssään kult-

tuurista kyvykkyyttä. Kulttuurisella kompetenssilla tarkoitetaan kulttuurista tietoi-

suutta, tietoa ja taitoja, joihin asenne ja motivaatio vaikuttavat. Acar-Ciftci (2016) 

listaa kulttuurisen kompetenssin osiksi tietoisuuden (awareness), tiedon (know-

ledge), asenteen (attitude) ja taidot (skills). Nämä osat vaikuttavat ja ilmenevät 

elämän eri konteksteissa, kuten henkilökohtaisessa tai työelämässä. Jokikokon 

(2010, 14) mukaan kulttuurisen kompetenssin kerryttäminen onkin elinikäinen 

prosessi. 
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Varhaiskasvatus tai koulu ei ole automaattisesti tasa-arvoinen paikka kaikille, 

vaikka Suomessa onkin totuttu ajattelemaan kasvatuksen ja koulutuksen olevan 

kaikille samaa. Määrittelemättä jätetty ja löyhästi käytetty ”monikulttuurisuuskas-

vatus” saattaa jopa asettaa lapsia eriarvoiseen asemaan ja toiseuttaa, vaikka pyr-

kimys olisikin päinvastainen. (Ahmed & Eid 2018.) Ahmedin ja Eidin (2018, 84) 

mukaan suomalainen koulu rakentuu edelleen valkoisuuden, dikotomisen suku-

puolen ja heteronormatiivisuuden varaan. Heidän mukaansa monikulttuurisuus-

kasvatus sekä niin sanottuun värisokeuteen perustuva kasvatus saattavat tosi-

asiassa ylläpitää syrjiviä käytäntöjä. Intersektionaalisuus ja antirasistinen työote, 

esimerkiksi opetussuunnitelmien käytännön soveltamisessa, ovat tarpeen. Jos 

oppilaiden välisiä eroja ei huomioitaisi, annettaisiin viesti, ettei eroilla ole merki-

tystä. (Ahmed & Eid 2018, 83–91.) Niin sanottu värisokeus saattaa ylläpitää ra-

sistisia konstruktioita, jos valkoisuuden etuoikeutettua valta-asemaa ei tunnus-

teta (Di Angelo 2016, 157–158).  

 
Jos laadun tekijät eivät kohtaa arvojen kanssa, ei varhaiskasvatus todellisuu-

dessa ole tasa-arvoista tai inklusiivista. Varhaiskasvatussuunnitelmia sukupuo-

len ja seksuaalisuuden moninaisuuden näkökulmasta tarkastelevassa Eskelisen 

ja Itäkareen (2020, 220–222) tutkimuksessa kuitenkin todetaan, etteivät kunnat 

ole paneutuneet omien suunnitelmien kirjaamiseen kovinkaan pontevasti. Kun 

sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta ei puhuta toimintaa määrittele-

vissä asiakirjoissa eikä käsitteitä selitetä, uhkaa tasa-arvo jäädä vain paperille. 

Jos tavoitteita esimerkiksi sukupuolisensitiiviselle kasvatukselle ei kirjata selke-

ästi, saattaa kasvatus toistaa totuttuja, binäärisiä käsityksiä tytöistä ja pojista ja 

sukupuolille sallituista rooleista. (Eskelinen ja Itäkare 2020). Sukupuoli- tai sek-

suaalivähemmistöjen lisäksi varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista voi 

tehdä samanlaisia huomioita myös muiden vähemmistöryhmien tai moninaisuu-

den sosiaalisesti rakentuvien kategorioiden osalta (ks. esim. Paavola & Pesonen 

2021). Tällä hetkellä voimassa olevassa Varhaiskasvatuksen suunnitelman pe-

rusteet 2018 -asiakirjassa sekä Esiopetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakir-

jassa mainitaan erikseen saamelais- ja romanilapset sekä viittomakieliset lapset, 

mutta todellisen osallisuuden toteutumiseksi opetussuunnitelmissa tulisi huomi-

oida ja tehdä näkyväksi koko ihmisyyden kirjo entistä paremmin (Opetushallitus 

2021 49–50; Hermanfors 2017). 
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Kasvatuksen ja koulutuksen moninaisuudesta puhuttaessa täytyy tarkastella 

myös työntekijöiden moninaisuutta. Suomessa opettajat ovat pienistä eroista 

huolimatta hyvin samankaltaisia esimerkiksi sukupuoleltaan ja opettajista suurin 

osa on naisia (Opetushallitus 2020). Varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksiin 

hakeutui vuonna 2019 yhteensä 636 naista ja 61 miestä (Tilastokeskus 2021.) 

Ahmedin ja Eidin (2018, 30) mukaan opettajat ovat yleensä keskiluokkaisia ja 

valkoisia ja siten etuoikeutetussa asemassa esimerkiksi rodullistettuihin nähden. 

Lisäksi on tutkittu, että tietyt vähemmistöt työllistyvät heikommin kuin valtaväes-

töön kuuluvat (Oikeusministeriö 2021). Hughesin ym. (2020, 4) mukaan työpaik-

kojen moninaisuus on arvokasta työyhteisölle. Etenkin johtotasolla ihmisten mo-

ninaisuudesta on hyötyä ja se vähentää stereotyyppistä ihmisten luokittelua. 

Burns Thomas (2020, 224) toteaa tutkimuksessaan, että antirasistisen koulun 

vaatimuksen myötä kouluihin tarvitaan lisää poc-opettajia (person/people of co-

lor). Myös Ahmed ja Eid (2018, 88–91) esittävät, että työpaikoilla, kuten koulussa, 

tarvitaan työntekijöitä moninaisimmista taustoista. Koulussa työskentelevien vä-

hemmistöjen rooli ei saisi olla ainoastaan esimerkiksi tietyn uskonnon tai kielen 

opetus. Ahmed ja Eid esittävät, että työpaikoilla tulisi olla neljännes moninaisesta 

taustasta tulevia työntekijöitä, jotta kaikenlaisten ihmisten kohtaaminen muuttuisi 

tasa-arvoiseksi (Ahmed & Eid 2018, 91).  

 

Suomessa monet väestöryhmät kokevat rasismia, vihapuhetta ja syrjintää. Oi-

keusministeriön (2021) yhdenvertaisuus.fi-sivustolla on tietoa siitä, kuinka laajasti 

romanit, saamelaiset, maahanmuuttajat, vammaiset sekä seksuaalivähemmistöt 

tulevat syrjityiksi esimerkiksi juuri työnhaussa. Myös iän tai vakaumuksen vuoksi 

saattaa joutua syrjityksi työnhaussa. Näin ollen voi sanoa, ettei kasvatusala ole 

todellisuudessa työntekijöiltään moninainen, vaikka laeissa ja asetuksissa yhden-

vertaisuutta vaaditaankin. 

 

2.4 Monikulttuurisuuskasvatuksesta moninaisuuskasvatuk-

seen 

Moninaisessa varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmässä vältetään lapsen leimaa-

mista yksittäisen oletetun ominaisuutensa perusteella (Paavola & Talib 2010, 
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226–235). Kuten tässä luvussa aiemmin totesin, moninaisuuden näkeminen rik-

kautena perustuu varhaiskasvatusta ja esiopetusta määrittäviin lakeihin ja asia-

kirjoihin, joissa syrjimättömyys on normi. Aiemmin varhaiskasvatuksen moninai-

suuskasvatuksesta on puhuttu monikulttuurisuuskasvatuksena. Monikulttuuri-

suuskäsitteen ongelmallisuus on kuitenkin käynyt selväksi – sillä on viitattu suo-

malaisessa keskustelussa yleensä vain muualta tulleisiin ja heidän erilaiseen 

kieli- tai katsomustaustaansa (Paavola & Pesonen 2021; Dervin 2016). Samalla 

suomalaisuus on nähty yksikulttuurisena ja muuttumattomana (Rastas ym. 2005; 

Eerola-Pennanen 2020; Lehtonen & Löytty 2003). Suomi ei kuitenkaan ole kos-

kaan ollut erityisen yksikulttuurinen (Huttunen ym. 2005, 22). Tämän kaltainen 

väärinkäsitys monikulttuurisuudesta elää kuitenkin edelleen puheissa ja asen-

teissa. Monikulttuurisuuteen ei tällaisen näkemyksen mukaan mielletä kuuluvaksi 

muunlaisia ihmisen ominaisuuksia, kuten sukupuolta, ikää, terveydentilaa tai so-

sioekonomista taustaa, jotka kuitenkin nykyisen intersektionaalisuutta painotta-

van käsityksen mukaan vaikuttavat ihmisen tasa-arvoisen kohtelun toteutumi-

seen. (Varhaiskasvatuksen opettajien liitto 2021.) 

 

Koska monikulttuurisuuden käsite on kuitenkin niin laajasti käytetty ja sen käyttö 

on paikoitellen perusteltua, ei sitä voi kokonaan pyyhkiä pois sanastostamme, 

vaikka sen pulmallisuus tiedettäisiin. Huttunen ym. (2005, 20–21) totesivat yli vii-

sitoista vuotta sitten, että suomalaisessa keskustelussa monikulttuurisuus on 

vielä määrittelemätön käsite. Nykyisessä keskustelussa ja tutkimuksessa moni-

naisuuden käsite (diversity) on kuitenkin vakiintunut kuvaamaan ihmisyyden ja 

kulttuurien monipuolisuutta (ks. esim. Riitaoja 2013; Paavola & Pesonen 2021). 

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton (2021) Lastentarha-lehden haastattelussa 

monikulttuurisuutta vuosien ajan tutkinut Heini Paavola suosittelee moninaisuus-

käsitteen käyttöä sekavan ’monikulttuurisuuden’ sijaan. Tässä tutkielmassa käy-

tän käsitteitä moninaisuus, moninainen, monikulttuurisuus ja monikulttuurinen. 

Näillä käsitteillä tarkoitan sosiaalisen konstruktionismin ja (post)strukturalistisen 

näkemyksen mukaisesti kaikkia ihmisyyden monimuotoisuuteen liittyviä, sosiaa-

lisesti rakentuvia kategorioita, kuten sukupuolta, seksuaalisuutta, luokkaa, kieltä, 

etnisyyttä, kansalaisuutta tai fyysistä ja psyykkistä kyvykkyyttä (ks. esim. Paavola 

& Talib 2010; Valovirta 2010, 11; Pesonen 2015a). Rastas (2013, 13) toteaa, ettei 

jokaista sanavalintaa voi vahtia monikulttuurisuusilmiöstä puhuttaessa. Myös Hall 
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(2013, 233) toteaa, että emme voi kuin käyttää termiä ja tutkiskella sitä aktiivi-

sesti. Pyrin tutkielmassani johdonmukaisuuteen ja selkeyteen käsitteiden käy-

tössä ja puhun moninaisuudesta sekä paikoitellen monikulttuurisuudesta. Selvyy-

den säilyttämiseksi pyrin aina selittämään, mitä käsitteellä tarkoitan. 

 

3 Moninaisuus ja monikulttuurisuus sekä syrjinnän 
muodot 

 
Sosiaalisesti rakentuvat kategoriat ja käsitteet, kuten kansalaisuus, maahan-

muuttajuus, kulttuuri ja identiteetti, ovat jatkuvassa muutoksessa. Käsitteiden 

toistuva arviointi on siis tarpeen (Hall 2003, 233; 2019, 155; Rastas 2013, 12–

15.) Tässä teorialuvussa tarkastelen tutkielmani kannalta keskeisiä käsitteitä: 

kulttuuria, monikulttuurisuutta, identiteettiä, etnisyyttä, toiseutta ja rasismia. Kä-

sitän moninaisuuteen (tai monikulttuurisuuteen) kuuluvaksi Paavolaa ja Talibia 

(2010, 11) mukaillen myös esimerkiksi uskonnollisen, seksuaalisen sekä suku-

puolen moninaisuuden sekä terveydentilan ja ”luokan” monimuotoiset ilmenty-

mät. 

 

3.1 Monikulttuurisuus 

Varhaiskasvatuskontekstin monikulttuurisuuteen liittyvien ilmiöiden tarkastelu on 

erityisen kiinnostavaa, sillä päiväkodeissa julkinen ja yksityinen kohtaavat. Suo-

messa monikulttuurisuus tai ”kulttuurisuus” mielletään Huttusen ym. (2003, 25) 

mukaan nimenomaan yksityiseen alueeseen, kuten kodin piiriin, kuuluvaksi, jol-

loin esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen ala on näennäisesti tasa-arvoinen, 

jopa ”kulttuuriton”. Kodeissa toteutetaan yksityisesti omaa kulttuuria, jonka arvo-

maailma voi poiketa opetussuunnitelmien arvoista. (Huttunen 2005, 25.) Perhe 

on lapselle ensisijainen kulttuuriin sosiaalistumisen paikka (Rastas 2007, 110). 

Omassa perheessä opitaan arvoja ja omaksutaan uskomuksia, jotka vaikuttavat 

maailmankuvan muotoutumiseen. Kuitenkin varhaiskasvatukseen ja kouluun liit-

tyy vahvasti ajatus perheiden kanssa tehtävästä kasvatusyhteistyöstä, jolloin 

lapsen lähipiirillä on oikeus tuoda ilmi omia näkemyksiään lapsen kasvusta, ke-

hityksestä ja opetuksesta (ks. esim. Opetushallitus 2018, 34). Varhaiskasvatus 
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ei todellisuudessa ole kulttuuritonta, vaan sen käytäntöjä värittävät totutut valta-

kulttuurin perinteet ja tavat. Varhaiskasvatuksessa tulisikin miettiä, millaiset ta-

vat saavat siellä näkyä ja kuulua. 

 
 
Monikulttuurisuus on erilaista eri konteksteissa, eikä monikulttuurisuuskeskuste-

lua voi käydä täysin samanlaisena esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Suomessa. Il-

miöön liittyvien käsitteiden määrittelykin on siksi hyvin haastavaa – ja samalla 

juuri siksi tarpeellista. (Hall 2013; Lepola 2000.)  Hall (2019, 155) toteaa, että 

monikulttuurisuus on diskursiivisesti sotkuinen termi. Koska monikulttuurisuus 

saa monenlaisia merkityksiä kontekstin mukaan, se näyttäytyy terminologian se-

kavuutena. ”Sotkuisen” siitä tekee sen löyhä ja epätarkka määrittely, jolloin käsit-

teestä uhkaa tulla Hallia lainaten vain ”ylipyyhinnän alainen” yleistermi. (Hall 

2019, 155.) 

 

Monikulttuurisuutta voidaan tarkastella asiantilaa kuvaavana käsitteenä tai yh-

teiskunnan tavoiteltavana tilana. Monikulttuurisuus-käsitteen epäselvyyttä lisää 

siihen kytkeytyvä puhe maahanmuutosta ja poliittisista näkemyksistä. (Huttunen 

ym. 2005, 16–17, 21). Asennoituminen monikulttuurisuutta kohtaan riippuu siis 

siitä, nähdäänkö se tavoiteltavana, ideaalina yhteiskunnan tilana, neutraalina ku-

vauksena yhteiskunnasta vaiko ongelmallisena, jopa ei-toivottuna ilmiönä. Hall 

(2003, 234–236) esittää, että monikulttuurisuudet pohjaavat erilaisiin näkökul-

miin, kuten konservatiiviseen, liberaaliin, kaupalliseen, korporatiiviseen tai vallan-

kumoukselliseen näkökulmaan. Näin ymmärrettynä käsitteen kiistanalaisuus on 

seurausta eri tahojen tarpeesta ottaa käsite omakseen ja hyödyntää sitä omien 

intressien edistämisessä. Herää kysymys, onko yhden käsitteen avulla mahdol-

lista selittää – tai edes yrittää selittää – näin moninaisia ilmiöitä. Monikulttuurisuu-

den voi ajatella olevan ainakin erilaisten kulttuuristen ryhmien rinnakkaineloa, li-

mittyneisyyttä, vuorovaikutusta ja sekoittumista ja näiden kulttuurien välisiä suh-

teita poliittisesti määrittelevää. (Huttunen ym. 2005, 20.) Monikulttuurisuudesta 

puhuttaessa onkin aina puhuttava myös hierarkioista ja valtasuhteista (ks. tässä 

tutkielmassa alaluku 3.3). Tässä tutkielmassa pyrin käyttämään monikulttuurisuu-

den sijaan moninaisuuden käsitettä, joka palvelee tutkielmani näkökulmia parhai-

ten. 
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Länsimaissa monikulttuurisuus on perinteisesti kytkeytynyt liberaalin universalis-

min diskurssiin, ”länsimaisiin arvoihin”. Hallin (2003, 261–270) mukaan liberaali 

universalismi käsittää kansalaisuuden yleismaailmallisena ja valtion kulttuurisesti 

neutraalina. Siihen kuuluu esimerkiksi puheoikeus, uskonnonvapaus ja tasa-

arvo. Kuitenkin nämä liberaalit arvot ovat lähinnä muodollisia. Jotta tasa-arvo to-

della toteutuisi, täytyisi kansalaisten olla homogeeninen joukko – mitä se ei ole 

koskaan ollut (Hall 2003, 262.) Esimerkiksi kolonialismi ei sovi länsimaiseen libe-

raalin universalismin ihanteeseen, mutta sitä on siitä huolimatta toteutettu satoja 

vuosia. 

 

Euroopassa monikulttuurisuus on liitetty perinteisesti uskontoihin, ei niinkään 

ihonväriin tai ”rotuun”. Eurooppa ei kuitenkaan ole ollut koskaan sen historiassa 

yksikulttuurinen, vaan ennen kansallisvaltioiden perustamista sitä ovat asutta-

neet useat eri yhteisöt. (Hall 2019.) Merkittäviä seikkoja Euroopan monikulttuuri-

suuden historiassa ovat olleet muun muassa kristinuskon valta-aseman saavut-

taminen sulauttamalla sitä pakanauskontoihin, löytöretket, valloitukset ja koloni-

saatio sekä siirtolaisuus ja siirtokunnat. Näiden tapahtumien jäljet ovat nähtä-

vissä Euroopan ”kulttuurissa” yhä, eivätkä esimerkiksi kolonisaation vaikutukset 

eivät ole lakanneet jälkikoloniaaliseen aikaan siirryttäessä, vaan ongelmat ovat 

olemassa riippuvaisuuden ja marginalisoitujen väestöryhmien muodossa edel-

leen. (Hall 2019, 161.)  

 

Suomessa monikulttuurisuus nähdään lähinnä maahan muuttaneisiin ihmisiin ja 

kansallisten tai uskonnollisten kulttuurien välisiin eroihin liittyvänä ilmiönä. Erityi-

sesti etnisyyden käsite määritellään koskemaan muualta tulleita, jolloin ei-etni-

siksi määritellyt asettuvat vallan hierarkiassa automaattisesti korkeammalle. 

(Rastas 2013; Huttunen 2005.)  Lepola (2000) on tutkinut suomalaista monikult-

tuurisuuskeskustelua 1990-luvulla. Vaikka suomalainen yhteiskunta ja maailma 

ympärillä on kolmessakymmenessä vuodessa muuttunut, on Lepolan tutkimus 

yhä monelta osin ajankohtainen. Lepola (2000, 197, 20) kysyy muun muassa: 

”Voiko samanarvoisuus toteutua ilman että se edellyttää samanlaisuutta? Voiko 

oikeus erilaisuuteen toteutua ilman että se johtaa eriarvoisuuteen?”. Vaikka 



 

15 
 

1990-luvun monikulttuurisuusdiskurssissa keskeistä olikin näkemys, jossa erilai-

set sulautettiin tai ”kotoutettiin” valtakulttuuriin, nähtiin moninaisuus kuitenkin 

myös tavoiteltavana tilana. Jo tuolloin keskustelua vaivasi käsitteiden epämää-

räisyys. Valovirran (2010, 96–98) mukaan monikulttuurisuuskeskustelussa suo-

malaisuus on nähty perinteisesti monokulttuurina, joka on muuttunut tai muuttu-

massa monikulttuuriseksi nimenomaan lisääntyneen maahanmuuton myötä – sii-

täkin huolimatta, että Suomessa on aina ollut alkuperäiskansoja ja muita vähem-

mistöjä, kuten saamelaisia. Myös Suomesta on lähdetty sankoin joukoin muualle 

maailmaan (Valovirta 2010, 96–98). Tämä puhe määrittää osin yhä 2020-luvulla 

käytävää monikulttuurisuuskeskustelua, jossa jokin ulkopuolelta tuleva muuttaa 

”suomalaista kulttuuria”. Suomalaisuuden hegemonia on vahva. Lepolan (2000, 

197, 20) esittämät kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia nyt 2020-luvulla, kun 

yhteiskunnan moninaisuus on globalisaation myötä lisääntynyt ja toisaalta muut-

tunut normatiivisemmaksi esimerkiksi lainsäädännössä, joka ei kuitenkaan aina 

välity käytäntöön asti. Kaikkien kulttuurien voidaan ajatella olevan monikulttuu-

reja. Myös Suomi on aina ollut monikulttuurinen, mutta muuttuu myös jatkuvasti 

moninaisemmaksi. (Rastas 2013; Di Angelo 2017; Lehtonen & Löytty 2003.) Mo-

nikulttuurisuuden ilmiöitä ei siis voida sivuuttaa Suomessakaan vetoamalla kult-

tuuriseen yhtenäisyyteen tai yksikulttuurisuuteen (Valovirta 2010, 96).   

 

Sekä Robinson ja Jones-Diaz (2006, 44–53) että Hall (2019, 247–273) esittävät, 

että globalisaatio ja siihen kytkeytyvä uusliberalistinen politiikka muuttavat yhteis-

kunnan kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia arvoja. Esimerkiksi kasvatuksen ja 

koulutuksen markkinallistuminen on seurausta uusliberalistisesta koulutuspolitii-

kasta. (Robinson & Jones-Diaz 2006, 44–53; Hall 2019, 247–273.)  Kukaan ei voi 

täysin välttyä globalisaation vaikutuksilta. Vaikka globalisaation vaikutus olisi vä-

häistä, kulttuurit tulevat aina verratuksi johtavassa kapitalistisessa asemassa ole-

vaan länsimaailmaan, kuten Yhdysvaltoihin (Robinson & Jones-Diaz 2006, 44–

53). Monikulttuurisuuden liberaalia ja universaalia luonnetta kohtaan on myös 

esitetty kritiikkiä. Konservatiivisten oikeistopoliittisten tahojen näkemys on ollut, 

että monikulttuurisuus ja moninaisuus horjuttavat luonnollista tai totuttua yhteis-

kuntajärjestystä. Monikulttuurisuus nähdään kulttuurisen yhdenmukaisuuden vi-

hollisena eikä siihen ”uskota”, vaan kansallisuus nähdään muuttumattomana ja 

uniikkina. (Vavrus 2015; Hall 2003.)  Näin jätetään täysin huomiotta yhteiskunnan 
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eriarvoistavat rakenteet, johon esimerkiksi poststrukturalistinen feministinen ja in-

tersektionaalinen tutkimus nimenomaan paneutuu (ks. esim. Karkulehto ym. 

2012). Hallin (2003, 234) mukaan monikulttuurisuudesta (eng. multiculturalism) 

puhuttaessa ongelmaksi saattaa muodostua -ism-pääte, jolloin monikulttuurisuus 

ymmärretään poliittisena oppina, jolla yritetään muuttaa yhteiskuntaa jonkin ideo-

logian mukaiseksi.  

 

Vaikka vähemmistöjen tasa-arvovaatimuksiin on alettu suhtautua yhteiskun-

nassa viime vuosikymmeninä aiempaa pontevammin, uhkaa yhteiskunnassa li-

sääntynyt vihapuhe heikentää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Yhteiskunnan ko-

ventunut ilmapiiri vaikuttaa kaikkiin vähemmistöasemassa oleviin ihmisiin nega-

tiivisesti. Kun mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa sallitaan vihamieli-

set puheet yhtä väestöryhmää kohtaan, aukeaa kanava muiden ryhmien, kuten 

naisten, vammaisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kyseenalaistami-

selle. (Ks. esim. Laaksonen ym. 2020; Heimonen 2020; Smith & King 2021.) Ne, 

jotka kuuluvat identiteetiltään useaan limittyvään vähemmistöön (ks. esim. Kar-

kulehto ym. 2012), ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.  

 
 
3.2 Kulttuuri ja identiteetti 

Muuttuva ja moninaistuva maailma vaatii pysähtymään identiteetin muodostami-

seen liittyvien kysymysten äärelle ja samalla määrittelemään kulttuuria uudelleen. 

Kulttuuri on ryhmän, yhteisön tai kansakunnan yhteisten merkitysten järjestelmä. 

Se muodostuu niistä sosiaalisista tavoista, käsityksistä ja normeista, jotka ohjaa-

vat elämäämme. Kulttuuri on toisaalta pieniä arkisia käytäntöjä ja toisaalta isoja, 

maailmankatsomuksellisia ja arvoihin kytkeytyviä näkemyksiä. (Hall 2019, 107; 

Huttunen 2005, 26.) Kulttuuri läpäisee siis koko ihmisen elämän ja on käsitteenä 

siksi niin haastava määritellä yksinkertaisesti.  

 

’Kulttuurista’ on kiistelty: Ovatko kulttuurit muuttumattomia ja yhteensopimattomia 

vai ennemminkin prosesseja ja performatiivisia? Fundamentalistinen kulttuurin-

tulkinta näkee maailman rajattuina, muuttumattomina ja toisensa poissulkevina 

kulttuuriyksikköinä. Tällaisessa ajattelussa erilaisia kulttuureja uhkaa eksotisoi-
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minen ja toisaalta julkinen ”kulttuurittomuus”, jolloin ”kulttuuria” harjoitetaan lä-

hinnä kotioloissa. Monikulttuurisuuspolitiikasta uhkaa tulla lähinnä konfliktien hal-

lintaa, jos rajatut kulttuurit nähdään yhteensopimattomina. (Huttunen 2005, 26–

28.) Fundamentalistisessa tulkinnassa korostuu siis jako ”meihin” ja ”toisiin”. 

 

Kokemus kuulumisesta etniseen, ”rodulliseen”, kielelliseen, uskonnolliseen tai 

kansalliseen kulttuuriin on identiteetin ja subjektiviteetin rakentumisen perusta. 

Yksilö tuntee oman identiteettinsä, kun hän pystyy asemoimaan itsensä merki-

tysten kentälle ja vastaamaan kysymyksiin ”kuka olen” ja ”mihin kuulun”. (Hall 

2003, 85; 2019, 107.) Sosiaalisen identiteetin kautta ihmiset siis kiinnittyvät eri-

laisiin kulttuureihin ja alakulttuureihin. Lappalaisen (2004) mukaan lapset raken-

tavat subjektiviteettiaan nimenomaan kansallisuuden kokemuksen perusteella. 

Maahanmuuttajalasten kulttuurisen identiteetin rakentumiseen vaikuttaa paljon 

se, minkä ikäisenä lapsi tai nuori on muuttanut uuteen kotimaahan (Turjanmaa 

ym. 2016, 61).  

 

Hall (2019, 26) toteaa identiteetin olevan narratiivi, tarina. Tällaisia tarinoita yksilö 

keksii itse, kuulee itsestään keksittävän ja niitä myös tuotetaan yhteiskunnassa 

ja yhteisöissä. Narratiivien ja diskurssien merkitystä ei voi vähätellä. Identiteetin 

voi myös nähdä rakentuvan erojen kautta: kuinka minun tarinani eroaa toisten 

tarinoista? Kulttuurisia eroja esiin nostamalla voidaan yrittää ylläpitää yksilön 

eheän identiteettikokemuksen lisäksi ryhmän solidaarisuutta ja yhtenäisyyden 

tunnetta. (Hall 2019.) Tarina, jota kerromme itsellemme tai jota meille kerrotaan, 

on merkityksellinen. Sillä on vaikutusta niin käsitykseen itsestä ihmisenä, oppi-

jana, työntekijänä kuin vanhempanakin. Toisaalta erojen retoriikalla voi olla va-

kavia seurauksia kokonaisten kansojen kannalta, kuten esimerkiksi sotien aikana 

tapahtuneet ihmisoikeusrikokset muistuttavat. Eroista puhuminen on Huttusen 

ym. (2005, 28) mukaan keskeinen toiseuttamisen tapa. Kulttuurien eroja tuote-

taan representaatioiden kautta, eivätkä erot välttämättä ole todenperäisiä (Huttu-

nen ym. 2005, 28; Löytty 2005, 167). Yksilöiden ja yhteisöjen välisiä eroja suvai-

taan eri tavoin. Jotkin erot käsitetään kuuluvaksi ”meidän” kulttuuriin, jolloin niitä 

siedetään tai jopa arvostetaan yksilöllisinä piirteinä. Toiset erot arvotetaan huo-

nommiksi, jolloin niiden ei ajatella kuuluvan ”meidän” kulttuuriin, vaan johonkin 
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erilaiseen ja poikkeavaan. (Lehtonen & Löytty 2003, 12.) Tarkastelemalla toiseut-

tavia käytäntöjä – sitä, mitkä asiat koetaan vieraiksi tai tutuiksi – voidaan tehdä 

näkyväksi eriarvoistavia hierarkioita (Löytty 2005, 162). 

 

Hallin (2019, 49, 52) mukaan identiteetti rakentuu sosiaalisesti monista eri pala-

sista, eikä tule koskaan valmiiksi.  Käsitys identiteetistä onkin hatara ja jatkuvasti 

vaarassa pirstaloitua yhteiskunnan muutosten voimasta. Nopeasti kiihtyvä globa-

lisaatio pakottaa kulttuurit muutokseen – vastentahtoisestikin. Hannerzin (2003, 

224–225) mukaan sekä kulttuurin pysyvyys, että muutokset ovat sidoksissa inhi-

milliseen toimintaan. Kulttuuria voi ajatella prosessina ja performatiivisena il-

miönä, jota tuotetaan eri tavoin. Uudenlaiset traditiot, kuvastot, arvot tai elämän-

tavat toisaalta houkuttavat ja toisaalta eivät mutkattomasti sovikaan totuttuun tra-

ditioon (Hall 2019). Yksilö joutuu siis elämään kulttuurin jatkuvassa muutosti-

lassa, mutta myös rakentamaan identiteettiään kulttuurien muutosten keskellä. 

Toisaalta fundamentalistinen ajatus kulttuurin pysyvästä luonteesta on alun al-

kaen virheellinen. Jokainen kulttuuri on saanut ja saa jatkuvasti vaikutteita muu-

alta. (Huttunen ym. 2005.) Myös kasvatuksessa tuotetaan ajatusta yhtenäisestä 

kulttuurista ja sen ihannekansalaisesta (Ahmed & Eid 2018; Saukkonen 2013, 

278). Kasvatus ja koulutus ovat poliittisia tuotteita, ja kansalaisuutta vahvista-

maan pyrkivät ideologiat ovat aina vaikuttaneet niihin (Andreotti 2010).   

 
 
3.3 Erot, toiseus, rasismi ja antirasismi 

Kulttuurin, monikulttuurisuuden ja moninaisuuden ilmiöihin kytkeytyy myös aina 

vallan ja toiseuden tematiikat. Koska monikulttuurisuuteen sisältyy ajatus useita 

kulttuureja sisältävästä yhteisöstä tai yhteiskunnasta, ovat nämä kulttuurit aina 

keskenään jonkinlaisessa suhteessa (Huttunen ym. 2005, 25–26). Ihmisten väli-

siä ominaisuuksia tarkastellaan usein erojen ja niistä johdettujen kategorioiden 

kautta. Eroja rakennetaan kielessä ja suhteessa toisiin, jolloin käsitykset ”meistä” 

ja ”toisista” sekä ”normaalista” ja ”poikkeavasta” muuttuvat ajassa ja paikassa, 

prosessina. Yhteiskunnassa on tuotettu käsityksiä esimerkiksi etnisestä ja orien-

taalista, mutta myös naiseudesta ja miehisyydestä, kautta aikain. (Löytty 2005, 

167–172.) Löytyn (2005, 167–172) sanoin ”kieli on vallan väline”, jolla stereotyyp-

pisiä esitystapoja on ylläpidetty ja tuotettu. Erot kategorisina ilmiöinä ovat yleensä 
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binäärejä, eli toisilleen vastakkaisia ja toisensa poissulkevia vastapareja. Nais-

mies-jaottelu tai kantasuomalainen-maahanmuuttaja-jaottelu ovat esimerkkejä 

vastakkaisiksi mielletyistä binäärisistä kategorioista. Tällaisessa jaottelussa vas-

taparit ovat myös eriarvoisia keskenään, eli niillä on hierarkia. Valta-asetelmaan 

kuuluu subjektin ja toisen positiot – toiminnan kohteena oleva toinen on alisteinen 

toimijana olevalle subjektille. Toiseuden käsitteen avulla voidaan tutkia vastakoh-

taisia pareja. Toiseuden käsitettä käytettäessä tulee kuitenkin muistaa, että se 

soveltuu nimenomaan vastakohtaisten asetelmien tutkimiseen: Kaikki ihmisten 

erot eivät liity kaksinapaisuuteen tai toiseuteen. (Löytty 2005, 181–182.) 

 

Kulttuurin näkeminen sisältä päin ”meidän kulttuurinamme”, saattaa antaa kult-

tuurin jäsenille erityisiä oikeuksia ja vapauksia suhteessa kulttuuriin kuulumatto-

miin – tai ainakin kulttuurilla perustellaan tällaisia asetelmia, jotka lähestyvät kult-

tuurisen fundamentalismin ideaa (Hannerz 2003; Lehtonen & Löytty 2003, 12). 

Fundamentalistiseen monikulttuurisuustulkintaan sisältyy oletuksia kulttuurin 

muuttumattomuudesta, kulttuurin yksityisestä kulttuurin harjoittamisesta ja 

omaksi ajatellusta kulttuurista poikkeavien kulttuurien eksotisoimista (Huttunen 

ym. 2005, 27–28). Jos kulttuuria taas tarkastellaan liikkeessä olevana, performa-

tiivisena prosessina, siihen kuuluu oleellisesti hierarkioiden ja representatiivisuu-

den tutkiskelu. Kuten todettu, eroja ja samankaltaisuutta, ”meitä” ja ”toisia”, tuo-

tetaan kielen esityksissä, kuten mediassa, mutta myös lastenkirjojen kautta. (Hut-

tunen ym. 2005, 28.)  

 

Rasismi yhdistetään suomalaisessa keskustelussa usein maahanmuuttoon ja 

monikulttuurisuuteen liittyviin ilmiöihin, vaikka rasismi on paljon tätä laajempi il-

miö. Rasismi voi olla tietoista väkivaltaa tai muunlaista vahinkoa aiheuttavaa. Se 

voi olla myös tahatonta ja rasistisesti voi toimia, vaikkei sitä itse tiedostaisi. Myös 

instituutiot, kuten koulu ja varhaiskasvatus, voivat olla rakenteiltaan rasistisia. 

Ideologiset sisällöt ja toisaalta toiminnan seuraukset voivat olla rasistisia. (Rastas 

2005, 71–75.) Di Angelo (2016, 107) toteaa yksinkertaistaen, että ”rasismi on 

sorron muoto, jossa yksi rotu dominoi toista”. Yhdysvaltojen kontekstissa rasismi 

on valkoisten ylivaltaa mustiin (Di Angelo 2016, 107). Hallin (2019, 35) mukaan 

rasismi on sosiaalinen käytäntö, joka perustellaan ihmisten ruumiillisilla eroilla. 
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Rasismille ei kuitenkaan ole olemassa vankkaa biologista perustaa ja vaikka ih-

miset ovatkin erilaisia ulkoisilta piirteiltään ja jopa geenikombinaatioiltaan, erot 

eivät ole niin merkittäviä, että niiden perusteella voitaisiin puhua toisistaan poik-

keavista ”roduista”. ”Rotujen” hierarkialle ei siis ole olemassa biologista perustaa, 

vaan rasismi syntyy kulttuurisesti. Rasistisesta ideologiasta voidaan puhua, kun 

ulkoisiin piirteisiin perustuen jokin väestöryhmä halutaan rajata kulttuuristen ja 

symbolisten resurssien ulkopuolelle. (Hall 2019, 36; Rastas 2005,76–78.) 

 

”Rodun” käsitteen käyttöä on syytä pohtia. ”Rotu” liitetään rasismin käsitteeseen, 

mutta toisinaan sitä käytetään myös etnisyyden synonyyminä. ”Rodun” käsitteen 

käyttäminen ei sinänsä ole ongelma, sillä ihmiset kyllä poikkeavat toisistaan esi-

merkiksi ihonvärin osalta. ”Rodun” käsite voi olla tarpeen myös rasismia vastus-

tettaessa, sillä käsitteen häivyttämisellä on yritetty välttää koko rasismikeskuste-

lun käymistä. ”Rotu”, race, on myös tavallinen termi englanninkielisessä rasis-

mintutkimuksessa.  (Rastas 2007, 81–82.) ”Rodun” pulmallisuus liittyykin siihen, 

mielletäänkö kaikki ihonvärit ja etnisyydet ”roduiksi”, vaiko ainoastaan ei-valkoi-

set henkilöt. Valkoinen enemmistö länsimaissa, kuten Suomessa, on usein sokea 

valkoisuuden hegemonialle, eli omalle ”rodulleen”. Tällöin ruskeat ihmiset rodul-

listetaan ja asetetaan ”toisiksi”, ”meihin” kuulumattomiksi, mikä lisää rasismia ja 

yhteiskunnallista epätasa-arvoa. ”Rodun” käsite laitetaan usein lainausmerkkei-

hin, niin tässäkin tutkielmassa. Lainausmerkeillä pyritään yleensä osoittamaan, 

että puhuja ymmärtää valkoisuuden hegemoniaa, eikä yhdistä ”rotua” vain ei-val-

koisiin. Tässä tutkielmassa käytän ”rodun” yhteydessä lainausmerkkejä, sillä ha-

luan välttää väärinkäsitysten mahdollisuuden. 

 
Hallin (2019, 40) mukaan rasismia ja eriarvoisuutta vastaan taistellaan oman yh-

teiskunnan sisällä. Rasismi ei synny yhteisön ulkopuolisena uhkana, vaan Hallin 

mukaan usein juuri rintarinnan elävien yhteisöjen välisestä ”taistelusta paikasta 

auringossa”. Rasistiselle, kuten toiseuttavallekin diskurssille ominaista on binää-

riset asettelut: ”me” olemme sivistyneitä, ”he” ovat alkukantaisia ja niin edelleen. 

Rasistinen diskurssi tuottaa syrjiviä eroja. (Hall 2019, 43–44.) Hall (2019, 36) to-

teaa myös, että merkityksenannon ja vallan yhtymäkohdissa synnytetään rasisti-

sia ideologioita, jotka johtavat syrjimiskäytäntöihin. Syntyy ikään kuin kehä, jossa 
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merkityksenannot, valta, ideologiat, syrjintä, representaatiot ja diskurssit vuorot-

televat. 

 

Tässä tutkimuksessa antirasistinen ote on läsnä ja kaikenlaisen syrjinnän haas-

taminen korostuu. Antirasismilla tarkoitetaan aktiivista rasisminvastaista työtä. 

Hallin (2019, 38) mukaan antirasismi syntyy poliittisesti. Rastas (2007, 57) tiivis-

tää antirasismin väitöskirjassaan seuraavalla tavalla: ”Ajattelen antirasismiksi, 

tätä työtä ohjaavana periaatteena, paitsi rasismin kaikkien mahdollisten eri-

laisten ilmenemismuotojen vastustamisen, myös pyrkimyksen, tai sitoumuk-

sen, tavoitella tietoa rasismista ja sen seurauksista.” Antirasistisella työ- ja tut-

kimusotteella voidaankin pyrkiä luomaan esimerkiksi varhaiskasvatuksesta 

tasa-arvoisempaa ja inklusiivisempaa paikkaa kaikille lapsille ja työntekijöille 

haastamalla usein piiloon jääviä rasistisia ajattelu- ja toimintatapoja. 
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4 Lastenkirjan kriittinen tutkiminen 
 
Tässä tutkielmassa kohdistan katseeni lastenkirjoihin ja erityisesti moninaisuu-

den esitystapoihin kuvakirjoissa. Moninaistuvassa maailmassa kulttuurintutki-

muksen ja sosiaalisten representaatioiden tutkimuksen merkitys kasvaa (Rastas 

2013). Tässä luvussa tarkastelen kielen, kuvien ja lastenkirjallisuuden roolia mer-

kitysten rakentamisessa. Määrittelen tutkielmani kannalta keskeisiä käsitteitä, ku-

ten kuvakirja, representaatio ja diskurssi. Lisäksi tarkastelen moninaisuutta ku-

vaavien lastenkirjojen määritelmiä ja aiempaa kuvakirjatutkimusta, jossa on käy-

tetty esimerkiksi intersektionaalisia ja antirasistisia strategioita.  

 
 
4.1 Lastenkirjallisuuden ja kuvakirjan määritelmiä ja merkityk-

siä  

Lastenkirjallisuus on verrattain uusi kirjallisuuden laji, vain noin sata vuotta vanha 

(Laukka 2001, 63). Laukan (2001, 63) mukaan käsitys lapsuudesta omana erityi-

senä ajanjaksonaan on vaikuttanut myös lastenkirjallisuuden syntyyn. Lastenkir-

jallisuuden genre on laaja ja se pitää sisällään kaikkia kirjallisuuden päälajeja. 

Lastenkirjallisuus voi olla esimerkiksi lapsille suunnattuja kuvakirjoja, runoja, lo-

ruja, sarjakuvia, helppolukuisia kirjoja, tietokirjoja, fantasiakirjoja, satuja, taidesa-

tuja tai klassikkokirjoja. Vastaanottajan ikä määrittelee usein kirjan genreä. Mää-

ritelmät voivat kuitenkin vaihdella määrittelijän mukaan. Lastenkirjallisuuteen vai-

kuttavat aina sen ajan kasvatukselliset näkemykset. (Rättyä 2012; Karasma & 

Suvilehto 2013, 12–14.) Kirjailijaa voi Laukan (2001, 63) tavoin kuvailla kasvatta-

jaksi. Nimenomaan lasten ja nuortenkirjallisuudessa kasvatuksellisuus on aina 

ollut erityisesti läsnä (Heikkilä-Halttunen 2013).  

 

Tässä tutkielmassa keskityn lasten kuvakirjoihin. Lapsiyleisölle suunnattua lasten 

kuvakirjallisuutta voidaan jaotella esimerkiksi katselukirjoihin (ensikirjat), kuva-

kertomuksiin tai kuvitettuihin lastenkirjoihin, jotka saattavat erota toisistaan vain 

hyvin hienovaraisin nyanssein (Nikolajeva & Scott 2001, 6–8). Yleisesti ja yksin-

kertaistettuna kuvakirjalla tarkoitetaan lyhyitä, helppolukuisia ja kompakteja, lap-

sille suunnattuja kirjoja. Kuvakirja on kuitenkin paljon tätä moniulotteisempi ana-

lysoitava. (de Beeck 2017.)  Kuvakirjan määrittelyä leimaa kuvan ja tekstin suh-
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teen tarkastelu. Yksinkertaisimmillaan kuvakirjaa määritellään siten, että sen jo-

kaisella aukeamalla on ainakin yksi kuva. Kuvan ja tekstin suhteeseen tarkemmin 

paneutuvassa määritelmässä teksti ja kuva kertovat tarinan yhdessä – ilman 

toista ilmaisu jäisi vajaaksi. (Heinimaa, 2001, 142–144; Lyngfelt 2005.) Myös 

Morgan (2009, 220) määrittelee lastenkirjan lyhyehköksi fiktiiviseksi tai ei-fiktii-

viseksi tarinaksi, jossa kuvituksella on tärkeä rooli. Tutkijan kannalta kiinnostavaa 

onkin, millaisia merkityksiä kuvan ja tekstin yhteisvaikutuksesta syntyy. Lapsen 

kasvun ja kehityksen mukaan lastenkirjojen kuvituskin monipuolistuu ja merkityk-

set muuttuvat monitasoisemmiksi (Karasma & Suvilehto 2013). Lastenkirjoja teh-

dään myös kaksoisyleisölle, jolloin sama kirja voi toimia lukuelämyksenä niin taa-

perolle kuin lukevalle aikuisellekin (Nikolajeva & Scott 2001, 21–24). 

 

Nikolajevan ja Scottin (2001, 1) mukaan kieli ja kuvat ovat olleet ihmisen kommu-

nikoinnin perustana koko ihmisyyden historian. Kuvakirjassa on representoivia 

kuvia ja monimerkityksisiä, ikonisia merkkejä. Tässä tutkielmassa kuvakirja ym-

märretään lapsille kohdistettuna kirjana, joissa kuvat ovat vähintään yhtä tärke-

ässä roolissa, kuin teksti. Toisinaan kuva antaa lisätietoa tai syvyyttä tekstin ker-

tomaan ja toisinaan kuva saa kyseenalaistamaan tekstin sanoman. Kuvien mer-

kitys ja analyysi on siis tärkeää kirjan koko kerronnan ymmärtämisen kannalta. 

Kuvakirjan käsittäminen de Beeckin (2017, 144) tapaan holistisena kokonaisuu-

tena avaa mahdollisuuksia tarkastella kirjan tuottamia merkityksiä lapsuudesta ja 

yhteiskunnasta laajemmin. 

 

Lastenkirjan kuvat ovat merkityksellisiä, sillä niiden avulla sanoista tulee konk-

reettisia. Kuvat ovat Hatvan (1993, 125) mukaan mielikuvituksen rakennusai-

netta. Kuvista tuotetaan merkityksiä. Hatvan (1993, 116–133) mukaan kuvat tu-

kevat kehittymässä olevan lapsen kognitiivisia taitoja ja mielikuvitusta sekä rikas-

tuttavat lapsen elämää tämän kasvaessa omaksi persoonalliseksi itsekseen. Ku-

vat herättävät myös tunteita. Vaikka lapsen käsitys itsestä ja ympäröivästä maa-

ilmasta olisi vasta kehittymässä, voi lapsi silti kokea elämyksiä kuvia katselles-

saan. (Hatva 1993, 116–133.) Myös Heinimaan (2001, 155) mukaan esteettinen 

ja tarkoituksenmukainen lastenkirja voikin olla pienelle lapselle suuri elämys. 
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4.2 Kieli ja kuvat tuottavat todellisuutta: representaatioista ja 

diskursseista  

Lapset ohjataan kirjallisuuden pariin jo vauvaikäisenä, kun äitiyspakkauksessa 

jaetaan ensikirja. Kielen kuuleminen ja sillä leikittely antaa jo varhaisessa vai-

heessa sykäyksen kognitiivisten taitojen kehittymiselle. Yhdessä lukeminen vah-

vistaa niin muistia, vuorovaikutustaitoja kuin tunnetaitojakin. (Korkeamäki 2011.) 

Ihminen liittyy ja samaistuu toisiin kielen avulla (Lehtonen 2000, 24–25). Hallin 

(2019) mukaan kieli onkin kulttuurin keskeinen järjestelmä. Hall toteaa, että ”me 

annamme maailmalle merkityksen kielen avulla”. (Hall 2019, 109–110.) Kirjalli-

suuden parissa vietettyjen hetkien voi siis sanoa olevan lapsen elämässä erittäin 

merkityksellisiä jo varhaisesta iästä lähtien.  

 

Strukturalistisen ajattelun mukaan kieli rakentuu sosiaalisesti. Kielessä tuotetaan 

merkityksiä ja merkit saavat merkityksensä suhteessa muihin merkkeihin ja kon-

tekstiin. (Lehtonen 2000, 67.) Representaatiolla tarkoitetaan yksinkertaisimmil-

laan esittämistä. Englannin kielen sana representation tarkoittaa kirjaimellisesti 

uudelleenesittämistä. Representaatiot yhdistyvät aina laajempiin merkityksiin, jol-

loin ne edustavat, heijastavat ja tuottavat käsityksiä todellisuudesta. (Rossi 2010; 

Karkulehto ym. 2012.)  

 

Ihmisen kokemusmaailma on muutakin, kuin mitä kielellä pystyy selittämään. 

Kaikki tapahtumat tai kokemukset eivät ole riippuvaisia siitä, voiko niitä sanoittaa.  

Kuitenkin nimenomaan kieli antaa merkityksen kokemuksille ja rakentaa merki-

tyksiä representaatiojärjestelmän kautta. (Lehtonen 2000, 24–25; Hall 1997, 1.) 

Kieli toisaalta muokkaa meitä, mutta myös me muokkaamme kieltä; kieltä tuote-

taan sosiaalisesti. Kieleen onkin jäänyt kautta aikain pieniä merkitsimiä, joita hyö-

dynnämme tehdessämme tulkintoja ja antaessamme merkityksiä. Myös kielen 

voi sanoa kuvien tapaan representoivan todellisuutta, sillä kieli on ihmisten kehit-

tämä merkityssysteemi. (Lehtonen 2000, 24–25.) Toisaalta Nikolajevan ja Scottin 

(2001, 1) mukaan nimenomaan kuvat representoivat, mutta kieli tuottaa narratii-

veja. Jännite suoraan luettavissa olevien kuvien ja monitulkintaisen kielen välillä 

tekee kirjallisuudesta – tässä tutkielmassa lastenkirjallisuudesta – niin monitasoi-

sen ja mielenkiintoisen tutkimuksen kohteen. Myös Lehtonen (2000, 117–119) 
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toteaa, että representaatiot ovat kertomuksia todellisuudesta; kertomukset ovat 

osa kaikkien kulttuurien ja ihmisten elämää. Ihmisillä on inhimillinen tarve luoda 

elämästään narratiiveja. 

 

Hallin (1997, 15, 24–25) mukaan representaatioita voi tarkastella reflektiivisinä, 

tarkoituksellisina ja konstruktionistisina. Reflektiivisessä lähestymistavassa kie-

len nähdään mimikoivan ja heijastavan aina jotain todellista asiaa, objektia, ih-

mistä tai esinettä. Kuitenkaan asia ei ole näin yksinkertainen, sillä representaa-

tion tulkitseminen joksikin vaatii ymmärrystä konseptista. Vaikka ymmärtäisimme 

esimerkiksi tietyn sanan tarkoittavan juuri tiettyä, todellista asiaa, saattaa toisen 

henkilön kulttuurista puuttua tällainen sana, vaikka objekti on yhtä lailla ole-

massa. Tarkoituksellisessa lähestymistavassa puhujan tai kirjoittajan todellisuus 

välittyy kielen kautta. Todellisuus ja merkitykset syntyvät siis ikään kuin kielen 

käyttäjän oman uniikin kielen kautta. Kieltä kuitenkin tuotetaan aina sosiaalisesti, 

Hallin (1997, 25) sanoin ”kielellisten konventioiden ja jaettujen koodien kautta”. 

Konstruoiva lähestymistapa siis korostuu ja nykyään ajatellaankin, että esitykset, 

kuten kieli ja kuvat, rakentavat ymmärrystämme maailmasta sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa. (Malmio 2011, 207–212; Hall 1997, 1, 15, 24–25). Represen-

taatiot liittyvät läheisesti myös identiteetin ja kulttuurin käsitteisiin – merkityksen-

annolla vahvistetaan identiteettiä ja kulttuuriin kuulumisen kokemusta. Kirjalli-

suus, taide, media ja oppikirjallisuus tuottavat representaatioiden kautta yksilön 

identiteettikäsitystä. (Malmio 2011, 209; Nyman 2011, 219.) Moninaisuuden rep-

resentaatioita ja diskursseja tarkasteleva tutkimus tutkii siis usein myös kulttuuri-

sen identiteetin kysymyksiä.  

 

Diskurssit ovat kulttuurisesti ja historiallisesti muovautuneita representaatioihin 

perustuvia puhetapoja ja useiden lausumien ryhmittymiä. Representaatiot eivät 

aina ole todenperäisiä kuvauksia maailmasta, mutta niiden avulla voidaan yrittää 

välittää tietoa ja, kuten aiemmin mainitsin, tarinallistaa jokapäiväistä elämää. 

(Lehtonen 2000, 67–72.) Blaisen (2009, 455) mukaan diskurssit ovatkin nimen-

omaan uskomuksia ja konsepteja, jotka hyväksymme totuuksina. Lehtosen 

(2000, 165–166) mukaan diskurssit ovat luettavissa tekstin sisältä. Ne toimivat 

merkitysten muodostamisessa ”tulkintakehikkoina”, joiden kautta lukija muodos-

taa oman ymmärryksensä. Diskurssit ovat kontekstiin sidottuja siten, että ne 
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määrittävät, mitä saa ja miten voidaan sanoa. Niihin liittyy kysymys vallasta: kuka 

puhuu, milloin ja mistä positiosta. Diskurssit muuttuvat voimallisiksi, kun niillä 

operoidaan vaikkapa koulussa. (Lehtonen 2000, 67–68; Robinson & Jones-Diaz 

2005, 28–29.) Siksi diskurssintutkimus on tärkeää monilla tieteenaloilla, myös 

kasvatustieteen tutkimuksessa.  

 

Lehtosen (2000, 69) mukaan diskurssilla tarkoitetaan toisaalta prosessia, jossa 

vuorovaikutuksen kautta tuotetaan merkityksiä, ja toisaalta sillä viitataan tällaisen 

prosessin lopputulemaan. Myös Gee (2001, 11–13) viittaa samaa ilmiöön tode-

tessaan, että ihminen käyttää kieltä, jonka ajattelee sopivan kontekstiin, mutta 

samanaikaisesti tuottaa itse kontekstia. Kieli ei ainoastaan kuvaa, vaan myös 

konstruoi todellisuutta (Weatherall 2002). Diskurssi luo rajat sille, mitä tietystä 

asiasta voidaan sanoa. Esimerkiksi moninaisuuden käsittäminen ihmisten väli-

sinä hierarkioita luovina eroina on yhdenlainen diskurssi. Moninaisuutta eroina 

toisaalta tuotetaan tekstissä ja toisaalta tällaisen tuottamisen tulos on, että moni-

naisuus nähdään yhteiskunnassa ihmisten välisinä eroina, erilaisina etnisyyk-

sinä, binäärisinä sukupuolina, vammaisina ja vammattomina ja niin edelleen. 
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4.3 Moninaiset lastenkirjat  

Heikkilä-Halttusen (2013, 30) mukaan moninaisuuteen keskittyvien lastenkirjojen 

käyttö varhaiskasvatuksessa ja koulussa on yhä vähäistä. Kuitenkin kuvakirjojen 

käytöllä on monia hyötyjä: ne esimerkiksi laajentavat ymmärrystä erilaisista ilmi-

öistä ja antavat mahdollisuuksia samaistumiseen (Heikkilä-Halttunen 2013, 30–

31). Kuvakirjan tehtävä voi olla opettavainen, kasvatuksellinen, viihdyttävä tai 

hauskuuttava. Se voi myös esittää kritiikkiä yhteiskunnallisia epäkohtia kohtaan 

tai ottaa kantaa ajankohtaisiin ilmiöihin (Heikkilä-Halttunen 2001, 127). Lasten-

kirja heijastaa aina aikansa arvoja, ihanteita ja normatiivisuuksia (Heinimaa 2001; 

Karasma & Suvilehto 2013; Lyngfelt 2005; Bardy 1999, 28–30). Karkulehdon ja 

Rossin (2018, 46) mukaan ”asenteet muotoutuvat yleisimmin kielen ja yhä enem-

män median ja kuvien kautta”. Kuvakirjat tuottavat lukijalle valtavan määrän 

erilaisia mielleyhtymiä. Teksti ei ole ”vain”  tekstiä, vaan kätkee itseensä niin 

narratiivisia rakenteita kuin aikansa kuvia, hegemonioita, normatiivisuuksia ja 

ideologioita. (de Beeck 2017; Nikolajeva & Scott 2001.) Erilaiset arvostukset siis 

välittyvät lastenkirjallisuuteen ja saavat vahvistusta toistosta, kun kirjoja luetaan 

uudelleen ja uudelleen.  

 

Zilliacuksen ym. (2017, 168–169) mukaan valtaväestöstä poikkeavan henkilön 

”monikulttuuriseksi tekeminen” ja eksotisointi, eli kulttuurin esittäminen stereo-

tyyppisesti juhlien tai traditioiden kautta, on ollut varsinkin aiemmin tavallista (Zil-

liacus ym. 2017). Kirjallisuudessakin ihmisyyden moninaisuuden kuvaus on ollut 

aiemmin nykyisestä räikeästikin poikkeavaa. Esimerkiksi kolonialismin aikaiset 

kuvaukset villistä ja eksoottisesta Afrikasta, n-sanan käyttö, kristillisen sanoman 

ylivertaisuus ja kaukaisten maiden heimojen näkeminen vain avuntarpeisina tun-

nustetaan nykyään rasistiseksi. Vähemmistöjä, kuten Suomessa saamelaisia tai 

romaneja, ei lastenkirjoissa juurikaan kuvata tai ne kuvataan yhä 

stereotyyppisesti, karrikoiden tai eksotisoivasti. (Heikkilä-Halttunen 2013, 32–

34.) 

 

Heikkilä-Halttusen (2013, 28–29) mukaan moninaisuutta kuvaavia lastenkirjoja 

on viime vuosina kirjoitettu varsinkin Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa vastaa-
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maan paremmin globaalimmaksi muuttuvan maailman ihmiskuvia. Kirjat kuiten-

kin keskittyvät ihmisten perustavanlaatuiseen erilaisuuteen ja sen suvaitsemi-

seen ja sietämiseen moninaisuuden tavanomaisuuden kuvaamisen sijaan. Täl-

löin kirjan tarkoitus on oikeastaan vain kasvatuksellinen ja opetuksellinen ne se 

toimii tietokirjana monikulttuurisuutta tutkiville. (Heikkilä-Halttunen 2013, 28–29.) 

On pulmallista, jos erilaisina nähdään vain muualta tulleet, ”etniset” ihmiset, jotka 

asetetaan valtasuhteessa ”ei-etnisiä” alemmas. (Huttunen 2005, 138; Brade ym. 

2008). Kuten Zilliacus ym. (2017, 168) toteavat, on yksilön tekeminen monikult-

tuuriseksi ongelmallista. Erilaisuusdiskurssiin nojaavat tarinat saattavat välittää 

syrjiviä asenteita hyvästä tarkoitusperästään huolimatta. Vaikka ihmisten ja kult-

tuurien moninaisuutta myös tavanomaisena asiana kuvaavia lastenkirjoja on 

viime vuosina julkaistu kasvavassa määrin, on tämänkin tapaistenkin kirjojen ra-

sitteena Heikkilä-Halttusen (2013, 29) mukaan yhä kasvatuksellisuus. Vielä muu-

tamia vuosikymmeniä sitten arvojen ja ihanteiden välittäminen lastenkirjallisuu-

den avulla oli niin tärkeää, että kirjan muut ulottuvuudet saivat kärsiä. Lapsen 

opastaminen ”oikeanlaiseen elämäntapaan” on vaikuttanut teosten kirjalliseen ta-

sokkuuteen, taiteelliseen elämyksellisyyteen ja kokonaisuuteen. Heikkilä-Halttu-

sen (2013, 34–36) mukaan suomalaisessa lastenkirjallisuudessa tapahtui vapau-

tumista jo sotien jälkeen, mutta varsinkin 1960–1970-luvuilla lastenkirjallisuus al-

koi heijastaa yhteiskunnan ilmiöitä monipuolisemmin ja kirjoista tuli kokeilevam-

pia. Karasman ja Suvilehdon (2013, 22) mukaan kasvatuksellisuus ei kuitenkaan 

aina ole huono asia ja piilovaikuttamista tapahtuu kirjoissa väistämättä. Lasten 

elämässä toistuu vuosikymmenistä toiseen myös universaaleja aiheita ja pulmia, 

joiden käsittelyn kirjat voivat antaa apua. Kuitenkin pelkkä kasvatuksellisuus kir-

jallisuuden määritteenä saattaa kaventaa elämyksellisyyttä. (Karasma & Suvi-

lehto 2013, 22.) 

 

Vaatimus ihmisyyden monipuoliselle esittämiselle lastenkirjallisuudessa on 

selvä: Suomessa ihmiset ovat lain mukaan yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia yksi-

löllisistä piirteistään huolimatta. Myös opetussuunnitelmissa korostetaan lapsen 

oikeutta tasa-arvoiseen kohtaamiseen kulttuurisesta taustastaan, kielestään, us-

konnostaan tai muista ominaisuuksistaan huolimatta. Myös oppimateriaalilta vaa-

ditaan antirasistista otetta; rasismia ja syrjintää ei sallita missään muodossa (ks. 
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luvut 2 ja 3). Kirjat ovat Heikkilä-Halttusen (2013, 31) mukaan ”ylivertaisia sosi-

aalisten taitojen opettamisessa”, ja kirjat kuuluvatkin yleensä tärkeänä osana jo-

kaiseen varhaiskasvatuspäivään. Parhaat lastenkirjat kuvaavat Heikkilä-Halttu-

sen (2013, 32) mukaan moninaisuutta alleviivaamatta sitä turhaan. Moninaisen 

ihmisyyden, sukupuolen, seksuaalisuuden, iän, ”rodun”, uskonnon, luokan, keho-

jen tai vaikkapa terveydentilan kuvaus mahdollistaa sen, että useampi voi tuntea 

itsensä osaksi sitä yhteiskuntaa, jossa kirjoja kirjoitetaan ja luetaan.  

 

Morganin (2009, 220) mukaan opettajien onkin oltava tietoisia siitä, millaisia kir-

joja varhaiskasvatuksessa ja koulussa käytetään. Suomalaisessa kontekstissa 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 -asiakirjassa lastenkirjallisuuden 

käyttämistä työvälineenä vaaditaan muun muassa seuraavalla tavalla: 

Varhaiskasvatuksessa käytetään rikkaita ja vaihtelevia tekstejä. Las-
ten kanssa tutustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen. Lapsille 
kerrotaan tarinoita, ja heitä kannustetaan itse keksimään niitä. (Ope-

tushallitus 2018, 42.) 

Kyky kuvitella ja luoda mielikuvia on keskeistä myös lapsen eettisen 
ajattelun kehittymiselle. Kulttuuriperintöön, taiteeseen ja ilmaisun eri 
muotoihin tutustuminen vahvistaa lasten osaamista myös moniluku-
taidon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen osa-alueilla.  - - Varhais-
kasvatuksessa lapsille tarjotaan mahdollisuuksia nähdä ja kokea mo-
nipuolisesti taidetta ja muuta kulttuuria. Taiteeseen ja kulttuuriin liitty-
vät kokemukset vahvistavat lasten kykyä omaksua, käyttää ja tuottaa 

kulttuuria. (Opetushallitus 2018, 42–43.) 

 
Kirjallisuuden käyttäminen osana varhaiskasvatusta on siis perusteltua, mutta 

myös velvoittavaa. 

 

4.4 Aiempi tutkimus 

Tässä tutkielmassa liikutaan niin varhaiskasvatuksen, sukupuolentutkimuksen, 

yhteiskunnan tutkimuksen kuin kulttuurintutkimuksenkin alueilla. Suomessa ja 

laajemmin Pohjoismaissa moninaisuutta (tai monikulttuurisuutta) ja myös lasten-

kirjallisuutta on tutkittu melko paljon. Tässä alaluvussa keskityn tarkastelemaan 

lastenkirjallisuuden aiempaa tutkimusta, jossa moninaisuuden representaatioita 

ja diskursseja on tarkasteltu intersektionaalisesti ja tiedon sosiaalisen tuottami-

sen, strukturalismin, näkökulmasta. Mainitsen varhaiskasvatuskontekstin vuoksi 
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myös varhaiskasvatukseen liittyvää moninaisuuden tutkimusta sekä sivuan joi-

tain koulumaailmaan liittyviä monikulttuurisuuden tai moninaisuuden tutkimuksia, 

jotka ovat osaltaan auttaneet tämän tutkielman teoriaosuuden muodostamisessa.  

 

Lastenkirjallisuuden monikulttuurisuus- ja moninaisuusesityksiä on tutkittu viime 

vuosina Pohjoismaissa niin väitöskirjoissa, Pro gradu -tutkielmissa kuin kandi-

daatintutkielmissakin ja moninaisuudesta on kirjoitettu useita tutkimusartikkeleita 

(ks. esim. Pesonen 2015a, 2015b, 2017; Heikkilä-Halttunen 2013; Rastas 2013, 

Beezmohun 2013; Kokkola & Österlund 2014; Österlund 2008.) Itsekin tutkin kan-

didaatintutkielmassani sukupuolen representaatioita lasten kuvakirjoissa (ks. 

Lilja 2015). Moninaisuuteen, lapsiin ja nuoriin liittyvistä tutkimuksista on koottu 

myös kokoelmateoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi Laukkasen, Miettisen, Elonhei-

mon, Ojalan ja Saresman (2018) toimittama Feministisen pedagogiikan ABC 

sekä Rastaan (2013) toimittama Kaikille lapsille – lastenkirjallisuus liikkuvassa, 

monikulttuurisessa maailmassa. Lastenkirjallisuuden tutkimuksessa intersektio-

naalinen näkökulma on nykyään yleinen. Sen avulla esimerkiksi moninaisuuden 

ilmiöitä on mahdollista tutkia aiempaa tarkkanäköisemmin. 

 

Kirjallisuuteen välittyy aina aikakauden ihanteet ja arvot ja toisaalta kirjojen tar-

koituksena on usein aktiivisesti muuttaa todellisuutta, jossa elämme (ks. esim. 

Heinimaa 2001; Karasma & Suvilehto 2013). Myös aiempien tutkimusten tulok-

sissa on nähtävissä lastenkirjallisuuden moninaisuuden representaatioiden ja 

diskurssien muutos. Moninaisuuden eksoottisen esittämisen ja eroihin perustu-

vien, syrjivien me-muut-asetelmien sijaan ihmisyyden moninaisuus esitetään 

usein tavanomaisena ja arkisena ilmiönä (Pesonen 2015a). Lapset ovat keskei-

siä, oman elämänsä toimijoita, jopa niin pitkälle vietynä, ettei representaatio vält-

tämättä vastaa reaalimaailmaa (Österlund 2008, 4). Lapsia ja aikuisia kuvataan 

usein satiirin avulla, tarina kerrotaan lapsen näkökulmasta ja kertoja on usein 

”lapsen puolella” (Österlund 2008, 4–5). Aikuisia ei välttämättä kuvata lainkaan 

tai heidät kuvataan vain osittaisina. Kuvituksessa mittasuhteilla voidaan korostaa 

lapsen keskeistä asemaa teoksessa – lapsi voidaan kuvata suhteettoman suu-

rena aikuiseen nähden tai aikuinen ”kutistuneena”. (Österlund 2008, 8–9.)  
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Moninaisuus, kuten sukupuolen moninaisuus, queer, monietnisyys ja moniarvoi-

suus ovat nähtävissä useissa kirjoissa. Nykypäivän lastenkirjallisuudessa haas-

tetaan aktiivisesti dominoivia käsityksiä ihmisyydestä (ks. esim. Pesonen 2015a, 

2015b). Varsinkin tyttöyden kuvaus on muuttunut monipuolisemmaksi ja esimer-

kiksi Kokkolan ja Österlundin (2014, 5) mukaan lastenkirjojen tytöt määrittelevät 

tyttöyttä itse. Österlund (2008, 13) puhuu vahvojen tyttöjen ilmiöstä. Toisaalta 

pojat haastavat sukupuolelle epätyypillisellä toiminnalla sukupuolikäsitystä vielä 

enemmän kuin tytöt, sillä toimiessaan epämaskuliinisesti pojat luopuvat samalla 

valta-asemastaan patriarkaatissa (Kokkola & Österlund 2016, 5.) Myös kansalai-

suuden kuvaaminen on muuttunut aiempaa monikerroksisemmaksi – ihonväri tai 

kieli eivät yksinään määritä yksilöä, vaan ne ovat saaneet rinnalleen muita kate-

gorioita. (Pesonen 2015a, 2015b; Kokkola & Österlund; Österlund 2008.)  

 

Maailma on muuttunut globaalimmaksi, jolloin moninaisuus yhteiskunnassa on 

muuttunut entistä tavallisemmaksi. Globaalistuminen on vaikuttanut rikastutta-

vasti myös yhteiskuntaa heijastavien lastenkirjojen kuvaan monenlaisista ihmi-

sistä ja monenlaisuuden tavallisuudesta kaikkialla maailmassa (Heikkilä-Halttu-

nen 2013). Kuitenkin myös nykypäivän lastenkirjallisuudessa on stereotyyppisiä 

esityksiä, eksotisointia, etnosentrisyyttä ja valtakulttuurin näkökulmia, asetelmia, 

jotka vahvistavat vastakohtaisuuksia sekä toiseuttavaa narratiivia (Morgan 2009). 

Myös suomalaisessa tutkimuksessa on todettu, että lastenkirjoissa on yhä näh-

tävillä eroihin perustuva moninaisuusdiskurssi, vaikka sitä aktiivisesti myös haas-

tetaan (Pesonen 2015a, 75–76). Pesosen (2015a, 101) mukaan esimerkiksi suo-

malaisuutta kuvataan etenkin kuvituksessa yhä traditioihin perustuvana ja muut-

tumattomana. Monista vuosikymmenien takaisista lastenkirjoista otetaan myös 

uusia painoksia, jolloin aiemmin tavallisina pidetyt mutta nykyään pulmallisiksi 

tunnustetut kuvaukset esimerkiksi ei-valkoisista ihmisistä eksoottisina villeinä 

saavat uudelleen vahvistusta. (Heikkilä-Halttunen 2013.)  

 

Nykyään lastenkirjoja tarkastellaan taiteellisina kokonaisuuksina (ks. esim. de 

Beeck 2017), jolloin pelkkä representaatioiden läpikäyminen erillisiä kriteerejä 

apuna käyttäen tai esimerkiksi sukupuolten tai etnisyyksien myönteisten ja kiel-

teisten esitysten laskeminen ei välttämättä kerro kovinkaan paljoa kirjan koko-
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naisarvosta moninaisuuden esittämisessä (Palmberg 2013, 267). Intersektionaa-

lisessa tutkimuksessa tarkastellaan sitä vastoin esimerkiksi vallan kysymyksiä ja 

toiseutta. Kriittinen moninaisuuden analyysi, joka huomioi yhtäaikaisesti monia 

sosiaalisesti rakentuvia kategorioita, on yleistä juuri feministisessä ja intersektio-

naalisessa tutkimuksessa. Antirasistiset tavoitteet ovat nykyään osa yhä useam-

paa lastenkirjaa tai oppimateriaalia. Moninaisuuden nähdään yhä useammin ole-

van tavallinen osa yhteiskuntaa ja yhteiskunnan kuvausta, ei ainoastaan tavoitel-

tava tila. Useissa lastenkirjoissa moninaisuus esitetään tavanomaisena ilmiönä, 

joka välittyy lähinnä kuvista ja jää siten lukijan tulkittavaksi. Sitä ei siis tekstissä 

erityisesti painoteta, jolloin ilmiö näyttäytyy ”normaalina”. (Pesonen 2015a, 2017.) 

 

Aiemmin monikulttuurisuuden ja nykyään moninaisuuden tutkimus ovat varsin 

yleisiä omassa kontekstissani, eli kasvatustieteellisessä tutkimuksessa (ks. esim. 

Rastas 2007; Lappalainen 2004; Riitaoja 2013; Paavola& Talib 2010; Ylitapio-

Mäntylä 2012; Lastikka 2019). Esimerkiksi varhaiskasvatus- ja opetussuunnitel-

mien tutkimusta on tehty sukupuolen sekä laajemmin moninaisuuden näkökul-

masta varsinkin viime aikoina (ks. esim. Itäkare & Eskelinen 2020; Paavola & 

Pesonen 2021; Zilliacus 2016.) Tutkimuksien perusteella voi todeta, että moni-

naisuuden eetos on nähtävissä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmissa, mutta 

konkreettisuus jää usein puuttumaan, jolloin tasa-arvon vaatimus ei välttämättä 

toteudu käytännössä (Lappalainen 2004; Eskelinen & Itäkare 2020; Paavola & 

Pesonen 2021). ”Monikulttuurisuuskasvatuksen” on myös todettu olevan mahdol-

lisesti jopa syrjiviä asenteita lisäävää, jos se keskittyy erilasten Toisten suvaitse-

miseen. Myös moninaisuuden häivyttäminen dokumenteista voi tuottaa syrjiviä 

käytäntöjä ja jättää moninaisuuden huomioimisen ja tasa-arvotyön opettajan it-

sensä varaan. (Riitaoja 2013; Paavola & Pesonen 2021.)  

 

Lastenkirjallisuuden tutkiminen on mielenkiintoista sen kaksinaisen luonteen ta-

kia: toisaalta kirjat ovat heijastumia ja toistoja yhteiskunnasta normatiivisuuksi-

neen, toisaalta kirjat voivat aktiivisesti haastaa ja pyrkiä muuttamaan yhteiskun-

nassa vallalla olevia käsityksiä. 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
Tässä tutkielmassa tarkastelen moninaisuuden esittämistä lasten kuvakirjoissa. 

Tutkimusote on feministinen ja intersektionaalinen. Ajatteluni pohjaa sosiaaliseen 

konstruktionismiin, eli käsitykseen tiedon syntymisestä sosiaalisessa vuorovaiku-

tuksessa; tiedon käsitetään olevan aina sidoksissa omaan aikakauteensa ja ai-

neellissosiaaliseen ympäristöönsä. (Knuuttila & Lehtinen 2010; Lehtinen 

2010,12, 44; Burr 2015, 3–5.) Tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita 

moninaisuuden ilmenemistä lasten kuvakirjoissa. Tutkielman teoreettinen tausta 

ja viitekehys rakentuu feministisen pedagogiikan, sukupuolentutkimuksen, sosio-

logian sekä kulttuurintutkimuksen tutkimustiedosta. Kirjallisuustieteen tutkimusta 

on hyödynnetty erityisesti lastenkirjallisuuden teoriassa sekä representaatioiden 

ja diskurssien tarkastelussa, kun taas feministinen pedagogiikka ja sukupuolen-

tutkimus ovat hyödyttäneet moninaisuuden ja monikulttuurisuuden intersektio-

naalisuuden ymmärtämisessä.  

 

Tutkimuskysymyksiksi muodostui:  

1. Miten suomalaisissa lapsille suunnatuissa kuvakirjoissa esitetään 

ihmisyyden moninaisuutta?  

2. Miten hegemonisia diskursseja tuotetaan, uusinnetaan, myötäillään 

ja/tai haastetaan? 

 

Näihin tutkimuskysymyksiin pyrin vastaamaan tulkitsevalla ja kriittisellä tavalla 

hyödyntäen feminististä poststrukturalistista diskurssianalyysiä. Tutkimuksen 

tulokset esittelen luvussa 7. Tutkimusmetodeja ja analyysiä avaan lisää lu-

vussa 6.  
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6 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkielmani on strategialtaan laadullinen tutkimus. Tutkielmassa punaisena lan-

kana on ollut kiinnostus varhaiskasvatuksessakin tärkeänä työvälineenä käytetyn 

lastenkirjallisuuden tuottamaan kuvaan ihmisyydestä – lapsista, aikuisista, per-

heistä sekä opettajista ja näiden representaatioiden kiinnittyminen yhteiskun-

nassa vallitseviin diskursseihin. Tutkielmassa tarkastelen moninaisuutta intersek-

tionaalisesti, jolloin yksikään ero ei ole lähtökohtaisesti toista tärkeämpi tai hie-

rarkkisesti korkeammassa asemassa. Esimerkiksi sukupuoli on saatettu nähdä 

feministisessä tutkimustraditiossa keskeisimpänä eroja tuottavana vallan muo-

tona, jolloin sen tutkiminen on perusteltua. (Valovirta 2010, 95.) Huolimatta pyr-

kimyksestä tutkia kaikkia eroja tuottavia ilmentymiä yhtäläisesti, tässäkin tutkiel-

massa toiset erot välttämättä korostuvat ja saavat suuremman roolin, kuin toiset.  

 

6.1 Intersektionaalisuus  

Erojen risteävyyden tarkastelu ei ole feministisessä tutkimuksessa uutta, vaikka 

käsite ’intersektionaalisuus’ (intersectionality) onkin vakiintunut käyttöön vasta 

1990-luvun jälkeen. Erojen kerrostuneisuutta ja risteävyyttä on tuotu ilmi jo 1800-

luvulla, jolloin sukupuolen ja ”rodun” yhteisvaikutuksen merkityksiä alettiin pohtia. 

(Valovirta 2010, 94; Karkulehto ym. 2012, 17.) Laukkasen ym. (2018, 285) mu-

kaan yksilön asema yhteiskunnassa määrittyy monien tekijöiden seurauksena. 

Esimerkiksi sukupuoleen, ihonväriin, kieleen, uskontoon tai terveydentilaan liitty-

vät erot asettavat ihmisiä valta-asemassa eriarvoisiin positioihin. (Laukkanen ym. 

2018.) Intersektionaalisella lähestymistavalla voidaan tarkastella erojen pedago-

giikkaa totuttua useammalta kannalta (Ojala 2018, 19). Intersektionaalisella lä-

hestymistavalla tai näkökulmalla tarkoitetaan Valovirran mukaan (2010, 94) ero-

jen niveltyneisyyttä ja vallan akselimaisen luonteen huomioimista. Intersektionaa-

linen lähestymistapa läpäisee niin ”taloudellisia, poliittisia, psyykkisiä, subjektiivi-

sia, kokemuksellisia tekijöitä, jotka sijoittavat subjektit eri tavoin sosiaaliseen mer-

kityskenttään”. (Valovirta 2010, 94.) Intersektionaalisuus huomioi siis eroja mo-

nella eri tavalla, mutta myös niiden keskinäisiä valtasuhteita. Karkulehdon ym. 

(2012, 17) mukaan intersektionaalisuudessa korostuu moniperustaisuus, jolloin 

ihmisiä luokitellaan useampien kuin yhden ominaisuutensa perusteella. Yksilö voi 
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siis saada tiettyjä oikeuksia tai toisaalta kokea syrjintää joidenkin ominaisuuk-

siensa perusteella (Karkulehto ym. 2012, 17).  

 

Intersektionaalisuus on vakiintunut osaksi feminististä tutkimusta ja moninaisuus-

diskurssia. Karkulehto ym. (2012, 18) peräänkuuluttavat intersektionaalista tie-

teenrajoja ylittävää tutkimusta. Nykyinen tutkimus painottuu usein niin, että yh-

teiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tarkastellaan rakenteellista intersektionaa-

lisuutta, poliittisessa tutkimuksessa intersektionaalisuuden poliittisuutta ja kult-

tuurintutkimuksessa intersektionaalisia representaatioita. (Karkulehto ym. 2012, 

17–24.) Ahmed ja Eid (2018, 90–91) toteavat, ettei pelkkä monikulttuurisuuden 

viitekehys enää riitä, vaan tarvitaan yhteiskunnallista analyysiä, joka tarkastelee 

myös valtasuhteita. Syrjinnän vastustaminen on sekä feministisen tutkimuksen 

että pedagogiikan keskeinen tehtävä (Ahmed & Eid 2018, 91). 

 

6.2 Poststrukturalistinen feministinen diskurssianalyysi 

Tässä tutkielmassa aineiston analyysiin on sovellettu diskurssianalyysiä. Dis-

kurssianalyysin perusta on vahvasti kielitieteessä, mutta sitä käytetään myös eri-

tyisesti kulttuurin ja yhteiskunnan sosiaalisten ilmiöiden analyysiin. Kriittinen dis-

kurssianalyysin painotus soveltuu esimerkiksi yhteiskunnan valtarakenteiden tar-

kasteluun. Diskurssianalyysin (tai diskurssintutkimuksen) lähtökohtana pidetään 

nykyään sosiaalista konstruktionismia ja postsrukturalismia. Kielen nähdään tuot-

tavan sosiaalista todellisuutta, jolloin myös yhteiskuntatieteellinen tutkimus on 

tärkeää. Tässä tutkielmassa liikutaan kasvatustieteen, yhteiskuntatieteen, kieli-

tieteen ja sukupuolentutkimuksen alueilla. Poststrukturalistiseen ajatteluun pe-

rustuva diskurssianalyysi painottaa esimerkiksi kontekstuaalisuutta, vuorovaiku-

tuksellisuutta ja positioiden tunnistamista. Sen avulla voidaan tehdä näkyväksi 

tutkittavaan ilmiöön liittyviä arvostuksia ja oletuksia. (Pälli & Lillqvist 2020, 376–

382, 399). Diskurssianalyysi on laaja, väljä ja liikkuva metodi. Se on perusta, joka 

ei kuitenkaan sellaisenaan tarjoa valmiita välineitä tutkittavan kohteen analyysiin. 

(Pälli & Lillqvist 2020, 406.) Diskurssianalyysi metodina ei siis ole sapluuna, jonka 

läpi tutkimustuloksia voisi suodattaa, vaan ennemminkin eräänlainen kehys, joka 

tarjoaa mahdollisuuksia tutkimuksen analyysille.  
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Diskurssianalyysissä käytettävä aineisto on perinteisesti ollut tekstejä ja keskus-

teluita, mutta varsinkin kriittisessä kulttuurintutkimuksellisessa diskurssianalyy-

sissä myös kuvat ja videot ovat yhä useammin tarkastelussa. (Pälli & Lillqvist 

2020, 386–387.) Visuaalisuus tunnustetaan siis tärkeäksi osaksi ilmiön ymmär-

tämisessä. Tässä tutkielmassa diskurssianalyysiä sovelletaan kuvakirjoihin, 

joissa sekä kuvat, että teksti ovat tärkeitä (ks. luvut 4 ja 5). Pynnönen (2013, 25–

30) esittää diskurssianalyysin jakautuvan kolmeen analyysitasoon, joita eri tie-

teenalojen tutkimuksissa tutkijan position ja tutkimuksen tarkoituksen mukaan 

hyödynnetään eri tavoin. Pynnönen jakaa tasot tekstin tasoon (tekstuaalinen ana-

lyysi), tulkinnan tasoon (tulkitseva diskurssianalyysi) sekä kriittisyyden tasoon 

(kriittinen diskurssianalyysi). Puhtaasti tekstuaalisella tasolla keskitytään lingvis-

tisiin valintoihin ja tekstin järjestymiseen, jolloin Pynnösen mukaan taustalla vai-

kuttavat diskurssit jäävät vähälle huomiolle analyysissä. (Pynnönen 2013, 25–

30.)  Tämän tutkielman analyysissä liikutaankin tekstin tason sijaan diskurssiana-

lyysin tulkinnallisen ja kriittisen tason leikkauspinnoilla. Tarkastelen lastenkirjoja 

tekstin mikroanalyysin sijaan oman kontekstinsa tuotteina, joissa on nähtävissä 

yhteiskunnassa vallalla olevia diskursseja mutta myös keinoja uudistaa niitä. 

 

Tässä tutkielmassa feministinen ja intersektionaalinen lähestymistapa painottu-

vat metodien valinnassa. Poststrukturalistisella feministisellä lähestymistavalla 

tarkoitetaan Robinsonin ja Jones-Diazin (2005, 24–26) mukaan yleisesti tasa-ar-

voon liittyvien aiheiden aiempaa tarkkanäköisempää lähestymistä feminismille 

sekä strukturalistiselle näkökulmalle ominaisin tavoin ja termein. Feministisen tut-

kimuksen ansioita ovat etenkin sukupuolen ja seksuaalisuuden eriarvoistavien 

rakenteiden näkyväksi tekeminen sekä intersektionaalisuus, kun taas poststruk-

turalistisen tutkimuksen avulla voidaan tunnistaa ja haastaa ilmiöiden sosiaalista 

luonnetta, normatiivisuutta ja hegemonioita. Poststrukturalistinen näkökulma laa-

jentaa strukturalistista näkökulmaa.  (Robinson & Jones-Diaz 2005, 24–26; Karim 

& Anjum 2016, 38.) Poststrukturalistinen intersektionaalinen lähestymistapa an-

taa välineitä ymmärtää moninaisuutta aiempaa tarkkanäköisemmin ja sen avulla 

voidaan jopa lisätä vuoropuhelua ihmisten ja ryhmittymien välillä. Se tuo aiem-

masta feministisestä tutkimuksesta poiketen tutkimukseen mukaan ilmiöiden ker-

rostuneisuuden ja limittyneisyyden näkökulman (intersektionalismin) ja tarttuu 

myös tutkijan positioon ja kontekstiin. (Baxter 2002; Asim 2016; Robinson & 
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Jones-Diaz 2005, 26.) Poststrukturalistinen feministinen tutkimus keskittyy siis 

kielen, diskurssien, vallan ja toimijuuden tutkimiseen. Tässä tutkielmassa keski-

tytään sukupuolen lisäksi myös muihin moninaisuuden kategorioihin (ks. luvut 2 

ja 3). Tässä tutkielmassa poststrukturalistinen, feministinen ja intersektionaalinen 

lähestymistapa toimii linssinä, jonka läpi tarkastelen lastenkirjallisuudessa käy-

tettyjä moninaisuuden esittämistapoja ja niihin linkittyviä diskursseja.   

 

Kirjallisuus on Kristina Malmion (2011, 184) mukaan ”kulttuurinen käytäntö, joka 

osaltaan osallistuu vallankäyttöön”. Laadullinen tutkimus taas pyrkii Alasuutarin 

(2011) mukaan aina analysoimaan kulttuuria. Kuten aiemmin todettu, represen-

taatioissa tuotetaan käsityksiä ”meistä” ja ”muista” ja näiden välisiä valtasuhteita. 

Diskurssit taas rajaavat tapaamme tarkastella maailmaa. Kirjallisuuden tutkimi-

nen poststrukturalistisella feministisellä otteella mahdollistaa valtarakenteiden 

näkyväksi tekemisen ja niiden kyseenalaistamisen. Myös tutkijana tekemäni va-

linnat ovat osaltaan vallankäyttöä ja olen tietoinen, että valinnoillani saattaa olla 

myös eriarvoisuutta tuottavia vaikutuksia: tutkimalla esimerkiksi sukupuolen esi-

tystapoja tuotan samalla itse käsitystä sukupuolesta binäärisenä ilmiönä, vaikka 

pyrkisin avoimesti tarkastelemaan ennakkokäsityksiäni. Avaan lisää omaa tutki-

janpositiotani tutkielman luotettavuutta tarkastelevassa luvussa 8. 

 

Poststrukturalistisen feministisen tutkimuksen, teorian ja näkökulman avulla voi-

daan tehdä tilaa myös moninaisuuden uudenlaiselle tutkimukselle, kuten queer-

tutkimukselle (ks. esim. Janmohamed 2010). Feministiseen tutkimukseen sekä 

marginalisoitujen ryhmien tutkimukseen keskittyvä queer-tutkimus on yksi tapa 

tarkastella vähemmistöjä sortavia rakenteita: queer-teoriassa painottuu toisin kat-

sominen, ”vinoon” katsominen tai ’outouttaminen’ (queering), kriittisyys, asioiden 

päälaelleen kääntäminen ja kyseenalaistaminen (Karkulehto & Rossi 2018, 51–

55). Näitä tapoja voi käyttää kaikenlaisen moninaisuuden tutkimiseen uudella tai 

totutusta poikkeavalla tavalla. Tässä tutkielmassa queer-traditio on vaikuttanut 

esimerkiksi siihen, kuinka suhtaudun lastenkirjallisuudessa esitettyihin rooleihin; 

entä jos roolit olisivat toisin päin?  

 

Feminismiin liittyy pyrkimys muuttaa yhteiskunnan rakenteita (Malmio 2011, 185) 

ja representaatioiden toisin toistaminen on aina poliittista, kilpailua merkityksistä 
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(Rossi 2010, 262). Tästä syystä feminismiä on myös kritisoitu. Kritisoijat peruste-

levat näkemystään esimerkiksi sillä, että feminismi on ideologia, jota ei saisi liittää 

kasvatukseen tai koulutukseen, vaikka tasa-arvo koettaisiinkin muuten tärkeäksi 

(Saresma ym. 2018). Tässä tutkielmassa käsitän feminismin positiivisena muu-

tosvoimana ja poststrukturalistisen feministisen diskurssianalyysin työkaluna, 

jolla voidaan tehdä näkyväksi yhteiskunnan eriarvoistavia ja toisiinsa kytkeytyviä 

rakenteita. Feministinen tutkimus on siis poliittista, sillä se pyrkii muuttamaan val-

lalla olevia haitallisia ja epätasa-arvoisuutta synnyttäviä normatiivisuuksia ja kä-

sityksiä luokasta, ”rodusta”, sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai vähemmistö-

asemassa olevista väestöryhmistä. Myös tämä tutkielma on poliittinen, sillä se 

kytkeytyy feministiseen tutkimukseen representaatioiden ja diskurssien intersek-

tionaalisen tutkimisen kautta.  

 

 

6.3 Aineiston tuottaminen 

Alasuutarin (2011) mukaan ladullisen tutkimuksen aineiston voi koota jo ole-

massa olevista tuotoksista, kuten kirjoista, lehtileikkeistä, kuvastoista, oppimate-

riaalista ja niin edelleen. Poststrukturalistisessa, feministisessä tutkimuksessa ai-

neiston kerääminen tai hankkiminen nähdään sosiaalisesti tuotettuna prosessina: 

tutkijan positiolla on aktiivinen rooli siinä, millaiseksi aineisto muodostuu. Tämän 

tutkimuksen aineisto koostuu kymmenestä suomalaisesta lasten kuvakirjasta. 

Teoksissa kuvataan lähtökohtaisesti ihmisyyden moninaisuutta, mutta kaikissa 

niissä on oma erityinen painotuksensa. Teokset edustavat suomalaista nykylas-

tenkirjallisuutta ja ne on julkaistu vuosina 2012–2021.  

 

Aineiston kriteereiksi olin listannut seuraavat tekijät: teos on kirjoitettu 2010-

2020-luvuilla, teoksissa on lapsisubjekteja, teoksissa kuvataan lapsen maailmaa 

ja arkea esimerkiksi kotona, päiväkodissa, esiopetuksessa tai koulussa, teok-

sissa kuvataan ihmisiä (ei eläimiä tai muita hahmoja), teoksissa on tasaisesti ku-

via ja tekstiä tai ne ovat yhtä merkittävässä roolissa tarinan kannalta, teoksissa 

kuvataan moninaisuutta, esimerkiksi eri värisiä, ikäisiä, kielisiä ja eri sukupuolta 

olevia sekä eri lailla fyysisesti tai psyykkisesti kykeneviä ihmisiä. Kirjojen henkilöt, 

tapahtumapaikat ja tapahtumat ovat reaalimaailmaan sidottuja. Niissä voidaan 
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mielikuvitella, mutta kuvitteleva henkilö on realistinen ja reaalimaailman lait päte-

vät tarinassa ainakin suurilta osin. Realistiseen lastenkirjaan liittyy oleellisesti to-

denmukaiseen pyrkivä kuvaus perheistä: perheet ovat monimuotoisia, niissä voi 

olla yksi tai useampi aikuinen, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta, eri 

ikäisiä ja eri värisiä ihmisiä ja niin edelleen. Usein hankaliakin aiheita, kuten van-

hempien eroa tai uusperheen muodostamista, kuvataan realistisissa lastenkir-

joissa humoristisesti ja ilon kautta. Satiiri on yksi lastenkirjallisuudessakin käytetty 

keino. (Karjalainen 2001, 56–60; Österlund 2008, 4–5.) Näin on myös aineistoksi 

valituissa kirjoissa. 

 

Kohtasin monia pohdinnan paikkoja aineiston tuottamisen prosessissa. Ensinnä-

kin tutkimusaiheeni olisi voinut rajautua koskemaan vain tiettyä sektoria moninai-

suudesta, kuten sukupuolta, joka usein mielletään feministisen intersektionaali-

sen tutkimuksen keskeisimmäksi eroja tuottavaksi kategoriaksi (ks. esim. Valo-

virta 2010, 95). Nykyistä moninaisuusdiskurssia vasten rajaus, jossa tutkisin lä-

hinnä sukupuolta, tuntui liian yksinkertaistavalta. Toiseksi valittu moninaisuuden 

viitekehys olisi mahdollistanut lastenkirjallisuuden eri genrejen tutkimisen, joten 

pohdin valintaa esimerkiksi lastenrunouden suhteen pitkään – lastenrunoja tai 

sarjakuvia ei tiettävästi ole viime aikoina tästä näkökulmasta tutkittu ainakaan 

Suomessa. Runoaineiston saatavuus osoittautui kuitenkin haastavaksi etenkin 

koronapandemian aikana, kun kirjastot olivat suljettuina yleisöltä. Lastenrunou-

den genre on myös laaja ja teoksia on niin kirjastojen kuin kirjakauppojenkin hyl-

lyissä hyvin pitkältä aikaväliltä. Uusia teoksia ilmestyy, mutta moninaisuuden tut-

kimiseen ne eivät välttämättä sovellu kovin yksinkertaisesti. Vanhoista teoksista 

otetaan uusia painoksia ja näin ollen vanhimmat lastenrunot ovat jopa sadan vuo-

den takaa, jolloin tarvittaisiin tietoa historiallisista muutoksista sekä lastenrunou-

den että yhteiskunnan osalta. Sarjakuvat taas vaativat yleensä omanlaistaan lu-

kutaitoa, kuten intertekstuaalisten viittausten ja sarkasmin ymmärrystä, jotka ei-

vät täysin varhaiskasvatusikäisille aukeaisi. 

 

Halusin, että aineistoon valitut kirjat koskettavat lapsiperheitä, mutta myös var-

haiskasvatuksen lapsia ja aikuisia. Ensin päädyin valitsemaan suomalaisia päi-

väkotia kuvaavia lastenkirjoja ilman tarkempia kriteerejä moninaisuudesta. Jo pi-
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kaisella tarkastelulla huomasin kuitenkin, ettei kirjoissa esitetä moninaisuutta ko-

vinkaan tavanomaisena, jos ollenkaan. Tutkielma olisi keskittynyt siihen, kuinka 

yksikulttuurisia ja etnosentrisiä normatiivisuuksia myötäillään. Näitä kirjoja ei ollut 

kirjoitettu välttämättä moninaisuuskuvaus mielessä, joten olisi ollut myös jossain 

määrin epäreilua käyttää niitä ainoastaan sen tarkasteluun.  

 

Tutkimuksen aineisto on jo olemassa olevaa, jonkun muun kuin itseni kirjoittamaa 

ja kuvittamaa kirjallisuutta. Tutkijan tehtäväkseni tuli tuottaa tutkielmaani aineisto 

valtavista määristä olemassa olevia kirjoja. Valintoihini vaikutti vahvasti pyrkimys 

tutkia oletetusti moninaisia kirjoja, joissa myös intersektionaalisuus olisi osa nar-

ratiivia tai joiden tutkiminen olisi intersektionaalisesta näkökulmasta mielekästä. 

Käytin tutkittavien kirjojen seulonnassa pääasiassa pääkaupunkiseudun Helmet-

kirjastojen hakukonetta sekä aiempien tutkimusten ja aihetta käsittelevien tutki-

musten ja kirjallisuuden tarjoamia vinkkejä (ks. esim. Pesonen 2015a; Laukkanen 

ym. 2018; Rastas 2013.)  Helmetin hakukoneen kautta on mahdollista hakea kir-

jallisuutta hakusanoilla ja sitten rajata hakua esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

 

Taulukko 1. Esimerkki Helmet-kirjaston aineistohausta. 
HELMET AINEISTOHAKU 

1. hakusana: ’monikulttuurisuus’ 

2. rajasin pois otsikoltaan hakusanaa vastaavat tulokset, sillä tässä tapauksessa etsin 

monikulttuurisuusaiheisia kirjoja 

3. tarkensin hakua koskemaan kirja-aineistoa 

4. valitsin teosten kieleksi suomen 

5. rajasin julkaisuaikaa välille 2010–2021 

6. valitsin kokoelmaksi lasten kokoelman 

7. valitsin genreksi kuvakirjat 

’Monikulttuurisuus’-haulla sain kahdeksan tulosta, joista seitsemän oli lasten kuva-

kirjoja ja yksi lastenkirjallisuuden teoriakirja.  

 

Esimerkkihaun seitsemästä lasten kuvakirjasta valitsin Sanna Pelliccionin (2012) 

Onni-poika saa uuden ystävän -teoksen yllä mainittujen kriteerien perusteella. 

’Monikulttuurisuus’-hakusanan lisäksi käytin muun muassa hakuja ’sukupuoli’, 

’seksuaalisuus’, ’queer’, ’moninaisuus’, ’vähemmistö’ ja ’erilaisuus’. Lastenkirjal-

lisuus on minulle melko tuttua, joten minulla oli ennakkotietoa useista moninai-

suutta esittävistä kirjoista jo ennestään. Ennakkotietoni kirjoista auttoivat minua 
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valitsemaan tutkielmani kriteereihin sopivia kirjoja. Esimerkiksi Veera Salmen ja 

Elina Warstan (kuv.) Päiväkoti Heippakamu -kirjat löytyivät omasta kirjahyllystä, 

sillä ne ovat perheessämme kestosuosikkeja. Kirjoista, joista on julkaistu useam-

pia samaan kirjasarjaan kuuluvia teoksia, valitsin ensisijaisesti viimeisimmäksi 

julkaistun kirjan tai kirjan, joka täyttää kriteerit muuten parhaiten. Taulukkoon 1 

olen koonnut aineiston valintakriteerit ja eritellyt aiheita ja teemoja. 

 

Taulukko 2. Kirjojen valintakriteerit, aiheet ja teemat. 
KIRJAN NIMI JATEKIJÄT MONINAISUTEEN 

LIITTYVÄ VALINTA-

KRITEERI 

TEOKSEN 

AIHE 

TEOKSEN TEEMA 

1. Sulon ja Elsin uudet naapurit 

 

Susanna Silvander-Rosti, Nadja 

Sarell (kuv.) 2021 

perheiden monimuo-

toisuus 

muutto, tutustu-

minen uusiin 

naapureihin  

moninaiset perheet 

2. Poika ja hame 

 

Jani Toivola, Saara Obele (kuv.) 

2020 

sukupuoli, seksuaali-

suus, queeriys, rus-

kea päähenkilö, per-

heiden monimuotoi-

suus 

omien mielen-

kiinnon kohtei-

den seuraami-

nen, koulukiu-

saaminen 

pelkojen voittami-

nen, tunteet, totuttu-

jen sukupuoliroolien 

muuttaminen, queer 

3. Tuikku ja pimeän mörkö 

 

Johanna Lestelä 2020 

ruskea päähenkilö, 

perheiden monimuo-

toisuus 

Iltapuuhat pelkojen voittami-

nen, tunteet 

4. Päiväkoti Heippakamu: Hung ja 

pantteripako 

 

Veera Salmi, Elina Warsta (kuv.) 

2020 

 

 

maahanmuuttajuus, 

erivärisiä ihmisiä, to-

tuttujen sukupuoli-

roolien haastaminen, 

perheiden monimuo-

toisuus  

 

päiväkodin arki lapsen kohtaami-

nen arvokkaana, 

omana itsenään, 

tunteet 

5. Kielo loikoilee 

 

Riina Katajavuori, Hannamari 

Ruohonen (kuv.) 2020 

 

Downin syndrooma iltapuuhat lapsen näkökulma, 

aikuisen pysähtymi-

nen kuuntelemaan 

lapsen tarpeita 

6. Hurja Maija 

 

Johanna Hulkko, Marjo Nygård 

(kuv.) 2019 

totuttujen sukupuoli-

roolien haastaminen 

roolipäivän viet-

täminen 

lapsen osallisuus 
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7. Prinsessa Pikkiriikki 

 

Hannele Lampela, Ninka Reittu 

(kuv.) 2016 

totuttujen sukupuoli-

roolien haastaminen 

omien rajojen 

kokeileminen, 

ystävän löytä-

minen, pikkusi-

saruksen syn-

tymä 

prinsessastereoty-

pian ja tyttöyteen lii-

tettyjen tapojen ja 

sääntöjen kyseen-

alaistaminen, lap-

sen näkökulma 

 

8. Veikko ja Veikko 

 

Anna Nuotio, Eppu Nuotio, Kris-

tiina Louhi (kuv.) 2012 

eri ikäiset ihmiset, 

perheiden moni-

naisuus 

sairastaminen Eri ikäisten ihmisten 

yhdenvertaisuus, 

oppiminen toinen 

toiselta, uudet tutta-

vuudet 

9. Onni-poika saa uuden ystävän 

 

Sanna Pelliccioni 2012 

pakolaisuus, perhei-

den moninaisuus, 

kulttuuriset traditiot, 

kieli 

 

tutustuminen 

uusiin naapu-

reihin 

oppiminen toinen 

toiselta, uudet tutta-

vuudet 

10.  Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat 

 

Anneli Kanto & Noora Katto 

(kuv.) 2012 

totuttujen sukupuoli-

roolien haastaminen 

mielikuvitus ja 

leikki 

omana itsenään 

oleminen, erilaisten 

roolien kokeilemi-

nen, queer 

 

  

Tutkimusaineistoksi rajautui yllä esitettyjen kriteerien avulla kymmenen 2010–

2020-luvuilla kirjoitettua lasten kuvakirjaa, joissa moninaisuus on jollain erityisellä 

tavalla läsnä. Tutkittavat kirjat ovat suomalaisia (teos on julkaistu ainakin suo-

meksi ja sisältää suomalaisen yhteiskunnan kuvausta), jolloin konteksti on itsel-

leni tutuin. Koen, että on hyödyllisintä tutkia kirjoja, joissa moninaisuutta lähtö-

kohtaisesti esitetään ja joissa sosiaalisesti rakentuvia mahdollisesti haitallisia 

normatiivisia kategorioita myös aktiivisesti haastetaan. Kuitenkin tiedostan, että 

oma käsitykseni ”normaalista” ja ”moninaisesta” on kulttuurisesti värittynyt. Val-

koisena cissukupuolisena naisena vaikkapa juuri valkoisuus on minulle niin he-

gemoninen ilmiö, etten valinnut valkoisia lapsia esittäviä kirjoja mukaan tällainen 

kriteeri mielessä, toisin, kuin ruskeita lapsia esittäviä. Ruskeiden päähenkilöiden 

nostaminen esiin on kuitenkin mielestäni perusteltua nimenomaan moninaisuu-

den normalisoimiseksi ja valkoisuuden hegemonian haastamiseksi.  Kokoamalla 
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aineiston lastenkirjallisuudesta, jossa jo valmiiksi arvelen esitettävän moninai-

suutta moninaisella tavalla, tulen samalla vaikuttaneeksi tutkimustuloksiin. Ai-

neistossa ei ole esimerkiksi kirjoja, joissa totuttujen representaatioiden haasta-

mista ei lainkaan tapahtuisi, vaikka tällainen passiivisuus tai normatiivisuuksien 

myötäily voi todellisuudessa olla hyvin tyypillinen tapa suhtautua moninaisuu-

teen. Tutkielman luotettavuutta pohdin lisää luvussa 8.  

 

6.4 Aineiston esittely 

Tutkielman aineistona on kymmenen suomalaista nykykirjallisuuden lasten kuva-

kirjaa, joissa esitetään moninaisuutta ja haastetaan totuttuja diskursseja sekä ku-

vissa että tekstissä. Tutkitut kirjat on listattu lyhyen kuvauksen kera seuraavaan 

taulukkoon. 

 

Taulukko 3. Kirjojen kuvaukset. 
KIRJAN NIMI JATEKIJÄT KUVAUS 

1. Sulon ja Elsin uudet naapurit 

 

Susanna Silvander-Rosti, Nadja 

Sarell (kuv.) 2021 

 

Sulon ja Elsin perheeseen kuuluu heidän lisäkseen 

kaksi äitiä. Perhe on muuttanut ja tutustuu uusiin naa-

pureihin, jotka ovat kaikki ihan omanlaisiaan. Sulo ja Elsi 

oppivat, että rakkaus tekee perheen. 

2. Poika ja hame 

 

Jani Toivola, Saara Obele (kuv.) 

2020 

Roni on koululainen, joka elää äitinsä kanssa. Ronin 

mummo hoitaa Ronia, kun äiti on yötöissä sairaalassa. 

Roni kipuilee identiteettinsä kanssa. Hän pitää enem-

män ”tyttöjen jutuista” ja haluaisi pukeutua äidin ihanaan 

punaiseen hameeseen. Äiti ei ymmärrä Ronia, mutta 

mummolta hän saa vahvistusta omana itsenään olemi-

selle. Eräänä päivänä Roni pukee punaisen hameen 

kouluun ja kiusaajat ottavat Ronin kohteekseen. Lopulta 

hameen tuoma ilo voittaa kaikki pelot ja äitikin oppii ym-

märtämään Ronia paremmin. 

3. Tuikku ja pimeän mörkö 

 

Johanna Lestelä 2020 

Tuikku asuu äitinsä ja Ysti-kissan kanssa. Tuikun Baba 

(isä) asuu Nigeriassa. Tuikun pitäisi alkaa iltapuuhiin ja 

käydä nukkumaan, mutta Tuikku vitkuttelee. Sängyssä 

Tuikku alkaa pelätä pimeässä vaanivaa mörköä, joka 

kuitenkin osoittautuu Ysti-kissaksi. Varalta Tuikku ja äiti 

rakentavat mörölle oman pienen sängyn, jolloin Tuikkua 

ei enää pelota. 
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4. Päiväkoti Heippakamu: Hung ja 

pantteripako 

 

Veera Salmi, Elina Warsta (kuv.) 

2020 

 

 

Päiväkoti Heippakamua käyvä neljävuotias Hung on iloi-

nen ja vilkas lapsi. Toisinaan, kun pitäisi rauhoittua ja 

keskittyä, Hung muuttuu pantteriksi, joka on täysin villi. 

Kun pantteria komennetaan, ja varsinkin jos komenne-

taan turhaan, se saattaa jopa karata päiväkodista. Yh-

dessä ymmärtäväisten ja hyväksyvien aikuisten ja tois-

ten lasten kanssa Hung harjoittelee arjen taitoja, kuten 

sitä, milloin ja mihin on sopivaa karata.   

5. Kielo loikoilee 

 

Riina Katajavuori, Hannamari 

Ruohonen (kuv.) 2020 

 

Kielo on pieni lapsi, joka rakastaa loikoilua niin kovasti, 

että toivoo sitä syntymäpäivälahjaksikin. Kirjassa kerro-

taan Kielon ja äidin iltatoimista rauhallisella ja pehme-

ällä sävyllä ja lapsen kokemusmaailmasta käsin. 

6. Hurja Maija 

 

Johanna Hulkko, Marjo Nygård 

(kuv.) 2019 

Maijan päiväkodissa on tulossa roolipäivä. Tyttöjä kan-

nustetaan prinsessoiksi, mutta Maija ja hänen paras ys-

tävänsä Samuliina eivät halua olla prinsessoja, vaan 

hurjia merirosvoja. 

7. Prinsessa Pikkiriikki 

 

Hannele Lampela, Ninka Reittu 

(kuv.) 2016 

Prinsessa Pikkiriikki on ihana pieni tyttö, joka asuu Van-

halla Kuninkaantiellä äitinsä ja isänsä kanssa. Pinaatti-

keittotahraisessa prinsessamekossa Pikkiriikki seikkai-

lee ja tuhmuroi taikakoiransa Makkaran sekä uuden ys-

tävänsä Pöjöläisen kanssa. Toisinaan Pikkiriikki ei lain-

kaan välitä aikuisten typeristä säännöistä, jolloin hän 

ajautuu mitä ihmeellisimpiin seikkailuihin. 

8. Veikko ja Veikko 

 

Anna Nuotio, Eppu Nuotio, Kris-

tiina Louhi (kuv.) 2012 

Viisivuotias Veikko tulee yllättäen kipeäksi, jolloin naa-

purin 78-vuotias Veikko tulee hoitamaan häntä. Veikot 

tutustuvat ja löytävät yhteisiä mielenkiinnonkohteita ka-

loista, merestä ja laivoista. Sairaspäivästä tulee iloinen 

ja kumpikin saa uuden ystävän. 

9. Onni-poika saa uuden ystävän 

 

Sanna Pelliccioni 2012 

Onnin naapuriin muuttaa uusi perhe, joka on tullut pa-

kolaisina Iranista. Perhe puhuu Onnille vierasta kieltä, 

eikä ollenkaan suomea. Pian sekä lapset että aikuiset 

kuitenkin ystävystyvät ja huomaavat, kuinka samanlai-

sia oikeastaan ovatkaan. Jopa Onnin perheen pääsiäis-

juhla muistuttaa Aramin perheen Nowruz-juhlaa. Kirja 

perustuu osittain todellisiin henkilöihin. 

10.  Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat 

 

Anneli Kanto & Noora Katto 

(kuv.) 2012 

Paavo on viisilapsisen Virtasen perheen neljävuotias 

poika. Hän asuu pikkuveljensä kanssa poikien huo-

neessa, jossa värimaailma on sininen ja vihreä ja lelut 
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dinosauruksia, autoja ja prätkähiiriä. Huone on sotkui-

nen ja Paavon tavarat aina hukassa. Hänen siskonsa 

asuvat tyttöjen huoneessa, jossa on pinkkiä, nukkeja, 

värikyniä ja siistiä. Eräänä päivänä Paavo käy salaa sis-

kojen huoneessa ja lumoutuu näkemästään. Hän piir-

tää, värittää, pukeutuu prinsessavaatteisiin ja leikkii nu-

keilla. Kun siskot löytävät Paavon huoneestaan, he en-

sin suuttuvat, mutta lopulta kaikki leikkivät yhdessä so-

vussa ja ”tyttöjen” ja ”poikien” leikit sekoittuvat iloisesti 

keskenään. 
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7 Tutkimustulokset ja tutkimuskysymyksiin vastaami-
nen 

 

Tässä luvussa vastaan viidennessä luvussa esittelemiini tutkimuskysymyksiini.  

Alaluvussa 7.1 käyn läpi tuloksia ja vastaan siihen, miten tutkituissa lapsille suun-

natuissa kuvakirjoissa esitetään ihmisyyden moninaisuutta ja kuinka tutkituissa 

kuvakirjoissa tuotetaan, uusinnetaan, myötäillään ja haastetaan hegemonisia dis-

kursseja. Yhteenvedossa (alaluku 7.2) pohdin teosten suhdetta yhteiskunnan dis-

kursseihin laajemmin ja suhteutan tuloksia toisiinsa. Kaikkia tuloksia pyrin kes-

kusteluttamaan aiemmin esitettyjen tutkimusten tulosten kanssa.  

 

Teoksia analysoitaessa ”kysyin kirjoilta” seuraavia kysymyksiä: 

- Ketkä ovat pää- ja sivuhenkilöitä? 

- Millaisia henkilöt ovat ominaisuuksiltaan (tekstissä ja kuvissa)? 

- Millaista toimijuutta henkilöt ilmentävät (tekstissä ja kuvissa)? 

- Millaisia positioita ja valtasuhteita henkilöiden välillä on (tekstissä ja 

kuvissa)? 

- Miten teksti ja kuvat haastavat ja/tai myötäilevät totuttuja representaa-

tioita ja diskursseja?  

 

7.1 Moninaisuuden kuvaus tutkituissa lastenkirjoissa 

 
Sulon ja Elsin uudet naapurit (Silvander-Rosti, S. & Sarell, N. 2020) 

 

Susanna Silvander-Rostin kirjoittamassa ja Nadja Sarellin kuvittamassa Sulon ja 

Elsin uudet naapurit -teoksessa Sulo ja Elsi muuttavat uuteen naapurustoon ja 

tutustuvat monenlaisiin naapureihin. Kevätmäki on asuinpaikkana idyllinen, ke-

säisen vehreä ja kukkiva. Sulo ja Elsi äiteineen tutustuvat kahdeksaan naapuri-

perheeseen, jotka ovat kaikki omanlaisiaan. Lapset ovat ennakkoluulottomia ja 

näkevät kaikkien perheiden ja ihmisten ominaisuudet elämää rikastuttavina. He 

tapaavat lapset, joilla on kaksi kotia, maahanmuuttajataustaisen perheen, tulkin-

nan mukaan adoptoidun lapsen, sukupuolineutraalin lapsen, isän pyörätuolissa, 

uusperheen, valkoisen, heteronormatiivisen perheen, lapsettoman avioparin 

sekä perheen, johon kuuluu yksi vanhempi, lapsi ja lemmikkieläin. Teoksessa 
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annetaan vihjeitä moninaisuudesta ja rooleja käännetään oletusten vastaisiksi. 

Ensimmäisessä perheessä ruskeaihoinen isä leipoo pipareita; hän haastaa pe-

rinteisen miehen representaatiota leipoessaan sydänessu päällään ja huivi pääs-

sään. Toisena tavatun perheen kerrotaan tulleen lämpimästä maasta. Heidän ko-

tinsa sisustuksen voi tulkita esimerkiksi marokkolaistyyliseksi – toisaalta sisustaja 

on vain voinut inspiroitua eri maiden kulttuureista tai matkustella ja tuoda muka-

naan matkamuistoja. Lämpimästä maasta tulevan perheen lapsen lempivuoden-

aika on yllättäen talvi. Varsinkin mediassa ylläpidetään diskurssia, jonka mukaan 

Suomessa talvella vierailevat turistit järkyttyvät kylmyydestä ja vaihto-opiskeli-

joilla ei ole tarvittavia lämpimiä vaatteita – ikään kuin vain ”suomalaiset” voisivat 

nauttia talvesta.  

 

 

Sulon ja Elsin uudet naapurit (2021, 8, 10). Silvander-Rosti & Sarell, Helsinki: Otava. 
 

 

Sulo ja Elsi tapaavat puistossa perheen, jonka lapsen kanssa Elsi juttelee. Lilja-

Mein adoptiotaustan voi tulkita ulkonäöstä ja nimestä, mutta tekstistä adoptio ei 

ilmene. 
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Sulon ja Elsin uudet naapurit (2021, 14–15). Silvander-Rosti & Sarell, Helsinki: Otava. 

 

Ruskan perheessä isä käyttää pyörätuolia ja Ruskasta on kivaa pyöriä isän sy-

lissä ympäri. Ruskaa ei voi nimen tai ulkoisten merkitsimien perusteella määritellä 

binäärisesti tytöksi tai pojaksi. Pöydän ääressä istuva raskaana oleva naisoletettu 

henkilö jätetään nimeämättä.  

 
Sulon ja Elsin uudet naapurit (2021, 16). Silvander-Rosti & Sarell, Helsinki: Otava. 

 

Moninaisuuteen suhtaudutaan itsestään selvänä ilmiönä, jossa on paljon hyviä 

puolia. Moninaisuus rikastuttavana ilmiönä käy ilmi esimerkiksi seuraavista teks-

tin kohdista: 
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- Minulla on muuten kaksi sänkyä. Yksi täällä isin luona ja toinen äidin 
luona, Aku kertoo ylpeänä.  

- Vau! Saisinpa minäkin kaksi sänkyä. Yksi olisi pomppimista varten ja 
toinen nukkumista varten, Elsi haaveili. 

Sulon ja Elsin uudet naapurit (2021, 7). Silvander-Rosti & Sarell, Helsinki: Otava. 
 
Aku on ylpeä omistaessaan kaksi sänkyä. Elsin haaveilu tekee näkyväksi norma-

tiivisen ydinperheen idean – totutusti lapsilla on vain yksi sänky (ja yksi koti). Yk-

sinhuoltajuus ja äidin ja pojan tiivis yhteiselo nähdään teoksessa haavoittuvuu-

den ja rankkuuden sijaan tehokkaana ja sankarillisena. 

- Niin, minä ja äiti ollaan tehokaksikko! Väinö kertoi ylpeänä.  

- Kuulostaa ihan supersankareilta, Sulo innostui. -Mikä teidän super-
voima olisi?  

Sulon ja Elsin uudet naapurit (2021, 28–29). Silvander-Rosti & Sarell, Helsinki: Otava. 

 

 
Sulon ja Elsin uudet naapurit (2021, 28–29). Silvander-Rosti & Sarell, Helsinki: Otava. 

 
Yhden vanhemman, yhden lapsen ja lemmikin perheen supervoimaksi kuvataan 

lentämistä, jonka avulla äiti ja lapsi voisivat pelastaa kissoja. Kuvista ja tekstistä 

käy ilmi, että perheeseen kuuluu myös oranssi kissa. Irnin (2020, 2) mukaan 

muunlajinen eläin perheenjäsenenä voidaan nähdä myös perinteisten heteronor-

matiivisten perhearvojen haastajana. Kissa voi olla osa perhettä siinä missä ih-

minenkin. Nimenomaan kissa perheenjäsenenä haastaa katsomaan perheen 

normatiivia monella tavalla, sillä kissa usein mielletään ”hullun kissanaisen” 

kumppaniksi. (Irni 2020, 11.) 
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Sulon ja Elsin uudet naapurit -teoksessa vanhempien rooli esimerkkinä moninai-

suuden tavanomaiseksi tekemisessä on merkittävä. Sulon ja Elsin perheessä on 

kaksi äitiä. Äiti E. ottaa päivän päätteeksi puheeksi monenlaiset perheet. 

 

- Onpa meillä kivoja uusia naapureita. Joka talossa asuu ihan oman-
laisensa perhe, äiti E. sanoi.  

- Joo! Ihania perheitä, Elsi hymyili. 

Sulo oli samaa mieltä, mutta hän näytti mietteliäältä.  

- Mikä perhe on sitten paras? Sulo kysyi. 

- Kaikki perheet ovat yhtä hyviä. Tärkeintä on, että perheenjäsenet ra-
kastavat toisiaan. Rakkaus tekee perheen, äiti S. sanoi. 

Sulon ja Elsin uudet naapurit (2021, 30–31). Silvander-Rosti & Sarell, Helsinki: Otava. 
 

 
 

Sulon ja Elsin uudet naapurit (2021, 30). Silvander-Rosti & Sarell, Helsinki: Otava. 
 
Analyysin kannalta on tärkeää tunnistaa ja eritellä moninaisuuden kategorioita 

kirjoista, vaikka se toisaalta korostaakin kaksijakoisuutta ja binäärisyyttä. Kuiten-

kin Sulon ja Elsin uudet naapurit onnistuu ujuttamaan moninaisuuden sosiaali-

sesti rakentuvia kategorioita sekä kuvitukseen, että tekstiin niin, ettei se tunnu 

lukijasta päälle liimatulta tai korostuneelta. Sulon ja Elsin uusi asuinpaikka onkin 

kuin yhteiskunta pienoiskoossa monenlaisine ihmisineen. 
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Poika ja hame (Toivola, J. & Obele, S. 2020) 
 

Jani Toivolan Poika ja hame -teoksessa päähenkilö Roni kipuilee ympäristön 

odotusten ja omana itsenään olemisen ristiriidan kanssa. Roni on ruskeaihoinen 

kouluikäinen poika ja asuu kaksin valkoisen äitinsä kanssa. Samassa talossa 

asuva, ”rodultaan” määrittelemätön mummo auttaa Ronin hoitamisessa, kun äiti 

tekee töitä sairaanhoitajana. Roni ei koe mahtuvansa odotettuun pojan muottiin, 

eikä ruskealle pojalle tarjottu identiteettikään tunnu täysin omalta.  Kirjassa onkin 

useita eri tasoja niin sukupuolen kuin ”rodunkin” näkökulmasta. Roni esimerkiksi 

toivoisi pitkää tukkaa ja omaa hametta, mutta äiti ei ymmärrä Ronia: 

Ronikin haluaisi pitkän tukan. Äiti sanoo, ettei se ole mahdollista, kun 
Ronin tukka on niin kihara. Roni on eri mieltä. Hän on nähnyt televisi-
ossa myös ruskeita ihmisiä, joilla on pitkä tukka.  

Poika ja hame (2020, 5). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 

 
Kun ”rotu” tai muu ihmisen ominaisuus vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa yh-

teiskunnassa, puhutaan rasismista ja syrjinnästä. Yhteiskunnan rasistiset raken-

teet sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liitetyt ennakkoluulot saattavat 

olla valkoisen (valta)väestön näkökulmasta olemattomia. Osalle ihmisistä ne kui-

tenkin määrittävät koko yhteiskuntaan osallistumisen mahdollisuuksia ja osalli-

suuden kokemusta. Ympäröivän yhteiskunnan käsitykset vaikuttavat myös yksi-

lön identiteettiin. Ronin äidin ymmärtämättömyys ruskeaa lastaan kohtaan voisi 

vaikuttaa Ronin käsitykseen itsestään. Roni kuitenkin tietää, että myös ruskealla 

ihmisellä voi olla pitkä tukka. Silti äidin asenne harmittaa Ronia. Teoksessa Ronin 

äiti toistaa yhteiskunnassa totuttuja käsityksiä ruskeista ihmisistä, mutta myös 

sukupuolelle sopivista merkitsimistä. 

Yhtäkkiä Ronin ajatukset ovat täynnä punaista hametta. Hän haluaisi 
samanlaisen. Äidin mielestä se ei kuitenkaan ole hyvä idea. 

Poika ja hame (2020, 6). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 

 

Hänen tekisi niin mieli laittaa hame päälleen, mutta häntä jännittää, mitä 
muut koulussa sanoisivat.  

Poika ja hame (2020, 17). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 
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Poika ja hame (2020, 7). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 

 

Kirjassa Ronin mummo vahvistaa Ronin identiteettiä ja käsityksiä itsestään. 

Mummo kuvataan lempeänä ja ymmärtäväisenä. Mummo on olemassa Ronia 

varten silloin, kun äiti on poissa tai ei ymmärrä häntä. Mummo esitetään taustalla 

istumassa television edessä, käytävällä joogailemassa Ronin syödessä aamupa-

laa ja iskemässä Ronille silmää, kun Roni lähtee kouluun. Mummolla tuntuu ole-

van ”hiljaista tietoa” ja silmänisku hymyn kera voisi merkitä myös, että mummo 

tietää Ronin salaa reppuunsa pakkaamasta hameesta ja hyväksyy sen. Kuvitus 

tuo lisää tietoa tekstin välittämään informaatioon.  

  
Poika ja hame (2020, 17). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 
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- - Ronia kiinnostavat usein asiat, joista muut sanovat, että ne ovat 
tyttöjen juttuja. Ronin mielestä on ihan hölmöä ajatella, että jotkut asiat 
ovat poikien ja jotkut tyttöjen. Ei sellaista ole, se on keksittyä. Mummo 
on sanonut niin. - - Mummo sanoo, että elämässä ei pitäisi niin paljon 
pelätä, mitä muut ajattelevat. Jokaisen pitää saada olla juuri sellainen 
kuin on ja PISTE.  

Poika ja hame (2020, 19). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 

 
 
 
Saara Obelen kuvitus on maaginen ja vangitseva. Kuvitus tuo tekstiin paljon lisä-

tietoa. Teoksen sisä- ja takakannessa kuvataan lasten rooliasuja. Hulk-, prin-

sessa-, Batman-, lisko-, supermies-, ballerina- ja merenneitoasut roikkuvat nau-

lasta. Ronille punainen hame ei kuitenkaan ole rooliasu. Tämä tarinan juoneen 

suoraan liittymätön kuva kiteyttää kuitenkin monella tapaa kirjan teemoja omana 

itsenään olemisesta, tytöille ja pojille tarjotuista rooleista ja stereotypioiden rikko-

misesta.  

 

 

Poika ja hame (2020, sisäkannen kuvitus). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 

 

Ronin tunteet kuvataan hienosti haaveineen ja pettymyksineen. Omassa kandi-

daatintutkimuksessani totesin, ettei poikia ei perinteisesti ole esitetty tunteellisina 

ja herkkinä, vaan rohkeina ja sankarillisina (Lilja 2015). Teoksessa on ruskea 

päähenkilö, joka kyseenalaistaa sukupuolelle asetettuja stereotyyppisiä rooleja. 

Roni esitetään kirjassa lähes jokaisella sivulla. Osin kuvitus on kauempaa Ronin 

toiminnan tarkastelua, osin Ronin mielenkuvitusta. Kuvat eivät aina ole realistisia, 

fyysisen maailman rajoja noudattavia. Hame saa niissä keskeisen sijan. Tum-

masävyisissä kuvissa kirkkaana hehkuva suuri hame korostuu.  
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Poika ja hame (2020, 11–12). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 

 

 
 

Poika ja hame (2020, 31–32). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 

 

Hulmuavan hameen voi ajatella symboloivan omana itsenään olemisen tunnetta. 

Hame voimaannuttaa. Kirjan lopussa Roni juoksee hame päällään kiusaajia kar-

kuun ja tuntee lentävänsä: 

Yhtäkkiä Ronista tuntuu, että kaikki pihan äänet ja ilkeät kasvot alkavat 
kadota. Roni näkee vain punaisen hameen ja sen tuulessa hulmuavan 
helman.  - - Mitä kovempaa Roni juoksee, sitä vahvempi ja itsevar-
mempi olo hänelle tulee.  

Poika ja hame (2020, 29–30). Toivola & Obele, Helsinki: Otava. 
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Vaikka ”rotu” ja sukupuolen normatiivisuudet korostuvat Poika ja hame -kirjassa, 

moninaisuus esitetään kuitenkin rikkautena ja tavanomainen moninaisuus tavoi-

teltavana tilana. Ronin luokkahuoneen lapsista ja opettajasta voi tulkita monen-

laisia taustoja ja risteäviä eroja – eroja ei kuitenkaan korosteta tekstissä. Moni-

naisuus ei näyttäydy pelkästään joukosta erottumisena, vaikka myös erilaisuus-

diskurssin voi kirjasta tunnistaa (kiusaaminen, paine olla samanlainen kuin muut). 

Ruskeus korostuu vain Ronin omassa pohdinnassa hiusten pituudesta. Eriarvoi-

suus kumpuaa ympäröivistä rakenteista, joita kohtaan voi rivien välistä lukea kri-

tiikkiä. Ronin ja kiusaajien kohtaamisessa yhteiskunnan stereotyyppiset käsityk-

set sukupuolesta tulevat raadollisella tavalla ilmi. Kiusaamisen pelosta irti pääs-

täminen kuvataan lentämisenä, vapautena. Roni voittaa pelkonsa ja nousee hy-

myillen kiusaajien yläpuolelle. Lopussa äitikin pyytää anteeksi ja ehdottaa, että 

Ronille ostettaisiin oma, sopivankokoinen hame. Roni saa tukea myös ystäväl-

tään Pinjalta.  

 

Tuikku ja pimeän mörkö (Lestelä, J. 2020) 

 

Johanna Lestelän kirjoittama ja kuvittama Tuikku ja pimeän mörkö -teos on toinen 

ilmestynyt Tuikku-kirja. Sekä tekstissä että kuvissa sukupuoleltaan määrittelemä-

tön Tuikku valmistautuu nukkumaanmenoon äitinsä ja Ysti-kissansa kanssa. 

 

 

Tuikku ja pimeän mörkö (2020, 1). Lestelä, Helsinki: Otava. 
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 Tuikkua ei kuitenkaan huvita mennä nukkumaan ja hän suuttuu, kun äiti hoputtaa 

leikkien lopettamisessa ja pukemisessa.  

»Miksi yöllä pitää nukkua? », Tuikku valittaa. Äiti ei vastaa, vaan käs-
kee siivota reippaasti.  

Tuikkua suututtaa. Miksi aikuiset saavat määrätä, milloin pitää mennä 
nukkumaan.  

»Minua ei väsytä. En kyllä nuku», Tuikku päättää ja keksii mennä pii-
loon… Shh. 

Tuikku ja pimeän mörkö (2020, 3–4). Lestelä, Helsinki: Otava. 

 
Tuikku esitetään jokaisella kirjan aukeamalla ja hän on kirjan päähenkilö. Tuikku 

leikkii, temppuilee, mököttää, nauraa, hymyilee ja halailee. Hän on aktiivinen ja 

hänellä on selvät mielipiteet asioista. Tuikku vastustelee nukkumaanmenoa ja 

äitikin kyllästyy temppuiluun, mutta tekstistä käy ilmi, että hölmöilyn taustalla on-

kin pimeänpelko.  

 

 

Tuikku ja pimeän mörkö (2020, 1, nimiösivu). Lestelä, Helsinki: Otava. 

 

Tuikku asuu äitinsä kanssa, mutta tekstistä ilmenee, että hänellä on myös baba, 

isä, joka asuu Nigeriassa. Perheeseen kuuluu myös lemmikkikissa Ysti, jolla on 

oma osansa tarinassa. Tuikun perhe kuvataan teoksen alussa nimiösivulla ja 
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seuraavalla sivulla valokuvana seinällä. Ysti-kissakin on nostettu perheenjäsen-

ten kuvien joukkoon. 

 

Tuikulla on ruskea iho ja kihara tukka. Äidin iho on vaalea ja isän ruskea. ”Rotuun” 

tai sukupuoleen ei kiinnitetä teoksessa kuitenkaan erityistä huomiota. Ainoastaan 

isän asuinpaikka ja kieli välittyy tekstin kautta lukijalle. Isä puhuu jorubaa puheli-

messa Tuikullekin. Tuikku kuitenkin vastaa isälle suomeksi.  

»O’daaro», baba sanoo jorubaksi puhelun päätteeksi ja lähettää 
monta lentosuukkoa. 

»Hyvää yötä, baba!», Tuikku vastaa. 

Tuikku ja pimeän mörkö (2020, 1). Lestelä, Helsinki: Otava. 
 
 
Kahden kielen taitaminen on lapselle etu, sillä kielitaito määrittää paljon yhteis-

kuntaan liittymisessä tai ulkopuolelle jäämisessä – jopa enemmän, kuin ”rotu” (ks. 

esim. Pesonen 2015a). Tuikku ja pimeän mörkö -teoksessa ruskea lapsi asuu 

yhden vanhemman kanssa. Moninaisuus välittyy lukijalle luonnollisella tavalla ku-

vien välityksellä. Teoksen kuvat ja teksti tukevat toinen toisiaan ja tarjoavat tasai-

sesti toisiaan täydentävää tietoa Tuikun elämästä. Kirja normalisoi käsitystä rus-

keista ihmisistä ja erilaisista perhemalleista: lukijan tulkittavaksi jää esimerkiksi 

se, ovatko Tuikun äiti ja isä parisuhteessa keskenään sekä se, miksi isä asuu 

Nigeriassa mutta Tuikku ja äiti muualla. Toisaalta perhemallin tai kansalaisuuden 

selittämisellä ei ole lopulta merkitystä tarinan teeman, pelon voittamisen, kan-

nalta. Tuikku ja pimeän mörkö haastaa myös sukupuoliin liitettyjä ennakko-ole-

tuksia ja käsityksiä. Tuikun sukupuoli ei mitenkään ilmene teoksen tekstistä tai 

kuvista, jolloin tulkinta, mikäli kokee sen tarpeelliseksi, jää lukijalle. Näin ollen 

Tuikkuun voivat samaistua monenlaiset ihmiset. 

 

 

Päiväkoti Heippakamu: Hung ja pantteripako (Salmi, V. & Warsta, E. 

2020) 

 

Veera Salmen kirjoittamassa ja Elina Warstan kuvittamassa Päiväkoti Heippa-

kamu -sarjan uusimmassa, neljännessä osassa Hung ja pantteripako kuvataan 

toiminnantäyteistä neljävuotiaan Hung-pojan päivää. Heippakamu-sarjassa on 
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aiemmin tutustuttu Isabellaan, Rebekkaan ja Pabloon, jotka kaikki ovat Heippa-

kamun lapsia. Tarina kerrotaan minämuodossa, jolloin lapsinäkökulma korostuu. 

 

Päiväkoti Heippakamussa on monenlaisia lapsia ja aikuisia. Ryhmäkuvasta voi 

tulkita eri sukupuolia, mutta myös sukupuoleltaan neutraaleja hahmoja. Lapset ja 

aikuiset ovat monen värisiä ja nimet voivat viitata erilaisiin taustoihin ja kieliin. 

Päiväkotiryhmään kuuluvat Hung, Seemu, Isra, Maikol, Aatos, Aamos, Kupa, 

Naomi, Albert, Niko, Pablo, Rebekka, Pikku-Abdi, Sofia, Isabella, Inka, Stella ja 

Rasmus. Päiväkodin työntekijöitä ovat Ulla ja Tson-Osman. Miesoletettu työnte-

kijä on jo itsessään totuttua käsitystä haastava, sillä päiväkodeissa työskentelee 

suurimmaksi osaksi naisia. Tson-Osman on lisäksi ruskeaihoinen. Myös Ulla 

haastaa totuttua, feminiinistä naiskuvaa ulkoisilla merkitsimillään (hiustyyli, vaa-

tetus).  

 

Päiväkoti Heippakamu: Hung ja Pantteripako (2020, 2). Salmi & Warsta, Helsinki: Otava. 

 

Hung kuvataan tekstissä iloisena kuin auringonpaiste. Hän on myös villi ja vik-

kelä, ja tulee toisinaan satuttaneeksi muita kiitäessään pitkin päiväkotia. Kun 

Hungia komennetaan tai rajoitetaan, kuuluu hänen sisältään PAM PAM -ääni, 

jolloin Hung muuttuu pantteriksi. 
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Silloin sisältäni kuului PAM PAM! Mikä tarkoitti sitä, että muuttuisin 
ihan oikeaksi pantteriksi juuri NYT! 

Päiväkoti Heippakamu: Hung ja Pantteripako (2020, 6). Salmi & Warsta, Helsinki: Otava. 

 

 Pantteri on aivan mahdottoman villi, mutta rauhoittuu kuitenkin sylittelyllä. Pant-

teri saattaa jopa karata päiväkodista, mutta löydyttyään paniikissa autojen kes-

keltä, se tarvitsee jälleen syliä. Ulla auttaa Hungia rauhoittumisessa ja itsensä 

säätelyssä.  

 

Teoksessa kuvituksella on tärkeä rooli. Yhdessä tekstin kanssa kuvitus kertoo 

Hungin tarinan, mutta suurista, usein koko aukeaman peittävistä kuvista voi löy-

tää useita taustalla tapahtuvia pieniä tarinoita. Warstan kuvitus on yksityiskoh-

taista ja lapsen maailmaa ja mielikuvitusta upeasti kuvaavaa. Pantteriksi muuttu-

minen kuvataan sarjakuvamaisesti PAM PAM -kuplan kera. Keltainen pantteri 

muuttuu pienemmäksi ja isommaksi eri tilanteissa – toisinaan sillä on Hungin lap-

senkasvot ja toisinaan se on oikea, uhkaava ja vaarallinen petoeläin. Kuvissa 

käytetään paljon tekstiä puhekuplissa ja kuvituksen lomassa. Kuvien maailmaan 

on helppo sukeltaa ja ne ovat oleellinen osa lukuelämystä. 

 

 

Päiväkoti Heippakamu: Hung ja Pantteripako (2020, 6). Salmi & Warsta, Helsinki: Otava. 

 

Aikuiset kuvataan sekä tekstissä että kuvissa lempeinä ja ymmärtäväisinä – syli 

on aina avoinna. Hung on vilkkaampi kuin muut lapset, mutta häntä kohdellaan 

tasa-arvoisena ryhmän jäsenenä.  
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-Hung, tule tänne, sanoi Ulla ja nosti minut syliinsä. Siinä oli lämmin. 
Ulla laittoi haarukalla ruokaa minun suuhun. 

-Huh, kun sinun sydän vieläkin hakkaa. Taisit pelästyä. 

Minä pidin tiukasti kiinni Ullan tukasta. 

-Täällä päiväkodissa sinä olet turvassa. Me pidämme sinusta huolta, 
Hung. Vaikka sinua suututtaisi, me tykkäämme sinusta silloinkin. 

Heippakamu: Hung ja Pantteripako (2020, 21). Salmi & Warsta, Helsinki: Otava. 

 

Aikuisetkaan eivät kuitenkaan ole täydellisiä, ja väärinymmärryksiä sattuu. Hun-

gin vilkas käytös saa aikuisilta paljon huomiota, mutta se ei näytä vaikuttavan 

hänen statukseensa ryhmässä tai aikuisten silmissä. Myös muiden lasten tempe-

ramentteja voi tulkita kuvista. Muut lapset esimerkiksi näyttävät iloisilta tai vaka-

vilta, lukevat kaaoksen keskellä rauhallisesti kirjaa, keskittyvät tai eivät keskity 

lauluhetkellä, roikkuvat aikuisen kädessä ja pitelevät käsiään korvilla ruokailuti-

lanteessa. Takasisäkannen kuvituksessa tarinakin saa jatkoa, kun Tson-Osman 

ja Ulla korjaavat porttia. Päiväkoti Heippakamussa sosiaalisesti rakennetuilla ka-

tegorioilla ei ole merkitystä henkilöiden asemassa, vaan kaikki ovat samanarvoi-

sia. Myös aikuiset, vaikka ovatkin auktoriteetteja, ovat teoksessa yhdenvertaisia 

lasten kanssa. Moninaisuus on hyvin tavanomainen tila päiväkotiryhmässä, kuten 

se on reaalimaailmassakin. 

 

Päiväkoti Heippakamu: Hung ja Pantteripako (2020, 22, 23). Salmi & Warsta, Helsinki: Otava  
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Kielo loikoilee (Katajavuori, R. & Ruohonen, H. 2020) 

 

Riina Katajavuoren kirjoittamassa ja Hannamari Ruohosen kuvittamassa Kielo 

loikoilee -kirjassa kuvataan Kielon ja äidin iltapuuhia. Kielo esitetään samaistut-

tavasti iltapuuhissa venkoilevana, viipyilevänä ja kisailulla motivoitavana lapsena. 

Iltapuuhien keskellä pysähdytään ihmettelemään heiluvaa hammasta, iltasatua 

ja taulua seinällä. Äiti mallintaa tekemistä ja tukee näin Kieloa, joka kuvissa näyt-

tää heittäytyvän tekemiseen kuin tekemiseen intensiteetillä – jopa niin, että hiuk-

set jäävät puoliksi auki ja housutkin tulevat vain puoliksi puetuiksi. 

 

Kielo loikoilee (2020, 3–4). Katajavuori & Ruohonen, Vantaa: Enostone kustannus. 

 

Kielo loikoilee -teoksessa kuvitus on suuressa osassa – niin suuressa, että teksti 

on ikään kuin kuvalle alisteinen. Kuvat tuovat tarinaan eniten tietoa. Tekstistä 

välittyy neutraali kuvaus iltapuuhista ja äidin ja tyttären jutustelusta. Iltatoimia hoi-

detaan rauhallisesti. Ainoastaan yhdessä kohdassa äiti kiirehtii ja perustelee nuk-

kumaanmenoa aikataululla: 

-Nyt unten maille, äiti sanoo. 

-Minä haluan loikoilla, Kielo sanoo. 

-On aikataulu, äiti sanoo. 

Kielo loikoilee (2020, 10). Katajavuori & Ruohonen, Vantaa: Enostone kustannus. 
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Kielo loikoilee (2020, 12–13). Katajavuori & Ruohonen, Vantaa: Enostone kustannus.  

 

Kuvista näkee, että äitiä odottaa iltapala, kunhan Kielo on nukahtanut. Nukku-

maanmenon venyessä iltapala unohtuu pöydälle odottamaan. Kielo ja äiti loikoi-

levat yhdessä vielä vähän ennen nukahtamista. Upea, arkinen ja pysähtynyttä 

tunnelmaa henkivä kuvitus saa lukijankin levolliselle mielelle. 

 

 
Kielo loikoilee (2020, 17). Katajavuori & Ruohonen, Vantaa: Enostone kustannus. 
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Kielon ulkoiset ominaisuudet voi tulkita Downin syndroomaan kuuluviksi, mutta 

erityisyys ei määritä Kieloa tai tarinaa mitenkään. Tekstissä erityisyyttä ei mainita. 

Ainoastaan kirjan takakannessa on suositus ”Paras kirja ikinä. Toivo, 6-vuotias 

Down-lapsi”, jolloin kirjan voi tulkita olevan ainakin osin suunnattu Down-lapsille 

perheineen ja jolloin päähenkilö voisi olla Down-lapsi hänkin. Myös aikataulumai-

ninnan voi ajatella kuuluvan erityislapsen elämään arkea helpottavana seikkana, 

mutta toisaalta aikataulut ovat aina lapsiperheissä tärkeitä.  

 

Vammaisuutta on perinteisesti kuvattu lastenkirjallisuudessa fyysisen toimintaky-

vyn rajoitteen kautta ja vamma on määrittänyt koko henkilön persoonan ku-

vausta. Vamma on aiheuttanut henkilölle paineen ”lunastaa paikkansa” tarinassa, 

vaikka vamma tai apuväline nähtäisiinkin neutraalina tai positiivisena ”supervoi-

mana”. Vammaisuudesta on myös totuttu valistamaan lukijoita ja vammainen 

nähdään usein tavallisena ihmisenä vain silloin, kun hänellä on vammaton, ”ta-

vallinen” ystävä. (Nyqvist 2010, 42–55.) Kielo, mikäli hänet tulkitaan Down-

lapseksi, näyttäytyy tarinassa tavallisena ja hänen toimintansa samaistuttavana 

kaikille ihmisille ja lapsiperheille. Vammaisuus ei määritä Kielon persoonaa ja 

vaikka olisi väärin sanoa, ettei vammaisuus merkitse mitään, ei se Kielon iltapuu-

hiin keskittyvässä tarinassa ole lainkaan merkittävä tekijä.  

 

 

Hurja Maija (Hulkko, J. & Nygård, M. 2019) 

 

Johanna Hulkon Hurja Maija -teoksessa kerrotaan päiväkoti-ikäisen Maijan ar-

jesta. Maija ja hänen ystävänsä Samuliina ovat aktiivisia oman elämänsä toimi-

joita. He tietävät, mitä haluavat – ja mitä eivät. Aikuiset yrittävät puskea tyttöole-

tettuja lapsia prinsessamuottiin. Lapset itse päättävät kuitenkin toisin. 

Lissu kertoo, että huomenna on roolipäivä. - - ”Kukahan teistä on kau-
nein prinsessa” Lissu sanoo tytöille ja hymyilee kuin hauki.  

Hurja Maija (2019,3). Hulkko & Nygård, Hämeenlinna: Karisto. 
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Lissu kuvataan haukihymyisenä, samalla kun Maija ja Samuliina näyttävät nyr-

peiltä.  

 

Hurja Maija (2019, 3–4). Hulkko & Nygård, Hämeenlinna: Karisto. 

 

 

Lissuun Maija ja Samuliina palaavat vielä uudelleen, kun he kylpiessään leikkivät 

taistelevansa merikapteeneina möhkökala-Lissua vastaan. Lasten mielipide ai-

kuisen prinsessatuputtamisesta ei jää epäselväksi. Myös äiti yrittää mallintaa nai-

seutta lapsille, mutta Maijan mielipide selviää viimeistään, kun hän nimittää huu-

lipunaa ”huulisotkuksi”.  

 

”Kauneuden eteen pitää kärsiä”, äiti sanoo ja nauraa. Maijakin nauraa, vaikkei ole varma, 
miksi. Äiti ehdottaa, että tyttöjen posket ja huulet punataan niin kuin prinsessoilla. Se 
kutittaa. Suuta on vaikea pitää tavallisesti, kun on huulipunaa. - - Maija päättää, että hän 
ei ole prinsessa. - - Hän haluaa pestä poskipunan ja huulisotkun pois.  
 

Hurja Maija (2019, 7–8). Hulkko & Nygård, Hämeenlinna: Karisto. 
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Hurja Maija (2019, 5). Hulkko & Nygård, Hämeenlinna: Karisto. 

 

Prinsessavaatteet eivät tunnu Samuliinan ja Maijan mielestä hyviltä, sillä niissä 

ei voi liikkua. 

 

Maija ja Samuliina hyvästelevät toisensa merirosvotervehdyksellä. Mielikuvitus 

seuraa lasten mukana lasten leikkejä esittävissä kuvissa – meren eliötkin tekevät 

merirosvotervehdyksen. 

 

 
Hurja Maija (2019, 20–21). Hulkko & Nygård, Hämeenlinna: Karisto. 
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Marjo Nygårdin kuvituksessa lapset täyttävät kirjan sivut. Aikuiset näkyvät usein 

vain osittain, jolloin lapsen kokemusmaailma korostuu. Kuvakulma on usein al-

haalta ylöspäin, lapsen maailmasta nähtynä. Maijan ja Samuliinan ovat mitä il-

meisemmin tyttöjä, mutta sukupuolta ei varsinaisesti korosteta tekstissä tai kuvi-

tuksessa. Aikuisten kautta tuotetut totutut, sukupuolen binäärisyyteen perustuvat 

sukupuoliroolit ja erityisesti tytöille annetut roolit antavat lukijalle mielikuvan pää-

henkilön tyttöydestä. Maija ja Samuliina ovat kuvissa aktiivisia, liikunnallisia ja 

ilmaisevat kehollaan tunteitaan, kuten näreyttä, kun Lissu kysyy prinsessoista. 

Lasten kautta haastetaan aktiivisesti aikuisten asenteita, jopa niin, että aikuinen 

näyttäytyy naurettavana stereotyyppisine olettamuksineen. Aikuisten kautta kir-

jassa esitetään myös totutuista olettamuksista ja rooleista luopumisen vaikeus, 

kun Lissu ei pysty päästämään irti prinsessaroolivaatimuksestaan: 

Päiväkodissa Lissu kehuu merirosvoprinsessoja. Maija sanoo, ettei ole 
prinsessa. ”Olen merten kauhu, hurja Maija, enkä sääli yhtään tulitok-
koa”, hän murisee matalalla äänellä. 

Hurja Maija (2019, 23). Hulkko & Nygård, Hämeenlinna: Karisto. 

 

 

Prinsessa Pikkiriikki (Lampela, H. & Reittu, N. 2016) 

 

Hannele Lampelan kirjoittama ja Ninka Reitun kuvittama Prinsessa Pikkiriikki on 

Pikkiriikki-sarjan ensimmäinen osa. Teoksessa kuvataan Vanhalla Kuninkaan-

tiellä asuvan Pikkiriikki-tytön vauhdikasta elämää. Pikkiriikki kutsuu itseään prin-

sessaksi eikä anna muiden määritellä itseään. Teoksessa on kaikkitietävä ulko-

puolinen kertoja, joka kertoo tarinaa Pikkiriikin näkökulmasta. Kertoja mainitsee 

heti alussa, ettei Pikkiriikki oikeastaan ole oikea prinsessa ja että hänen per-

heensä eivät ole kuninkaallisia. Humoristisesti lukijalle kuitenkin kerrotaan, että 

elämässä saa itse valita, mitä on. 

 

Elämässähän voi olla vaikka delfiini, jos sattuu huvittamaan, mutta Pik-
kiriikki ei sitä halua, sillä silloin ei voi käyttää hajuvettä.  

Prinsessa Pikkiriikki (2016, 6). Lampela & Reittu, Helsinki: Otava. 
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Pikkiriikki on tarinan päähenkilö. Hän on aktiivinen ja menevä, eivätkä hänen mie-

lipiteensä jää epäselväksi, olipa kyse sitten puuron syömisestä, aikuisten valitse-

mien vaatteiden pukemisesta, pikkusisaruksen saamisesta tai tyttöydestä. Pikki-

riikin ulkonäköä kuvaillaan kirjassa ja käy ilmi, että Pikkiriikki haastaa niin ulkoi-

silla piirteillään kuin toiminnallaan käsitystä perinteisistä prinsessoista. Prinses-

samaisuuden uudelleenmäärittely onkin teoksessa keskeisessä osassa. 

 

Pikkiriikki on sen sortin prinsessa, ettei hänestä ihan heti osaisi arvata 
prinsessaksi – hänen koipensa ovat laihaakin laihemmat ja tummat 
hiuksensa ovat aina vähän takussa, eikä mene päivääkään ettei hänen 
mekossaan ole muutamaa länttiä pinaattisoppaa (oli sitä sitten ollut 
ruokana tai ei).  

Prinsessa Pikkiriikki (2016, 4). Lampela & Reittu, Helsinki: Otava. 

 

- -hän on prinsessa, jos siltä tuntuu, ja asia on sitä myöten selvä.  

Prinsessa Pikkiriikki (2016, 6). Lampela & Reittu, Helsinki: Otava. 

 

Pikkiriikin toimijuus on aktiivista. Pikkiriikissä on oikeastaan kaikki, mitä lapset 

yleensä ovat: kilttejä, tuhmia, rohkeita, ujoja, iloisia, surullisia, ikävöiviä ja itsenäi-

siä. Pikkiriikki on uhmakas ja uhkarohkea ja haluaa kokeilla rajojaan. Taikakoira 

Makkara on Pikkiriikin tukena tämän seikkailuissa – ja Makkara myös mahdollis-

taa niistä useimmat taikomalla vaikkapa aikuiset ”Himpskattiin” määräilemästä.  

 

Hän oli aina ollut sitä mieltä, että kaikki vaatteet pitivät vettä ja äiti oli 
kaikissa muissakin asioissa väärässä. Etenkin siinä, että sadekeleillä 
piti olla kuravaatteet. Nyt hän voisi vihdoinkin näyttää olevansa oike-
assa. -Makkara! Minä määrän, että me menemme ulos ilman kuravaat-
teitta emmekä pysy edes rajojen sisäpuolella, vaan menemme aidan 
ohi ja tien yli!  

Prinsessa Pikkiriikki (2016, 8). Lampela & Reittu, Helsinki: Otava. 

 

Teoksessa teksti on pääosassa ja tarjoaa eniten tietoa. Kuvat täydentävät tari-

naa. Teos on täynnä oivaltavaa ja humoristista kieltä. Varsinkin Pikkiriikin puhe 

on usein korostettu ISOILLLA KIRJAIMILLA, joka tukee käsitystä Pikkiriikistä 

päättäväisenä, omasta elämästään määrävänä, tomerana tyttönä. Teoksessa tyt-
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töyteen suhtaudutaan ilolla, eikä Pikkiriikki ole sukupuolineutraali hahmo. Perin-

teistä ajatusta tyttöydestä kuitenkin haastetaan niin tekstissä kuin kuvissakin jat-

kuvasti. Huumorin avulla moni asia myös lyödään leikiksi ja käännetään päälael-

leen. Pikkiriikki-tytössä on omanlaistaan tyttöanarkiaa. 

 

 

Prinsessa Pikkiriikki (2016, 38). Lampela & Reittu, Helsinki: Otava. 

 

Aikuiset näyttäytyvät Prinsessa Pikkiriikissä monesti jopa hieman naurettavilta 

sääntöineen ja rajoituksineen. Aikuisuus on tavallista kaurapuuroa ja kuravaat-

teita eivätkä aikuiset kykene mielikuvittelemaan. 

 

Keltaisessa puutalossa asuu Pikkiriikin lisäksi myös isä ja äiti, jotka 
eivät tiedä olevansa kuninkaallisia. He eivät myöskään tiedä, että Hei-
dän Makkara-koiransa on oikea taikakoira, ja vaikka he tietäisivätkin, 
eivät he sitä uskoisi – aikuiset kun ovat hieman sellaisia.  

Prinsessa Pikkiriikki (2016, 6). Lampela & Reittu, Helsinki: Otava. 

 

Esimerkiksi kerran Pikkiriikki päätti lähteä mummolaan ihan yksin ja 
ilman lupaa, ja vaikka hän pääsi hienosti perille ilman yhtäkään ai-
kuista, voitte vain kuvitella, millainen huuto siitä nousi – naapureillakin 
meni korvat lukkoon AUAU. Isän ja äidin mielestä matka mummolaan 
oli vaarallinen ilman aikuisia, vaikka kaikkihan nyt tietävät miten sinne 
mennään. 

Prinsessa Pikkiriikki (2016, 39). Lampela & Reittu, Helsinki: Otava. 
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Kuvissa aikuiset kuvataan vakavamielisinä, hölmistyneinä ja huumorintajutto-

mina, kun taas lasten hymyt ovat leveitä ja liikkeet suuria ja vauhdikkaita. Pikki-

riikki ja Pöjöläinen esitetään kruunupäisinä ja kaksikko on jatkuvasti jossain puu-

hassa. Ninka Reitun kuvitus lisää tarinaan ihanan, värikylläisen maailman, jossa 

kaikki on mahdollista eikä mielikuvituksella ole rajoja. Kuvista lukija voi kuitenkin 

tulkita, milloin liikutaan reaalimaailmassa ja milloin mielikuvitellaan. Esimerkiksi 

tekstissä kuvattu Pikkiriikin ja Pöjöläisen itselleen rakentama, upea linnamainen 

talo on kuvassa muutamista laudoista kyhätty maja, jota lapset koristelevat tar-

roilla. 

 

Prinsessa Pikkiriikki (2016, 61). Lampela & Reittu, Helsinki: Otava. 

 

Pikkiriikin perhe on heteronormatiivin mukainen, valkoinen ja keskiluokkainen; äiti 

työskentelee pankissa ja isä on autokauppias. He asuvat puisessa omakotita-

lossa idyllisellä alueella. Lähellä on puisto ja tori, jossa myydään metrilakua ja 

pidetään makkaransyöntikilpailuja. Pikkiriikin uudella ystävällä Pöjöläisellä kuva-

taan olevan rahaa kuin roskaa, sillä Pöjöläisen isä on ”hieno pankkiherra Helsin-

gissä”. Teoksessa valkoisuus ja keskiluokkaisuus näyttäytyvät normaaleina ja 

ensisijaisina. Yhtään muunväristä ihmistä ei kuvituksessa tai tekstissä kuvata. 

Pikkiriikki haastaa kuitenkin tyttöyden normatiivisuutta todella virkistävällä tavalla. 

Pikkiriikin voi nähdä kuuluvan muiden anarkisten, omatoimisten ja omaleimaisten 
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tyttöjen, kuten Astrid Lindgrenin Pepin ja Ronja Ryövärintyttären, Maikki Harjan-

teen Mintun ja Kristiina Louhen Ainon jatkumoon. Myös totutut käsitykset lapsuu-

desta ja vanhemmuudesta saavat tuuletusta. Teos patistelee aikuisia kyseen-

alaistamaan myös omaa ajatteluaan aikuisuuteen ja vanhemmuuteen liitetyistä 

oletuksista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsessa Pikkiriikki (2016, 41). Lampela & Reittu, Helsinki: Otava. 

 
 
 
Veikko ja Veikko (Nuotio, A., Nuotio, E. & Louhi, K. 2012) 

 

Anna Nuotion ja Eppu Nuotion kirjoittamassa ja Kristiina Louhen kuvittamassa 

Veikko ja Veikko -kirjassa kaksi eri ikäistä Veikkoa ystävystyvät sattumalta. Kun 

viisivuotias Veikko yllättäen sairastuu, tulee alakerran ”monta vuotta vanhem-

maksi” kuvailtu ja myöhemmin 78-vuotiaaksi todettu Veikko hoitamaan häntä. 

Seurakseen he saavat myös nuoremman Veikon ikätoverin Villan, joka hänkin on 

sairaana. Tarinassa korostuu eri ikäisten ihmisten yhteiselo. Sisäkannen kerros-

taloa esittävässä kuvassa korostuu ihmisten läheisyys ja toisaalta eristyneisyys 

toisistaan – aivan kuin yhteiskunnassa muutenkin, elämme aina riippuvaisina toi-
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sistamme, vaikka pyrimme pärjäämään itsenäisesti ja omillamme. Omillaan pär-

jäämiseen pusketaan usein myös esimerkiksi vanhusten sairaanhoitopalvelujen 

tai lapsiperheiden palvelujen huonojen resurssien vuoksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikko ja Veikko (2012, sisäkannen kuvitus). Nuotio, Nuotio & Louhi, Helsinki: Otava. 

 

Veikkojen kerrostalossa asuu monen ikäisiä ihmisiä ja kuvista voi tulkita moninai-

sia naapureiden ominaisuuksia. Esimerkiksi Pikku-Veikon perheestä kuvataan 

vain isä ja Veikko, naapurin lukioikäisellä Olkalla kuten toisella, nimeämättömäksi 

jäävällä naapurillakin on ruskea iho ja naapureiden kuvista voi tulkita totuttuja 

sukupuolirepresentaatioita mutta myös sukupuolineutraaleja henkilöitä ja stereo-

typioita haastavia ihmisiä. Ikkunoista kurkkii lemmikkieläimiä. Tekstissä naapu-

reiden nimiksi kerrotaan Salli, Kissa, Olli, Hattu, Mimmi, Viikarinen ja Hassunen.   

 

Totuttuja representaatioita tarinassa rikkoo erityisesti Iso-Veikko, mutta myös ym-

päristön, pääasiassa lasten, suhtautuminen häneen, vanhukseen. Iso-Veikko 

osaa heittäytyä viisivuotiaiden maailmaan ja tietää, miten heidän mielenkiintonsa 

herätetään. Ruoan laittamisen ajaksi Iso-Veikko kehittää karhuleikin ja rakentaa 

lapsille majan leikittäväksi. Veikot oppivat toinen toisiltaan: Iso-Veikko käyttää 

Pikku-Veikon mielestä salakieleltä kuulostavia sanoja, kuten ’tupluurit’, ’nokoset’, 

’potslojolleen’ ja ’merikelpoinen’, ja Pikku-Veikko taas muistuttaa isoa Veikkoa 

keittokattilan nostamisesta jääkaappiin. Ison Veikon elämäntarinaa kerrotaan ri-

vien välistä. Käy ilmi, että molempien Veikkojen mielenkiinnonkohteisiin kuuluvat 
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ainakin kalat. Iso-Veikko kuvaa kauniisti ystäväänsä Paavoa, jonka kanssa hän 

aikoinaan purjehti merillä. Paavon mustavalkoinen kuva on esillä simpukoin ko-

ristellussa kehyksessä. Kuva saa aikuislukijan miettimään, onko Paavo kenties 

ollut Veikon puoliso; tulkinta ainakin on mahdollinen. 

 

Veikko ja Veikko (2012, 18). Nuotio, Nuotio & Louhi, Helsinki: Otava. 

 
Vanhuuteen liitetyt vaivat ja muutokset esitetään hienovaraisesti, eivätkä ne mää-

ritä Ison Veikon arvoa ihmisenä ja ystävänä. Veikon tekohampaatkin tuottavat 

iloa leikissä, jossa hai yrittää napata kiinni Pikku-Veikon varpaista. Iso-Veikko 

määrittelee lähinnä itse fyysistä kyvykkyyttään, mutta myös Olka epäilee Veikon 

kykyä huolehtia lapsista. Muistin reistaileminen käy ilmi tekstistä  

Olka tietää, että isolla Veikolla on aika huono muisti ja häntä huolettaa, 
että Veikko saattaa unohtaa olevansa lastenhoitajana. 

Veikko ja Veikko (2012, 11). Nuotio, Nuotio & Louhi, Helsinki: Otava. 

 

Iso-Veikko kehuu Pikku-Veikkoa ketteräksi itseensä verrattuna. 

”Kyllä sinulta käy ketterästi tuo kalastaminen”, Iso-Veikko ihastelee. 
”Minä olen jo tällainen köntys.”  

Veikko ja Veikko (2012, 23). Nuotio, Nuotio & Louhi, Helsinki: Otava. 

 
 
Teoksessa ihmiset kuvataan yhdenvertaisina, jokainen ominaisuuksineen. Ikä, 

terveydentila, ihonväri tai perhemalli eivät horjuta tätä asetelmaa. Kerrostalossa 
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naapurit auttavat toisiaan ja apua pyydetään ja annetaan. Veikko ja Veikko -teos 

muistuttaa, ettei ketään saisi jättää ulkopuolelle ja että elämässä voi aina oppia 

uutta, kun on avoimin mielin. Lopussa Isoa Veikkoa alkaa itkettää, kun Pikku-

Veikko kysyy häntä leikkimään seuraavanakin päivänä.  

Veikko kietoo kätensä Veikko-sedän kaulaan ja kysyy, voiko Veikko 
tulla huomennakin leikkimään hänen luokseen. Veikko-setä joutuu 
pyyhkimään vuotavia silmiään.  

”Jos Keppisen setä vain jaksaa ja haluaa niin…” isä sanoo.  

”Kyllä minä haluaisin”, Veikko-setä kuiskaa.  

Veikko ja Veikko (2012, 26). Nuotio, Nuotio & Louhi, Helsinki: Otava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikko ja Veikko (2012, 27). Nuotio, Nuotio & Louhi, Helsinki: Otava. 

 
 
 
Onni-poika saa uuden ystävän (Pelliccioni, S. 2012) 

 

Sanna Pellicionin kirjoittamassa ja kuvittamassa Onni-poika saa uuden ystävän -

teoksessa Onnin perhe tutustuu Iranista pakolaisina Suomeen muuttaneeseen 

äitiin ja lapseen, Aramiin.  Pakolaisuus käy ilmi tekstistä. Kuvista näkee, että Ara-

min ja hänen äitinsä Bahar ovat ihonväriltään hieman tummempia, kuin Onnin 

perhe. Kirjassa kuvataan monenlaisia ihmisiä tavanomaisella tavalla; kirjan 

alussa muuttopalvelu Raoulin muuttohenkilö on ruskea, kuten Aramin perhekin. 

Rappukäytävän nimitaulusta voi lukea eri kielisiä sukunimiä, kuten Kangas, 

Stark, Mozaffari ja Jensen, mikä viittaisi erilaisiin kulttuurisiin taustoihin.  
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Onni-poika saa uuden ystävän (2012, 2).  Pelliccioni, Helsinki: Minervakustannus. 

 

 

Onni-poika saa uuden ystävän (2012, 3–4).  Pelliccioni, Helsinki: Minervakustannus. 

 

Onni ja Olavi kuvataan avoimina ja innokkaina. Lasten tapaan he ihmettelevät 

avoimesti ihmisten välisiä eroja: 

Illalla Onnia mietityttää. ”Isi, miten se Aram ei puhu ollenkaan suomea? 
Voiko se saada yhtään kaveria? Miten ne voi asua täällä, jos kukaan 
ei ymmärrä niitä? 

”Aramin äiti kertoi, että he muuttivat Iranista Suomeen pakolaisina”, isi 
vastaa.  

”Ai pakolaisina…”, ihmettelee Onni. ” 

”Ja ymmärsithän sinäkin Aramia kun te leikitte”, hoksaa isi.  
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”Niin mutta se on eri asia”, vastaa Onni. 

Onni-poika saa uuden ystävän (2012, 17). Pelliccioni, Helsinki: Minervakustannus. 

 
Lapset eivät määrittele ketään erojen perusteella, vaan innostuneesti haluavat 

tehdä tuttavuutta. Lapset ymmärtävät toisiaan, vaikka tajuavat, etteivät aikuiset 

puhu keskenään samaa kieltä. Lapset myös oppivat toinen toisiltaan tärkeitä sa-

noja toisen kielellä: sanoja, jotka liittyvät lempiasioihin, kuten polkupyörät tai kar-

jalanpiirakat. Muutoin kielellä ei tunnu olevan Onnille, Olaville ja Aramille juuri-

kaan väliä.  

Onnista ja Aramista tulee pian ystävät. Aram on opettanut Onnille sa-
nan pyörä, se on Aramin kielellä docharkhe. Onni on opettanut Ara-
mille sanan karjalanpiirakka, koska Aram tykkää karjalanpiirakoista.  

Onni-poika saa uuden ystävän (2012, 19). Pelliccioni, Helsinki: Minervakustannus.  

 

Onnin ja Olavin äiti ja isä ovat ennakkoluulottomia ja avuliaita. Tarinasta on tul-

kittavissa aikuisten halu auttaa pakolaisina vieraaseen maahan muuttanutta per-

hettä. Aramin perheeseen kuuluu vain äiti ja Aram, toista vanhempaa tai muita 

sukulaisia ei mainita. Isä ihmettelee, miten eroista huolimatta lapset oppivat uusia 

tapoja niin nopeasti. Hänen mielessään ei käy, että esimerkiksi pääsiäisjuhla 

voisi olla Aramille jo tuttu tai että se voisi muistuttaa jotain Aramille tuttua juhlaa. 

Näennäisesti ennakkoluulottomatkin aikuiset tulevat siis toistaneeksi käsityksiä 

esimerkiksi uskonnoista tai vieraista kulttuureista. 

”Uskomatonta, miten äkkiä nuo lapset oppivat uuden kielen ja uudet 
asiat”, Onnin isi ihmettelee, kun Aram maalaa tottuneesti munia.  

Onni-poika saa uuden ystävän (2012, 22). Pelliccioni, Helsinki: Minervakustannus.  

 

Kirjassa Onnin perhe tutustuu Aramin perheen viettämän uudenvuoden juhlaan, 

Nowruziin. Nowruzin viettäminen liittyy muun muassa Iranilaiseen perinteeseen, 

ei kuitenkaan mihinkään tiettyyn uskontoon. Nowruzin viettämisestä puhuttaessa 

Aramin äiti muistelee kostunein silmin kotimaataan. Tekstin sekä itkusilmäisen 

äidin kuvan perusteella maahanmuuttajaperheelle muutto uuteen maahan ei ole 

ollut täysin mutkatonta ja lähtömaata on ikävä. Tutut tavat ja auttavaiset naapurit 

kuitenkin lohduttavat. 
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”Ihan kuin kaukana kotona!”.   

Onni-poika saa uuden ystävän (2012, 23). Pelliccioni, Helsinki: Minervakustannus.  

 

Onni-poika saa uuden ystävän -kirjassa moninaisuus kuvataan positiivisella ja 

rikastuttavalla tavalla. Lapset ihmettelevät ihmisten välisiä eroja, kuten erilaisia 

kieliä, ja uusiin naapureihin tutustuminen vähän jännittää. Aramin kotikieli tuntuu 

Onnista vieraammalta kuin vaikkapa Suomen toinen virallinen kieli ruotsi.  Kui-

tenkaan esimerkiksi etnisyyttä, ihonväriä, kansalaisuutta tai uskontoa ei suurem-

min korosteta, vaan sanoma on ennemminkin, että ihmiset ovat kaikkialla lopulta 

hyvin samanlaisia. Onnin vanhemmat suhtautuvat uusiin naapureihin tasa-arvoi-

sesti ja kunnioittavasti antaen lapsilleen esimerkkiä ihmisten tasa-arvoisesta koh-

taamisesta. Heitä ei esitetä ainoastaan auttajina, vaikka he tukevatkin perhettä 

monin tavoin; perheiden kanssakäymisessä on vastavuoroisuutta. Myös kuvissa 

varsinkin lapset esitetään tasavertaisina ja yhtä taitavina toimijoina. Kieli ei mää-

ritä kenenkään kykyä osallistua yhteisiin puuhiin. Aramin äiti Bahar etsii töitä ja 

lopulta saakin työpaikan. Maahanmuuttajien työllistyminen on suuri haaste suo-

malaisessa yhteiskunnassa – edes koulutus ei aina takaa töitä, jos ei puhu kun-

nolla suomea tai nimi kuulostaa ulkomaalaiselta tai tiettyyn uskontoon tai vähem-

mistöön kuuluvalta. 

 

Fiktiivisessä Onni-poika saa uuden ystävän -teoksessa on erityinen piirre, sillä 

Bahar Mozaffari on todellinen henkilö, joka on tullut lähtömaassaan Iranissa lait-

toman avioeron myötä pakolaisena pienen poikansa kanssa Suomeen vuonna 

2006. Suomeen tuloa edelsi kaksi vuotta Turkissa. Hänet valittiin vuoden pako-

laisnaiseksi vuonna 2017 ja hän on tehnyt elämässään paljon töitä naisten ja pa-

kolaisten auttamiseksi. (WILPF 2018.) 
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Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (Kanto, A. & Katto, N. 2012) 

 

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat on toinen osa Viisi Villiä Virtasta -kuvakirjasar-

jaa. Anneli Kannon kirjoittamassa ja Noora katon kuvittamassa teoksessa neljä-

vuotias Paavo kokeilee, miltä tuntuisi olla tyttö. Teos kuvaa Paavon elämää vah-

vasti, stereotyyppisesti ja karrikoidusti sukupuolitetussa ympäristössä, jossa po-

jat ja tytöt ovat näennäisesti täysin erilaisia keskenään.  

 

Eräänä päivän Paavolla on tylsää. Siskot ovat ulkona ja Paavo päättää kurkistaa 

näiden huoneeseen ilman lupaa. 

 

Paavo avaa varovasti oven tyttöjen maailmaan  

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 6). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto.  

 

Tekstistä käy ilmi sukupuolten binäärisyys. Paavoa kuvaillaan muun muassa sa-

noilla ’rohkea’, ’utelias’, ’hyvä juoksemaan’ ja ’sottapytty’. Paavon lelut ovat dino-

sauruksia ja autoja, jotka ovat kylläkin hukassa. Kuvissa Paavo on pystytukkai-

nen, sotkuinen ja itsevarma. Tyttöjen huoneessa kuvataan olevan tyttöjen tava-

roita, puuvärejä, ihmeenihana tussipenaali, kukkia, perhosia, julisteita kuului-

sasta laulajasta, poneja, nukkeja ja teeastiasto. Tyttöjen huoneen kuvaillaan jopa 

haisevan tytöiltä. Kuvissa tyttöjen huone kimmeltää kultaisena ja vaaleanpu-

naista on kaikkialla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 2, 4). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto.  
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Luettelomaisesti esitetyt tyttöjen ja poikien erot saavat lukijan haastamaan kerto-

jaa: Eiväthän tyttöjen ja poikien jutut ole noin erilaisia, jos ollenkaan! Aikuisluki-

jalle käy kuitenkin pian ilmi, että teoksessa on hyödynnetty huumoria, satiiria ja 

stereotypioita. Tyttöys ja poikuus esitetään vahvasti karrikoiden. Tyttöjen ja poi-

kien huoneita kuvataan omina maailmoinaan, jonne voi poiketa, mutta vain salaa. 

Tekstiin ja kuviin sisältyy symboliikkaa: totutusti sukupuolelle epäsopivaksi miel-

letty toiminta on pidettävä salassa, oven toiseen maailmaa voi avata ja sinne voi 

kurkistaa, mutta sisään astuminen on vakavampi asia, jota kannattaa harkita tark-

kaan. Teoksen voikin tulkita kritiikkinä yhteiskunnan sukupuoli- ja seksuaalisuus-

käsityksiä kohtaan: onko lapselle sallittua poiketa sukupuolen ja seksuaalisuuden 

normatiivista? Lastenkirjallisuudessakin yhteiskunnan epäkohtiin tarttuminen on 

tavallista (ks. esim. Heikkilä-Halttunen 2001, 127), mutta se tehdään usein melko 

hienovaraisesti tai ”naamioidaan” satiirin ja huumorin avulla. Paavo kokeilee uu-

denlaista, ennen kielletyksi mieltämäänsä roolia, ja se tuntuu hänestä hyvältä. 

Teoksen, tai Paavon, voi tulkita myös queerinä, sillä Paavo toteuttaa maskuliini-

suuttaan uudella tavalla (ks. esim. Jokinen 2010, 128–138.) 

Hän ottaa Veeran tussit ja värityskirjan. Paavo värittää kaikilla väreillä. 
Hän on hyvä värittämään, vaikka onkin vaikeaa pysyä rajojen sisällä. 
Sitten hän liimailee hiletarroja.  

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 11). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto.  

 

Tyttöjen vaatteet ovat toisenlaisia kuin poikien. Tytöillä on pikkareita, 
polvisukkia, paitoja ja mekkoja. Tyttöjen vaatteet ovat Paavon mielestä 
kauniita. Paavo tietää, että poikien vaatteet ovat sinisiä, vihreitä ja 
mustia. Niissä on autoja, hirviöitä ja sankareita. Tyttöjen vaatteet ovat 
vaaleanpunaisia, kirkkaanpunaisia, keltaisia ja valkoisia. Niissä on pu-
puja, perhosia, kukkia, keijukaisia ja prinsessoja.   

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 12). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto.  

 

Tytöillä on tukkanapsuja, pinnejä, rusetteja ja koristeita, sillä tytöillä on 
pitkät hiukset. Poikien hiukset ovat lyhyet.  

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 15). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto.  
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Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 6–7). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto.  

 

Teoksessa päähenkilö Paavo haastaa aktiivisesti toiminnallaan yleisesti vallitse-

vaa käsitystä pojista, mutta myös omia käsityksiään. Kuvituksesta selviää, että 

hän pukeutuu siskonsa pikkuhousuihin, rimpsusukkiin, sukkahousuihin ja mek-

koon. Tyttöjen pikkuhousuissa on sydämiä, perhosia ja röyhelöitä. Tekstissä mai-

nitaan kuitenkin vain mekko, polvisukat, juhlakengät ja tiara. Paavo hymyilee ku-

vissa autuaana. Kun Paavo on laittautunut ”tyttömäisiin” asusteisiin, muuttuu hän 

kokonaan.  

 

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 14). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto.  
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Paavosta tuntuu, ettei hän olekaan enää Paavo Virtanen. Hän on jo-
tain muuta. Hän on Jasmine Kukkanen.  

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 16). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto. 

 
Paavon ”vaihtoehtoinen minä” Jasmine Kukkanen harrastaa tytöille miellettyjä 

asioita, mutta myös jääkiekkoa ja hän ajaa mopolla kovaa. Jasmine Kukkanen on 

yhdistelmä feminiinistä ja maskuliinista. Paavo leikkijänä liikkuu joustavasti suku-

puolisuuden janalla.  

 

Kun Paavo lopulta jää kiinni tyttöjen huoneessa leikkimisestä, häntä hävettää. 

Kuvituksessa siskot kuvataan hurjina violetteina ja pinkkeinä hirviöinä, joilta valuu 

kuola ja joiden silmät kiiluvat ja hiukset säkenöivät. Tässä kohtaa teos haastaa 

käsityksiä myös kilteistä ja rauhallisista tytöistä. Kuvassa Paavon kultaisena hoh-

tava ”vaihtoehtoinen minä” alkaa himmetä ja Paavo palaa mielikuvitusmaail-

masta todellisuuteen, jossa siskot ovat saaneet hänet juuri kiinni tavaroidensa 

parista. 

 

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 21). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto.  

 

-Anteeksi. Minä kokeilin olla tyttö. Tyttöjen tavarat ja vaatteet ovat 
niin hienoja, Paavo sanoo katuvaisena.  

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat (2012, 23). Kanto & Katto, Hämeenlinna: Karisto.  
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Paavon katumus on sydäntä särkevää – lukija voi aistia, miltä tuntuu joutua ”pal-

jastetuksi”. Siskot kuitenkin ottavat Paavon mukaan leikkeihinsä. He eivät suut-

tuneet Paavolle tämän roolikokeilusta, vaan tavaroiden ottamisesta ilman lupaa. 

Nyt leikissä yhdistyy saumattomasti prinsessat, ponit, nuket, dinosaurukset sekä 

ratsastusretki keijumetsään. Lapset kuvataan aktiivisina ja iloisina mielikuvituk-

sellisessa ympäristössä. Sukupuoli tai queeriys ei määritä kenenkään mahdolli-

suutta osallistua leikkiin tai roolia siinä. 

 

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat haastaa lukijaa tarkastelemaan arjen sukupuo-

littuneisuutta. Sukupuoli näkyy niin lasten leluissa, leikeissä kuin ulkoisissa mer-

kitsimissäkin, kuten hiustyyleissä tai vaatteissa. (Ks. esim. Ylitapio-Mäntylä 2012, 

79–82.) Teoksen päähenkilö Paavo osoittaa, kuinka hegemonista maskuliini-

suutta voi ja kannattaa haastaa, sillä ”oven avaaminen” antaa vain uusia mahdol-

lisuuksia viemättä mitään aiemmin ollutta pois.  

 

Teoksen binääristä kuvaa tytöistä ja pojista on kuitenkin myös kyseenalaistet-

tava, sillä kahtiajako on tekstissä ja kuvissa todella voimakas. Onko lapsilukijalla 

ylipäätään mahdollisuutta ymmärtää karrikoituja yleistyksiä ja sarkasmia, vai 

jääkö teoksesta dikotominen ja stereotyyppinen kuva sukupuolesta, sukupuolelle 

asetetuista odotuksista ja rooleista? Jos lukija tulkitsee teosta todellisuutta vas-

taavana kuvana sukupuolesta, on vaarana, että teos – ehkäpä toisenlaisesta tar-

koituksestaan huolimatta – tuottaa syrjiviä asenteita. Teoksen kuvituksen voi tul-

kita myös antavan Paavolle mahdollisuuden roolien kokeiluun vain mielikuvitus-

maailmassa, jolloin heteronormatiivista poikkeamista ei nähdä tavallisena, vaan 

piiloteltavana tai jopa kiellettynä: Paavo kuvataan piirtämässä Jasmine Kukkasta 

ja nukkumassa jälleen omassa sängyssään, sukupuolityypillisenä poikana, pii-

rustus sänkynsä yläpuolella. Myös takakannen tekstissä mainitaan ”tyttöjen ja 

poikien maailmat”, joka tuottaa ajatusta erilaisista, erillään olevista tyttöjen ja poi-

kien todellisuuksista, vaikka ne lopulta ”kohtaisivatkin”. Jos sukupuoli käsitetään 

kulttuurisesti tuotettuna, täytyy tällainen erottelu lähtökohtaisesti kyseenalaistaa. 

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat voi kuitenkin avata loistavan mahdollisuuden 

käsitellä sukupuolen ja seksuaalisuuden normatiivisuutta lasten kanssa yhdessä 

ihmetellen.  
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7.2 Moninaisuuden diskurssit  

Diskursseja tutkittaessa on tärkeää kysyä mitä-kysymysten sijaan (tai lisäksi) mi-

ten-kysymyksiä. Kysymällä miten, voidaan tehdä näkyväksi merkitysten proses-

simainen, jatkuvasti muuttuva ja kontekstiin sidottu luonne. (Jokinen ym. 1993, 

89.) Siksi tässä tutkielmassa pyrin vastaamaan siihen, ’miten suomalaisissa lap-

sille suunnatuissa kuvakirjoissa esitetään ihmisyyden moninaisuutta’ sekä ’miten 

hegemonisia diskursseja tuotetaan, uusinnetaan, myötäillään ja/tai haastetaan’. 

Kirjoista tarkastelin kuvia, tekstejä sekä niiden suhdetta, jolloin sain mahdollisim-

man hyvän kuvan merkityksistä, joita teos kätki sisäänsä. 

 

Tutkituissa lastenkirjoissa stereotyyppiset, totutut ja normatiivisuuksien mukaiset 

roolit eivät päteneet, vaan ihmiset kuvattiin moninaisesti ja moninaisina, monella 

tapaa erityisinä mutta yhdenvertaisina. Kuten aiemmin esitin, moninaisuuden ku-

vaus on muuttumassa yhä arkipäiväisemmäksi niin yhteiskunnassa kuin lasten-

kirjallisuuden kuvauksessakin (ks. esim. Pesonen 2015a, 2015b, 2017; Kokkola 

& Österlund 2014; Österlund 2008). Moninaisuus on tämän tutkielman aineiston 

perusteella hyvin tavanomainen yhteiskunnan tila. Ihmiset määrittyivät pääasi-

assa tekemisensä kautta, eivät sosiaalisesti rakennettujen kategorioiden tai jok-

seenkin muuttumattomina pysyvien ominaisuuksiensa, kuten ihonvärin, suku-

puolen, iän, terveydentilan tai seksuaalisen suuntautumisensa kautta. 

 

Kuten esimerkiksi Kokkolan ja Österlundin (2016) sekä Österlundin (2008) tutki-

muksissa on käynyt ilmi, lapsisubjekti on tärkeässä osassa moninaisia lasten ku-

vakirjoja. Lapsi on keskeisessä roolissa ja kuvataan aktiivisena ja päätäntävaltai-

sena. Kertoja saattaa kertoa tarinaa lasten näkökulmasta. Lampelan ja Reitun 

(2016) Prinsessa Pikkiriikissä kertoja on selkeästi lapsilukijan sekä Pikkiriikki-

päähenkilön puolella, ja aikuiset näyttäytyvät kertojalle hölmöinä. Myös Hulkon 

(2019) Hurja Maija -teoksessa aikuiset kuvataan hassuina normatiivisine käsityk-

sineen. Tässä tutkielmassa tutkituissa lastenkirjoissa lapset näyttäytyivätkin 

omasta elämästään neuvottelevina, aktiivisina, toimeliaina ja jopa anarkistisina. 

Esimerkiksi Lampelan ja Reitun Prinsessa Pikkiriikki -teoksen Pikkiriikkiä voisi 

verrata Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossuun, joka on itsenäinen oman elämänsä 
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sankari. Prinsessa Pikkiriikissä on myös runsaasti mielikuvittelua ja leikin maail-

maa, joka on lapselle tosi, mutta jonka aikuislukija voi tulkita reaalimaailman la-

keja rikkovaksi. Lapset kuvattiin kirjoissa myös kuvituksessa suurina ja kokonai-

sempina suhteessa aikuisiin, mikä on yksi keino korostaa lapsisubjektia (Öster-

lund 2008, 8–9). Salmen ja Warstan (2020) teoksessa Päiväkoti Heippakamu: 

Hung ja pantteripako Hung kuvataan toisinaan pienenä lapsenkasvoisena pant-

terinpoikasena ja toisinaan suureksi kasvavana ja vaarallisena pantterina, joka 

pelottaa aikuisiakin. Hulkon ja Nygårdin Hurja Maija -teoksen Maija ja Samuliina 

kuvataan isoissa, värikkäissä kuvissa, mutta aikuisista näkyy usein vain jokin yk-

sittäinen kehonosa.  

 

Satiiri on oivallinen keino haastaa normatiivisia käsityksiä (Österlund 2008, 4). 

Aikuislukija voi tulkita satiirista myös yhteiskuntakritiikkiä (Kokkola & Österlund 

2016, 2; Heikkilä-Halttunen 2001, 127). Satiiria ja huumoria käytettiin myös tutki-

tuissa lastenkirjoissa haastamaan käsityksiä normaalista, esimerkiksi sukupuo-

lille sallitusta toiminnasta. Erityisesti Kannon ja Katton (2012) teoksessa Paavo 

Virtanen ja tyttöjen tavarat käytettiin satiiria ja kärjistämistä tehokeinona, jonka 

aikuislukija ymmärtää. Lapsilukijalle Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat voi kuiten-

kin näyttäytyä erilaisena, jopa sukupuolten perustavanlaatuista eroavaisuutta ko-

rostavana. Teos saattaa kärjistetyllä ja stereotyyppisellä kuvailullaan tulla tuotta-

neeksi dikotomisia käsityksiä sukupuolesta, eikä päähenkilön Paavon heteronor-

matiivista poikkeamista välttämättä esitetä pelkästään tavanomaisena asiana. 

Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat poikkeaa siis jossain määrin muista tutkituista 

teoksista, sillä tulkinnan mukaan se voi olla joko normatiivia haastava tai myötäi-

levä.  

 

Teoksissa lapset haastoivat aikuisten käsityksiä aktiivisesti. Lapsille moninaisuus 

näyttäytyy luonnollisena, kun aikuiset saivat kirjossa ”pahiksen” rooleja ennakko-

luulojen tai stereotyyppisten oletusten vuoksi – näin tapahtui esimerkiksi Hulkon 

ja Nygårdin Hurja Maija -teoksessa, jossa opettaja sekä Maijan äiti toistivat ste-

reotyyppisiä käsityksiä tytöistä. Vaikka valitsin aineistoksi kirjoja, joissa moninai-

suutta lähtökohtaisesti esitetään modernilla tavalla, tavanomaisena ja alleviivaa-

matta, tutkituissa kirjoissakin toistettiin totuttuja stereotypioita aikuisen toiminnan 

kautta. Juuri tällaisissa tilanteissa lapset pääsivät kuitenkin haastamaan aikuisten 
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näkemyksiä ja luomaan uutta diskurssia. Näin tehtiin erityisesti Hulkon ja Nygår-

din teoksessa Hurja Maija sekä Lampelan ja Reitun teoksessa Prinsessa Pikki-

riikki. Toisaalta vanhemmat ja etenkin iältään vanhemmat ihmiset myös mallinsi-

vat suvaitsevaa, hyväksyvää ja arvostavaa suhtautumista muihin ihmisiin ja eläi-

miin. Vanhempien esimerkki korostuu Pelliccionin (2012) Onni-poika saa uuden 

ystävän -teoksessa sekä Silvander-Rostin ja Sarellin (2021) Sulon ja Elsin uudet 

naapurit -teoksessa 

 

Totuttujen hegemonisten käsitysten haastamista tapahtui tutkituissa kirjoissa las-

ten keskeisen roolin ja huumorin lisäksi erityisesti seuraavilla tavoilla. Totuttuja 

käsityksiä haastettiin kääntämällä rooleja päälaelleen. Tällaista ”queeringiä” oli 

esimerkiksi Silvander-Rostin ja Sarellin Sulon ja Elsin uudet naapurit -teoksessa, 

jossa tavattiin isä leipomassa, maahanmuuttaja, jonka lempivuodenaika on talvi 

sekä pyörätuolilla liikkuva isä, joka kuvattiin aktiivisena. Poika ja hame -teoksen 

(Toivola & Obele 2020) päähenkilö Roni voidaan myös tulkita queer-lapseksi, 

sillä hän rikkoo sukupuolelle asetettuja rooleja. Ronin sisäistä maailmaakin kuva-

taan tekstissä: oman sisäisen halun ja yhteiskunnan vaatimukset tuntuvat Ro-

nista ristiriitaisilta. Myös Kannon ja Katton Paavo Virtanen ja tyttöjen tavarat -

teoksen Paavo haastaa hegemonisia käsityksiä maskuliinisuudesta ja poikien ja 

tyttöjen oletetusta erilaisuudesta. Sukupuolineutraaleja hahmojakin teoksissa 

esitettiin. Päähenkilöistä Tuikku ja pimeän mörkö -teoksen Tuikkua ei ollut selke-

ästi sukupuolitettu, vaan lukijan mielikuvitukselle oli jätetty tilaa. Moni hahmo 

myös jätettiin nimeämättä tekstissä, jolloin lukijalle jäi varaa tulkita hahmoa vas-

taamaan oman käsityksensä mukaista sukupuolta tai sukupuolettomuutta.  

 

Analyysini pohjalta olen tuottanut käsitteen ”moninaisuusaktivismi”, jolla tarkoi-

tan, että jo marginalisoidun väestöryhmän nostaminen teoksen keskiöön voidaan 

nähdä kantaaottavana tekona. Asetelma haastaa totuttua käsitystä siitä, kuka voi 

olla esillä ja miten. Tällaiseksi voisi tulkita ainakin vanhuksen, vammaisen tai rus-

kean ihmisen asettamisen aktiiviseen ja keskeiseen rooliin, jopa päähenkilöksi. 

Teoksissa Veikko ja Veikko (Nuotio, Nuotio & Louhi 2012), Poika ja hame (Toi-

vola & Obele), Kielo loikoilee (Katajavuori & Ruohonen), Hung ja pantteripako 

(Salmi & Warsta) sekä Tuikku ja pimeän mörkö (Lestelä, 2020) on päähenkilöksi 

valittu yleensä marginaaliseen asemaan asetettu henkilö. 
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Lupa olla oma itsensä juuri sellaisena kuin on, korostuu teosten narratiivissa. Täl-

laisia teoksia tutkimusaineistossa olivat erityisesti Toivolan ja Obelen Poika ja 

hame, Nuotion, Nuotion ja Louhen Veikko ja Veikko sekä Katajavuoren ja Ruo-

hosen Kielo loikoilee. Kielo loikoilee -teoksessa lapsen (tulkittavissa olevaa) eri-

tyisyyttä ei korostettu lainkaan, vaan tarina kuvituksineen antoi lukijalle mahdolli-

suuden samaistua, eläytyä tai vain nauttia kauniista kuvituksesta ja tunnelmasta. 

Suuressa osassa teoksista moninaisuuden tavanomaisuus onkin tarkoituksellista 

– tällaisiin teoksiin ei liity välttämättä opetusta samanlaisuudesta, suvaitsevuu-

desta ja hyväksynnästä, mikä on varsinkin aiemmin ollut lastenkirjallisuudessa 

tavallista (ks. esim. Heikkilä-Halttunen 2013). Niiden avulla ei suoraan kasvateta 

tai opasteta ketään, vaan aihe voi olla mikä tahansa nukkumaan menemisestä 

pikkusisaruksen syntymään ja päiväkodin roolivaatejuhlaan. Lastenkirjallisuu-

dessa ei olekaan kyse ei ole siitä, mitä aihetta käsitellään - kyse on siitä, miten 

aihetta käsitellään (Nikolajeva 1998). 

 

Toisinaan teoksissa esitettiin jokin yksityiskohta, jonka voisi ilman laajempaa tar-

kastelua tulkita eksotisoivaksi tai syrjiväksi. Esimerkiksi muiden kuin valkoisten 

ihmisten lukumäärä kirjoissa oli melko pieni. Erilaisuusdiskurssi oli mahdollista 

erottaa esimerkiksi Onni-poika saa uuden ystävän -kirjasta, jossa maahanmuut-

tajaperhe kuvattiin monilta osin Onnin perheeseen nähden erilaisena. Samanlai-

suus ei kuitenkaan ole tasa-arvoisen kohtelun tae ja tässäkin teoksessa muut 

seikat tekivät moninaisuudesta tavanomaisen tilan: rappukäytävässä nimitau-

lussa oli useita erilaisia nimiä, ruskeat ihmiset kuvattiin tasa-arvoisina valkoisiin 

nähden, valkoiset keskiluokkaiset ihmiset eivät olleet ainoastaan avun antajia, 

vaikka auttoivatkin pakolaisia, kaikki lapset kuvattiin yhtä taitavina ja maahan-

muuttajaperheen kulttuurisesta taustasta kerrottiin siinä, missä valtaväestönkin. 

Epätasa-arvoa tuottava erojen diskurssi oli tutkituissa kirjoissa kaiken kaikkiaan 

hyvin vähäistä ja jos eroja esitettiin, niiden olemassaoloa myös haastettiin, jolloin 

erot eivät vahvistaneet ajatusta erilaisesta Toisesta. Tämä tutkimustulos on lin-

jassa aiempien tutkimusten kanssa. Erilaisuusdiskurssin vähäisyys kertoo moni-

naisuuden kuvaamisen tavanomaistumisesta (ks. esim. Pesonen 2015a; 2015b; 

2017). Samaten suvaitsevaisuusdiskurssi puuttui lähes täysin, sillä teoksissa oli 

oletuksena, että jokainen on arvokas omana itsenään. 

 



 

86 
 

Erityisesti perheiden kuvaus oli hyvin moninaista ja siten realistista. Totuttu hete-

ronormatiivinen perhemalli, jossa on rakkaussuhteessa elävät äiti (nainen) ja isä 

(mies), kumoutui suuressa osassa teoksia. Teoksissa kuvattiin yksinhuoltajia, 

eronneita, uusperheitä, eri värisiä vanhempia, adoptiolapsi, eri sukupolvia, lem-

mikkieläimiä ja samaa sukupuolta olevien parisuhteita. Vanhempina kuvattiin niin 

naisia kuin miehiäkin ja isät olivat totuttua aktiivisemmassa roolissa. Lampelan ja 

Reitun Prinsessa Pikkiriikissä perhe kuvattiin heteronormatiivisena ja valkoisena, 

mutta teos haastoi normatiiveja aktiivisesti muilta osin, esimerkiksi uudistamalla 

kuvaa tytöistä. Etenkin Silvander-Rostin ja Sarellin Sulon ja Elsin uudet naapurit 

-teoksessa monenlaiset perhekokoonpanot kuvattiin tasa-arvoisina ja tavallisina 

perheinä.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkituista lastenkirjoista voi siis erottaa kolme selkeää moninai-

suuden diskurssia. Ensinnäkin teoksista erottuu diskurssi, jossa lapset haastavat 

(aikuisten) totuttuja näkemyksiä. Toiseksi moninaisuus kuvataan teoksissa ta-

vanomaisena yhteiskunnan tilana. Kolmanneksi teoksista erottuu tasa-arvovaati-

muksen diskurssi: jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Nämä kolme diskurs-

sia vahvistavat käsitystä moniaisuudesta tavanomaisena ilmiönä yhteiskun-

nassa, mutta myös tavoiteltavana yhteiskunnan tilana.  
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8 Luotettavuus 
 
Tässä luvussa tarkastelen tutkielmani luotettavuutta, eli sitä, millaisilla valinnoilla 

vastasin asetettuihin tutkimuskysymyksiini. Olen huomioinut luotettavuuden tar-

kastelussa tutkielmani diskurssianalyyttisen ja poststrukturalismiin nojaavan 

luonteen. Seuraavaksi tarkastelen laadullisen tutkimuksen ja erityisesti diskurs-

sianalyysin asettamia rajoja ja mahdollisuuksia tutkielmani kannalta, tutkijan po-

sitiotani sekä lastenkirjallisuuden ja moninaisuuden tutkimisen erityispiirteitä. 

 

Poststrukturalistisessa tutkimuksessa tutkijan positio ja kriittisyys oma diskurs-

seja kohtaan ovat oleellisia luotettavuuden rakentamisessa (Pynnönen 2013, 36; 

Metsämuuronen 2011, 20). Tutkijan täytyy huomioida, että aineistosta tehdyt ob-

servoinnit ovat kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneita. Näin ollen myös tutki-

mustulokset ovat kontekstiin sidottuja, paikallisia ja muuttuvia. Tämän tutkielman 

tulokset eivät välttämättä päde myöhemmin, vaikka näen niiden olevan linjassa 

aiempien tutkimusten tulosten kanssa. Pynnöstä (2013, 35) mukaillen diskurssi-

analyyttisessä tutkimuksessa ei voida koskaan saada tutkittua ”kaikkea”, vaan 

voimme nähdä diskursseista ja vain joitain jälkiä. Myöskään saturaatiopistettä ei 

yleensä voida laadullisessa, etenkään diskurssianalyyttisessä, tutkimuksessa 

saavuttaa (Phillips & Hardy 2002, 12). Tässäkin tutkimuksessa analyysiä voisi 

jatkaa loputtomiin, sillä selvää kohtaa, jossa tutkittava ilmiö olisi ”loppuun kaluttu”, 

ei yksinkertaisesti ole. Pro gradu -tutkielmaan käytettävissä olevien melko vä-

häisten aikaresurssieni pohjalta olen suhtauttanut ajankäyttöni tutkittavan aineis-

ton määrään. Aiheeni on myös melko laaja, jolloin teoriataustan selvittämiseen 

on ollut pakko käyttää melko paljon resursseja. 

 

Laadullinen tutkimustraditio ja etenkin diskurssientutkimus ovat asettaneet tiet-

tyjä ehtoja mutta myös antaneet vapauksia tutkimuksen teossa. Kuten kaikkea 

tieteellistä tutkimusta, myös tätä on ohjannut pyrkimys objektiivisuuteen (ks. 

esim. Metsämuuronen 2011, 19). Kuitenkin tiedostan, ettei varsinkaan tämän kal-

taisessa tutkimuksessa ole koskaan neutraalia katsetta, vaan se on aina väritty-

nyt kulttuuristen linssien läpi. Tuottamaani tulkintaan on vaikuttanut taustani ja 

elämänkokemukseni, sekä se, millaisessa positiossa – millä tavoin paikantu-

neena - olen tätä tutkielmaa tehnyt. Tutkielmaan voi nähdä vaikuttaneen muun 
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muassa valkoisuuteni, cissukupuolisuuteni (syntymässä määritetty sukupuoli 

vastaa sukupuoli-identiteettiäni), opettajankoulutukseni, äitiyteni, terveydentilani, 

keskiluokkaisuuteni ja ikäni (nuori aikuinen, ”Y-sukupolvisuus”). Näiden ja mo-

nien muiden, tiedostamattomienkin henkilökohtaisten ominaisuuksieni vuoksi 

olen tehnyt valintoja ja tarkastellut ilmiöitä varmasti myös jossain määrin rajoittu-

neesti.  Olen kuitenkin pyrkinyt avaamaan valintojen ja tulkintojen kontekstisidon-

naisuutta sekä omaa positiotani läpi tutkielman. Olen avannut käsityksiäni muun 

muassa valkoisuuden hegemoniasta, ”rodusta” ja rodullistamisesta, aineiston 

tuottamisen prosessista ja ymmärrykseni lisääntymisestä tutkielmaa tehdessä. 

Moninaisuuden ilmiöitä tutkittaessa tulen kuitenkin myös itse tuottaneeksi dikoto-

mioita; ilmiöitä on vaikea tunnistaa tekemättä kategorisointeja, jotka usein perus-

tuvat stereotypioille ja kumpuavat hegemonisesta ajattelusta. Olen tiedostanut 

tämän problematiikan ja pyrkinyt Lempiäisen (2003, 33) tapaan tuomaan ilmi 

omia kulttuurisia käsityksiäni ja ennakkoluulojani. Näin on ollut mahdollista välttyä 

edes joiltain osin tuottamasta itse dikotomioita ja eroja lisääviä stereotypioita. 

Pynnösen (2013, 13) sekä Metsämuurosen (2011, 20) korostama kriittisyys omia 

diskursseja kohtaan on siis kulkenut mukanani koko tutkielman tekemisen ajan 

aina aiheen valinnasta aineiston tuottamiseen ja analyysiin.  

 

Metsämuuronen (2011, 265) on listannut diskurssinanalyysin luotettavuudelle 

reunaehtoja, joihin kuuluu diskurssien tunnistamisen ja tuottamisen ymmärtämi-

sen osoittaminen sekä oikeanlaisten metodien valitseminen ja soveltaminen. 

Koen, että nuo ehdot täyttyvät tutkielmassani: Olen osoittanut, että lastenkirjalli-

suuteen kätkeytyy kulttuurisia merkityksiä ja että niitä tuotetaan representaatioi-

den kautta. Olen soveltanut kriittistä diskurssianalyysiä näiden representaatioi-

den, diskurssien ja hegemonioiden tutkimiseen. Olen feministisellä tutkimusot-

teella pyrkinyt osoittamaan, että diskurssit ovat poliittisia sekä alati muutoksessa 

ja että varhaiskasvatuksessa on mahdollisuus toisin toistaa näitä diskursseja va-

litsemalla työkaluina käytettävät lastenkirjat kriittisesti. Metsämuurosen (2011, 

21) esittämän vaatimuksen mukaan olen myös soveltanut tutkielmassani eri tie-

teenalojen tutkimustietoa ilmiön laajemman ymmärtämisen saavuttamiseksi. 
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Tässä tutkielmassa aikuinen, opettajataustainen nainen on tutkinut pääasiassa 

lapsilukijalle suunnattuja kuvakirjoja. Lastenkirjallisuuden tutkimista aikuisen nä-

kökulmasta, ilman lasten omaa näkökulmaa, voidaan myös problematisoida. Ai-

kuisen tekemät tulkinnat ovat aikuisten tekemiä ja ne voivat olla eriäviä lasten 

tulkinnoista ja arvostuksista. Tämän tiedostaen olen avannut positiotani ja tutki-

mustehtävääni mahdollisimman läpinäkyvästi. Vaikka lasten näkemykset heitä 

koskettavista asioista ovat tärkeitä, on tässä tutkielmassa keskitytty siihen, 

kuinka varhaiskasvatuksen ammattilaiset, opettajat ja muut lasten elämässä vai-

kuttavat aikuiset, voivat entistä kriittisemmin valita kirjoja luettavaksi.  

 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut lastenkirjoja itse valitsemastani kulmasta, 

”moninaisuuslinssien” läpi. Tämän tunnistaen ymmärrän, ettei aihe välttämättä 

ole kiinnostanut tutkittavien kirjojen kirjoittajia, ja siksi vaatimus tavanomaisen 

moninaisuuden kuvaamiselle olisi epäreilua. En ole laskenut kirjoista erilaisten 

ihmisyyden kuvausten lukumääriä tai arvottanut kirjoja yksittäisten seikkojen pe-

rusteella ”huonoksi moninaisuuden kuvaukseksi”. Olen pyrkinyt huomioimaan tut-

kittavien teosten omaleimaisuuden ja välttämään yleistäviä ja yksioikoisia näke-

myksiä. 
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9 Lopuksi 
 
Kun aloin tutkia moninaisuutta varhaiskasvatuskontekstissa ja lastenkirjallisuu-

den maailmassa, kävi nopeasti selväksi, että sekä aihe että käsitteiden kirjo ovat 

laajoja ja paikoitellen melko sekavia. Aloittaessani tutkielmaa tuntuikin suunnat-

toman suurelta haasteelta tutustua niin kasvatustieteelliseen tutkimukseen kuin 

kulttuurin-, sukupuolen-, yhteiskunnan-, ja kirjallisuustieteen tutkimukseenkin. 

Aloitin tutkielman monikulttuurisuuden tarkastelusta, mutta jo alussa kävi ilmi, 

ettei monikulttuurisuus tulokulmana ole riittävä, ainakaan, jos sillä viitataan vain 

tiettyihin väestöryhmiin liittyviin ilmiöihin, kuten yleensä on tapana (ks. esim. Rii-

taoja 2013). Varhaiskasvatuksen opettajien liiton (2021) Lastentarha-lehden 

haastattelussa Heini Paavola toteaa, että lastenkirjallisuuden avulla pääsemme 

purkamaan ”me” ja ”muut” -asetelmia, voimme tutkia ilmiöitä eri näkökulmista ja 

kehittää lasten kriittistä ajattelua. Tämä toteamus on toiminut apuna tutkimukseni 

keskeisten kysymysten laatimisessa. Paavolan haastattelusta sain myös ajatuk-

sen moninaisuuskäsitteen käytölle ’monikulttuurisuuden’ sijaan. Metodiksi valittu 

diskurssianalyysi antoi lisää työkaluja moniaisuusilmiön tarkasteluun ja toi mu-

kaan feministisen poststrukturalistisen tutkimusotteen. 

 

Suomalaisissa tutkimuksissa (ks. esim. Paavola & Talib 2010; Rastas 2007, 

2013; Lehtonen & Löytty 2013; Lepola 2000.) sekä varhaiskasvatuksen asiakir-

joissa on aiemmin käytetty erilaisten väestöryhmien ja ihmisten ominaisuuksien 

kuvaamiseen pääsääntöisesti sanaa ’monikulttuurisuus’ tai ’kulttuurinen moni-

naisuus’ (ks. myös Paavola & Pesonen 2021). Käsitteellä viitataan ihmisten eri-

laisiin taustoihin, mutta erityisesti sillä viitataan maahanmuuttotaustaan tai suo-

malaisesta valtakulttuurista poikkeavaan ”etnisyyteen”, kieleen tai vakaumuk-

seen. Englanninkielisessä kirjallisuudessa (ks. esim. Hall 2003; 2019) käsitteillä 

’multicultural’ tai ’multiculturalism’ viitataan tavallisesti mustien sortoon liittyviin 

kysymyksiin. Monikulttuurisuuden määritelmät vaihtelevat siis kontekstin mu-

kaan, jolloin käsitettä voi olla hankala käyttää johdonmukaisesti. Monikulttuuri-

suuskäsitettä ja sen taustaa tulikin käydä tässä tutkielmassa tarkasti läpi, sillä 

muuten iso osa moninaisuuden ilmiöiden intersektionaalista ymmärrystä olisi jää-
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nyt vajaaksi. Moninaisuuden käsite on kuitenkin viime vuosina vakiintunut tieteel-

lisen tutkimuksen käyttöön, joten valitsin sen yhdeksi tutkielmani keskeisimmäksi 

käsitteeksi. 

 

Tässä tutkielmassa sosiaalisesti representaatioiden ja diskurssien kautta raken-

netut kategoriat kuten sukupuoli, etnisyys, ”rotu”, vammaisuus ja luokka, ovat ol-

leet kriittisen tarkastelun kohteina. Tämä tutkimus vahvisti käsitystäni siitä, että 

lastenkirjallisuutta täytyy tutkia intersektionaalisesti ja moninaisuuden näkökul-

masta. Lastenkirjallisuutta tulee tutkia myös taiteellisena kokonaisuutena yksit-

täisten representaatioiden sijaan. Laajempaa ymmärrystä varten nimenomaan 

diskurssien intersektionaalinen ja kriittinen tarkastelu on tarpeen. Lastenkirjalli-

suus on yksi alue, johon välittyy yhteiskunnassa vallalla olevat asenteet ja valta-

suhteet. Se toistaa, uusintaa ja tuottaa käsityksiämme normaalista ja sallitusta. 

Lastenkulttuurin valtava voima voi sekä kannustaa tavoittelemaan unelmia, mutta 

myös rajata niitä pois. Pelkkä representaatioiden listaaminen, vastaaminen kysy-

mykseen mitä kuvataan, ei välttämättä riitä, jos yhteiskunnan epätasa-arvoisia 

rakenteita halutaan tehdä näkyviksi. On nähtävä representaatioiden taakse ja 

huomioitava merkitysten poliittisuus.  

 

Tässä tutkielmassa tarkastelluissa lastenkirjoissa ihmisyyden moninaisuutta ku-

vattiin rikastuttavana, mutta samalla hyvin tavanomaisena ilmiönä. Kuten aiem-

missa tutkimuksissa (ks. esim. Pesonen 2015a, 2015b, 2017; Kokkola & Öster-

lund 2016; Österlund 2008), myös tässä tutkittujen kirjojen moniaisuusdiskurssit 

välittivät kuvaa yhteiskunnasta, jossa monenlaiset ihmiset ovat yhdenvertaisia 

keskenään ja ihmisten erot eivät määritä heidän mahdollisuuksiaan. Tämän tut-

kielman aineistosta, kymmenestä modernista lasten kuvakirjasta vuosilta 2012–

2021, pystyi erottamaan kolme hallitsevaa diskurssia, joita ovat 1) lapset norma-

tiivisten käsitysten haastajina, 2) moninaisuus tavanomaisena osana yhteiskun-

taa sekä 3) tasa-arvon vaatimus: jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Lapsille 

moninaisuus oli luonnollinen yhteiskunnan tila, vaikka erot ihmisten ulkonäössä, 

perhemallissa tai kielessä kävivätkin ilmi. Aikuisille moninaisuus näyttäytyi han-

kalampana ilmiönä, joka vaati myös totuttelua. Lapset pystyivät kuitenkin aktiivi-

sesti haastamaan aikuisten stereotyyppisiä näkemyksiä.  
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Moninaisuus näyttäytyi tavanomaisena myös siten, että kirjan aihe saattoi olla 

mikä tahansa, mutta keskiöön oli nostettu eri ”rotuisia”, eri kielisiä, eri ikäisiä tai 

muilla tavoin monenlaisia ihmisiä. Kutsun tätä ilmiötä moninaisuusaktivismiksi, 

sillä teos ottaa jo olemassaolollaan kantaa moninaisuuden tavalliseksi tekemi-

sessä. Marginaaliin aiemmin sivuutetut, syrjityt ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäte-

tyt saivat näissä kirjoissa keskeisen osan, mikä on lastenkirjallisuudessa, mutta 

myös kaikessa muussa kulttuurissa, yhä melko poikkeuksellista, vaikka kuvaa-

misen tavat ovatkin murroksessa (ks. esim. Pesonen 2015a). Vammainen, ei-

valkoinen, queer ja sukupuolineutraali olivat tavallisia päähenkilöitä tutkituissa 

kirjoissa. Myös tyttöyden kuvaus on tutkittujen kirjojen perusteella muuttumassa 

yhä enemmän ”vahvojen tyttöjen” kuvaukseksi (ks. Österlund 2008, 13) ja pojat 

haastavat hegemonista maskulinisuutta (ks. Jokinen 2010). Teoksista voi erottaa 

lisäksi tasa-arvokasvatuksen ”ydinajatuksen”, eli omana itsenään olemisen dis-

kurssin. Jani Toivolan ja Saara Obelen (2020) Poika ja hame -teoksen lainaus 

”Jokaisen pitää saada olla juuri sellainen kuin on ja PISTE.” päätyi tämän tutkiel-

man otsikkoon asti, sillä sen viesti on tasa-arvokasvatuksessa selvä ja ehdotto-

man tärkeä. 

 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulisi tiedostaa, että tarjoamalla lapsille kirjoja 

luettavaksi, opiskeltavaksi tai kasvatustyön tueksi, tehdään aina arvovalintoja. 

Varhaiskasvatuksessa vaikutamme kehittyvien lasten käsityksiin siitä, mikä on 

normaalia. Tarjoammeko siis lapsille riittävän monipuolista kuvastoa, jonka avulla 

useampi lapsi saa samaistumisen kokemuksia, oppii, laajentaa ymmärrystään ja 

voimaantuu? Onko kuvaston tarkoitus opettaa suvaitsemaan erilaisuutta vai ku-

vata käsiteltävää asiaa moninaisten ihmisten kokemana? Opettajat tutkitusti va-

litsevat lapsille kirjoja, jotka ovat heille ennestään tuttuja esimerkiksi heidän 

omasta lapsuudestaan tai heidän lastensa lapsuudesta (Laukka 2001, 68). Maa-

ilma kuitenkin muuttuu ja moninaisuuden ilmiöt sen mukana. Tällöin vuosikym-

meniä vanhat teokset eivät välttämättä sellaisenaan sovi päiväkodin kirjahyllyyn, 

vaikka kirjoilla muunlaista arvoa vielä onkin. Nostalgisia, isovanhempien aikaisia 

kirjoja voidaan tietenkin tarkastella kontekstiinsa sidottuina: Millainen maailma oli, 

kun kirja on kirjoitettu? Saivatko kaikki ihmiset tehdä samoja asioita? Entä millai-

sia rooleja vaikkapa eri sukupuolille kirjoissa tarjotaan? Myös lait ja asiakirjat päi-

vittyvät jatkuvasti, jolloin jokin aiemmin kielletyksi säädetty ilmiö voikin muuttua 
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lailliseksi tai päinvastoin. Joskus lastenkirjoissa esitetään kuvastoa, joka ei ole 

nykypäivänä laillista, kuten fyysinen kurittaminen. Myös perheen normatiivista 

representaatiota on tärkeää haastaa, sillä nykyään kaikilla sukupuolilla on oikeus 

mennä naimisiin keskenään. Muunlajisten eläinten tutkimus (ks. esim. Irni 2020) 

kyseenalaistaa myös muunlajisten eläinten ja ihmisten hierarkkista suhdetta ja 

pohtii, onko lemmikki enemmän perheenjäsen vai ihmiselle hierarkiassa alempi 

’eläin’. 

 

Varhaiskasvatuksen sosioekonomisia eroja tasaava vaikutuskin tulee huomioida. 

Laukka (2001, 74) nostaa esiin huolen lukemisen luokkajaosta, jossa sosioeko-

nominen tausta vaikuttaa siihen, millaisia kirjoja on lapsen ulottuvilla. Nähdäkseni 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tällainen luokkajako tuskin on pois-

tunut, vaikka esimerkiksi kansallinen Lukuliike-ohjelma onkin pyrkinyt edistä-

mään lukuharrastusta ja lukutaitoa kaiken ikäisten lasten parissa. Kasvatuksen 

ja koulutuksen toimijoiden tulisikin entistä ponnekkaammin tarttua kirjallisuuteen 

tasa-arvoa lisäävänä työkaluna. Opettaja on aina arvokasvattaja, ajattelipa hän 

sitä olevansa tai ei. Työhön liittyy oleellisesti moraalisten ja eettisten kulmien tar-

kastelu. Monesti ajatellaan, että hyvä opettaja ei erottele lapsia – eikä lakien mu-

kaan lapsia saakaan kohdella eriarvoisesti esimerkiksi ihonvärin, sukupuolen tai 

uskonnon perusteella. Erojen huomaaminen ja huomioiminen on kuitenkin tar-

peen, jos rakenteisiin aiotaan saada muutosta ja totuttuja merkityksiä haastaa. 

”Värisokeus” tai ”kulttuurittomuus” eivät poista rasismia tai toiseuttavia käytän-

töjä. Ne saattavat jopa pahentaa tilannetta jättämällä syrjintää joka tapauksessa 

kokevat sivuun – yhä syrjittyinä. Opettajien tuleekin antaa mahdollisuuksiensa 

mukaan ääni myös niille, joilla sitä ei ole. Itselleni opettajuus on yksi väylä tehdä 

maailmasta tasa-arvoisempi paikka yhä useammalle lapselle. Lastenkirjallisuus 

voi mielestäni toimia myös vastarintana ja aktivismina.  

 

Tasa-arvon teemoihin ja moninaisuuteen tulisi tarttua myös tieteellisessä tutki-

muksessa, jolla on paljon valtaa merkitysten vakiinnuttamisessa. Tekemällä nä-

kyväksi oppimateriaalien ja lastenkulttuurin, kuten kirjallisuuden, elokuvien, tele-

visiosarjojen, mainoksien ja lelujen välittämiä hegemonisia diskursseja, voimme 

vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus meillä kaikilla on. Yhä melko vähän tutkit-

tuja teemoja ovat esimerkiksi vammaisuuden rakentuminen sekä muunlajisten, 
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usein antropomorfisten (ihmisenkaltaistettujen) eläinhahmojen sukupuolittami-

nen esimerkiksi juuri lastenkirjallisuudessa tai opetusmateriaaleissa esiopetuk-

sessa ja koulussa. 

 

Moninaisten ihmisten moninainen kuvaus on toivottu suuntaus lasten kanssa 

työskentelevien parissa. Olisi ilahduttavaa nähdä monenlaisia kehoja, väestöryh-

miä, vähemmistöjä ja sukupuolia kaikenlaisissa rooleissa. Erilaisia apuvälineitä 

silmälasien ja pyörätuolien lisäksi ei lastenkulttuurin kuvastossa juuri näy, vaikka 

diabetesmittarit, kuulolaitteet ja kommunikoinnin tukivälineet ovat arkipäivää 

myös päiväkodeissa. Yhteiskunnan ulkokehälle ja marginaaliin ajettujen uudel-

leenroolittaminen aktiivisiksi, omasta elämästään päättäviksi toimijoiksi olisi myös 

virkistävää ja uudenlaista kuvastoa, jonka uskoisin otettavan ilolla vastaan moni-

naisissa varhaiskasvatusryhmissä sekä kodeissa. 
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