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1 Johdanto 
 

Suomi on ollut aina monikulttuurinen ja nykyään yhä useammasta esiopetuksen 

lapsiryhmästä voi löytää lapsia, joilla on keskenään hyvin erilaisia 

kulttuuritaustoja. Lähivuosina maahanmuuton ennustetaan vaan kasvavan, sillä 

maahanmuuttajien määrä lisääntyy ympäri maailman nopean väestönkasvun 

takia (Paavola & Talib, 2010). Lasten määrä, joiden äidinkieli ei ole suomi tai 

ruotsi, esiopetuksessa on kasvanut ja lasten elämä on muuttunut globaalimmaksi 

myös median kautta. Esiopetuksen toiminnan ja ilmapiirin voidaan ajatella 

peilaavan ympäröivän yhteiskunnan arvoja, asenteita ja kulttuuria, joka näkyy 

erityisesti yhteisissä säännöissä, kommunikaatiossa sekä 

vuorovaikutussuhteissa. Tällöin tietyt kulttuurilliset ominaisuudet lasten kodeissa 

ja muussa lähiympäristössä heijastuvat myös esiopetuksen arkeen ja ryhmän 

rakenteisiin.  Esiopetuksen tehtävänä on luonnollisesti huolehtia, että kaikilla 

lapsilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvamiseen ja oppimiseen alueesta ja 

ympäristöstä riippumatta. Huolen aiheena voidaan pitää mahdollisuutta 

eriarvoistumiseen, jonka mahdollisuus on erityisen iso alueilla, joilla asuu paljon 

moninaisista kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia asukkaita. Opettajan roolia 

eriarvoistumisen ehkäisijänä voidaan pitää erityisen tärkeänä tällaisilla alueilla. 

(Paavola & Talib, 2010, s. 226–236.)  

 

Varhaiskasvatus- ja esiopetusmaailmassa käytetään helposti sanoja 

monikulttuurisuus, maahanmuuttaja tai S2-lapsi. Kuitenkin voidaan ajatella, että 

jokainen lapsi ja lapsiryhmä on monikulttuurinen. Lasten tai aikuisten luokittelun 

erilaisiin kategorioihin, kuten maahanmuuttaja tai monikulttuurinen, ei aina koeta 

olevan positiivinen lähtökohta. Kun pohditaan monikulttuurista lasta, ajatellaan 

helposti tietynlaista, ulkomaalaisen näköistä lasta tai ainakin lasta, joka puhuu 

kotonaan jotain muuta kieltä kuin suomea. Käsitteitä monikulttuurinen ja 

maahanmuuttaja käytetään nykyään jo sekaisin, eikä aina ole selvää, mitä ilmiötä 

näillä käsitteillä tarkoitetaan. Esiopetuksen arjessa tulisikin pysähtyä pohtimaan, 

miksi luokitellemme lapset eri kategorioihin riippuen siitä, mitä he puhuvat 

äidinkielenään tai mistä maasta heidän vanhempansa tai isovanhempansa ovat 

tulleet. Yleisesti esiopetuksen tavoitteena on yhteisen monikulttuurisuuden esiin 
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nostaminen ja sen kautta erilaisuuden hyväksymisen ja arvostamisen opettelu 

keskittymättä tiettyyn kulttuuri- tai kieliryhmää. Tärkeää on havaita, että olemme 

kaikki jollain tavalla erilaisia, mutta myös samanlaisia kieli- ja kulttuuritaustoista 

riippumatta. (Malinen, 2019, 19–26.) 

 

Kuten edellä mainitaan, monikulttuurisuus ja moninaisuus on aina riippuvainen 

asiayhteydestä. Jos termejä ei perustele, yhdistetään monikulttuurisuus ja 

moninaisuus tulkintoihin siitä, mikä on niin sanottu yhteinen kulttuuri ja 

minkälaiset asiat taasen eroavat tästä yhteisestä kulttuurista. Tämä nähdään 

helposti negatiivisena asiana. Tästä syystä perinteiset lähestymistavat 

monikulttuuriseen opetukseen ja pedagogiikkaan, joissa korostetaan 

nimenomaan kulttuurien eroavaisuuksia, tulisi jättää ja keskittyä sensitiivisiin 

muotoihin ottaa erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat huomioon. (Paavola & Pesonen, 

2021.) 

 

Esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa mainitaan lasten moninaisuuden 

huomioiminen useaan otteeseen. Esimerkiksi Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa (2014) todetaan, että esiopetuksen tavoitteena voidaan pitää sitä, 

että lapset oppisivat arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta. Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2014) oppimiskokonaisuuksissa ”Tutkin ja 

toimin ympäristössäni” sekä ”Minä ja meidän yhteisömme” korostetaan lasten 

mielenkiinnon herättämistä yhteiskunnallisiin asioihin, tarkastellen omaa 

lähiympäristöä ja yhteisöä, huomioiden lapsiryhmässä tai lähiympäristössä 

edustetut katsomukset, uskonnot sekä niihin liittyvät tavat ja perinteet. Myös 

Suomen perustuslaissa todetaan, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää 

perustetta asettaa eri asemaan esimerkiksi kielen, uskonnon, vakaumuksen tai 

alkuperän perusteella. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014; 

Suomen perustuslaki 731/1999, 6 §.) 

 

Perusopetuslaissa määritellään esiopetuksen tavoitteeksi lasten kasvun 

tukeminen kohti ihmisyyttä ja eettisesti vastuukykyistä yhteiskunnan jäsenyyttä 

(Perusopetuslaki 628/1998, 2§). Jotta lapsi kykenee kehittymään kohti näitä 

tavoitteita, tulee hänen identiteettiään tukea. Kun lapsi toimii ympäristössä, jossa 

hänen kanssaan on lapsia monenlaisista kulttuuritaustoista, voi lapsen oman 
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identiteetin löytäminen ja vahvistaminen omista lähtökohdista olla haastavaa. 

Yksi osa identiteettiä on tunne siitä, että kokee kuuluvansa johonkin. Se, että lapsi 

tuntee osallisuutta, vahvistaa itsetuntoa ja kuvaa itsestä. Tästä syystä vahva 

joukkoon kuulumisen tunne on keskeinen osa vahvan identiteetin kehittymistä 

(Paavola, 2018). Pro gradu -tutkielmassani tutkin erityisesti lapsen omaan 

kulttuuri-identiteettiin liittyviä havaintoja. Positiivinen samaistuminen omaan 

kulttuuriin on tärkeää jo lapsen ensimmäisinä vuosina ja ne lapset, jotka ovat 

positiivisesti samaistuneet sekä omaan että kansalliseen kulttuuriin, arvostavat 

näitä molempia ollen niistä ylpeä. Tästä syystä koin tärkeäksi tutkia, mitä asioita 

lapset itse nostavat esille omasta ja vertaistensa kulttuuritaustoista, jotta voimme 

paremmin rakentaa tietoa tietyn lapsen oman identiteetin kehittymisestä. 

Aiemmissa tutkimuksissa, kuten Arniika Kuusiston MUCCA-hankkeessa (2010), 

on todettu, että kulttuurinen moninaisuus luo mahdollisuuksia siihen, että lapset 

oppivat jo varhain toimimaan erilaisten ihmisten kanssa ja tämän on nähty 

tarjoavan lapsille välineitä globalisoituvassa maailmassa kasvamiseen.  

 

Työskentelin esiopetuksen erityisopettajana Helsingissä alueella, jossa asuu 

paljon perheitä, joissa puhutaan äidinkielenä jotain muuta kieltä kuin suomea. 

Tällöin totesin lasten ja heidän perheidensä kulttuuritaustojen ja kotikielien olevan 

vaikuttava osa opetustani ja opetuksen suunnittelua. Alkukaudesta tein myös 

havaintoja lasten keskinäisestä keskustelusta liittyen heidän äidinkieliinsä ja 

syntymäpaikkoihinsa ja totesin haluavani tutkia ilmiötä enemmän. Tästä syystä 

lähdin tutkimaan lapsiryhmässä näkyviä kulttuureja, erityisesti keskittyen lasten 

kulttuuritaustojen näkymiseen esiopetuksen arjessa. Pro gradu -tutkielman 

tarkoituksena on selvittää, minkälaisia asioita lapset nostavat esiin omasta 

kulttuuritaustastaan sekä minkälaisia asioita he huomaavat vertaisissaan lasten 

keskinäisessä kommunikaatiossa. Toteutin tutkielman havainnoimalla lasten 

keskinäistä kommunikaatiota esiopetuksen arjen erilaisissa tilanteissa, kuten 

ruokailun, siirtymätilanteiden (esimerkiksi pukeutuminen ja siirtyminen ulos), 

ulkoilun sekä lasten omaehtoisen toiminnan aikana. Havainnoinnissa apuna 

käytin muistiinpanoja sekä videointia. Näin ollen pystyin havainnoimaan 

useampaa lasta kerralla ja palaamaan havainnointimateriaaliin uudestaan 

myöhemmin.  
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2 Kieli- ja kulttuuritietoinen esiopetus 
 

”Lasten äidinkielien arvostaminen ja niiden opettaminen mahdollisuuksien 

mukaan on keskeistä lasten identiteetin positiivisen kehityksen kannalta.” 

(Paavola & Talib, 2010, 231) 

 

Jokainen lapsiryhmä, harrastusryhmä tai esimerkiksi työyhteisö on 

monikulttuurinen. Jokaiseen ryhmään kuuluu erilaisia ihmisiä, jotka tulevat 

erilaisista taustoista, mutta joita kuitenkin yhdistää joku asia, jonka takia he 

kuuluvat tiettyyn ryhmään. Jokainen yksilö kehittyy omaan tahtiinsa ja omaa 

erilaisen kulttuuri-, kieli- ja perhetaustan. Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 

tarkoittaa sitä, että opetuksessa suhtaudutaan arvostavasti jokaisen lapsen ja 

perheen kielelliseen ja kulttuurilliseen taustaan. Sillä tarkoitetaan myös valmiutta 

toimia niin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus rakentaa kielellistä ja 

kulttuurista identiteettiään omista lähtökohdistaan. Kieli- ja kulttuuritietoinen 

opetus on kielellisen ja kulttuurisen pääoman siirtämistä lapsille niin, että sitä on 

sisällytetty kaikkiin oppimistilanteisiin sekä arjen kohtaamisiin. Kulttuuritietoisen 

opetuksen tarkoituksena on nähdä jokaisen lapsen yksilöllinen kulttuurinen ja 

kielellinen identiteetti sen sijaan, että keksittyisimme tiettyyn kulttuuriryhmään ja 

ryhmän arvoihin sekä asenteisiin. (Malinen, 2019, 19–28.) 

 

Esiopetuksessa kaikkia lapsia koskevat samat yleiset oppimis- ja 

kasvatustavoitteet. Lasten erilaiset kielelliset ja kulttuuriset taustat tulee kuitenkin 

ottaa huomioon. Opetuskielenä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) mukaan toimii suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös saame, 

romani tai viittomakieli sekä opetuskielinä voidaan käyttää myös muita kieliä, jos 

se ei vaaranna opetussuunnitelman perusteissa annettujen tavoitteiden 

saavuttamista. Esiopetuksessa tulee tukea vieraskielisten ja monikielisten lasten 

kielitaitoa. Opetuskielen taidon kehittymistä tulee edistää monipuolisesti 

esiopetuksen arjessa. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 22; 

39–42).  

 

Monimuotoisuus on jotain, jota pitäisi pitää perusedellytyksenä oppimiselle ja 

joka on jokaisen oppimiskokonaisuuden tulos. Opetuksessa tulisi keskittyä 
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enemmän erilaisten oppimateriaalien käyttöön, rooliin sekä sijoitukseen tilassa 

kulttuurien välittäjinä, sillä erilaisilla esineillä näyttää olevan iso merkitys lasten 

kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa. Yrittäessämme ymmärtää paremmin 

lasten asuinympäristöjä, olisi tärkeää siirtää painopiste pois opettajasta ja 

opettajan rakentamista ympäristöistä ja muuttaa toimintatapaa 

lapsilähtöisemmäksi ja ottaa lapset mukaan arjen suunnitteluun oman 

oppimisensa suunnittelijoina ja tekijöinä. Vähemmistöön kuuluvalla lapsella on 

iso riski tulla eristetyksi laadukkaasta pedagogiikasta. Tätä riskiä voidaan 

pienentää luomalla positiivinen ja yhteisöllinen henki lapsiryhmään. Tähän 

vaikuttavat erilaiset vuorovaikutussuhteet kuten myös lapsien motivaation taso 

lapsiryhmässä. Kun ryhmän lapset ovat motivoituneita annettuihin tehtäviin ja 

aktiviteetteihin, vaikuttaa se lasten tunnesäätelyn kehittymiseen. Tunnesäätely 

nousee erityisen merkitykselliseksi positiivisen ryhmähengen luomisessa, sillä 

onnistunut tunteiden säätely vaikuttaa lasten toimintaan, käyttäytymiseen sekä 

akateemisiin ja sosiaalisiin taitoihin, jolloin hyvän ryhmähengen luominen on 

helpompaa. Vähemmistöön kuuluvan lapsen on helpompi kotoutua ryhmään, 

jossa lapset tuntevat itsensä tervetulleiksi ja turvallisiksi. (Hennin & Kirova, 2012, 

Khalafaoui; Garcia-Carríon & Villardón-Gallego, 2020.) 

 

Lapsen kasvu kahteen kieleen ja kulttuuriin on lapsen oikeus. Lapsen kulttuuri-

identiteetin tukeminen on tärkeää toteuttaa perheiden kanssa hyvässä 

yhteistyössä ja varhaiskasvatuksen tulee tukea lapsen kaksikielisen ja -

kulttuurisen identiteetin kehittymistä ja säilymistä. Toimivalla yhteistyöllä ja 

kulttuuri-identiteetin kehityksen laadukkaalla tukemisella, lapsi tulee tietoiseksi 

omasta kulttuuriperinnöstään ja oppii näin arvostamaan sitä. Myös oman 

äidinkielen kehittyminen ja sen ylläpitäminen edistää ja vahvistaa lapsen 

kulttuuri-identiteetin ja persoonallisuuden kehittymistä. Varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen arjessa tulisi näkyä monipuolisesti kaikkien lasten oma kulttuuri ja 

äidinkieli. Tämä auttaa hyväksyvän ja arvostavan ilmapiirin luomisessa ja tällöin 

se rohkaisee lapsia käyttämään omaa äidinkieltään ja tuomaan esille oman 

perheensä kulttuurisia tapoja. (Kivijärvi, 2017, 257; 2016, 249–258.) 

 

Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa toimivilla opettajilla on iso vaikutus 

lapsen identiteetin kehitykseen. Kun opettajilla on ymmärrystä kulttuurisista ja 
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sosiaalisista suhteista yhteiskunnassa, on sillä vaikutusta siihen, miten 

moninaisuutta lasten kanssa käsitellään varhaiskasvatuksen arjessa. Opettaja 

siirtää sekä tietoisesti että tiedostamattaan asenteita ja arvoja lapsiin ja vaikuttaa 

tätä kautta lapsen asenteisiin ja mielipiteisiin. Tämä vaikuttaa suoraan lasten 

kulttuuri-identiteettien kehittymiseen sekä siihen, miten lapset kohtelevat toisiaan 

kulttuurisista näkökulmista. Monikulttuurisessa opetuksessa omasta ja muista 

kulttuureista kerrotaan ilman stereotypioita sekä todenmukaisesti ilman, että 

opetus herättää vääriä tulkintoja tai negatiivisia tunteita. Opettajan on lisäksi hyvä 

pohtia, miten erilaiset kulttuurit saisi integroitua osaksi opetustaan, jotta jokainen 

lapsi tuntisi olonsa kotoisaksi ja tervetulleeksi omassa ryhmässään. (Eerola-

Pennanen, 2011.) 

 

Lapsen oma äidinkieli on osa lapsen identiteettiä. Kotikielen näkyvyydellä 

esiopetuksessa on tärkeä rooli lapsen kulttuuri-identiteetin vahvistamisessa, 

tukemisessa ja positiivisen asenteen kehittämisessä. Samalla suomea 

kotikielenään puhuvat lapset tutustuvat erilaisiin kieliin ja kulttuureihin. Lapsen 

kotikielen aseman vahvistaminen on mahdollista, vaikka henkilökunnalla ei 

olisikaan kielitaitoa juuri kyseisestä kielestä. Lasten kanssa voi yhdessä 

harjoitella tervehdyksiä lasten kotikielillä ja näin kyseiset kielet saavat valtakielen, 

suomen kielen, lisäksi näkyvyyttä lapsiryhmässä. Tämä lisää sekä kielellisen 

identiteetin positiivista kehittymistä kuin myös lapsen motivaatiota oppia ja 

ylläpitää oman kotikielensä kielitaitoa. Se, että lapsiryhmissä on nykyään lapsia 

erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista, on yleistä, joten lapset ovat tottuneet 

kuulemaan ja näkemään erilaisia kieliä ja kulttuureja. Kuitenkin etnisyyden 

määrittäminen ja omat kuuluvuuden tunteet eivät ole lapselle itsestään selviä. 

Pienetkin lapset tekevät arjessa huomioita erilaisuudesta toistensa välillä, mutta 

ne eivät aina ole niin negatiivissävytteisiä, kuin aikuinen voisi olettaa. Lasten 

huomiot esimerkiksi ihonväriin ovat usein viattomia ja kuvailevia, eivätkä 

kommentteja, jotka arvostelisivat toisen ihonväriin tai etnisyyteen liittyviä asioita. 

(Kuusisto, 2010; Paavola & Talib, 2010, 226–236.) 

 

Lim, Maxwell, Able-Boone & Zimmer (2009) toteavat, että kun tarkastellaan 

nykyisiä esiopetuksen lapsiryhmiä, voitaisiin ajatella, että ne edustavat 

yhteiskuntamme monikulttuurista tilannetta erinomaisesti. Vuosittain opettajat 
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tapaavat yhä useamman lapsen, jolla on erilainen ja uudenlainen kulttuurinen 

tausta. Lapsiryhmän lapset edustavat erilaisia rotuja, uskontoja, fyysisiä kykyjä 

sekä kieliä ja sitä, miten nämä asiat integroituvat yhteiskuntaamme. Tämä 

edellyttää opettajilta entistä enemmän reagointia ja valmistautumista erilaisiin 

kulttuureihin sekä monimuotoisuuteen. (Lim, Maxwell, Able-Boone & Zimmer, 

2009.) 

 

2.1 Monikulttuurisuus käsitteenä 

 

Monikulttuurisuus käsitteenä on moniulotteinen sekä osittain epäselvä ja siksi 

hankala käyttää. Monikulttuurisuudella voidaan joko kuvata yhteiskunnan 

tilannetta tai määritellä tarkemmin käsitteen sisälle kuuluvia ilmiöitä. 

Monikulttuurisuudella viitataan joka tapauksessa aina jollain tapaa ryhmien 

välisiin suhteisiin, jolloin puhutaan valta- ja vähemmistöryhmien välisistä 

suhteista. Monikulttuurisuus tai kulttuuri käsitteisiin liitetään helposti myös käsite 

maahanmuutto tai maahanmuuttaja tai käytetään kuvailemaan etnisyyttä, 

uskontoa tai kieltä. Tällöin käsitteet saavat useita erilaisia piirteitä, jolloin 

käsitteen merkitys jää epäselväksi. Tämän takia olisikin tärkeää muistaa 

monikulttuurisuudesta puhuttaessa määritellä, mitä kyseistä käsitettä 

käyttäessään määrittää ja minkälaisella ajatuksella käsitettä monikulttuurisuus 

käytetään. Käsitelläänkö esimerkiksi kyseisellä hetkellä vain maahanmuuttoa ja 

maahanmuuttajiin liittyviä kysymyksiä vai liitetäänkö monikulttuurisuuden 

käsitteeseen mahdollisesti joitain muitakin ilmiöitä. (Paavola & Talib, 2010, 226–

236; Paavola, 2018.)  

 

Monikulttuurisuuden yhteydessä puhutaan helposti erilaisista ryhmistä, joihin 

luokitellaan usein ihmisiä, jotka kuuluvat jollain tavalla vähemmistöön. Näitä 

ryhmiä voivat olla esimerkiksi saamelaiset, romanit ja maahanmuuttajat. Tietyille 

ryhmille löytyy oma kohtansa myös esiopetuksen opetussuunnitelmasta (Paavola 

& Talib, 2010). Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) luvussa 4.4 

”Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä” keskitytään eri kieli- ja 

kulttuuritaustoista tulevien lasten opetuksessa huomioitaviin asioihin. Kyseisessä 

luvussa jaotellaan tarkemmin 4 eri ryhmää, jotka ovat saamelaislapset, 

romanilapset, viittomakieliset lapset sekä vieraskieliset ja monikieliset lapset 
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(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 39–40). Tarkastellessa näitä 

ryhmiä saa helposti käsityksen, että nämä kyseiset ryhmät ovat jollain tapaa 

poikkeavia tai erityislaatuisia verrattaessa muuhun esiopetukseen osallistuviin 

lapsiin ja opetuksen järjestämiseen (Paavola & Talib, 2010). Kuitenkin, kun lukee 

esimerkiksi lukua, jossa listataan romanilasten tukemiseen liittyviä 

opetuksellisesti huomioitavia asioita, ovat ne asioita, jotka muutenkin nousevat 

esiin opetussuunnitelmassa yleisesti. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi 

identiteettikehityksen vahvistaminen, tutustuminen omaan kieleen ja kulttuuriin 

sekä kaksikielisyyden tukeminen. Tämä on ristiriidassa myös sen kanssa, että 

esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan jokaisen lapsen olevan 

monikulttuurinen lapsi (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014). 

 

Kun puhutaan monikulttuurisesta oppilaasta, viitataan usein näihin luokiteltuihin 

ryhmiin ja puhutaan esimerkiksi maahanmuuttajaoppilaista. Tällöin 

kantaväestöön kuuluvaa lasta ei pidetä monikulttuurisena, vaikka jokaisella 

lapsella on monia erilaisia kielellisiä ja kulttuurillisia taustoja. Yksilöiden 

näkökulmasta käsitteen monikulttuurisuus käyttö ja perustelut sen käyttöön ovat 

erityisen merkityksellisiä. Kun tunnistetaan, että monikulttuurisuus koskee 

jokaista lasta ja oppilasta, voidaan kulttuurillisia ominaisuuksia tarkastella laajasti 

ja tasapuolisesti kaikki oppijat huomioiden. (Paavola, 2018.) 

 

2.2 Monien kulttuurien esiopetus 

 

Kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus lapsiryhmissä on nykyään yleistä, joten 

lapset ovat tottuneet kuulemaan, havainnoimaan ja näkemään erilaisia kieliin ja 

kulttuureihin liittyviä ominaisuuksia. Kulttuurinen moninaisuus on tullut lasten 

arkeen monin tavoin lähivuosina ja tämä näkyy myös varhaiskasvatusta ja 

esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa. Lasten maailma on muuttunut 

globaalimmaksi myös median kautta ja monikulttuurisuus sana on tullut monelle 

tutuksi. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteena on kasvattaa lapsia, 

jotka ovat kykeneviä elämään vastuullisesti yhteiskunnassa ymmärryksen, 

rauhan, suvaitsevaisuuden, sukupuolten välisen tasa-arvon ja kaikkien 

kansakuntien, etnisten kansallisten ja uskonnollisten ryhmien kuuluvien 

henkilöiden välisessä ystävyyden hengessä. Jokaisen lapsen tulee saada nauttia 
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omasta kulttuuristaan, tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan sekä käyttää 

omaa kieltään. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa moninaisessa 

yhteiskunnassa niin, että lapsen oma kulttuuritausta ja -piiri sekä suomalainen 

yhteiskunta kulkevat mukana tasa-arvoisina kehityksen rinnalla. Parhaimmillaan 

useammassa kulttuurissa elävällä lapsella on enemmän tilaa määritellä 

identiteettiään. Se kehittää myös lapsen taitoja ratkaista ongelmia ja kehittää 

lapsen joustavuutta erilaisissa tilanteissa. (Eerola-Pennanen, 2013; Kuusisto, 

2010.) 

 

Gayle-Evan (2004) toteaa esiopetusympäristön ja lapsen kotiympäristön välisen 

eron olevan usein iso erityisesti vähemmistöön kuuluvissa perheissä. Jokaisella 

lapsella on oikeus käsitellä ja oppia moninaiseen yhteiskuntaan kuuluvia arvoja 

ja normeja omaa taustaansa reflektoiden. Esiopetuksen tulisi olla paikka, jossa 

lapsi saa oppia erilaisuuden ja samanlaisuuden käsitteistä, kun käsitellään 

kulttuuria, rotua tai etnisyyttä. Opetussuunnitelmien sisältöalueiden tulisi 

varmistaa, että jokainen lapsi saa kokea laajan kirjon monimuotoisuutta, jotta he 

oppivat ihmisten samankaltaisuudesta, vaikka heidän ulkonäkönsä, 

pukeutuminen, käyttäytyminen tai puhuminen poikkeaisi omasta. (Gayle-Evan, 

2004.) 

 

Suomalainen kasvuympäristö on usein vieras maahan muuttaneille vanhemmille. 

Uudessa ympäristössä on vaikeaa hahmottaa yhteiskunnan arvopohjia, jotka 

ohjaavat kasvatusta sekä niitä kasvusuuntauksen muutoksia, joita omassa 

lähtömaassa tapahtuu. Usein tästä syystä vanhemmat pysyvät sellaisissa 

kasvatustavoissa, joihin he ovat tottuneet ja joka on heille tutuinta. Kulttuurinen 

liittyminen, kielen merkitys sekä tapojen ja traditioiden siirtäminen sukupolvelta 

toiselle ovat asioita, jotka ovat merkittäviä vanhemmille, kun he tekevät lasten 

kasvatukseen liittyviä päätöksiä. Tästä syystä sellaiset lapset, jotka kasvavat 

kulttuurissa ja ympäristössä, jossa heidän vanhempansa eivät ole kasvaneet, 

kokevat enemmän ristiriitoja kulttuuri-identiteettiään rakentaessaan. (Novitsky, 

2014.)   

 

Esiopetusryhmässä, jossa on lapsia monenlaisista kulttuuri- ja kielitaustoista, 

erilaiset kielet ja kulttuurit ovat paljon esillä, mutta toiminnan perustana on 
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suomalainen juhlakalenteri ja sen perinteet. Kuitenkin erilaisten katsomusten ja 

uskontojen huomioiminen arjessa olisi tärkeää lapsen kulttuuri-identiteetin 

kehittymisen kannalta. Monikulttuurisuuskasvatus on nojautunut ajatukseen, 

jonka lähtökohtana on suvaitsevaisuus. Tämän lähtökohtana on pidetty oman 

kulttuurin tuntemista ja tämän lisäksi muihin kulttuureihin tutustumista. Tätä 

asetelmaa voidaan pitää jokseenkin ongelmallisena, sillä opetuksessa 

kiinnittyminen Suomeen ja  

suomalaisuuteen takaa etulyöntiaseman lapsille, joilla ei ole ristiriitaisia ajatuksia 

suomalaisuudestaan. Toisiin kulttuureihin tutustuttaessa tapana on tutustua 

erilaisiin tapoihin sekä kulttuurituotteisiin, kuten myös lasten ohjaaminen 

erilaisten tapojen huomiointiin. Tällöin ”toisesta” kulttuurista tullut lapsi asetetaan 

arvioinnin alaiseksi ja huomataan helposti erilaiseksi. (Lappalainen,  2006; 

Kuusisto, 2010.) 

 

Arvola (2021) toteaa, että eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat lapset tarvitsevat 

tukea ryhmään kiinnittymiseen varsinkin sosiaalisissa tilanteissa.  Myös muun 

kuin oman äidinkielen oppiminen vaatii aikuisen vahvaa tukea, jotta oppimista 

tapahtuu. Vetäytyvä ja ei-toivottu käyttäytyminen on verrattain suurempaa niin 

sanottuun kantaväestöön verrattaessa ja sen voidaan katsoa johtuvan lapsen 

sitoutumisen tasosta sekä osallisuudesta. Kun lapsi on motivoitunut tilanteeseen 

ja sitoutunut toimintaan, hänen osallisuutensa kasvaa, joka taas vaikuttaa lapsen 

hyvän olon tunteeseen sekä kaverisuhteiden muodostamiseen. Lapsen 

osallisuuden kautta yhteys lapsen perheeseen myös paranee ja mahdollisuus 

vuorovaikutukselliseen yhteistyöhön kasvaa. (Arvola, 2021.) 

 

Perheiden erilaiset taustat tuleekin ottaa huomioon kieli- ja kulttuuritietoista 

opetusta suunniteltaessa. Sensitiivinen opetus vaatii opettajalta lasten kielellisten 

ja kulttuurillisten taustojen tunnistamista ja ymmärtämistä. Sen sijaan, että 

opetusta lähdetään suunnittelemaan sen perusteella, minkälaisiin ryhmiin lapset 

kuuluvat taustojensa perusteella, tulisi keskittyä lasten ja heidän perheidensä 

taustoihin ja arvoihin, sillä kulttuuria harjoitetaan jokaisessa perheessä hyvin eri 

tavoin. Yksilöllinen huomioinen mahdollistaa toiminnan, joka on sopeutettavissa 

lapsiryhmän ja siihen kuuluvien lasten tarpeiden huomioimisen sekä sillä tavalla 

lasten hyvinvoinnin ja oppimistulosten parantamisen. (Malinen, 2019, 19–27.) 
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2.3 Kulttuurisen moninaisuuden näkyminen esiopetuksen 

opetussuunnitelmassa 

 

Esiopetusryhmässä, jossa on edustettuna monia eri kulttuureja ja kieliä, nousevat 

esiin myös erilaiset uskonnot ja katsomukset. Erilaiset juhlapyhät liittyvät vahvasti 

erilaisiin uskontoihin ja juhlat ovat usein tärkeä osa esiopetuksen arkea. Erilaiset 

tavat ja toiminnot, kuten erilaiset ruokavaliot, herättävät lasten mielenkiinnon ja 

aiheuttavat keskustelua.  

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) todetaan, että 

esiopetuksen toimintakulttuuri muovautuu esiopetusyhteisön 

vuorovaikutuksessa huomioiden yhteisön historia ja kulttuuriin liittyvät 

ominaisuudet. Toimintakulttuurin luomisessa ovat mukana esiopetuksen 

henkilöstön, lasten ja esimeriksi johtajan lisäksi myös esiopetukseen osallistuvien 

lasten perheet ja huoltajat. Toimintakulttuurin kehittämisen perusajatuksena 

voidaan pitää sitä, että jokainen lapsi voi toimia, kehittyä ja oppia omassa 

esiopetusympäristössään omana itsenään ja yhteisön jäsenenä. Esiopetuksen 

toimintaa tulee kehittää inklusiiviseen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioivaan 

suuntaan. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 22–23.) 

 

Esiopetuksen opetus koostuu kokonaisuuksista, jotka ovat keskenään erilaisia, 

erilaajuisia ja eri tavoin toteutettavissa. Nämä viisi oppimiskokonaisuutta ovat 

ilmaisun monet muodot, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin 

ympäristössäni, kielen rikas maailma sekä kasvan ja kehityn. Näiden 

kokonaisuuksien tarkoitus on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 

Kulttuuri- ja kielitietoinen pedagogiikka huomioidaan eri tavoin jokaisessa 

oppimiskokonaisuudessa. Ilmaisun monet muodot kokonaisuudessa keskitytään 

valmiuksiin, jotka auttavat ympäröivän maailman jäsentämiseen. Lasten 

ilmaisullista taitoa vahvistetaan musiikillisen, kuvataiteellisen, käsitöiden, 

suullisen ja kehollisen ilmaisun avulla. Näin vahvistetaan lapsen mahdollisuuksia 

osallistua ja vaikuttaa sekä se kehittää myös monilukutaitoa. Eri ilmaisumuotojen 
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käyttö luo mahdollisuuksia myös kulttuurisen moninaisuuden esille tuomiseen. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 30–40.) 

 

Kielen rikas maailma -oppimiskokonaisuus käsittelee lasten kielellisten taitojen 

tukemisen tapoja. Erityisesti mainitaan tavoite kehittää lapsen mielenkiintoa ja 

kiinnostusta puhuttua kieltä sekä lukemista, että kirjoittamista kohtaan. Lasten 

kielellinen ja kulttuurillinen tausta tulee tunnistaa ja sitä tulee kunnioittaa sekä 

tukea jatkuvasti. Erilaisten kielten kuuleminen sekä niiden havainnoiminen tukee 

lasten kielitietoisuutta ja kulttuurista osaamista. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, 32–33.) 

  

Minä ja meidän yhteisömme -oppimiskokonaisuudessa todetaan, että 

esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lasten ymmärtämisen valmiuksia, kun 

käsitellään yhteiskunnan monimuotoisuutta ja sitä, miten yhteiskunnassa kuuluu 

toimia. Esiopetuksen katsomuskasvatukseen kuuluu tutustuminen lähiyhteisön 

uskontoihin ja muihin katsomuksiin yhteistyössä huoltajien kanssa. Erityisesti 

yhteisen tutustumisen kohteena on lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja 

katsomukset sekä myös uskonnottomuus. Katsomuskasvatusta käsitellään arjen 

asioiden, juhlien ja ajankohtaisten tapahtumien kautta, kun niillä on uskonnollista 

tai katsomuksellista merkitystä. Katsomuskasvatuksen aikana lapsia rohkaistaan 

erilaisten kysymysten pohdintaan yhdessä muiden kanssa keskustellen ja 

toimien. Tämän avulla lasten valmiudet ymmärtää muita uskontoja ja 

katsomuksia vahvistuvat. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 

34.) 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa (2014) todettaan, että 

esiopetuksessa noudatetaan samoja kasvatus- ja oppimistavoitteita kaikkien 

lasten kohdalla. Lasten erilaisten taustat tulee kuitenkin ottaa huomioon opetusta 

suunniteltaessa. Esiopetuksen tavoitteena onkin tukea jokaisen lapsen kielellistä 

ja kulttuurillista kasvua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan erilaisia kieliä ja 

kulttuureja. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 39–41.)  

 

Paavola ja Pesonen (2021) toteavat, että varhaiskasvatussuunnitelman kulttuuri 

käsitteen käyttö on osittain epäjohdonmukaista. Samanlaista 
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epäjohdonmukaisuutta on havaittavissa myös esiopetuksen 

opetussuunnitelmassa, johon viittasin aiemmin luvussa 2.1 Monikulttuurisuus 

käsitteenä. Osa suunnitelman viittauksista osoittaa edelleen ymmärtämisen 

staattisena ilmiönä, joka voi vaikuttaa siihen, että kulttuuri koetaan pääasiassa 

vähemmistöjen, kuten maahanmuuttajien erityisominaisuutena. Tämä on 

ristiriidassa erityisesti kulttuurisen identiteetin kanssa, jolla kuitenkin viitataan 

kaikkiin lapsiin, eikä pelkästään esimerkiksi vähemmistöryhmiin kuuluviin lapsiin.  

(Paavola & Pesonen, 2021).  

 

2.4 Lapsen kulttuuri-identiteetti ja sen kehittyminen 

 

Lapsen kulttuuri-identiteetti kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja 

käsitys omasta itsestä rakentuu vuorovaikutussuhteissa. Lapsen saamalla 

palautteella on tärkeä rooli, sillä tällä tavoin hänen käsityksensä toimintatapojen 

hyväksyttävyydestä tarkentuu ja lapsen minäkäsitys alkaa tarkentua. Identiteetin 

rakentuminen on kuitenkin koko elämän kestävä prosessi, jolle luodaan tärkeä 

pohja lapsuudessa. Kulttuuriseen vähemmistöön kuuluvan lapsen kohdalla riski 

on, että lapsi nähdään ensisijaisesti kulttuurinen tausta huomioiden eli 

kiinnitetään liikaa huomiota lapsen etnisyyteen, ihonväriin tai erilaiseen 

uskontoon. Tällöin myös lapsi alkaa nähdä itsensä yhteisön ulkopuolisena ja 

ympäristö hukuttaa lapsen oman identiteetin korvaten sen 

maahanmuuttajaidentiteetillä. Tällainen vääristynyt identiteetti voi seurata lasta 

aikuisuuteen saakka. Toisenlaisesta kulttuuritaustasta tullut lapsi joutuu myös 

aina uudenlaiseen ympäristöön ja tapoihin, jolloin hän kärsii kulttuurishokista. 

Ryhmän muut lapset ”testaavat” uutta lasta ennen kuin lapsi hyväksytään ryhmän 

jäseneksi. Joskus uuden lapsen saapuminen ryhmään voi aiheuttaa myös 

ristiriitatilanteita, kun uusi lapsi ei tiedä, miten uudessa ympäristössä ja 

kulttuurissa kuuluisi käyttäytyä. Aikuisen käyttäytymisellä ja hänen asettamalla 

mallilla on iso merkitys uuden lapsen sopeutumisessa. Kun puhumme lapsille, 

että lapsi on vasta muuttanut maahan ja siksi käyttäytyy eri tavalla, leimaamme 

lapsen automaattisesti erilaiseksi. Sen sijaan tulisi työstää lasten erilaisia 

reaktioita eri asioihin yhdessä lapsiryhmän kanssa. Lapset ovat luonnostaan 

suvaitsevaisia, he hakevat seuraa ikätovereistaan ja harvoin tähän vaikuttaa 



 

 21 

lapsen kulttuuritausta, ihon väri tai katsomus. Aikuisen tehtävä 

monikulttuurisuuskasvatuksessa on ensisijaisesti opetella näkemään ennen 

kaikkea lapsi ja sitten tämän kulttuuritausta ”lisämausteena”. (Novitsky, 2014.) 

 

Kulttuuri on yksi keskeisimmistä asioista identiteetin muodostamisessa, 

ylläpitämisessä sekä muuttamisessa.  Kulttuuri-identiteetti syntyy yksilön ja 

muiden vuorovaikutuksessa ja eri kulttuurit tarjoavat viitekehyksen ja tradition, 

joka yhdistää henkilön elämän edeltävien sukupolvien elämään. Puhuttaessa 

kulttuuri-identiteetistä, puhutaan oikeastaan kulttuurisista identiteeteistä, jotka 

liittyvät ihmisten etnisiin, rodullisiin, kielellisiin, uskonnollisiin ja kansallisiin 

kulttuureihin. Identiteetti on kuulumista ja samaistumista johonkin sekä samalla 

erottumista jostakin. Yhteiskunnan murrostila, jatkuvat muutokset ja aiemmasta 

lisääntynyt monikulttuurisuus ovat tehneet identiteeteistä entistä häilyvämpiä ja 

epämääräisempiä. Nykyään identiteetti määritellään enemmänkin joksikin 

tulemisen näkökulmasta, kuin ennen sen katsottiin olevan johonkin syntymistä. 

Identiteetin löytämisestä on tullut yksilölle tärkeä tehtävä ja usein yksilö pohtii 

oman identiteettinsä asettumista, kun ei ole varma siitä mihin kuuluu (Benjamin, 

S. 2014; Hall, 2003.) 

 

Benjamin (2014) toteaa ryhmään kuulumisen sekä oman minäkuvan 

kehittymisen olevan ihmisen perustarpeita. Kulttuuri-identiteetin voidaan ajatella 

olevan samaistumista johonkin tiettyyn ryhmään. Se voi viitata laajempaan 

viitekehykseen tai jonkun tietyn ryhmän kulttuuriin. Erilaiset ryhmäjäsenyydet 

vaikuttavat vahvasti yksilön kulttuuri-identiteetin kehittymiseen ja 

muotoutumiseen ja joillain ryhmillä on isompi vaikutus identiteetin kehitykseen 

kuin toisilla. Tietyn ryhmän merkitys vaihtelee riippuen ryhmän rakenteesta, 

henkilön iästä ja elämäntilanteesta. Ristiriitatilanteita voivat aiheuttaa keskenään 

vahvasti erilaiset ryhmät ja siksi esimerkiksi etnisyyteen, uskontoon tai 

sosiaaliseen asemaan liittyvät kysymykset voivat vaikuttaa vahvasti henkilön 

identiteetin kehitykseen. Kulttuuri-identiteettiin vaikuttavat vahvasti myös muut 

asiat kuten sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, kieliryhmä, tuen tarve, 

harrastukset tai ammatti.  (Benjamin, 2014.) 
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Yksilö voi tuntua kuuluvansa kahteen eri kulttuuriin kulttuuri-identiteettiään 

vaarantamatta. Kaikki eivät välttämättä identifioidu vain yhden kulttuuriryhmän 

jäseneksi. Jo pienillä lapsilla on käsitys siitä, mihin ryhmiin he kuuluvat ja 

erinäisiin ryhmiin kuuluminen on heille merkityksellistä. He tietoisesti ja 

tiedostamatta samaistuvat ryhmän jäseniin, käsittävät olevansa jonkin maan 

kansalaisia, mutta eivät välttämättä vielä tiedosta olevansa osa jotain etnistä 

ryhmää, jonka arvot ja käyttäytymismallit he olisivat sisäistäneet. Pienen lapsen 

tietoisuus etnisyydestä on pitkään hyvin rajoittunutta ja siksi lapsi tarvitsee 

aikuisen tukea ja kokemuksia etnisyydestään. Erityisesti etnisiin vähemmistöihin 

kuuluvilla lapsilla on riski jäädä tiedostamattomuuden tilaan, minkä takia olisi 

erityisen tärkeää luoda tilanteita, joissa positiivinen samaistuminen sekä omaan 

etniseen ryhmään että kansalliseen kulttuuriin on mahdollista. Tämän kautta 

lapsen on myöhemmin mahdollista luoda myönteistä kansallista identiteettiään ja 

olemaan ylpeitä sekä omasta että kansallisesta kulttuurista. (Huttunen, Lyötty & 

Rastas, 2018.) 

 

Vähemmistöryhmään kuuluvan lapsen identiteetin kehittymiseen tarvitaan myös 

kotona opittujen arvojen, asenteiden ja käytänteiden tarkastelua ja niiden 

vertailua valtakulttuurin arvoihin ja käytäntöihin. Tämä prosessi voi vahvistaa 

lapsen ryhmään kuulumisen tunnetta. Oman kulttuurin esittely turvallisessa 

ympäristössä, kuten varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa opettajan 

avustuksella, kasvattaa etniseen vähemmistöön kuuluvan lapsen tietoutta ja 

antaa mahdollisuuden lapselle nähdä oma yhteisönsä positiivisesti. Samalla 

lisätään myös valtakulttuuriin kuuluvien lasten tietoisuutta omasta kulttuurista ja 

siihen liittyvistä asioista, joka auttaa lasta ymmärtämään omaa kulttuuriaan 

yhtenä muiden joukossa (Benjamin, 2014; Paavola & Talib, 2010).  

 

Kuten Jones (2019) on esittänyt, esiopetuksen ja vanhempien yhteistyöllä on iso 

vaikutus lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymiseen ja lapsen positiivisen 

asenteen vahvistumiseen moninaisuutta kohtaan. Toimivalla yhteistyöllä luodaan 

positiivista mallia, jolloin eri kulttuurien edustajat toimivat hyvässä kontaktissa ja 

haluten jakaa tietoa lapseen liittyen. Parhaimmillaan esiopetuksen henkilökunta 

on kiinnostunut lasten kotikulttuureista, jolloin vanhemmat huomaavat, että 

heidän ajatuksensa otetaan tosissaan ja lapsen tausta otetaan toiminnassa 
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huomioon. Osallistamalla vanhempia esiopetuksen arkeen, päästään 

parhaaseen tulokseen lapsen oppimisen ja kehityksen polulla. Kun lapsi huomaa, 

että hänen vanhempansa, kielensä ja kulttuurinsa huomioidaan osana 

yhteiskuntaa, luo se lapselle tärkeän viestin hyväksymisestä ja ryhmään 

kuuluvuudesta, joka taasen edistää lapsen positiivista samaistumista kulttuuriin 

ja kulttuuri-identiteetin vahvistumista. (Jones, 2009.) 

 

2.4.1 Lapsen kulttuuri-identiteetin kehityksen tukeminen esiopetuksen 
opetussuunnitelmassa 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on asiakirja, jonka mukaan 

paikallinen esiopetussuunnitelma laaditaan ja opetus toteutetaan. 

Opetussuunnitelman tarkoituksena on edistää laadukasta ja yhtenäistä 

esiopetusta sekä sen yhdenvertaista toteutumista ympäri Suomen. Esiopetus on 

kokonaisuus, jossa oppimisen ja kasvun eri osa-alueet ja niihin liittyvät tavoitteet 

liittyvät yhteen ja muodostavat toimintakulttuurin perustan. Esiopetusta 

suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon lapsien mahdollisuus innostua, 

kokeilla ja oppia uutta. Esiopetuksessa lapsilla on mahdollisuus leikkiin, 

monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. 

Tavoitteena on, että jokainen lapsi oppii arvostamaan ihmisten yhdenvertaisuutta 

sekä omaa ainutlaatuisuuttaan. Esiopetuksen tavoitteena on myös vahvistaa 

lapsen minäkuvaa sekä tukea fyysistä psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. 

Esiopetuksessa lapsi pääsee tutustumaan lähiympäristöön, sen ihmisiin, 

luontoon sekä niiden moninaisuuteen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 8–10.)  

 

Esiopetuksen arvoperustan voidaan ajatella perustuvan lapsuuden itseisarvon 

käsitykseen. Jokainen lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen omana itsenään ja 

jokaisella lapsella on oikeus tulla nähdyksi sekä kuulluksi. Lapsen oikeutta leikkiä 

ja oppia tulee tukea niin, että erilaisuutta sekä erilaisia tapoja opitaan 

arvostamaan. Esiopetus tukee lapsen kykyä ymmärtää arvoja, kehittää 

tunnetaitoja sekä lasten mahdollisuuksia kehittää tasa-arvoajatteluaan. 

Opetuksen tulee olla uskonnollisesti, puoluepoliittisesti ja katsomuksellisesti 

sitoutumatonta. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 12–19.)  
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Lapsen oppimiseen ja kehittymiseen vaikuttaa vahvasti lapsen aikaisemmat 

kokemukset sekä hänen osaamisensa. On tärkeää, että uusilla opittavilla asioilla 

on yhteys lapsen arkeen ja kokemusmaailmaan. Laaja-alaista osaamista tuetaan 

kaikessa esiopetuksen toiminnassa ja se edistää lapsen kasvua yksilönä ja 

yhteisön jäsenenä. Erityisenä painopisteenä esiopetuksessa pidetään kestävän 

elämäntavan kulttuurisia ja sosiaalisia näkökulmia. Vuorovaikutuksessa ajattelun 

ja oppimisen taidot kehittyvät luoden perustan muun osaamisen kehittymiselle ja 

elinikäiselle oppimiselle. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 22–

23.)  

 

Vuorovaikutustaitojen harjoittamisella on erityisen iso rooli esiopetuksen 

opetussuunnitelmassa, sillä taito kuunnella ja ymmärtää eri näkemyksiä on osa 

hyvää vuorovaikutusta ja kulttuurista osaamista. Lapsia tulee rohkaista 

toimimaan toisten ihmisten kanssa ja tutustumaan toisiin sekä heidän tapoihinsa. 

Erilaiset juhlat, leikit ja yhteistyöhön perustuvat tehtävät luovat mahdollisuuksia 

harjoittaa vuorovaikutusta erilaisten ihmisten kanssa sekä käyttäytymistä 

erilaisissa tilanteissa. Lapsia ohjataan ja autetaan arvostamaan eri perheiden 

tapoja sekä heidän kielitietoisuuttaan tuetaan esiopetuksen arjessa. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 28–30.)  

 

Esiopetuksen toimintakulttuuri luodaan yhdessä lasten sekä heidän huoltajiensa 

kanssa. Hyvän toimintakulttuurin lähtökohtana on se, että jokainen lapsi voi 

toimia, oppia ja kehittyä yksilönä sekä yhteisön jäsenenä. Toiminnassa näkyy 

lapsiryhmässä edustettuna olevat kielet, kulttuurit, uskonnot ja katsomukset. 

Lapsia ohjataan ottamaan huomioon ja kunnioittamaan myös muiden 

yksilöllisyys. Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään ja lasten leikille, ajatuksille 

sekä aloitteille on aikaa ja tilaa. Leikillä on tärkeä vaikutus lasten 

kielenkehityksessä, uusien taitojen oppimisessa ja kulttuuri-identiteetin 

kehityksessä. Leikkiä eri muodoissaan tulee hyödyntää opetuksessa 

monipuolisesti. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 22–24.) 

 

Lapsen oppimisedellytykset, sosiaaliset taidot sekä myönteinen minäkuva 

parantuvat, kun he saavat valmiuksia ympäröivän maailman jäsentämiseen. On 
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tärkeää, että jokainen lapsi tulee huomioiduksi, kuulluksi ja nähdyksi ja tätä 

helpottaa itsensä ilmaisun kehittyminen. Kulttuuriin ja ilmaisun eri muotoihin 

tutustuminen antaa lapselle mahdollisuuden osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Eri 

ilmaisumuotojen käyttö tarjoaa mahdollisuuden tuoda esille kulttuurista 

monimuotoisuutta ja oppia hyväksymään sitä. Ilmaisumuotojen rinnalla kulkee 

vahvasti kielellisten taitojen kokonaisvaltainen kehitys. Erityisesti keskeistä on 

vahvistaa lapsen kiinnostusta ja uteliaisuutta puhuttua kieltä sekä lukemista ja 

kirjoittamista kohtaan. Lasten kielellisten valmiuksien ja kulttuurisen taustan 

tunnistaminen esiopetuksessa on tärkeää ja sitä kunnioitetaan ja sen jatkuvuutta 

tuetaan. Lasten kielitietoisuutta tukee esiopetuksen arjessa tapahtuva eri kielten 

tunnistaminen ja kuuleminen. (Esiopetuksen opetussuunnitelma 2014, 31–40.)  

 

Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lasten valmiuksia ymmärtää 

monimuotoista yhteiskuntaamme ja antaa heille valmiuksia toimia siinä. 

Kokonaisuutta lähestytään historian, etiikan ja katsomusten kautta. Tutustuminen 

yhteisön tapoihin, uskontoihin ja katsomuksiin tukee lapsen kulttuurista 

osaamista sekä vuorovaikutustaitoja. Opittujen asioiden liittäminen lapsen 

kokemusmaailmaan ja heidän toimintaympäristöihinsä on tärkeää. Opetuksessa 

lapsia ohjataan tutkivaan toimintatapaan ja rohkaistaan heitä kysymään 

kysymyksiä ja ihmettelemään ympäristöään. Esiopetuksen oppimisympäristöissä 

opitaan lisäksi itsensä huolehtimisen ja arjen taitoja. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelma 2014, 31–40.) 

 

Esiopetuksen tulee olla kaikille lapsille saman arvoista. Opetuksessa tulee ottaa 

huomioon lasten erilaiset kielelliset ja kulttuurilliset taustat ja sitä kautta tukea 

lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehitystä ja kasvua sekä opettaa lapsia 

kunnioittamaan erilaisia kieliä ja kulttuureja. Esiopetuksessa tulee edistää 

monikielisten lasten kielitaitoa sekä identiteetin ja itsetunnon kehitystä. Useassa 

kunnassa järjestetään esiopetuksessa valmistavaa suomen kielen opetusta sekä 

mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen oppitunteja kielenkehityksen tueksi. 

Lapsille tarjotaan tilaisuuksia käyttää eri kieliä esiopetuksen arjessa ja näin 

kehittää lasten kielitietoisuutta esiopetuksen erilaisissa oppimisympäristöissä. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelma 2014, 23.)   



 

 26 

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida, analysoida ja kuvata niitä 

asioita, joita nousee esille lasten kulttuuritaustoista esiopetusryhmän arjessa. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään siihen, minkälaisia asioita lapset 

tuovat esille omasta kulttuuritaustastaan ja minkälaisia asioita he huomaavat 

vertaistensa kulttuuritaustasta esiopetusryhmässä, johon kuuluu lapsia erilaisista 

kieli- ja kulttuuritaustoista. Tutkimus toteutettiin etnografisena tutkimuksena 

aineistokeruutapana havainnointi. Rajasin tutkimukseni koskemaan yhtä 

esiopetusryhmää lukukaudella 2020–2021, jossa 16 tutkimukseen osallistuneista 

lapsista puhui äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, joka toimi 

esiopetusryhmän opetuskielenä. Pyrin havainnoimaan erityisesti lasten 

keskinäisiä vuorovaikutuksen hetkiä, joita syntyi esimerkiksi erilaisissa leikeissä, 

ruokapöytäkeskusteluissa sekä pöydän ääressä suoritettavien tehtävien aikana.  

 

Tutkimuskysymyksiäni ovat:  

 

1. Minkälaisia asioita lapset nostavat esille omasta kulttuuritaustastaan 

vertaistensa kanssa kommunikoidessa? 

2. Minkälaisia asioita lapset havainnoivat vertaistensa kulttuuritaustoista? 

Minkälaisia kulttuurillisia eroja he huomaavat toistensa välillä? 

3. Miten kuuluvuuden tunteen tärkeys näkyy esiopetuksen arjessa? 

 

Havainnoinnin tukena käytin muistiinpanoja sekä videointia. Koska tutkittavat 

olivat alle 18-vuotiaita, jokaisen tutkittavan vanhemmalta pyydettiin suostumus 

tutkimukseen osallistumiseen. Osa kyseisistä huoltajista ei puhunut suomea ja 

tästä syystä minulla oli apuna monikielinen ohjaaja sekä venäjänkielinen 

lastenhoitaja, jotka auttoivat minua lomakkeen kääntämisessä somaliksi, 

arabiaksi sekä venäjäksi. Lisäksi käänsin itse tutkimuslomakkeen englanniksi. 

Tutkimus toteutettiin yhdessä helsinkiläisessä esiopetusryhmässä, jossa itse 

työskentelin varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Kyseisessä 

esiopetusryhmässä oli kaksikymmentä lasta, joista kuusitoista puhuu 

äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea. Lasten huoltajista 19/20 antoivat 
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luvan lapsensa havainnointiin. Tutkielman toteutuksesta keskusteltiin myös 

päiväkodin johtajan kanssa.  

Havainnoitavat lapset ovat minulle tuttuja ja myös tutkimuksen aihe on lähtenyt 

ryhmäni lapsista. Kun lisäksi otin tutkijan roolin, tuli minun kiinnittää huomiota, 

että rajaan aineistoni vain tilanteisiin, joissa lapset kommunikoivat oma-

aloitteisesti tuoden esille erilaisia kulttuuritaustoja. Esiopetusryhmässä 

keskusteltiin moninaisuudesta myös aikuisen aloitteesta, mutta halusin erityisesti 

keskittyä siihen, mitä lapset toivat itse esille. Mikäli videoin tilanteita, tuli minun 

keskittyä siihen, että videointi tapahtui mahdollisimman huomaamattomasti, jotta 

se ei häirinnyt lapsia.  
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullinen 

tutkimus pyrkii ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä 

kokonaisvaltaisesti ilmiötä tarkastellen. Laadullisen tutkimuksen menetelmissä 

korostuvat näkökulmat elinympäristöstä, taustasta, kohteen tarkoituksesta ja 

merkityksestä, ilmaisusta sekä kielestä. Laadulliset tutkimukset ovat usein 

hypoteesittomia, kuten myös tämä tutkielma. Tässä seminaarityössä pyritään 

laadullisen tutkimuksen piirteiden mukaisesti etenemään aineiston mukaan 

mahdollisimman vähin ennakko-oletuksin. (Juhila, 2021.) 

 

Tämä Pro Gradu on toteutettu etnografisen tutkimuksen mukaisesti, 

havainnoiden lasten toimintaa sekä osallistuen, että piilohavainnointina, 

kameralla kuvaten. Videoinnin lisäksi havainnoinnin tukena on käytetty 

tutkimuspäiväkirjaa sekä havainnointimuistiinpanoja 

 

4.1 Etnografinen tutkimus 

 

Etnografia on osa laadullista tutkimusta. Sen tavoitteena on selittää ja kuvailla 

ihmisten toimintaa heidän jokapäiväisissä tilanteissaan. Etnografian merkkinä 

ovat monipuoliset aineistot, jotka sisältävät esimerkiksi havainnointia, 

haastattelua, keskusteluja ja dokumenttien keräämistä.  Etnografiaa käytetään 

erityisesti silloin, kun haluttaan paljastaa tavallinen ja arkinen toiminta ja jäsentää 

sitä. Etnografia pohjautuu kenttätyöhön. Aineistonkeruu tapahtuu tutkimukseen 

osallistuvien parissa sekä heidän kanssaan. Etnografisen tutkimuksen kenttä ei 

välttämättä ole paikkaan sidottu, vaan se koostuu erilaisista tiloista, tilanteista, 

kohtaamisista ja näistä jääneistä jäljistä. Kentällä tehty havainnointi voi viedä 

paljon aikaa. Ideaalinen tilanne olisi, että tutkija pääsisi tekemään havainnointia 

noin kolme kertaa vuoden aikana. Lyhyempikin aika on kuitenkin mahdollinen. 

Etnografialle on kuitenkin ominaista se, että havainnointikertoja on useampia 

sekä se, että tutkija osallistuu pitkäkestoisesti tutkittaviensa vuorovaikutukseen 

(Honkasalo, 2008). Oman seminaarityöni aineiston keruu kesti noin kolme 

kuukautta, josta yksi kuukausi aineistoa kerättiin intensiivisemmin. Olin kuitenkin 
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osa tutkittavien arkea vuoden ajan, joten tietyllä tapaa havainnointini ja 

osallistuminen tutkittavien arkeen kesti vuoden ajan. Aineiston keruun voi 

lopettaa, kun uusi aineisto ei enää tuo uutta tietoa toiminnan ymmärtämiseksi ja 

tutkimuskertojen väliin on hyvä jättää aikaa aineiston järjestämiselle sekä 

reflektoinnille (Honkasalo, 2008; Paloniemi & Collin, 2018).  

 

Pro gradu -tutkielmassani olen etnografisen tutkimuksen piirteiden mukaisesti 

tutkinut ja havainnoinut esiopetuksen ympäristöä, lasten keskustelua, kirjoittanut 

havainnoistani, analysoinut niitä ja lopuksi raportoinut ne. Etnografisessa 

tutkimuksessa keskiössä on myös tutkimuspäiväkirjan pitäminen, jota käytetään 

analyysin apuna. Tämän seminaarityön aineiston voidaan ajatella olevan 

osittaista etnografiaa. Osittaisen etnografian tunnuspiirteisiin kuuluu kerätty 

aineisto tietyn ennalta määritellyn ilmiön ympäriltä. Teoria ohjaa tutkimuksessa 

tehtyjä valintoja ja ilmiötä pyritään kuvaamaan mahdollisimman monipuolisesti. 

(Kallinen & Kinnunen, 2021.) 

 

4.2 Havainnointi aineistonkeruumenetelmänä 

 

Observoinnin eli havainnoinnin tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten ihmiset 

toimivat ja toimivatko he niin kuin sanovat. Havainnointia voi käyttää joko 

itsenäisesti tai esimerkiksi haastattelun tukena. Havainnoinnin etuna voidaan 

pitää sitä, että sen avulla voidaan saada suoraa informaatiota tutkittavien 

käyttäytymisestä. Etnografia sopii luonteensa vuoksi erinomaisesti 

vuorovaikutuksen tutkimiseen. Havainnoiden pystyy myös tutkimaan tilanteita, 

jotka muuttuvat nopeasti tai eivät ole ennakoitavissa sekä sellaisia tilanteita, 

joissa tutkittavilla on esimerkiksi kielellisiä vaikeuksia, kuten esimerkiksi lapsilla 

tai kun halutaan sellaista tietoa, mitä tutkittava ei kerro haastattelijalle suoraan. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Havainnoinnin voi jakaa osallistuvaan ja ei-osallistuvaan, suoraan havainnointiin. 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu tutkittavien elämään ja hänellä 

on aktiivinen rooli. Kun havainnointi on suoraa, ei-osallistuvaa havainnointia, 

tutkija pysyttelee vain havainnoijana. Havainnointi voi olla myös systemaattista ja 
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standardoitua eli yksityiskohtaista ja pitkälle strukturoitua tai ei-systemaattista eli 

joustavaa ja väljää havainnointia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Havainnointia on arvosteltu, sillä havainnoija saattaa häiritä tutkittavaa tilannetta 

läsnäolollaan tai muuttaa sitä. Tutkittavien käyttäytyminen voi muuttua tutkijan 

astuttua sisään. Tilannetta voi helpottaa sillä, että tutkija vierailee tutkittavien 

arjessa ennen havainnoinnin aloittamista, jolloin tutkittavat tottuvat tutkijan 

läsnäoloon (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Oman tutkimukseni 

etuna on se, että toimin tutkittavien lasten opettajana koko lukuvuoden, joten 

lapset olivat tottuneet läsnäolooni jokaisessa esiopetuksen tilanteessa. 

Tilanteissa kannoin havainnointini ajan mukanani vihkoa, johon kirjoitin 

muistiinpanoja sekä kameraa, jolla kuvasin erilaisia tilanteita. Sekä vihko että 

kamera herättivät lasten mielenkiinnon ja aiheuttivat ihmettelyä alussa, mutta 

nopeasti lapset tottuivat siihen, että heidän toimintaansa kuvataan ja 

havainnoidaan. 

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Laadullisen aineiston analyysi alkaa jo aineiston keruun aikana. Tutkimisen 

aikana tutkija tekee havaintoja tutkittavasta materiaalista ja eri konteksteista, 

joissa materiaalia esiintyy, josta syystä tutkimuspäiväkirjan pitäminen on tärkeä 

osa aineiston keruuta. Analyysissa aineistoa käsitellään niin, että se tiivistää ja 

tuo esille oleellisen kerätystä aineistosta. Analyysi paljastaa 

havainnointiaineistosta jonkin toistuvan rakenteen tai muun säännön, jonka esille 

saaminen vaatii monien havaintojen yhteen laittamista sekä erittelyä. Analyysin 

tarkoituksena on luoda yhteys tutkimuksen aineistosta sen tuloksiin ja päätelmiin. 

(Tuomivaara, 2005.) 

 

Tässä tutkielmassa aineistoa lähdettiin analysoimaan keskusteluanalyysin tapoja 

käyttäen. Keskusteluanalyysille tyypillistä on, että tutkimustulokset perustellaan 

sillä, että ne ovat aineiston perusteella tutkimukseen osallistuneille itselleen 

merkityksellisiä. Keskusteluanalyysissa tarkastellaankin sitä, mitä tutkittavat itse 

tuovat esille ja miten he tulkitsevat tilanteen. Keskusteluanalyysissa analyysi 

aloitetaan pienistä yksityiskohdista, jonka jälkeen edetään laajempiin 
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kokonaisuuksiin sekä yleistyksiin. Tutkimukselle ei siis ole asetettu tarkkaa 

hypoteesia tai ennakko-oletusta, vaan keskusteluanalyysissa havainnoidaan 

tarkasti tutkimusaineistoa. Tässä tutkielmassa on keskusteluanalyysin piirteiden 

mukaisesti ensin litteroitu havainnointiaineisto, jotta voidaan kiinnittää tarkasti 

huomiota tutkittavien keskusteluihin, toimintaan sekä ympäristöön. Litterointia 

käytetään apuvälineenä, jonka avulla voidaan huomata aineisosta yksityiskohtia, 

joita pelkkää tallennetta katsoessa tai kuunnellessa ei välttämättä huomaa. 

(Vatanen, 2021.)   

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa analyysin tapana on ollut aineistolähtöinen 

analyysi, jonka mukaan kerättyä aineistoa kategorisoidaan ja teemoitellaan. 

Kategorisoinnin avulla aineistoa jaettiin erilaisiin teemoihin, joiksi lopulta 

muodostuivat kielet osana esiopetusryhmän arkea, katsomukset osana 

esiopetusryhmän arkea, lasten kokemukset eri maista sekä kuuluvuuden tunne 

esiopetuksen arjessa. Teemoittelussa tutkimusaineistosta pyritään etsimään 

tutkimusongelman kannalta keskeiset aiheet eli teemat. Kun aineisto on 

analysoitu teemoittelemalla, on yleistä, että tutkimusraportissa käytetään 

aineisokatkelmia eli sitaatteja (Kallinen & Kinnunen, 2021).  Tässä pro gradu -

tutkielmassa on viitattaan havainnointiaineistoon sitaatein. Kappaleessa 

”Tutkimustulokset ja niiden analyysi” viittaan lasten keskusteluihin, joita poimin 

havainnointiaineistosta. Tässä tutkimusraportissa kommentit eritellään nimillä 

sitaattien alussa. Jokaisen lapsen nimi on muutettu tätä tutkimusraporttia varten. 

Muutetut nimet on etsitty samasta kieli- ja kulttuuritaustaisista nimistä, kuin 

kommentin esittänyt lapsi oikeasti oli.  

 

4.4 Lasten tutkiminen 

 

Ihmisiä tutkiessa, tutkijan tulee olla erityisen sensitiivinen eettisiä periaatteita 

pohtiessaan. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut eettiset periaatteet 

(2009), joihin kuuluu kolme kohtaa, joita jokaisen tutkijan tulee noudattaa: 1) 

tutkittavan ihmismääräämisoikeuden kunnioittaminen 2) vahingoittamisen 

välttäminen 3) yksityisyys ja tietosuoja. Myös lapsia tutkittaessa nämä kolme 

eettistä periaatetta tulee ottaa huomioon. Lasten osallisuus sekä heidän 

kuulemisensa on tärkeää ja se korostuu myös tässä Pro Gradu -tutkielmassa. 
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Lasten oikeuksia ja heidän erityisasemastaan erilaisissa tilanteissa perustelee 

YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä Suomen perustuslaki. Lisäksi tutkimusta 

ohjaa käsitykset siitä, mitä on lapsuus ja nuoruus. (Lagström ym., 2021.)  

 

Suomen lainsäädännön mukaan ei ole yleistä ohjetta siitä, kuka päättää lapsen 

osallistumisesta tutkimukseen. On todettu, että lapsen osallistuminen 

tutkimuksiin, kuuluu asioihin, joista lapsen huoltaja lain mukaan päättää. 

Perustuslain 6.3 § mukaan lapsia tulee kuitenkin kuulla ennen päätöksen tekoa. 

Lasten kanssa tulee keskustella tutkimukseen osallistumisesta, mikäli se on 

lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden mahdollista. Alle 18-vuotiaiden tutkimiseen 

tarvitaan siis huoltajan lupa, jonka lisäksi tarvitaan lapsen suostumus, ottaen 

huomioon hänen ikä- ja kehitystasonsa. Sekä tutkittavalle lapselle, että 

huoltajalle tulee antaa mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta, mikäli he niin 

toivovat. Ikä- ja kypsyysporrastuksessa voidaan ajatella olevan kaksi asetelmaa. 

Nämä ovat ikä, josta alkaen lapsella on oikeus kieltäytyä osallistumasta 

tutkimukseen ja ikä, josta alkaen heillä on itsenäinen oikeus päättää, haluavatko 

he osallistua tutkimukseen. Alaikäisten kypsyyttä tulee arvioida yksilöllisesti eikä 

pelkästään sen perusteella, kuinka vanha kyseinen lapsi on. (Perustuslaki 1999; 

Lagström ym., 2021.) 

 

Tutkimukset, jotka toteutetaan kouluissa ja päiväkodeissa, voidaan ajatella 

kuuluvan osaksi niiden omaa toimintaa. Tällöin tutkimukseen osallistuminen on 

määritelty koulutyöksi tai on voitu arvioida, että lapsella tai nuorella itsellään on 

oikeus päättää osallistumisesta tutkimukseen. Yleisesti eettisesti hyväksyttävää 

on, että myös lasten huoltajilta kysytään lupa tutkimukseen osallistumisesta. 

(Lagström ym., 2021.) 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin esiopetukseen osallistuvia alaikäisiä 

lapsia. Ennen tutkimuksen aloittamista, hain tutkimuslupaa Helsingin kaupungin 

kasvatuksen- ja koulutuksen toimialalta. Tutkimuksen toteuttamisesta oli 

etukäteen keskusteltu päiväkodin johtajan kanssa ja hänen kirjallinen lupansa 

tutkimukseen oli saatu.  Kun sain tutkimuslupapäätöksen Helsingin kaupungilta, 

loin tutkimuslupalomakkeen, jonka tarkoituksena oli avata tutkimukseni tarkoitus, 

tutkimustapa ja aineiston säilyttämisen aika sekä säilytystapa. Kävin 
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henkilökohtaisesti tutkimuslupalomakkeen läpi jokaisen vanhemman kanssa. 

Useimmissa tilanteissa myös tutkimukseen osallistuva lapsi oli läsnä. Koska osa 

vanhemmista ei puhunut suomea, lomake oli käännetty myös englanniksi. Lisäksi 

apunani keskusteluissa oli päiväkodin muuta henkilökuntaa tulkkaamassa 

keskustelua arabiaksi, venäjäksi sekä somaliksi. Tutkimusluvan sain 19 lapsen 

huoltajalta eli yhden lapsen huoltajat kieltäytyivät tutkimuksesta.  

 

Koska videoin lasten kommunikaatiota heidän eri toimissaan päivän aikana, 

lapset huomasivat ja kiinnittivät huomiota kameraan, joka kulki mukanani. Lisäksi 

he kiinnittivät huomiota vihkoon, joka kulki mukanani. Lasten kanssa keskusteltiin 

ikätasoisesti tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta, jos he itse esittivät kysymyksiä 

liittyen kameraan, jolla kuvasin tai siihen, miksi kirjoitan asioita vihkoon heidän 

leikkiessään. Jokaiselle lapselle annettiin mahdollisuus kieltäytyä esimerkiksi 

videoinnista. Lisäksi saatoin poistua paikalta havainnoimasta esimerkiksi leikkiä, 

jos huomasin, että leikkijät kaipasivat omaa rauhaa. Alle kouluikäisiltä lapsilta 

luvan saaminen tutkimuksen tekemiseen on läsnä koko tutkimuksen ajan, antaen 

heille mahdollisuuden kieltäytyä esimerkiksi videoinnista, vaikka he olisivat siihen 

edellisenä päivänä suostuneet. Saman on huomannut Harriet Strandell (1995) 

joka toteaa, että lapsilta ei voi kysyä lupaa tutkimukseen samalla tavalla kuin 

aikuisilta, vaan tutkimuslupaa tulee kysellä uudelleen tutkimuksen edetessä.  

 

4.5 Tutkijan rooli ja luotettavuus 

 
Pro gradu -tutkielmassani tutkin erityisesti lapsen omia kulttuuri-identiteettiin 

liittyviä havaintoja. Positiivinen samaistuminen omaan kulttuuriin on tärkeää jo 

lapsen ensimmäisinä vuosina ja ne lapset, jotka ovat positiivisesti samaistuneet 

sekä omaan että kansalliseen kulttuuriin arvostavat näitä molempia ollen niistä 

ylpeä. Tästä syystä koen tärkeäksi tutkia, mitä asioita lapset itse nostavat esille 

omasta ja vertaistensa kulttuuritaustoista, jotta voimme paremmin rakentaa tietoa 

tietyn lapsen oman identiteetin kehittymisestä. Pro Gradu -tutkielmani on 

etnografinen tutkimus, jolle tyypillistä on tarkkailla, kuvailla ja ymmärtää 

tutkimaansa kohdetta osallistumalla sen piirissä olevien ihmisten arkeen. 

Keskeistä etnografisessa tutkimuksessa on tutkijan osallisuus, reflektio sekä 

eettisyyden pohtiminen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2012). 
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Tutkielmassa noudatan Helsingin Yliopiston mukaan Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä eettisestä 

ennakkoarvioinnista ihmistieteissä. Näihin kuuluu muun muassa tiedeyhteisön 

tunnustamat toimintatavat eli rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus 

tutkimustyössä sekä tulosten arvioinnissa. Eettisten linjausten mukaan haen 

tutkimusluvan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.  

 

Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2012) mukaan tutkimuseettiset ongelmat 

voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, joista ensimmäiseen kuuluvat tutkimuksen 

tiedonhankintaan ja tutkittavien suojaan liittyvät kysymykset. Toinen luokka on 

tutkijan vastuu tutkimustulosten sovellutuksista. Eritysesti ihmisiin kohdistuvan 

tutkimuksen tekeminen edellyttää tutkijalta hyvän tutkimuskäytännön 

noudattamista (Saaranen-Kauppiinen & Puusniekka, 2012). Tutkielmassani 

kiinnitin erityistä huomiota havainnointitilanteisiin suunnittelemalla kyseiset 

tilanteet etukäteen. Koska havainnointi tapahtui lapsiryhmässä, jossa 

työskentelin, lapset ja ryhmän aikuiset olivat minulle tuttuja. Teimmekin 

työtiimimme kanssa suunnitelman ennen havainnointijakson alkua yhdessä niin, 

että havainnointini häiritsi ryhmämme normaalia arkea mahdollisimman vähän. 

Tarkoitus oli havainnoida lasten esille tuomiaan ajatuksia ryhmän ja 

kommunikaation näkökulmasta, ei niinkään yksilöllistää lasten ajatuksia. 

Tutkimuksen aikana tutkittiin lasten välistä keskustelua ja käyttäytymistä 

erityisesti siitä näkökulmasta, mitä lapset itse nostivat aiheesta esille. Lasten 

normaaliin arkeen ei tehty tutkimuksen takia muutoksia eikä heitä altistettu uusille 

ärsykkeille. 

 

Pro Gradu-tutkielmani on toteutettu noudattaen Tutkimuseettisen 

neuvottelukunnan luomaa ohjeistusta ”Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen 

eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa” (2019). 

Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen peruslähtökohtana pidetään tutkittavien 

henkilöiden luottamusta tutkijaan ja tieteeseen. On tärkeää, että olen tutkijana 

perehtynyt tutkittavien edustamaan ympäristöön, kulttuuriin sekä historiaan 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Tutkittavien arkiympäristö oli minulle 

jo tuttu työskennellessäni kyseisessä lapsiryhmässä. Tutkielmani aikana pidin 

huolen, että yleiset eettiset periaatteet, joita Suomessa noudatetaan kaikilla 



 

 35 

tieteenaloilla, toteutuivat. Näitä ovat tutkittavien henkilöiden itseisarvon ja 

itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, aineellisen ja aineettoman 

kulttuuriperinnön kunnioittaminen sekä tutkimuksen toteuttaminen niin, ettei 

tutkittaville henkilöille aiheudu riskejä, vahinkoja tai haittoja. Nämä eettiset 

periaatteet on laadittu ihmisiä tutkivien tutkijoiden tueksi, suojaamaan 

tutkimuksen kohteena olevia ihmisiä. Lainsäädännön ohella nämä säännöt 

ohjaavat ihmiseen kohdistuvaa tutkimusta (Tutkimuseettinen lautakunta, 2019).   

  

Eettisiä periaatteita tulee noudattaa aina ihmisiä tutkittaessa riippumatta 

tutkittavien iästä. Lapsen tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin 

kehitystään vastaavasti (Tutkimuseettinen lautakunta, 2019). Aineistonkeruu 

vaiheen aikana havainnoin esiopetusikäisiä lapsia, joten tutkimuksen tavoite ja 

tarkoitus oli tärkeää avata tarkasti huoltajille. Huoltajien lisäksi lasten kanssa 

käsiteltiin ikätasolle sopivasti tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustavat, kuitenkin 

niin, ettei lapsi kykene tiedollaan vaikuttamaan tutkimuksen tuloksiin. Jokaisen 

lapsen huoltaja sai tiedotteen sekä suostumusasiakirjan tutkimuksesta, joissa 

kävi ilmi tutkimuksen tarkoitus, ajankohta, toteutustapa, aineiston säilyttäminen 

ja tietojen käsittely sekä tieto tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta. 

Koska osa huoltajista ei puhunut suomea, tiedote ja suostumuslomake käännetiin 

englanniksi. Lisäksi päiväkodin monikielinen ohjaaja oli apuna tulkkaamassa 

arabiaksi ja somaliksi sekä esiopetusryhmän lastenhoitaja apuna tulkkaamassa 

venäjäksi. Jokaisella tutkimukseen osallistuvan lapsen vanhemmalla oli oikeus 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan luoman ohjeistuksen ”Ihmiseen kohdistuvan 

tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi 

Suomessa” (2019) mukaan kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta tai 

keskeyttää osallistuminen myös kesken tutkimuksen sekä saada lisää tietoa 

tutkimuksen sisällöstä, henkilötietojen käsitellystä ja tutkimuksen käytännön 

toteutuksesta. Tutkimukseen osallistumiseen antoi lopulta luvan 19 lapsen 

huoltajat ja yhden lapsen huoltajat kieltäytyivät tutkimuksesta. Näin ollen yhden 

tämän esiopetusryhmän lapsen keskusteluja ei ole otettu huomioon tässä 

tutkielmassa.  

 

Pro Gradu -tutkielmassani ei tulkita tutkimukseen osallistuvien henkilötietoja. 

Henkilötiedot kerättiin ainoastaan tutkimuksen suostumuslomakkeessa, jonka 
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tutkittavien huoltajat täyttivät. Suostumuslomakkeet tullaan hävittämään 

asianmukaisesti tutkielman valmistuttua (arviolta syksyllä 2021). Myöskään 

päiväkodin nimeä ei tutkielmassa mainita. Havainnoinnissa käytettiin 

mahdollisuuksien mukaan apuna videointia. Videomateriaali ja muu 

havainnointimateriaali säilytetään havainnoinnin alkamisesta (maaliskuu 2021) 

tutkielman valmistumiseen saakka (syyskuu 2021) tutkijan tietokoneella 

salasanojen takana.  

 

Koronapandemian takia tutkimuksissa oli pidettävä huoli siitä, ettei tutkimuksesta 

aiheutunut ylimääräistä altistumisriskiä tutkimukseen osallistuville. Työskentelin 

itse kyseisessä ryhmässä erityisopettajana, joten uusia ja ylimääräisiä kontakteja 

lapsille ei havainnoinnista syntynyt. Tutkimuksen tekemisestä olin sopinut 

päiväkodinjohtajan kanssa.  
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5 Tutkimustulokset ja niiden analyysi 
 
Tämän tutkielman tutkimusaineisto on kerätty helsinkiläisessä 

esiopetusryhmässä kevään 2021 aikana. Päiväkoti, jossa esiopetusryhmä on, 

sijaitsee Helsingissä alueella, jossa asuu paljon monikielisiä perheitä. Kyseisessä 

esiopetusryhmässä oli 20 lasta, joista 19 osallistui tutkimukseen. Tutkimukseen 

osallistuvista lapsista 16 puhui äidinkielenään jotain muuta kuin suomea. Lisäksi 

yksi lapsi puhui kotonaan sekä suomea että ranskaa. Esiopetusryhmän arjessa 

omat kotikielet näkyivät ja kuuluivat arjessa. Saman kieliset lapset puhuivat 

keskenään omalla äidinkielellään ja välillä myös opettajajohtoisesti lapset 

auttoivat toisiaan esimerkiksi ymmärtämään annettuja ohjeita kääntämällä ne 

suomesta omalle äidinkielelleen. Lasten äidinkielillä oli suomen kielen rinnalla 

vahva asema, ja kielet saivat kuulua arjen kaikessa toiminnassa. Suomea 

pyydettiin puhumaan yhteisissä hetkissä sekä leikkitilanteissa, joissa oli läsnä 

lapsia useasta eri kielitaustasta.  

 

Lasten kulttuuritaustat näkyivät esiopetuksen arjessa muutenkin. Suomalaisten 

juhlapyhien lisäksi huomioitiin myös lasten katsomuksia ja niiden juhlia. 

Esimerkiksi Ramadanin ja Eid-juhlan aikaan esiopetusryhmää koristi juhlan 

mukaiset askartelut samalla tavalla kuin esimerkiksi joulun aikaan. Ryhmän 

kulttuurinen moninaisuus näkyi myös lasten pukeutumisessa, leluissa ja muissa 

tavaroissa, joita he esiopetukseen toivat. Lisäksi moninaisuutta oli havaittavissa 

myös päiväkodin työntekijöissä ja myös työntekijöiden omat äidinkielet kuuluivat 

vahvasti esiopetuksen arjessa.  

 

Esiopetusryhmässä näkyi selkeästi se, että lapset ovat tottuneet kulttuurisesti 

moninaiseen ympäristöön. Lasten keskusteluissa näkyi vahvasti kiinnostus 

erilaisiin kulttuureihin ja myös aikuisten taustoja kysyttiin mielellään. Kysymyksiä 

esitettiin ihonväriin, katsomukseen tai muuhun taustaan katsomatta kaikille ja 

kysymyksiä esittivät tasapuolisesti kaikki lapset. 

 

Aineisto kerättiin havainnoimalla lasten keskinäistä vuorovaikutusta 

esiopetuksen arjessa esimerkiksi ruokailujen, siirtymien ja lasten omavalintaisten 

leikkien aikana. Havainnoinnissa apuna käytettiin havainnointimuistiinpanoja 
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sekä videointia. Havainnointiaineiston perusteella jaoin ja teemoittelin lopulta 

aineiston neljään isompaan ryhmään, joiden kautta lähdin analysoimaan 

aineistoani. Nämä neljä teemaa ovat kielet, katsomukset, eri maat sekä 

kuuluvuuden tunteen näkyminen esiopetuksen arjessa.   

 

Tämä pro gradu -tutkielma on nimetty suoralla aineistoviittauksella. ”Käsi ylös 

kaikki, jotka on muslimei” lause kuvasti mielestäni erityisen hyvin tämän 

tutkielman havainnointiaineistossa esille nousseita teemoja.  

Havainnointiaineiston perusteella lapset keskustelivat, pohtivat ja kyselivät 

toisiltaan kiinnostuneina toistensa kulttuurillisista- ja kielellisistä taustoista sekä 

hakivat paikkaansa ryhmässä samaistuen toisiin lapsiin.  

 

5.1 Kielet osana esiopetusryhmän toimintaa 

 

Ensimmäinen teema, joka havainnointiaineistosta nousi esille, oli erilaiset kielet 

lasten kommunikaatiossa esiopetusryhmän arjessa. Monikulttuurisessa 

esiopetusryhmässä lasten äidinkielet kuuluvat ja näkyvät. Ryhmässä, jossa 

suoritin havainnoinnin lapsilla oli yhteensä 11 eri äidinkieltä: suomi, viro, venäjä, 

ranska, somali, arabia, inguusi, dari, vietnam, urdu sekä turkmeeni. Lasten 

äidinkieliä kuului eniten lasten omaehtoisessa toiminnassa, erityisesti erilaisissa 

leikeissä. Havaintojeni mukaan lasten äidinkielistä kuului eniten niitä kieliä, joiden 

puhujia oli ryhmässä enemmän tai joita joku esiopetuksen henkilökunnan jäsen 

puhui. Havainnointiaineistosta erityisesti nousee esiin venäjän, ranskan ja 

somalin kieli, joita puhui myös joku henkilökunnan jäsen lapsen lisäksi. Näitä 

kieliä kuului esiopetuksen arjen jokaisessa tilanteessa, erityisesti leikeissä ja 

ulkoilussa, jossa saman kieliset lapset keskustelivat helposti keskenään omalla 

äidinkielellään. Esiopetusryhmässä työskentelevä lastenhoitaja puhui 

äidinkielenään venäjää, ja havaintojeni mukaan venäjänkieliset lapset kääntyivät 

helposti ongelmatilanteissa kyseisen lastenhoitajan puoleen.  

 

Samaa äidinkieltä puhuvia lapsia on ryhmässä vain muutama ja yleisesti 

kommunikaatiokielenä toimi suomi ja osittain myös englanti lasten keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa. Oman äidinkielen käyttö näkyi erityisesti silloin, kun suomen 

ymmärtäminen oli vaikeaa ja puuttuvaa sanaa tapailtiin omalla äidinkielellä tai he 
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kertoivat, mitä joku sana tarkoittaa omalla äidinkielellään. Lisäksi samaa 

äidinkieltä puhuvat lapset saattoivat pyytää apua toisiltaan ymmärtämisen tueksi. 

Myös Eerola-Pennanen (2013) huomasi tutkimuksessaan, että omaa äidinkieltä 

käytettiin erityisesti, kun autettiin toista samaa kieltä puhuvaa lasta 

kommunikaatiossa ja suomen kielen kanssa.  

 

Eerola-Pennanen (2013) toteaa omassa tutkimuksessaan, että lapset, joiden 

äidinkieli ei ollut suomi, toivat esille omaa kielitaitoaan enemmän. Usein he toivat 

oman äidinkielensä lisäksi esiin jonkun muunkin kielitaidon (Eerola-Pennanen, 

2013). Omassa havainnointiaineistossani tämä nousi myös esille. Lapset, joiden 

äidinkieli oli suomi, kokivat, että olivat muissa asioissa taitavampia ja toivat esille 

enemmän muita piirteitään ja taitojaan, kuin kielellistä osaamista. Moni lapsi, 

jonka äidinkieli oli muu kuin suomi, osasi useampaa kieltä ja he toivat sen myös 

arjessa systemaattisesti esille. Useimmat lapsista osasivat hyvin englantia, 

johtuen luultavasti mediasta, jossa monet lasten katsomat ja kuuntelemat videot 

ja kappaleet ovat englanniksi. Lisäksi osa lapsista osasi kieltä, joka oli lähellä 

heidän omaa äidinkieltään. Esimerkiksi ryhmän turkmeenia puhuva lapsi puhui 

jonkun verran myös arabiaa sekä inguusin kieltä puhuva lapsi puhui venäjää.  

 

Mielenkiintoinen havainto liittyy lasten mielenkiintoon erilaisia kieliä kohtaan. 

Moni lapsi näennäisesti koki tärkeäksi oman äidinkielensä esille tuomisen 

erilaisissa yhteyksissä. Erityisen paljon lapset yrittivät opettaa äidinkieltään 

toisilleen ja myös ryhmän aikuisille. Alla esimerkki kahden lapsen leikin ohessa 

käydystä keskustelusta:  

 

Nele: ”Osaaks sä hei viron kielt?” 

Adeline: ”En, mä osaan kyl ranskaa.” 

Nele: ”Okei, mä osaan eesti keelt eli viroo. Haluuks arvata et minkä viikonpäivän 

mä sanon viroks ja sit sä voit sanoo sen suomeks.” 

 

Samankaltaisia keskusteluita löytyy havainnointiaineistosta useampi. Useassa 

keskustelussa esiin nousi myös pohdintoja siitä, koska lapsi voisi opettaa koko 

ryhmälle omaa äidinkieltään samalla tavalla kuin suomea opetetaan 

esiopetusryhmän arjessa.  
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Alisha: ”Ope, koska mä saan opettaa teil bangladeshin kieltä, kun oot luvannu?” 

 

Esiopetusryhmän lapset tiesivät pääosin toistensa äidinkielet, erityisesti 

sellaisten lasten äidinkielet olivat tiedossa, joita kuului muutenkin esiopetuksen 

arjessa. Ryhmässä oli toimintakauden alussa keskitytty tervehdyksiin eri 

äidinkielillä, ja osa tervehdyksistä oli jäänyt erityisesti lasten mieleen. Lapsia, 

jotka puhuivat suomea heikosti tai eivät olleet puhuneet suomea esiopetuksen 

alussa, lähestyttiin helposti kyseisen lapsen äidinkielen tervehdyksellä.  

 

Vaikka lasten äidinkielillä olikin isoin ja näkyvin merkitys havainnointiaineistossa, 

lapsilla oli myös selkeää kiinnostusta muihinkin kieliin. Tämä näkyi erityisesti 

musiikkitoiveilla, joita aikuisilta pyydettiin. Lisäksi koulusta saapunut kysely 

ensimmäisestä opiskeltavasta vieraasta kielestä sai lapset kiinnostumaan 

enemmän jo aikaisemmin kiinnostaneesta englannista, kuin myös ruotsista. 

Lisäksi espanjan kieli nousi esille muutaman kappaleen kautta, joita ryhmässä 

paljon kuunneltiin.  

 

Lapset olivat selkeästi kiinnostuneita eri kielistä, sillä ne nousivat isoimpaan 

rooliin havainnointiaineistossa. Kielillä ja erityisesti lasten eri äidinkielillä oli iso 

rooli esiopetusryhmän arjessa niin lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa kuin 

myös aikuisjohtoisessa toiminnassa. Ryhmässä harjoiteltiin esimerkiksi 

tervehdyksiä kaikkien lasten äidinkielillä ja kuunneltiin Lukulumo-sovelluksesta 

satuja eri kielillä. Kun erilaiset kielet olivat niin vahvasti läsnä esiopetuksen 

kaikessa arjessa, näkyi niiden iso merkitys myös lasten välisessä 

kommunikaatiossa.  

 

5.2 Lasten käsityksiä omasta ja toisten katsomuksista 

 

Esiopetusryhmässä, jossa suoritin havainnoinnin, eri katsomuksista ja 

uskonnoista korostui erityisesti islamin uskonto, johtuen luultavasti siitä, että 

tämä oli ryhmässä valtauskonto. Katsomuksista käytiin erityisen paljon 
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keskustelua ruokailun yhteydessä, jolloin korostui se, mitä kukakin syö. Alla 

esimerkki keskustelusta, joka käytiin ruokapöydässä: 

 

Alisha: ”Joskus bangladeshilaiset on muslimi. Me ei saada syödä possua. ” 

Laila: ”Miksi?” 

Alisha:” Muslimit ei saa syödä possua ja mä oon muslimi. ” 

 

Erilaiset katsomukset nostivat eniten keskustelua erilaisuuden näkökulmasta. 

Lapsia erityisesti kiinnosti tapojen eroavaisuudet ja se, mihin kukakin uskoo. 

Monessa keskustelussa korostuu erityisesti juuri se, että toiset saavat syödä 

sianlihaa ja toiset eivät saa. Yhdessäkään keskustelussa ei kuitenkaan noussut 

esiin oikea syy, vaan lasten välisissä keskusteluissa korostui erityisesti se, että 

lapsen perheen katsomus on islam, jolloin sianlihaa ei saa syödä.  

 

Eri katsomukset tulivat ilmi myös erilaisista juhlista ja niihin liittyvistä perinteistä 

keskusteltaessa. Havainnointiajankohtaani osui pääsiäinen, ramadan, Eid-juhla 

sekä noruz-juhla, joka on perinteinen persialainen uudenvuodenjuhla.  

Pääsiäinen näkyi lasten puheissa lähinnä satuolentojen ja pääsiäismunien 

kautta, katsomuksellista näkökulmaa pääsiäiseen lapsilla ei näyttänyt olevan. 

Ramadania ja Eid-juhlaa käsiteltiin ryhmässä huhti-toukokuussa paljon 

päiväkodin monikielisen ohjaajan toimesta. Noruz-juhlasta eräs lapsi kertoi oma-

aloitteisesti seuraavasti:  

 

Osman: ”Me juhlittiin meidän uutta vuotta lauantaina. Meil oli noruz. Sillon me 

syötiin kakkua ja sitten me lapset saatiin lahjat ja mä sain semmosen kauko-

ohjattavan rekan.” 

 

Eid-juhlan lähestyminen toukokuussa aiheutti paljon keskustelua lasten 

keskuudessa, erityisesti siitä näkökulmasta, mitä missäkin perheessä syötiin ja 

kuinka paljon sukulaisia oli tulossa juhlan takia kylään. Eräässä ruokapöydässä 

viisi lasta keskusteli Eid-juhlasta pitkään. Neljä pöydässä olevista lapsista juhli 

perheidensä kanssa Idiä, mutta yksi lapsista ei ollut koskaan edes kuullut koko 

juhlasta. 
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Osman: ”Meil on sit monta päivää juhlia ja saadaan kolme päivää vaan syödä 

karkkia ja muit herkkuja.” 

Rasmus: ”Tosi epistä et sul on nii mont karkkipäivää, ku mul on vaa yks.” 

 

Erilaiset katsomukset kiinnostivat lapsia ja juhlapyhien juhlinta nousi 

keskusteluista jonkun verran. Erityisen kiinnostuneita muiden katsomuksista oli 

lapset, joiden katsomus oli islamin uskonto. He myös kertoivat omasta 

uskonnostaan verrattain enemmän kuin muut lapset. Islaminuskosta nostettiin 

myös esille asioita, joita oli kuultu omilta vanhemmilta ja joihin lapsi mahdollisesti 

kaipasi vahvistusta muilta lapsilta. Alla esimerkki tällaisesta keskustelusta: 

 

Nada: ”Minä olen muslimi. Käsi ylös kaikki jotka on muslimei! Muslimeil on nyt 

jihab vai mitä?” 

 

Edellisessä keskustelussa pöydän äärellä istui muitakin islamin uskoisia lapsia, 

mutta he eivät tienneet sanan jihab merkitystä tai eivät olleet sitä ikinä edes 

kuulleet, mutta usea lapsi nosti kätensä ylös kysyjän innoittamana. Lisäksi lasten 

keskusteluista nousi esille erilaiset käsitykset olemassa olevasta jumalasta. Eri 

uskonnoissa esiintyviä jumalia vertailtiin toisiinsa ja lähes kilpailtiin, mikä 

jumalista oli parempi: 

 

Anna: ”Asuuko Jumala avaruudessa?” 

Osman: ”Allah on ainaki supersankari ja se osaa taikoo” 

Anna: ”Jumala onki taikuri ku se osaa tehä mitä vaa” 

Osman: ”Nii osaa kyl Allahki!” 

 

Yleisesti havainnointiaineistosta huomasin, että lapset osasivat kertoa vain hyvin 

vähän omasta uskonnostaan tai katsomuksestaan. Islaminuskoisia oli ryhmässä 

prosentuaalisesti eniten, joten kyseisen uskonnon piirteet nousivat 

havainnointiaineistosta esille eniten. Muista uskonnoista ei oikeastaan noussut 

keskusteluja ollenkaan. Kristinuskoon liitetty Jumala mainittiin muuttamalla 

havainnointikerralla, mutta sekin vasta sitten, kun esimerkiksi Allahista oli jo 

puhuttu. Suomalaisessa yhteiskunnassa katsomusten monimuotoisuus on tällä 

hetkellä suurempaa kuin koskaan aiemmin. Lähivuosina katsomuskasvatusta 
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yritettiin selkeästi siirtää yksityiselämään kuuluvaksi asiaksi. Kuitenkin 

väestörakenteen muuttuminen on tuonut erilaiset katsomukset niin näkyväksi 

osaksi yhteiskuntaa, että sitä ei voi jättää huomiotta kasvatus- ja 

opetuskäytäntöjä kehittäessä (Kallioniemi, 2014). Kallioniemen (2014) mukaan 

uskontoihin ja katsomuksiin liittyvät asiat tulevat ilmi oppilaitosten arjessa niin 

monessa eri asiassa, ettei niiden käsittelyä voi jättää pelkästään 

uskonnonopetuksessa tapahtuvaksi. Tämä korostuu myös tämän tutkielman 

havainnointiaineiston perusteella esiopetuksessa, jossa erilaisista katsomuksista 

ja uskonnoista käytiin keskustelua pääasiassa esimerkiksi ruokapöydässä.  

 

5.3 Lasten kokemukset eri maista ja niiden kulttuurillisista 

ominaisuuksista 

 

Kun puhutaan maahanmuuttajista, monikulttuurisuudesta tai kieli- ja 

kulttuuritaustaisista lapsista, käytetään usein myös termiä kotoutuminen. Se, että 

lapsi ja lapsen perhe kotoutuu uuteen ympäristöön, he tarvitsevat tukea ja 

ymmärrystä valtakulttuurin omaavilta. Kulttuuriperintökasvatuksella voi olla iso 

rooli lapsen kotoutumiseen. Suomalaisesta kulttuurista olisi erityisen tärkeää 

korostaa tapahtumia, kulttuurin piirteitä tai ominaisuuksia, jotka yhdistävät kaikkia 

Suomessa asuvia ihmisiä heidän taustoistaan riippumatta. Tällöin yhteisön 

uuden jäsenen on helpompi löytää kahdesta eri kulttuurista samankaltaisia 

asioita ja samaistua niihin. (Saukkonen, 2014.) 

 

Tässä tutkielmassa lapset kertoivat havainnointiaineistossa erilaisia tarinoita ja 

havaintoja maista, joista he, heidän vanhempansa tai heidän isovanhempansa 

olivat lähtöisin. Osa tarinoista oli lasten itse kokemia, kun taas osa oli sellaisia, 

joita lapset olivat kuulleet vanhemmiltaan. Sen lisäksi lapset keskustelivat paljon 

muihin lapsiin tai esiopetuksen aikuisiin jollain tavoin liittyvistä maista. Osa 

tarinoista liittyi kulttuuriperintöön, joka oli perheen mukana kulkeutunut Suomeen 

ja nykyiseen kotiympäristöön. Useat tarinat liittyivät ruokaan. Lapset kertoivat 

omista lempiruoistaan sekä vertailivat oman kotimaansa ja Suomen 

ruokakulttuureja. Havainnointini aikana Helsingin kaupungilla sattui olemaan 

afrikkalaisen ruoan teemaviikko, joka herätti lapsissa erilaisia keskusteluita: 
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Osman: ”Eskarissa tai mun päiväkodissa ei ole ikinä ennen ollu afrikkalaista 

ruokaa. Olisi kiva, jos olisi enemmänki. Tuoksuu herkulliselta!”  

 

Julius: ”Onneks se afrikkahomma on ohi. Tykkään paljon enemmän täst meijän 

suomalaisesta ruoasta.” 

 

Ruokakulttuurin lisäksi lapset toivat esille erityisesti kotimaansa musiikki- ja 

tanssikulttuuria. Havainnointini aikana oli useampi kerta, kuin lapsi halusi soittaa 

oman kotimaansa musiikkia esimerkiksi YouTubesta ja opettaa oman 

kulttuurinsa tanssia muille lapsille ja aikuisille. Tämä oli havainnointiaineistoni 

kohta, jossa myös kantasuomalaislasten oma kulttuuritausta tuli vahvasti esille 

heidän toivoessaan erityisesti suomalaisia kappaleita. Esiopetusryhmässä 

vieraili viikoittain monikielinen ohjaaja, joka piti lapsille pienryhmähetkiä, joilla 

käsiteltiin nimenomaan erilaisia kieleen ja kulttuuriin liittyviä asioita. Eräällä 

havainnointikerralla videoin lapsia, jotka osallistuivat tähän pienryhmäkertaan. 

Lapset olivat monikielisen ohjaajan johdolla kuunnelleet erilaisia kappaleita 

monella eri kielellä ja hetken jälkeen lapset saivat itse toivoa kappaleita ja tanssia 

niiden tahtiin. Tässä erityisesti korostui suomalainen kulttuuri suomenkielisten 

kappaleiden kautta. Muuten suomen kieli ja kulttuuri tuli oikeastaan esiin vain 

opettajan tai muun aikuisen johdolla. 

 

Videossa bengalia äidinkielenään puhuva Alisha oli toivonut suomenkielisen 

kappaleen, joka alkaa soimaan. 

Alisha: ”Sitte mä oon kuunnellu tätä kotona, ei saa naura.” 

Anna: ”Hei voitko tän jälkeen kirjottaa sinne Suomi. Haluisin nähä mitä laului siel 

on. 

 

Annan toive toteutettiin hänen pyynnöstään. Tätä ennen oli kuunneltu kappaleita 

muun muassa bengaliksi, somaliksi sekä venäjäksi. Kappaleet oli haettu 

YouTubesta nimenomaan maan nimellä hakemalla, johon Anna viittasi 

pyynnöllään.  
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Moni esiopetusryhmän lapsista oli ainakin vieraillut maassa, josta hänen 

lähisukulaisensa olivat muuttaneet Suomeen, ja monella asui vielä sukulaisia 

kyseisissä maissa. Lapset kertoivat erilaisia tarinoita ja muistoja liittyen näihin 

maihin. Niin kuin jo aikaisemmin mainitsin, moni näistä tarinoista liittyi ruokaan 

kuten esimerkiksi seuraava aineistopätkä: 

 

Adeline: ”Mun isä on ranskalainen ja kun me oltiin mun serkkujen luona siellä 

kylässä, mun täti teki niin hyvää ruokaa, että mä söin ihan kaiken. Haluisin pian 

taas mennä sinne uudestaan.” 

 

Kuten myös ylemmästä, myös muista lasten kertomista jutuista voi huomata 

haikeuden sävyn. Moni lapsi kertoi, ettei ole päässyt pitkään aikaan 

matkustamaan itselle tärkeään maahan esimerkiksi koronan takia. Yhdellä 

havainnointikerralla eräs lapsi pyysi, että saisi näyttää kartasta muille lapsille 

maan, josta hän oli muuttanut Suomeen, koska hänellä oli sinne ikävä: 

 

Osman: ”En oikeen muista miltä se näyttää, ku en ole nähny sitä Afganistania 

pitkästä aikaa. Siks halusin nähä sen kuvan tuolta Mä olen muuttanut sieltä jo 

kolme vuotta sitten.” 

Rasmus: ”Ai tuolta hiekkakaupungista?” 

 

Kuten ylemmästä esimerkistä voi huomata, lapset olivat kiinnostuneita toisten 

lasten taustoista ja muita lapsia kuunneltiin mielenkiinnolla, kun he kertovat 

jotain, joka liittyi heidän kulttuuri- tai kielitaustaansa. Lapset esittivät toisilleen 

avoimesti kysymyksiä kokemuksista ja halusivat mielellään kuulla lisää toisten 

lasten taustoista.  Myös ryhmän aikuisten taustat kiinnostivat lapsia kovasti. 

Kiinnostus aikuisten taustoihin nousi esiin erityisesti kahdella 

havainnointikerralla, kun ryhmään saapui lapsille ennestään vieras sijainen. 

Molemmilta sijaisilta kysyttiin heidän kotimaataan sekä kieltä, mitä he puhuivat. 

 

Nada: ”Mitä kieltä sä puhut kotona?” 

Sijainen: ”Suomea mä puhun.” 

Nada: ”Ai miksi?” 
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Sijainen: ”Koska oon syntyny Suomessa ja mun vanhemmat opetti mulle 

suomea. Mitäs kieltä te sit puhutte?” 

Nada: ”Mä puhun turkmeeni!” 

Maya: ”Ja mäki.” 

 

Ylemmässä keskustelussa toinen lapsista ei äidinkieleltään oikeasti puhunut 

turkmeenia, mutta jostain syystä vastasi kuitenkin saman vastauksen kuin toinen 

lapsi. Tähän havaintoon palaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

5.4 Kuuluvuuden tunteen tärkeys esiopetuksen arjessa 

 

Ryhmässä, jossa on paljon lapsia eri kulttuuri- ja kielitaustoista, kulttuurinen 

moninaisuus on itsestäänselvyys ja arkipäivää lapsille. Havainnointiaineistostani 

ei nouse esille esimerkiksi kiusaamista liittyen toisen kulttuuritaustaan, kieleen tai 

ihonväriin. Ryhmän lapset tuntuivat hyväksyvän jokaisen lapsen omana itsenään 

kulttuuri- tai kielitaustasta huolimatta. Monikulttuurisuutta tunnuttiin pitävän 

tietynlaisena itsestäänselvyytenä ja muiden erilaiset taustat olivat osa luontaista 

keskustelua päivittäin. Lasten vuorovaikutuksesta nousi kuitenkin esille ristiriita, 

joka liittyy vahvasti kieli- ja kulttuuritietoisuuteen. Viidestä havainnointihetkestä 

nousi esille lapsen huoli tai suru siitä, ettei toisen kanssa ollut yhteistä kieltä tai 

ymmärtäminen oli heikon kielitaidon takia haastavaa. Tämä tuli esille sekä 

suorasti, että epäsuorasti. Epäsuorasti epävarmuus toisen ymmärtämiseen nousi 

esimerkiksi eräästä barbieleikistä: 

 

Emilia: ”Sopiiko et tää puhu afrikkaa ja englantia ja sopiiks et se puhu ranskaa ja 

se ei sit ymmärtäny näitä?” 

Adeline: ”Sopiiko et sä tulit mun kylään, sä et sit ymmärtäny mua mut sä halusit 

olla tän kaa silti?” 

Emilia: ”Sopiiks et tää ymmärs vähä suomee? Tää usei ymmärs tätä kieltä.” 

 

Se ettei tullut ymmärretyksi tai ettei ymmärtänyt jotain toista, näkyi 

havainnointiaineistossa useasti suoraan erilaisissa keskusteluissa. 

Ristiriitatilanteita aiheutti se, että keskustelussa oli esimerkiksi kaksi lasta, jotka 
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puhuivat keskenään samaa äidinkieltä, jolloin kolmas toiminnassa mukana ollut 

lapsi ei ymmärtänyt, mistä keskusteltiin. Tämä aiheutti usein sen, että 

ulkopuoliseksi jäänyt lapsi kommentoi joko suoraan muille, ettei ymmärrä tai lähti 

hakemaan aikuisen apua tilanteeseen. Myös ryhmässä paljon kuultu englannin 

kieli aiheutti sitä osaamattomissa lapsissa harmia, mutta havainnointiaineistosta 

on havaittavissa myös kova innostus englannin kieltä kohtaan.  

 

Barbieleikistä, josta myös yllä oleva havainto on, oli huomattavissa myös, että 

jotain tiettyä kieltä leikittiin osaavan, jotta lelut voisivat keskustella keskenään 

toisen lapsen omalla äidinkielellä. Seuraavassa esimerkissä samat lapset, kuin 

ylemmässä esimerkissä, käyvät keskustelua leikin ohella. Suomea 

äidinkielenään puhuva Emilia ja ranskaa äidinkielenään puhuva Adeline kävivät 

seuraavan keskustelun: 

 

Emilia: ”Leikisti tää on ranskaa (keskustelua omakeksityllä kielellä)” 

Adeline: ”Tää tarkotti et anteeks et mul ei oo vaatteita.” 

 

Havainnointiaineistossa tämä oman kielen keksiminen näyttäytyy selkeänä 

haluna osata myös jotain muuta kieltä kuin esiopetuksessa käytettävää suomen 

kieltä. Erilaiset kielet ja niiden osaaminen koettiin kyseisessä esiopetusryhmässä 

rikkautena ja asiana, josta sai ja piti olla ylpeä. Siksi havaittavissa oli myös 

kateutta ja myös surua erityisesti suomea äidinkielenään puhuvissa lapsissa, että 

laajempi kielitaito puuttui. Yksi näistä suomea äidinkielenään puhuvista lapsista, 

Anna, oli pyytänyt useasti, että esiopetuksessa harjoiteltaisiin joku päivä 

englantia. Yhtenä iltapäivänä ryhmän opettaja toteutti toiveen ja englantia 

harjoiteltiin helpon nimeämispelin avulla. Anna kuitenkin pettyi osaamisensa 

tasoon kovasti, kun ei oppinutkaan kieltä saman tien ja moni lapsi, joka puhui 

äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea, osasikin englantia jo hyvin.   

 

Lasten keskuudessa nousi esille myös suomen kielen osaaminen. Osa 

esiopetusryhmän lapsista kävi valmistavassa suomen kielen opetuksessa. 

Valmistavassa suomen kielen opetuksessa käyvät ne lapset, joilla ei ole 

tarvittavia suomen kielellisiä valmiuksia esiopetuksessa opiskeluun. Keskeistä 

opetuksessa on kielitaidon kehittäminen (Opetushallitus, 2017). Ryhmässä, jossa 
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tutkimus toteutettiin, valmistavaan suomen kieleen osallistuvat lapset olivat osa 

esiopetuksen muuta toimintaa normaalisti, mutta heillä oli päivässä yksi tunti 

enemmän suomen kielen opetusta.  Kuitenkin ryhmässä oli myös lapsia, joiden 

äidinkieli ei ollut suomi, mutta suomen kieli oli sen verran korkealla tasolla, ettei 

valmistavaa opetusta tarvittu tai lapsella oli kielenkehitykseen liittyvä tuen tarve, 

jolloin kielen opetus hoidettiin esimerkiksi puheterapiassa. Näiden lasten 

keskuudessa nousi esiin useamman kerran ihmetystä siitä, miksi he eivät pääse 

valmistavaan suomen kielen opetukseen, vaikka he eivät puhu suomea vielä 

täydellisesti. Lapset olisivat havaintojen mukaan kaivanneet vahvempaa suomen 

kielen erillistä opetusta esiopetuspäiviinsä. Eräs lapsi on kysynyt asiaa näin 

ryhmän opettajalta: 

 

Alisha: ”Miks mä en pääse opiskelee suomen kieltä, ku mä en oo suomalainen.” 

 

Yhdellä havainnointikerralla esille nousi myös lasten pohdintaa 

kansalaisuudesta. Usein kansalaisuus lasten puheissa yhdistettiin puhuttuun 

kieleen. Esimerkiksi yksi lapsista puhui arjessa paljon englantia, vaikka se ei ollut 

lapsen äidinkieli eikä hän sitä kotona myöskään kotikielenään puhunut. Osa 

ryhmän lapsista nimitti kyseisen lapsen ”englantilaiseksi”. Lapsia kyseiseen 

keskusteluun osallistui viisi, joista kolme oli syntynyt suomessa. Kuitenkin näistä 

lapsista vain yksi sanoi olevansa suomalainen, kun muut lapset totesivat 

kotimaansa olevan se, mitä kieltä he äidinkielenään puhuivat. 

 

Erityisesti havainnoinnin loppupuolella aineistosta esiin nousi ryhmälle 

uudenlainen havainto. Kuten aiemmin olen jo todennut, kulttuurien ja kielien 

moninaisuus oli läsnä vahvasti arjessa ja lasten keskusteluissa. Keväällä 

kuitenkin moni lapsista oli jo oppinut toisistaan paljon ja pääosin tiesivät toistensa 

äidinkielet ja paljon muuta liittyen lapsen kulttuuritaustaan. Aiemmassa 

kappaleessa kerroin aineisto-otteessa, kuinka sijaisen kanssa keskustellessaan 

toinen lapsista totesi äidinkielekseen saman, kuin toinen keskusteluun 

osallistunut lapsi, vaikka äidinkieli ei ollutkaan sama kuin toisella lapsella. Tätä 

näkyi edellisen havainnon lisäksi myös kahdella muulla havainnointikerralla. 

Kahdella muulla kerralla kaksi eri lasta väitti osaavansa puhua jotain tiettyä kieltä, 
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jota joku toinen ryhmän lapsi osasi myös. Seuraavassa aineistokatkelmassa 

esimerkki yhdestä tällaisesta keskustelusta: 

 

Nele: ”Tiiäks et mä osaan viroo ja me puhutaan sitä kotona mun emmen (äidin) 

ja siskon kaa!” 

Anna: ”Joojoo tiiän ja osaan määki viroo.” 

Nele: ”No etkä osaa.” 

Anna: ”Kyllä muuten osaan.” 

Nele. ”No kerro sit mitä tää tarkottaa (sanoo vironkielisen lauseen Annalle).” 

 

Yllä oleva keskustelu päättyi siihen, että Anna ilmoitti, ettei halua enää piirtää ja 

lähti näin ollen etsimään jotain uutta tekemistä itselleen. Annan ja Nelen 

keskustelusta oli huomattavissa ärtynyt sävy. Kuten tulosluvun alussa kerroin, 

osa lapsista toi todella paljon enemmän omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa esille 

verrattuna muihin lapsiin. Nele oli yksi näistä lapsista, joka toi omaa 

kieliosaamistaan ja perheensä kulttuurillista taustaa esille useimmalla 

havainnointikerralla. Annan vastauksista ja äänensävystä pystyi päättelemään, 

että samankaltainen keskustelu oli käyty jo ennenkin ja Anna kertoi osaavansa 

samaa kieltä kuin Nele päästäkseen keskustelusta pois. Nele tuntui olevan 

erittäin ylpeä omasta kieliosaamisestaan ja toi sitä siksi esille useaan otteeseen 

havainnointini aikana. Heidi Malinen toteaakin, että tutustuessa lasten osaamiin 

kieliin, tulisi ottaa vahvasti huomioon myös esiopetuksessa käytetty kieli ja 

tarkastella sitä samalla tavalla, kuin muita ryhmästä löytyviä äidinkieliä (Malinen, 

2019, 52). 

 

Yhteisen kielen puute tai tiettyyn kieliryhmään kuulumattomuus näytti aiheuttavan 

lapsissa mielipahaa samalla tavalla, kuin esimerkiksi yhteisistä säännöistä 

poikkeaminen. Ryhmän aikuisille kerrottiin herkästi, jos toinen lapsi ei 

ymmärtänyt tai joku lapsi puhui kielellä, mitä muut eivät ymmärtäneet. Ryhmässä 

vallitsi yleinen huoli siitä, jos joku ei ymmärtänyt mitä tapahtuu tai ei kuulunut 

ryhmään. Eniten lapset olivat huolissaan omasta kuuluvuuden tunteestaan, mutta 

myös ryhmän muista lapsista huolehdittiin. Paula Eerola-Pennanen (2013) 

toteaakin, että lasten kielitaidolla on merkittävä osa ryhmään kuulumisen 

tunnetta. Mikäli lapsen suomen kielen taito ei ole vielä sujuvaa, vaikuttaa se 
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automaattisesti sosiaalisten suhteiden luomiseen. Kuitenkaan yhteisen kielen 

puuttuminen ei näytä olevan este kommunikaatioon, sillä lapset voivat luoda itse 

omia kommunikaatiomenetelmiään. Toisaalta kielitaidon puute saattaa johtaa 

toisen lapsen sivuuttamiseen ja huomiotta jättämiseen (Eerola-Pennanen, 2013). 

Tämän huomasin myös omassa havainnointiaineistossani. Mikäli yhteistä 

ymmärrystä ei löytynyt, haettiin usein aikuinen apuun sekä käytettiin apuna kuvia 

tai esineitä (osoitettiin mitä tarkoitetaan), mutta toisaalta sellainen lapsi, joka ei 

puhunut suomea tai muuta yhteistä kieltä, jätettiin helpommin leikkien 

ulkopuolelle.  

 

Kuuluvuuden tunteen teeman voidaan ajatella olevan erityisen tärkeä, sillä 

positiivisen ilmapiirin luomisella ja ryhmään kuuluvuuden tunteella on merkitys 

erityisesti vähemmistötaustaisten lasten sopeutumiseen ja kotoutumiseen 

(Khalafaou, Garcia-Carrío & Vilardón-Gallegon, 2020). Yleisesti ottaen lapset 

samaistuvat ryhmän jäseniin ja käsittävät olevansa jonkun ryhmän jäseniä. On 

tärkeää, että jokainen lapsi saa positiivisen samaistumisen kokemuksia omasta 

kulttuuri- ja kielitaustastaan sekä kansallisesta kulttuurista. Kun lapselle 

annetaan tähän mahdollisuuksia, auttaa se häntä ymmärtämään omaa 

kulttuuriaan yhtenä muiden joukossa (Benjamin, 2014).  

 

5.6 Yhteenveto 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia asioita lapset 

tuovat esille omasta kulttuuritaustastaan esiopetuksen arjessa ryhmässä, jossa 

on paljon lapsia eri kulttuuri- ja kielitaustoilla. Tutkimus toteutettiin 

havainnointitutkimuksena ja havainnoinnissa käytettiin apuvälineenä videointia 

sekä muistiinpanoja. Havainnointia tehtiin maalis-toukokuussa vuonna 2021 

tilanteissa, joissa lapset kommunikoivat pääasiassa keskenään, kuten lasten 

omaehtoisen leikin aikana, ruokapöytäkeskusteluissa sekä siirtymätilanteissa.  

 

Havainnointiaineistosta nousi esiin neljä suurempaa teemaa, jotka olivat kielet, 

katsomukset, eri maat esiopetuksen arjessa sekä ryhmään kuuluvuuden 

tunteeseen liittyvät tekijät. Havainnointiaineistosta nousee lasten äidinkielien 

merkitys esiopetuksen arjessa. Äidinkielet kuuluivat vahvasti jokaisella 
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havainnointikerralla. Lasten omat äidinkielet kuuluivat erityisesti leikeissä, kun 

kaksi samaa kieltä puhuvaa lasta leikkivät yhdessä. Lisäksi lapset auttoivat 

toisiaan samojen äidinkielten kanssa, mikäli toinen lapsista ei ymmärtänyt tai 

osannut sanoa jotain tiettyä sanaa suomeksi. Lasten omia äidinkieliä kuului myös 

silloin, kun lapset opettivat toisilleen sanoja ja lauseita omilla äidinkielillään.  

 

Katsomukset nousivat esille havainnointiaineistossa eniten ruokakulttuurin ja eri 

juhlien kautta. Ruokapöytäkeskusteluissa lapset kiinnittivät huomiota siihen, mitä 

muut söivät ja erityisesti siihen, miksi joku sai syödä esimerkiksi sianlihaa ja joku 

toinen lapsi ei. Esimerkiksi sianlihan syömättömyyttä lapset perustelivat tiettyyn 

uskontoon kuulumisen takia. Toinen yleinen aihe, jossa katsomukset ja eri 

uskonnot nousivat esiin, oli tilanteet, joissa keskusteltiin eri juhlista. 

Havainnointijaksoon osui juhlista esimerkiksi pääsiäinen sekä Eid-juhla. Lapset 

olivat kiinnostuneita erilasista juhlista, mitä juhlimiseen kuului sekä siitä, minkä 

takia kaikissa katsomuksissa ei aina juhlita samoja asioita. Jonkun verran 

havainnointiaineistoista nousee esille myös eri jumalten vertailemista lasten 

keskuudessa.  

 

Kolmas teema, joka havainnointiaineistosta nousi esille, oli lasten kokemukset eri 

maista ja niiden kulttuurisista ominaisuuksista. Lapset kertoivat tarinoita ja 

havaintoja erityisesti maista, joista he tai joku heidän sukulaisensa, kuten 

isovanhemmat tai vanhemmat olivat muuttaneet Suomeen. Suurin osa lasten 

keskusteluista liittyi ruokakulttuuriin. Lapset kertoivat omista lempiruoistaan, joita 

söivät kotona ja vertailivat niitä esiopetuksessa tarjottuun ruokaan. Lisäksi eri 

maalaiset musiikit ja tanssin näkyivät esiopetuksen arjessa erityisesti 

YouTubesta soitettujen videoiden kautta.  

 

Isona osana havainnointiaineistoa oli lasten kuuluvuuden tunteen tärkeys. Lapset 

olivat huolissaan erityisesti yhteisen kielen puuttumisesta. Tämä näkyi 

epäsuorasti leikeissä, joissa erilaiset hahmot kävivät vuoropuhelua 

ymmärtämisestä ja siitä, miten joku ei osannut sitä kieltä, mitä toinen puhui. 

Yhteisen kielen puute näkyi myös suorasti erilaisissa lasten välisissä 

keskusteluissa, joissa joku ei tullut ymmärretyksi. Lasten keskuudessa näkyi 

myös halua osata suomea tai jotain muuta kieltä paremmin. Osa lapsista sai 
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valmistavaa suomen kielen opetusta, josta syystä lapsiryhmässä nousi esiin se, 

ettei kaikki päässeet mukaan näille suomen kielen tunneille, vaikka ei olisi 

osannutkaan suomea täydellisesti. Lasten huomattiin myös matkivan toisten 

lasten äidinkieliä ja myös valehtelevan omaa kielitaitoaan tai esimerkiksi 

uskontotaustaa saadakseen samaistuttua vertaiseensa.  
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6 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan useimmiten käsitteillä reliaabelius ja 

validius. Reliaabelius tarkoittaa sitä, että saatu tulos voidaan toistaa uudessa 

tutkimuksessa. Validius puolestaan arvioi, mittaako käytetty tutkimusmuoto juuri 

sitä, mitä on haluttukin tutkia. Näiden käsitteiden on perinteisesti katsottu 

kuuluvan määrälliseen tutkimukseen ja laadullisessa tutkimuksessa 

luotettavuutta pyritäänkin perustelemaan tarkkojen kuvausten avulla. Tällöin 

tutkija kuvaa tarkasti sitä, mitä missäkin tutkimuksen vaiheessa tapahtuu. 

Tutkijan tulee kuvata tutkimuksen vaiheet sekä mahdolliset tutkimukseen ja 

tutkimustuloksiin vaikuttaneet asiat. Tutkijan tulee lisäksi perustella, miten 

tutkimuksessa saadut tulkinnat ovat syntyneet. Luotettavuutta tulee arvioida koko 

tutkimusprosessin vaiheiden aikana. Näitä aiheita ovat aineiston hankkiminen, 

aineiston analyysi, johtopäätösten ja tulkintojen tekeminen, päättely ja 

tutkimustulosten luotettavuus ja pätevyys. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006, Hirsijärvi ym. 2015, Tuomi & Sarajärvi, 2013.) 

 

Aineiston hankinta on tärkeää suunnitella hyvin etukäteen. Tässä tutkielmassa 

havainnointi suunniteltiin etukäteen päättämällä etukäteen yhdessä 

esiopetusryhmän muun henkilöstön kanssa, koska havainnointi suoritettiin. 

Tutkimuksen tyyppi huomioiden, havainnointi kohdistettiin tilanteisiin, joissa 

tapahtui paljon lasten keskinäistä vuorovaikutusta, kuten lasten omaehtoisiin 

leikkitilanteisiin, ruokailuun tai siirtymätilanteisiin. Aineiston analyysin valintaan 

taas vaikuttaa se, minkälaiseen tutkimusongelmaan analyysilla halutaan vastata. 

Tässä tutkielmassa päädyttiin keskusteluanalyysiin, sillä tutkielmassa on 

havainnoitu erityisesti vuorovaikutusta ja keskusteluja. Keskusteluanalyysin 

piirteiden avulla tällaisesta aineistosta saa eniten tietoa ja yksityiskohtia esiin. 

Analyysin lisäksi luotettavassa tutkimuksessa aineistosta tehdään analyysin 

avulla erilaisia johtopäätöksiä. Johtopäätösten muodostamisessa on tärkeää 

huomata yhteys aiempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Johtopäätökset ja 

tulkinta voivat olla erilaisia riippuen tutkimustyypistä sekä ongelmanasettelusta. 

Tämän tutkielman luonteen mukaisesti johtopäätökset ovat tiivistyksiä 

tutkimuksessa esiin tulleista keskeisistä teemoista.  (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa arvioidaan tutkimuksen uskottavuutta ja 

luotettavuutta. Tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia ja tutkimuksessa 

käytetyillä menetelmillä on pystyttävä tutkimaan sitä, mitä oli tarkoitus tutkia ja 

käsitteiden on sovittava tutkimusongelman ja aineiston sisältöihin. Luotettavuutta 

voidaan myös arvioida sen avulla, onko tutkimuksen tulokset yleistettävissä tai 

siirrettävissä muihin samankaltaisiin asetelmiin ja tilanteisiin. Myös tässä 

tutkielmassa havaittuja tuloksia ja päätelmiä on vahvistettu aiemmalla 

teoriatiedolla ja tutkimuksella. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Tämän tutkielman luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. Luotettavan tutkimuksen 

piirteiden mukaan aineistonkeruu oli huolellisesti suunniteltu ennen 

havainnoinnin aloittamista, tutkimuksen vaiheet on perusteltu sekä myös 

tutkimuksen eettisyyttä on pohdittu jo etukäteen. Roolini tutkijana oli erilainen 

kuin perinteisesti, sillä tunsin tutkittavat lapset hyvin ollessani ryhmän 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Koen kuitenkin, että tässä 

tutkimusasetelmassa siitä oli enemmän hyötyä kuin haittaa. 

Havainnointitilanteissa lapset olivat jo tottuneet läsnäolooni leikkejä valvovana 

sekä leikkeihin osallistuvana aikuisena, joten he eivät erityisesti kiinnostuneet 

läsnäolostani normaalista poikkeavalla tavalla. Käyttämäni videokamera aiheutti 

ensin lasten mielenkiinnon, mutta jo ensimmäisen kerran jälkeen kameraan ei 

oikeastaan kiinnitetty havaintojeni mukaan huomiota.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta saattaa heikentää tutkijan kokemattomuus 

havainnointitutkimuksen tekijänä. Myös se, että tunsin lapset hyvin 

entuudestaan, on voinut tietämättäni vaikuttaa havaintoihini. Koska olen tiennyt 

lasten taustoista ja arjesta jo ennen havainnoinnin aloittamista, on mahdollista, 

että johtopäätöksissä olen antanut myös aikaisemman tiedon vaikuttaa 

havainnointiini. Tätä pyrin ehkäisemään keskittymällä tarkasti 

havainnointiaineistoon ja litteroituun materiaaliin.  Lisäksi osa lapsiryhmän 

lapsista, jotka tutkimukseen osallistuivat, olivat erityisen tuen päätöksellä olevia 

lapsia, joka saattaa vaikuttaa esimerkiksi lapsen tietoon omasta 

kulttuuritaustastaan. Tämä heijastui esimerkiksi siihen, kuinka moni lapsi toi 

systemaattisesti esille omaa kulttuuritaustaansa. On myös mahdollista, että jos 
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havainnointi olisi toteutettu jossain toisessa esiopetusryhmässä, tulos olisi 

mahdollisesti voinut olla erilainen, riippuen siitä, kuinka paljon esiopetusryhmän 

henkilökunta antaa tilaa erilaisille kielille ja kulttuureille.  

 

Tähän tutkielmaan valittua tutkimuskirjallisuutta voidaan pitää luotettavana. 

Tutkimuskirjallisuutta on valittu tutkimukseen mukaan runsaasti ja aiempiin 

tutkimuksiin on tutkielman aikana viitattu systemaattisesti. 

Tutkimuskirjallisuudesta löytyy sekä suomenkielisiä, että englanninkielisiä 

tutkimuksia. Lisäksi on huomioitu, että kirjallisuudesta löytyy myös teoksia, jotka 

ovat uusia ja lähivuosina julkaistuja.  
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7 Johtopäätökset ja pohdintaa 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia asioita 

esiopetusikäiset lapset tuovat esille omasta kulttuuritaustastaan sekä minkälaisia 

kulttuuritaustaan liittyviä asioista he huomaavat vertaisissaan. Erityisesti 

tarkoituksena oli havainnoida lasten keskinäistä vuorovaikutusta sekä oma-

aloitteista keskustelua arjen eri tilanteissa. Erityisen paljon havaintoja syntyi 

erilaisten leikkitilanteiden aikana sekä tilanteissa, jossa oli opettajajohtoisesti 

käsitelty aihetta ja lapset jatkoivat oma-aloitteisesti keskustelua esimerkiksi 

omasta kielitaustastaan.  

 

Esiopetusryhmässä, jossa on paljon lapsia erilaisilla kieli- ja kulttuuritaustoilla, 

lapsen äidinkielen merkitys kasvaa. Kun erilaisille kielille annetaan tilaa ja 

mahdollisuuksia, kuuluu se olennaisena osana lasten arkeen. Kuusisto (2010) 

toteaa äidinkielien näkyvyydellä olevan merkittävä vaikutus lasten kulttuuri-

identiteetin vahvistamiseen. Kun lasten erilaiset äidinkielet otetaan huomioon 

esiopetuksen arjessa, vahvistetaan samalla lasten motivaatiota omaa kotikieltä 

kohtaan (Kuusisto, 2010). Tämän tutkielman havainnointiaineistosta voi päätellä, 

että erityisesti lapset, joiden äidinkieli oli muu kuin suomi, olivat ylpeitä omasta 

kieliosaamisestaan ja toivat sitä esille esiopetuksen arjen eri tilanteissa. 

Havainnointiin osallistuneista lapsista 16 puhui äidinkielenään jotain muuta kuin 

suomea. Näistä kuudestatoista lapsesta viidentoista äidinkieli kuului tai se tuotiin 

jollain tapaa näkyviin esiopetuksen arjessa. Osalla näistä lapsista oli todettuja 

kielenkehityksen haasteita, josta syystä osan äidinkieltä kuultiin oikeastaan 

esimerkiksi vain hakutilanteissa, jolloin oman vanhemman kanssa käytiin 

keskustelua omalla äidinkielellä. Näistä viidestätoista lapsesta 

havainnointiaineiston mukaan kymmenen lasta toi äidinkieltään tai 

kieliosaamistaan esille myös muuten kuin puhumalla äidinkieltään. Näitä tapoja 

oli esimerkiksi kielen opettaminen toiselle, oman äidinkielen kertominen uudelle 

henkilölle tai kääntäminen suomesta omalle äidinkielelle. Suomea äidinkielenään 

puhuvien lasten äidinkieli näkyi päivittäin, sillä myös opetuskieli ryhmässä oli 

suomi, mutta he eivät havainnointiaineiston perusteella tuoneet esille omaa 

äidinkieltään muuten kuin puhumalla, toisin kuin jotain muuta kuin suomea 

äidinkielenään puhuvat lapset. Arvola ym. (2020) toteavat tutkimuksessaan, että 
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esiopetuksessa olisi tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että eri kieli- ja 

kulttuuritaustaiset lapset pääsevät osallisiksi esiopetuksen arkea myös oman 

äidinkielensä kanssa. Kun erilaiset kielet näkyvät ja saavat roolin esiopetuksen 

arjessa, lapsi kokee tärkeäksi oikeuden omaan äidinkieleen erilaisissa tilanteissa. 

Näin erilaiset kielet tunnistetaan ja otetaan osaksi lasten päivittäistä 

vuorovaikutusta (Arvola ym., 2020).  

 

Ryhmässä valtaosa lapsista oli islaminuskoisia. Moni islaminuskoisista lapsista 

toi esille myös oman uskontonsa ja kuvaili esimerkiksi perheen tapoja harjoittaa 

uskontoa. Muita katsomuksia ei havainnointiaineistosta oikeastaan nouse 

merkittävästi esille. Islaminuskontoon kuuluvat lapset hakivat näennäisesti muita 

enemmän samaistumista muilta lapsilta, joka näkyi muille esitetyissä 

kysymyksissä. Moni lapsista koki selkeästi tärkeäksi, että löytää ryhmästä myös 

muita muslimeja ja siksi aihe oli esillä jokaisella havainnointikerralla. Sen lisäksi, 

että muilta lapsilta kysyttiin suoraan, oliko nämä muslimeita, keskusteltiin 

esimerkiksi erilaisista ruokakulttuureista ja pohdittiin, miksi joku saa syödä 

sianlihaa ja miksi toinen ei. Myös Eerola-Pennanen (2013) toteaa, että erilaiset 

katsomukset korostuvat, erityisestit ruokailuun ja ruokavalioon liittyvissä 

keskusteluissa. Tässä tutkielmassa islaminuskontoon kuuluvat lapset myös 

kyseenalaistivat muita uskontoja enemmän kuin muihin katsomuksiin kuuluvat 

lapset. Tämä näkyi esimerkiksi suoraan pohdinnoilla, miksi kaikki maailmassa ei 

ole muslimeita. Kuitenkaan havaintojen perusteella lasten tieto omista 

katsomuksistaan ei näyttäytynyt kovin laajana ja keskustelu pyöri samojen 

teemojen ympärillä jokaisella havainnointikerralla. Myöskään 

havainnointiajankohtaan osuneet juhlapyhät eli pääsiäinen ja Eid-juhla eivät 

tuoneet lasten omaehtoiseen keskusteluun uutta sisältöä. Lapset kuvailivat 

kysyttäessä, miten he perheidensä kanssa erilaisia juhlia juhlii, mutta kukaan ei 

osannut kertoa esimerkiksi syytä tiettyjen juhlapyhien olemassaoloon. Kuusisto 

(2010) toteaa, että etiikan ja katsomuksen sisältöalueiden hallinta on vajanaista 

esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kentällä ja siitä tunnetaan usein 

epävarmuutta. Katsomuskasvatusta toteutetaan usein vain esimerkiksi viemällä 

lapset joulu- ja pääsiäiskirkkoon. Moninaisessa ympäristössä olisi kuitenkin 

tärkeää, että lapset saisivat tietoa ja välineitä erilaisten katsomusperinteiden 

ymmärtämiseen (Kuusisto, 2010). Tässä tutkielmassa tämä näkyy siinä, että 
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lasten keskusteluissa nousi vahvasti vain islaminusko. Vaikka tätä ei tuotu 

erityisemmin esille opettajien ja muun henkilökunnan toimesta esiopetuksen 

arjessa, lasten vahva kotona saama katsomuskasvatus välittyi esiopetuksen 

arkeen ja lasten keskusteluihin, erityisesti islaminuskoon liittyvien asioiden 

kautta.  

 

Lasten kokemukset eri maista painottuivat lähinnä ruokaan sekä tanssiin ja 

musiikkiin. Nämä olivat asioita, jotka lasten keskusteluissa siirtyivät suoraan 

kotoa esiopetuksen arkeen. Vanhempien laittamaa ruokaa oli helppo verrata 

esiopetuksessa tarjottuun ruokaan sekä YouTuben avulla kotona opittuja lauluja 

ja tansseja oli lasten helppo esittää, kun tähän tarjottiin mahdollisuus käyttämällä 

esimerkiksi lapsiryhmän tablettia. Tämä oli myös lähes ainoa teema, jossa 

suomea äidinkielenään puhuvien lasten kotitaustojen kulttuuriset ominaisuudet 

tulivat esiin. Suomea äidinkielenään puhuvien lasten oli helppo yhdessä muiden 

kanssa jakaa suomen kielistä musiikkia, jota heillä kotona kuunneltiin. 

Suomalainen kulttuuriperinne näkyi esiopetuksen arjessa muuten, lähinnä 

aikuisjohtoisesti, kun taas muista maista tulleet kulttuuriset piirteet nousivat esiin 

nimenomaan lasten kertomana ja esille tuomana. Eerola-Pennanen (2014) 

toteaa, että lapsia sitoutetaan esiopetuksessa suomalaiseen kulttuuriin monin eri 

tavoin, jolloin eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat lapset osallistuvat 

suomalaiseen kulttuuriin, kuitenkin tuoden esille myös toista kulttuuria, kuten 

kieltä, katsomuksia tai yksittäisiä esineitä. Lapset tuovat näitä erilaisiin 

kulttuureihin liitettyjä asioitta esiin arjessa kuitenkaan asiaa korostamatta (Eerola-

Pennanen, 2014). Tässä tutkielmassa voi huomata saman tavasta, joilla lapset 

kertoivat asioita kotikulttuuristaan jokapäiväisen arjen monenlaisissa 

toiminnoissa.  

 

Iso teema, joka havainnoista nousi, oli lasten kuuluvuuden tunteen tärkeys. 

Ryhmään kuuluminen oli tärkeää havaintoaineiston mukaan jokaiselle lapselle ja 

muilta lapsilta haettiin paljon hyväksyntää omalle toiminnalle. Sen lisäksi, että 

lapset olivat huolissaan omasta ryhmään kuulumisesta, moni lapsista ilmaisi 

huolen myös toisten lasten puolesta. Tämä näkyy erityisesti yhteisen kielen 

puuttumisessa. Yhteisen kielen puuttuminen oli selkeästi lapsille iso huolen aihe 

vielä esiopetusvuoden lopussakin, sillä se heijastui myös lasten leikkeihin, jossa 
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esimerkiksi barbinuket eivät ymmärtäneet toisiaan. Tämä näkyi myös haluna 

oppia esimerkiksi sellaisten lasten äidinkielillä tervehdyksiä, jotka eivät vielä 

osanneet suomea tai jotka eivät olleet osanneet suomea esiopetusvuoden 

alussa.   

 

Ryhmään kuuluminen ja erilaiset jäsenyydet erilaisissa ryhmissä vaikuttavat 

lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymiseen ja muotoutumiseen. Lapset 

samaistuvat tietoisesti ja tiedostamattaan ryhmän jäseniin ja haluavat olla osa 

ryhmää (Benjamin, 2014). Kuuluvuuden tunteen tärkeyttä tässä tutkielmassa toi 

esille myös lasten halu samaistua vertaisiinsa. Tietyissä tapauksissa lapsi saattoi 

sanoa kysyttäessä äidinkielekseen saman kuin toinen lapsi, koska halu tulla 

hyväksytyksi ja tuntea itsensä samanlaiseksi oli iso. Tietyissä tapauksissa taas 

osa lapsista oli selkeästi hieman epävarmoja omasta äidinkielestään, jolloin oli 

helppo samaistua kysyjään tai keskustelukumppaniin vastaamalla sama äidinkieli 

kuin hänellä. Havainnointiaineiston perusteella lapsi vastasi mieluummin saman 

äidinkielen kuin vertaisensa kuin esimerkiksi ”en tiedä”. Arvola (2021) toteaa, että 

eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset tarvitsevat usein tukea esiopetuksen 

arjen eri toimintoihin kiinnittymiseen ja mukaanpääsyyn. Lapset eivät välttämättä 

aina tunnista erilaisten tilanteiden vaatimia käyttäytymistapoja. Arvolan (2021) 

mukaan voidaan ajatella, että eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten on erityisen 

vaikeaa siis päästä mukaan ja ymmärtää mitä tapahtuu ja miksi, eikä haasteena 

erityisesti ole kyky ohjata toimintaansa. Tämä voi selittää myös tässä 

tutkielmassa todettuja kuuluvuuden tunteen havaintoja. Lapsi ei välttämättä 

ymmärrä, mistä puhutaan tai mistä on kyse, jolloin hän keksii keinon ohittaa 

tilanne samaistumalla vertaiseen. Laineen (2014) mukaan, että yhteiskunnan 

vaikuttavaksi henkilöksi kasvaminen vaikeutuu, mikäli lapsi kokee itsensä 

ulkopuoliseksi ja toisenlaiseksi kuin muut. Voidaan päätellä, että myös lapset, 

jotka eivät osanneet samaistua johonkin äidinkieleen tai esimerkiksi uskontoon, 

tunsivat olevansa ulkopuolisia ja mikäli he eivät osanneet vastata kysymyksiin 

koskien omaa kulttuurista taustaansa, koettiin heidät oudoiksi ja erilaisiksi.  

 

Erään suomea äidinkielenään puhuvan lapsen, Annan, kohdalla nousi esiin 

ärsytys ja jopa häpeä oman kielitaidon puutteesta. Anna toteaa useammalla 

havainnointikerralla osaavansa puhua jotain muuta kieltä, vaikka Annalla ei 



 

 60 

kielitaitoa olekaan. Jokaisella kerralla Annalla on ristiriitatilanne toisen lapsen 

kanssa, jolloin hän yrittää päästä tilanteesta pois samaistumalla lapsen kieleen 

ja kertovansa osaavansa samaa kieltä tai esimerkiksi kuuluvansa samaan 

uskontokuntaan. Nämä tilanteet vaativat lähes joka kerta aikuisen väliin tulon ja 

tilanteen selvittämisen keskustelemalla. Muilla suomenkielisillä lapsilla harmi 

kielitaidon puuttumisesta ei näkynyt yhtä vahvasti kuin Annalla.  

 

Katila (2014) kertoo artikkelissa ”Sydämellinen uteliaisuus toisia kulttuureja ja 

uskontoja kohtaan” Strömbergin koulussa toteutetusta monikulttuurisesta 

juhlavuodesta. Katila kuvailee koulun oppilaiden olleen yleisesti kiinnostuneita ja 

innostuneita erilaisista kulttuureista ja kielistä koko juhlavuoden ajan. Tämä näkyi 

myös tässä tutkielmassa, nyt esiopetuksen kontekstissa. Yleisesti lapset olivat 

kiinnostuneita erilaisista kieli- ja kulttuuritaustoista, joita esiopetuksen arjessa 

saattoi kohdata. Tämä näkyi siinä, että lapset kyselivät avoimesti toistensa 

taustoista, leikeissä näkyi runsaasti erilaisia ominaisuuksia erilaisista kielistä ja 

kulttuureista sekä myös ryhmän ulkopuolisilta henkilöiltä kyseltiin heidän 

taustoistaan. Tätä ruokki ryhmässä vallitseva positiivinen asenne erilaisia kieliä 

ja kulttuureja kohtaan ja näiden annettiin näkyä runsaasti esiopetuksen 

jokaisessa arkisessa tilanteessa koko havainnointini ajan.  

 

7.1 Pohdintaa jatkotutkimuksen kannalta 

 

Tässä tutkielmassa nousevat esille erityisesti erilaiset kielet. Keskityn lähinnä 

lasten äidinkieliin, mutta sivuan myös muita kieliä. Havainnointiaineistosta 

nousee paljon esille englannin kieli, kiinnostus siihen ja myös lasten englannin 

osaaminen. Erityisesti lapset, jotka puhuivat äidinkielenään muuta kuin suomea, 

osasivat usein puhua edes jonkun verran myös englantia. Joillain lapsilla oli 

havaintojeni mukaan englannin kielen taso jopa parempi kuin oma äidinkielen 

taso ja osa vanhemmista koki asian olevan myös näin. Englannin asemaa 

perheissä, joissa puhutaan äidinkielenä jotain muuta kuin suomea, olisikin 

mielenkiintoista selvittää enemmän ja esimerkiksi pohtia keinoja, millä suomen 

kieltä saataisiin vietyä perheisiin samalla tavalla kuin englannin kieltä.  
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Erilaisten katsomusten ja uskontojen vähäinen näkyminen oli asia, jota jäin 

havainnoinnin jälkeen pohtimaan. Uskontokasvatus on aihe, joka omien 

kokemuksieni mukaan kaipaisi paljon henkilöstön lisäkoulutusta. Erityisesti jäin 

miettimään sitä, että osa lapsista oli selkeästi kasvatettu hyvin vahvasti tiettyyn 

uskontoon, mutta kuitenkin lapsen tiedot ja taidot kertoa omasta uskonnostaan 

jäivät hyvin niukaksi. Olisikin mielenkiintoista pohtia enemmän, miten saisimme 

tuettua lasten tietotaitoa eri uskonnoista, kuitenkin niin, että se on sensitiivistä ja 

enemmän tietoa lisäävää ja kasvattavaa. Havaintojeni mukaan olisi erityisen 

tärkeää tukea lasten eri uskontojen hyväksymistä ja opettaa lapsia esimerkiksi 

löytämään samanlaisia piirteitä eri uskonnoista, jotta niiden hyväksyminen ja 

ymmärtäminen olisi lapsille helpompaa.  

 

Isona teemana tutkielmassani nousi kuuluvuuden tunteen tärkeys. Erityisen 

mielenkiintoisena havaintona nousi lapsen halu ja tarve samaistua vertaiseen 

jopa siinä määrin, että lapsi väitti osaavansa jotain kieltä, mihin hänellä ei oikeasti 

ollut taitoja tai kertoi kuuluvansa samaan uskontokuntaan kuin joku toinen. 

Omassa tutkielmassani jäin pohtimaan, kuinka moni näistä havainnoista johtui 

siitä, ettei lapsi ymmärtänyt mitä häneltä kysyttiin tai hän ei tiennyt vastausta 

hänelle esitettyyn kysymykseen. Myös suomea äidinkielenään puhuvien lasten 

samaistuminen muihin kulttuureihin jäi nyt vain yhteen lapseen liittyviin 

havaintoihin. Tämän takia tätä ilmiötä olisi mielenkiintoista tutkia lisää ja 

laajemmalla otannalla.  
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LIITTEET 

 

Lupalomake huoltajille 

 

Helsingin yliopisto                

TUTKIMUSLUPA Kasvatustieteellinen tiedekunta  

Hyvät vanhemmat, 

Suoritan opintoja Helsingin Yliopistossa varhaiskasvatuksen maisteriohjelmassa 

ja teen maisteriopintojen Pro gradu- tutkielmaa Päiväkoti X:n esiopetusryhmässä 

lukuvuonna 2020–2021.  

Pro gradu- tutkielmassani on tarkoitus tutkia monikulttuurisessa 

esiopetusryhmässä olevien lasten keskinäistä vuorovaikutusta erityisesti 

kulttuurisen moninaisuuden näkökulmasta. Tutkin erityisesti, minkälaisia asioita 

lapset nostavat omasta kulttuuritaustastaan esille sekä sitä, minkälaisia 

kulttuuritaustoihin liittyviä eroja he huomaavat vertaisissaan.   

Tutkielman aikana lapsia tullaan havainnoimaan esiopetuspäivän aikana 

tapahtuvassa omaehtoisessa toiminnassa (esimerkiksi omavalintaiset leikit sekä 

kommunikaatiotilanteet muiden lasten kanssa siirtymätilanteissa). Havainnoinnin 

tukena käytetään muistiinpanoja sekä mahdollisuuksien mukaan videointia.  

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen annatte suostumuksenne käyttää tekemiäni 

havaintoja tutkimukselliseen käyttöön.  

Käsittelen kaikkea saamaani tietoa luottamuksella. Tutkittavien nimiä ei julkaista 

eikä kerrota ulkopuolisille. Myöskään esiopetusryhmän tai päiväkodin nimeä ei 

mainita. Tutkimusaineisto säilytetään valvotusti ja se suojataan salasanoilla. Pro 

gradu -tutkielma tehdään hyvää eettistä tutkimustapaa ja Helsingin yliopiston 

eettisiä sääntöjä noudattaen.  

  

Kerättyä aineistoa käytetään vain opinnäytetyön raportissa. Aineistoa ei käytetä 

kaupallisessa tarkoituksessa. Tutkimustulokset julkaistaan opinnäytetyössä sekä 
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esitellään yliopiston seminaarissa luottamuksellisesti. Seminaariin osallistuu 

lisäkseni opinnäytetyötä ohjaavat lehtorit sekä muita kasvatustieteellisen 

tiedekunnan opiskelijoita.  

 

Kyseisen opinnäytetyön tekijä on Anni Taivainen, joka toimii päiväkoti X:n 

esiopetusryhmässä varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Pro gradu -tutkielman 

ohjaa yliopistoprofessorit Lasse Lipponen sekä yliopistolehtori Jaana Pesonen.  

 

Aika ja 

paikka______________________________________________________ 

 

allekirjoitus    

________________________________________________________ 

 

nimenselvennys__________________________________________________

___ 
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