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Tässä artikkelissa käsittelemme inklusiivista varhaiskasvatusta ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Inklusiivisessa varhaiskasvatuksessa pyritään vahvistamaan lasten  

osallisuutta ympäristöstä aiheutuvia osallistumisen esteitä purkamalla, lapsen  
yksilölliset tuen tarpeet tunnistamalla ja niihin vastaamalla. Erityisesti osallisuuden 

vahvistamisessa yhteenkuuluvuuden tunne on keskeinen asia. Murto-Heiniön (2020) 
laadullisessa pro gradu -tutkielmassa tutkittiin lapsilähtöisesti ja moni- 

menetelmällisesti esikouluikäisten lasten käsityksiä kuuluvuuden tunteesta sosiaalista 
osallisuutta painottaen. Tulokset osoittivat, että kuuluvuuden tunne määrittyy lasten 

käsityksissä vaihtelevin painotuksin tunteena, itsetuntona, liittymisenä, kohtaamisena, 
sosiaalisena hyväksyntänä, yhteisöön kuulumisena ja paikkakiintymyksenä.  

Käsitysten perusteella tietynlainen vuorovaikutus vertaissuhteissa, aikuisten tuki ja apu 
sekä ympäristön tuttuus parantavat kuuluvuuden tunnetta.
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Inkluusio ja yhteenkuuluvuus

Suomalainen varhaiskasvatus perustuu 
inkluusion periaatteelle. Kaikilla lap-
silla on yksilöllisistä tuen tarpeista tai 
taustoista riippumatta oikeus laaduk-
kaaseen opetukseen ja kasvatukseen 
sekä ryhmään kuulumiseen. Inkluusio 
näkyy varhaiskasvatuksen ohjaavissa 
asiakirjoissa, arvopohjassa ja pedago-
gisessa toiminnassa arjen tilanteissa 
(Booth, 2011; Viitala 2018). Keskiössä 
on lasten yksilöllisten tuen tarpeiden 
tunnistaminen, erilaisuuden ja moni-

naisuuden arvostaminen ja osallisuus 
(Pihlaja, 2018; Viljamaa, Juutinen, Es-
tola & Puroila, 2018). Tämä edellyttää 
syrjivien ja poissulkevien järjestelyjen 
purkamista ja tuen järjestämistä siten, 
että jokaisella lapsella on mahdollisuus 
saavuttaa kokemus ryhmään kuulumi-
sesta. 

Yhteenkuuluvuus kuvaa yhteistä, jaet-
tua ryhmään kuulumisen tunnetta. 
Hännikäisen (2018, 150) mukaan yksi-
löllisesti yhteenkuuluvuus on ihmisen 
kokemaa miellyttävää tunnetta, kun hän 

Teksti Saara Murto-Heiniö, Mari Saha, Henri Pesonen

Yhteenkuuluvuus  
inklusiivisen  

varhaiskasvatuksen osana

Erityispedagogista tutkimusta ja koulutuksen arviointia

Teksti julkaistu e-Erikan numerossa 2/2021
https://journals.helsinki.fi/e-erika



e-Erika 2/2021 35

on osa ihmisryhmää, jossa sen jäsenillä 
on läheiset suhteet toisiinsa. Yhteisölli-
sesti yhteenkuuluvuus on siten kietou-
tunut myönteisten sosiaalisten suh-
teiden tematiikkaan perustuen siihen 
oletukseen, että yksilöt kiinnittävät tun-
teensa sosiokulttuuriseen toimintaan. 
Ryhmätasolla se on jaettua identiteettiä 
ja me-henkeä sekä ryhmäkiintymystä, 
jota ihmiset luovat jatkuvasti arjessaan 
uudelleen. (Hännikäinen, 2018, 150.) 
Lapsella yhteenkuuluvuuden tunne ra-
kentuu vertaissuhteissa sekä vuorovai-
kutuksessa ryhmän aikuisten kanssa. 
Yhteenkuuluvuus edellyttää sosiaalista 
osallisuutta – vaikutusmahdollisuuksia 
ryhmän jäsenenä sekä kokemusta kuul-
luksi ja hyväksytyksi tulemisesta (Turja 
& Vuorisalo, 2017; Nivala, 2021).

Usein yhteenkuuluvuutta jäsennetään 
teoreettisesti kahdesta näkökulmasta: 
kuuluvuuden politiikka ja kuuluvuuden 
tunne. Käytännön elämässä ja toimin-
noissa näkökulmat kietoutuvat monin 
tavoin toisiinsa. Politiikkana kuuluvuus 
määrittyy rakenteeksi, joka muodostuu 

sosiaalisesti, materiaalisesti, kulttuuri-
sesti ja historiallisesti sekä poliittises-
ti. Käsite kuuluvuuden tunne koros-
taa yksilöllisyyttä, persoonallisempaa 
ja informaalia lähestymistapaa sekä 
emotionaalista kiintymystä yhteen-
kuuluvuuden tematiikassa. Erityisesti 
tunnekokemukset ja kuuluvuuden yk-
silöllinen käsittäminen ovat keskeisiä 
seikkoja kuuluvuuden tunteen näkö-
kulmasta. (Ks. Juutinen, 2018, 23–25; 
Viljamaa, Estola, Juutinen & Puroila, 
2017, 5.) 

Esiopetusikäisten lasten  
kuuluvuuden tunteen käsitykset

Murto-Heiniön (2020) pro gradu -tut-
kielma lähestyi kuuluvuuden tunteen 
käsityksiä fenomenografisesti ja yh-
dessä 6-vuotiaiden lasten kanssa esi-
kouluympäristössä.  Tutkimuksessa 
selvitettiin, millaisia käsityksiä esiope-
tusikäisillä lapsilla on kuuluvuuden 
tunteesta: Millainen on lasten kuulu-
vuuden tunteen kokemus esikoulu-
ryhmässään? Miten kuuluvuuden tun-

Kuvituskuva: Unsplash.



e-Erika 2/202136

netta voisi parantaa lasten käsitysten 
mukaan, ja miten se muodostuu? Entä 
mitä eroja ja samankaltaisuuksia sub-
jektiivisesti vaihtelevista käsityksistä 
löytyy?  Päämenetelminä käytettiin ha-
vainnointia, haastatteluita sekä visuaa-
lisia menetelmiä. Yksilö-, pari- ja ryh-
mähaastatteluissa oli mukana erilaista 
virikemateriaalia, kuten juomapurkeis-
ta tehtyjä leikkihahmoja ja kuuluvuus-
tarina. Lisäksi lapset piirsivät kuulu-
vuudesta ja ilmaisivat tutkielmassa 
lapsille sovelletun menetelmän (Inclu-
sion of Others in the Self, IOS; Aron, 
Aron & Smollan, 1992, 597) avulla omaa 
kuuluvuuden kokemustaan. 

Tutkimuksessa oli neljä aineistonke-
ruuvaihetta, jota kutakin analysoitiin 
ennen aineiston kokonaisanalyysia. 
Ensimmäisen aineistonkeruuvaiheen 
aikana lapset kuulivat tarinan, jossa 
kerrottiin yksinkertaisesti uuden lap-
sen (yksi leikkihahmo) tulevan rajat-
tuun tilaan (kenkälaatikko, joka oli las-
ten itsensä määrittämä paikka), jossa 
muut (leikkihahmot) jo olivat. Tulokse-
na muodostui neljä yleisempää kuulu-
vuuden tunteen ilmiön käsitysryhmää, 
joiden perusteella kuuluvuus oli sitä, 
miten uusi lapsi suhtautui tarinan ti-
lanteeseen, miten muut suhtautuivat 
uuteen lapseen, kuinka aktiivinen, so-
siaalinen ja vastuullinen uusi lapsi ti-
lanteessa oli, sekä miten hän yleisesti 
fyysisesti pääsi rajattuun tilaan muiden 
kanssa. Sosioemotionaaliset asiat fyy-
sisten rajojen lisäksi korostuivat lasten 
käsityksissä.

Toisessa aineistonkeruuvaiheessa lap-
set pohtivat pareittain tarinaa ja leik-
kihahmoja apuna käyttäen, miten kuu-
luvuuden tunnetta voitaisiin parantaa, 
eli miten uusi lapsi voisi tuntea parem-

min kuuluvansa ryhmään. Keskeiseksi 
asiaksi nousi uuden lapsen ja ryhmän 
vuorovaikutus: Sen tulisi olla vastavuo-
roisesti aloitteellista ja tutustumiseen 
pyrkivää. Toistensa ymmärtäminen 
kielellisesti koettiin tärkeäksi. Osal-
listuneet lapset käsittivät, että uudelle 
lapselle kuuluvuuden tunteen paranta-
misessa tärkeää oli kavereiden olemas-
saolo ja ryhmän tapojen oppiminen tai 
osaaminen. Ryhmän taas tuli antaa lä-
heisyyttä uudelle lapselle. Myös proso-
siaalinen käyttäytyminen oli tärkeää, 
sillä lapset ajattelivat, että uuden lapsen 
oli esiinnyttävä innokkaasti sosiaali-
sessa roolissaan pyrkiessään ryhmään. 
Ryhmän puolestaan tuli kehua ja kan-
nustaa uutta lasta sekä ottaa hänet leik-
kiin mukaan. Molempien osapuolien 
tuli antaa toisilleen esimerkiksi lahja, 
ja ristiriidoissa vastavuoroinen sopi-
minen – anteeksiantaminen ja -pyytä-
minen – oli tärkeää. Myös ympäristön 
tuttuus ja aikuisten tuki tai auttaminen 
oli lasten käsityksissä keskeistä uuden 
lapsen kuuluvuuden tunteen kohotta-
misessa. Visuaalisen IOS-menetelmän 
avulla kuuluvuuden kokemus määrittyi 
läheiseksi kuuluvuudeksi esikouluryh-
mään suurimmalla osalla lapsista. 

Kolmannessa aineistonkeruuvaihees-
sa yksilöllisten teemahaastatteluiden 
tuloksena paljastui 12 käsitysryhmää. 
Niiden perusteella kuuluvuuden tunne 
on esiopetusikäisille lapsille tunnetta 
ja sen laatua, itsetuntoa, ”porukkaan 
kuulumista”, esikouluryhmään kuulu-
mista, muihin yhteisöihin kuulumista, 
leikkimistä, kaverina olemista, yhteen-
kuuluvuutta, ihmisten tarvitsemista, 
tilallisuutta ja paikkakiintymystä sekä 
osallisuutta. Silti se on myös vielä poh-
dinnallista, sillä monesti lapset itse 
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esittivät ääneen kysymyksiä pohtien 
kuuluvuutta identiteettiinsä liittyen tai 
yleisesti ilmiönä. Neljännessä vaihees-
sa he toivat piirroksin esiin represen-
taatioitaan kokonaiskäsityksinä. Piir-
roksissa esiintyi esikouluryhmän tilat 
tai siihen viittaavaa symboliikkaa, esi-
koulun pihapiiriä, luontoa, koteja, talo-
ja, perheitä, ulkomaita ja harrastuksia 
sekä tunteita ja vuorovaikutuksellisuut-
ta. Piirrokset kertoivat etenkin siitä, 
kuinka kuuluvuuden tunne voi lapsen 

käsityksissä olla hyvin monimutkaises-
ti kietoutunut tai kerroksellinen ilmiö, 
jossa oma kokemus, erilaiset ajattelun 
tavat ja mielikuvitus sekoittuivat toi-
siinsa. Piirrosten avulla on mahdolli-
suus ymmärtää käsityksiä lapsen maa-
ilman kautta.  

Lopulta neljän eri aineistonkeruuvai-
heen kutakin analyysia vertailtiin koko 
aineistoon ja muodostettiin seitsemän-
osainen kuvauskategoriasynteesi (ks. 
taulukko):

Taulukko 1. Kuuluvuuden tunteen käsitysten kuvauskategoriasynteesi (Murto-Heiniö, 2020, 112)
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Taulukon ensimmäinen sarake kuulu-
vuuden tunne tunteena kuvaa esikou-
lulaisen käsittämää kuuluvuutta itsestä 
lähtevänä tunteena, esimerkiksi ilona. 
Kuuluvuuden tunne itsetuntona sisäl-
tää pääasiallisesti esikoululaisen omaa 
itsetuntemusta ja sitä kautta kuuluvuu-
den tunteen määrittymistä. Kuuluvuu-
den tunne liittymisenä korostaa puo-
lestaan käsitystä, jossa kuuluvuuden 
tunteessa on kyse yksilön pyrkimyk-
sestä ja pyrkimystavoista päästä yhte-
yteen muiden kanssa. Kuuluvuuden 
tunne kohtaamisena avaa käsitystä, 
jossa yksilö ja ryhmä tai minä ja muut 
kohtaavat. Se on eräänlainen paikka, 
jossa yksilö suhteuttaa itseään muihin 
sekä vastaavasti muut suhteuttavat yk-
silöä itseensä. Sosiaalisen hyväksyn-
nän kategoriassa aletaan luoda yhdessä 
kahdenvälisesti tai useamman välisesti 
kiintymystä toiseen tai toisiin, ja yk-
silö hyväksytään jäsenyyteen. Kuulu-
vuuden tunne yhteisöön kuulumisena 
edustaa näkökulmaa, joka kuvaa yh-
teisötunteen tai yhteenkuuluvuuden 
muodostumista. Taulukon viimeinen 
kategoria kuuluvuuden tunne paikka-
kiintymyksenä kuvaa tiloihin ja ympä-
ristöön luotua suhdetta. Yhdessä nämä 
seitsemän kuvauskategoriaa antavat 
synteesinä vastauksen kysymykseen, 
millaisia käsityksiä esiopetusikäisillä 
lapsilla on kuuluvuuden tunteesta. Jo-
kainen kuvauskategoria sisältää ryh-
mitellysti erilaisia aineistosta tulkittuja 
käsitysryhmiä, joilla on omat piirteen-
sä ja suhteensa toisiinsa yksittäisen ku-
vauskategorian sisällä. (Ks. lisää Mur-
to-Heiniö, 2020, 110–133.)

Moninaisten kuuluvuuden tunteen 
käsityksiä koskevien tulosten lisäksi 
tutkimuksessa pyrittiin monimenetel-

mällisyydellä ja menetelmävalinnoilla 
yhdessä tutkimiseen lasten kanssa. Yh-
dessä etsien osallisuutta ja toimijuutta 
toteutettiin myös konkreettisesti. Tut-
kija pyrki myös häivyttämään mahdol-
lisimman paljon ennakko-oletuksiaan 
ja valmiita käsitys- tai ajattelukehikko-
ja tutkimustilanteissa. Näin lähestyen 
merkittävässä asemassa oli lasten ja 
tutkijan välinen vuorovaikutus, eläyty-
minen, empatia, ”filosofointi” ja tutki-
jan ”tietämätön asenne”. Tutkijan tulee 
malttaa kuunnella, keskustella ja antaa 
tilaa lasten maailmalle käsitysten sel-
ville saamiseksi. Käsitysten tutkiminen 
yhdessä dialogisesti on mahdollisuus 
paitsi lapsen käsitysten löytämiseen, 
myös yhteisen ajattelun ja pohtimi-
sen toteuttamiseen. Yhdessä etsien on 
mahdollista tavoittaa ymmärrys.

Lopuksi

Jotta inklusiivisessa varhaiskasvatuk-
sessa voidaan vahvistaa yhteenkuulu-
vuutta, on tärkeää päästä käsiksi lasten 
ja aikuisten käsityksiin ilmiöstä sekä 
toimintojen suhteutumisesta käsityk-
siin. Ymmärtämällä lasten kokemus- ja 
käsitysmaailmaa sekä aikuisten ajatuk-
sia kuuluvuudesta, voidaan rakentaa 
osallisuutta vahvistavaa pedagogiikkaa: 
jatkotutkimuksia yhteenkuuluvuuden 
tunteen muodostumisesta tarvitaan. 
Murto-Heiniön valmisteilla oleva väi-
töstyö (tai väitöstutkimus) pyrkii vas-
taamaan näihin tarpeisiin. Lisäksi on 
syytä kehittää edelleen pienten lasten 
kuuluvuuden tutkimiseen soveltuvia 
lapsilähtöisiä menetelmiä. Lasten osal-
lisuus ja toimijuus tulee huomioida 
hyvin mietittäessä niitä toimenpiteitä, 
joilla voidaan lisätä kaikkien yhteen-
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Loput lähdeviitteissä mainitut lähteet saatavissa kirjoittajilta. 

kuuluvuutta. Se, minkä aikuinen miel-
tää yhteenkuuluvuuden tunnetta vah-
vistavaksi, ei välttämättä ole sitä lapsen 
näkökulmasta. Lasten ääni on siksi 

erittäin tärkeä. Varhaiskasvatusympä-
ristö, jossa kaikki voivat tuntea yhteen-
kuuluvuutta, on olennaista inklusiivi-
sessa varhaiskasvatuksessa.
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