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1 Johdanto 

”Kun ne, joilla on valta nimetä ja rakentaa sosiaalisesti todellisuutta, päättävät 
olla näkemättä tai kuulematta sinua, olitpa tummaihoinen, vanha, vammainen, 
nainen tai puhut eri aksentilla tai murteella kuin he, kun joku, jolla on opettajan 
auktoriteetti esimerkiksi kuvailee maailmaa etkä sinä ole siinä, syntyy psyykkisen 
epätasapainon hetki, ikään kuin katsoisit peiliin etkä näe mitään. Kuitenkin 
tiedät, että olet olemassa ja muita kaltaisiasi on olemassa, että tämä on peileillä 
käyty peli.” (Adrienne Rich, 1984, Invisibility in Academe, s. 199, oma 
suomennos). 

Alun katkelmassa Adrienne Rich tiivistää tämän tutkielman teeman: sillä on väliä, mitä 

kasvattaja tekee näkyväksi ja mitä näkymättömäksi. Tärkeää on ymmärtää, että 

kasvattajan oma arvomaailma ja maailmakuva siirtyvät toiminnan kautta lapsille. 

Päiväkotia tai koulua käyvän lapsen näkökulmasta juuri kasvattajan asenteella lapsen 

omaa kulttuuria ja maailmankuvaa kohtaan on suuri merkitys. (Paavola & Talib, 2010, 

74–75.) Luokittelu on ihmisille luonnollista ja sen avulla maailmaa pystyy ymmärtämään 

helpommin. Moninaisuus on läsnä jokaisen ihmisen elämässä, miettiipä sitä tai kokeepa 

itse kuuluvansa johonkin vähemmistöön tai ei. Jokainen ihminen on moninainen, vaikka 

sitä ei itse tiedostaisikaan: jokaisella on esimerkiksi oma taustansa, ihonvärinsä, 

sukupuolensa, seksuaalisuutensa ja terveydentilansa. Jokainen tekee tiedostetusti tai 

tiedostamatta valintoja. Mistä valinnat ovat peräisin? Miten ne näkyvät kasvattajien 

työssä päiväkodissa ja koulussa? 

On tärkeää tutkia päiväkotien ja koulujen moninaisuuden representaatiota, sillä 

jokaisella lapsella on oikeus rakentaa omaa identiteettiään sekä kokea itsensä 

turvalliseksi arjessaan. Samoin kuin suoran toiminnan kautta, kasvattaja tekee myös 

jokaisen opetustilaan valitsemansa kuvan tai esineen kohdalla arvovalinnan ja vaikuttaa 

siihen, mitä lapset näkevät ympäristössään. Näkyykö moninaisuus opetustiloissa? Onko 

moninaisuudesta tehty arkinen, jokapäiväinen asia vai näytetäänkö se erityisenä ja 

ylläpitääkö se siten stereotypioita? Tarjoavatko päiväkodit ja koulut riittävän moninaista 

kuvastoa, jotta jokainen yksilö voi kokea samaistumista ja toisaalta voi myös oppia ja 

laajentaa omaa normaalin käsitettään? Haluan, että tämä pro gradu -tutkielma 

osallistuu keskusteluun syrjintää ja rasismia vastaan ja haastaa valkoisen heteromiehen 

etuoikeutettua tapaa nähdä maailma (Ks. lisää esim. Mäkelä, 2022; Peltola & Phoenix, 

2020). Haastan lukijaa pohtimaan omaa tapaansa ajatella (opetus)tilan 
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tiedostamattomia viestejä, omaa moninaisuuttaan sekä sitä, miten kohdata 

kanssaihmiset. 

Moninaisuuteen liittyvät teemat ja keskustelu sisältävät usein vahvan me ja muut -

asetelman. Kasvattajan tulisi edistää lasten hyvinvointia ja ehkäistä työssään syrjintää. 

Tällainen vastuu voi tuntua kuormittavalta. (Paavola & Talib, 2010, 25.) On kuitenkin 

tärkeää, että kasvattaja itse tiedostaa yhteiskunnassa olevia ongelmia. Näin hän voi 

ohjata lapsia suhtautumaan normeihin ja muihin yhteiskunnallisiin asioihin kriittisesti ja 

tarkastelemaan niitä monesta eri näkökulmasta. Pelkän erilaisuuksien korostamisen ja 

etsimisen sijaan on keskityttävä myös samankaltaisuuksiin. Jo lapsena harjoitellaan 

omaa kulttuuriherkkyyttä pohtimalla tiedon ja käsitysten välistä ristiriitaa. (Paavola & 

Talib, 2010, 81–82.) 

Tutkin kandidaatintutkielmassani (Pitkänen, 2019) sitä, miten lastenkirjallisuutta pystyy 

hyödyntämään lasten kulttuurisen tietoisuuden ja sensitiivisyyden edistäjänä. 

Moninaisuuteen liittyvä käsite, kulttuurinen tietoisuus ja sensitiivisyys, kuvastaa myös 

pro gradu- tutkielmassani aktiivisempaa toimintaa kuin suvaitseminen, joka voi olla vain 

passiivista hiljaista myötämielisyyttä (Pesonen, 2013, 70). Suvaitsemisen eli toisin 

sanoen sietämisen sijaan tulisikin ennemmin puhua kunnioittamisesta (Kaikkonen, 

2004, 59). Kunnioittaminen tulee näkyväksi, kun ihminen on kulttuurisesti tietoinen ja 

sensitiivinen, jolloin hän näkee erilaisuuden luonnollisena osana elämää, eikä myöskään 

esimerkiksi sulje silmiään siitä johtuvalle syrjinnälle. Pesonen (2013, 70) esittää 

esimerkin: lausahdus ”ei värillä väliä” on värisokea, koska se ei halua nähdä ihmisten 

kokemaa rasismia ja erilaisuutta. Samalla suljetaan pois iso osa yksilön identiteetistä. 

Kandidaatintutkimuksessani totesin, että lastenkirjallisuuden avulla voidaan edistää 

kulttuurista tietoisuutta ja sensitiivisyyttä. Jos lapset esimerkiksi pääsevät tutustumaan 

moninaisuuden representaatioihin lastenkirjallisuudessa, voidaan lasten 

stereotyyppisiä mielikuvia tutkimusten mukaan horjuttaa (Ks. esim. Pesonen, 2015; 

Botelho & Rudman, 2009; Hawkins, 2014). Lapset voivat ymmärtää, että olemme kaikki 

erilaisia, mutta kuitenkin samanlaisia. (Ks. Pitkänen, 2019.) Tätä tausta-ajatusta käytän 

myös pro gradu -tutkielmassani, sillä tavoitteeni on tutkia moninaisuuden näkymistä 

opetustilojen sisustuksessa, johon kuuluvat vahvasti myös opetustilojen kuvitus ja niistä 
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löytyvä sekä niissä hyödynnetty kirjallisuus. Tässä tutkielmassa kiinnitän huomion 

ihmisyyden moninaisuuteen ja siihen, millä tavoin ihmisyys kuvataan opetustiloissa. 

Oppimista ei voida erottaa ympäristöstä. Ympäristö tarjoaa oppimiselle haasteita, tukea 

sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia. Oppimista ei voi tapahtua tyhjiössä ilman fyysistä, 

kulttuurista ja sosiaalista ympäristöä. (Manninen ym. 2007, 121.) 

Oppimisympäristökeskustelu on tärkeää, sillä lapsi viettää päiväkodissa ja koulussa ison 

osan arjestaan. 

Tutkielman teoriaosassa esitellään tutkimuksen tärkeimmät käsitteet eli moninaisuus ja 

oppimisympäristö, ja tarkastellaan moninaisuuteen liittyviä alakäsitteitä sekä niiden 

historiaa. Teoriaosassa kuvataan myös, miten tutkielman teemat näkyvät 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arjessa sekä niitä velvoittavissa asiakirjoissa. 

Luvuissa 4 ja 5 selvitetään tämän laadullisen tutkimuksen kulku sekä aineisto. 

Analyysimenetelmänä oli diskurssianalyysi. Luvussa 6 syvennytään tutkimuksen 

tuloksiin. Tutkimuksessa löydettiin, että moninaisuuden representaatio on 

opetustiloissa vähäistä. Opettajat perustelivat näkymättömyyttä lähinnä ryhmänsä 

lasten kautta: ei ole tarvetta, kun ryhmässä ei ole esimerkiksi sateenkaariperheen lasta. 

Tutkimuksessa löydettiin kolme diskurssia,  jotka analysoidaan luvussa 6. Nämä 

diskurssit ovat moninaisuus pedagogisina tukivälineinä, moninaisuuden representaatio 

kuvituksessa sekä kielten ja kirjallisuuden moninaisuus. Tulosten esittelyn jälkeen 

siirrytään vielä̈ tutkimuksen luotettavuuteen ja lopun pohdintaan. 
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2 Intersektionaalinen viitekehys ja moninaisuuden 
käsitteet  

Moninaisuudesta puhuttaessa käytetään usein samoja käsitteitä, mutta ne tarkoittavat 

käyttäjilleen eri asioita. Tässä tutkielmassa olen rajannut moninaisuuden tarkoittamaan 

etnistä, rodullista, seksuaalista, sukupuolten, kielten sekä terveydentilan ja 

toimintakyvyn moninaisuutta. Tutkielman teoreettinen viitekehys on 

intersektionaalinen tutkimus eli identiteettien ymmärretään olevan risteäviä ja 

vaikuttavan sekä erikseen että samanaikaisesti ihmisen asemoitumiseen 

yhteiskunnassa. 

Tässä luvussa vertailen moninaisuuden käsitettä suomen kielessä usein esiintyvään 

monikulttuurisuuden käsitteeseen. Keskityn moninaisuuden historiaan ja sen 

vaikutukseen nykyisiin normeihin ja ajatteluun. Pohdin moninaisuutta lisäksi 

suomalaisessa koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Puhun opettajan sijaan teorialuvuissa 

kasvattajasta, koska se soveltuu paremmin kuvaamaan varhaiskasvatuksessa sekä 

kouluissa tehtävää moniammatillista yhteistyötä – opettaja ei tee työtä yksin etenkään 

varhaiskasvatuksessa. 

 

2.1 Moninaisuuden käsitteitä 

Seuraavaksi esittelen moninaisuuteen liittyviä tarkentavia käsitteitä, jotka ovat tälle 

tutkimukselle tärkeitä. Moninaisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa etnistä, 

rodullista, seksuaalista, sukupuolten ja kielten moninaisuutta sekä vammaisuutta ja 

toimintakykyä. Esittelyssä on lisäksi käsite normi. 

Normilla tarkoitetaan yhteiskunnassa muodostuneita ajattelutapoja siitä, mikä on 

yhteisössä sallittua, hyväksyttävää ja odotuksenmukaista, normaalia, ja mikä ei. Normit 

heijastavat yhteisön arvoja, joihin voi sisältyä myös tietyistä näkökulmista tarkasteltuna 

ennakkoluuloisuutta ja jähmettyneitä oletuksia. 

Sukupuolen käsite voidaan jaotella ja määritellä eritavoin. Se voidaan esimerkiksi jakaa 

biologiseen sukupuoleen ja sosiaaliseen sukupuoleen, jotka kietoutuvat toisiinsa. (Rossi, 

2012.) Biologinen sukupuoli (sex) määritellään syntymässä sukuelimien mukaan. 
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Sukupuolen ilmaisuun liittyvät kuitenkin myös ulospäin näkyvät tekijät, kuten vartalo, 

hiukset, vaatteet ja käytös, joihin yksilö voi itse vaikuttaa. Tällöin puhutaan sosiaalisesta 

sukupuolesta (gender). Lapsi sosialisoituu ympäröivän kulttuurinsa sukupuolirooleihin, 

joten sukupuoli on hyvin paikka ja aika keskeistä. (Syrjäläinen & Kujala, 2010, 30.) Rossin 

(2012) mukaan on tärkeä tarkastella sukupuolen käsitettä eri näkökulmista. Sukupuoli 

voidaan ymmärtää ruumiillisuuden lisäksi kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä. 

Feminismitutkimuksen mukaan biologia on myös diskursseista koostuvaa oppia 

luonnosta, eikä se ole objektiivinen viittaus luonnon tilaan. Ei siis voida kritiikittä käyttää 

käsitteitä biologinen sukupuoli ja sosiaalinen sukupuoli, varsinkaan ilman, että 

huomioidaan ihmisen kehitykseen ja toimintaan vaikuttavat muut tekijät. (Ks. lisää esim. 

Rossi, 2012, 24.) 

Nykyään länsimaisessa kulttuurissa tiedetään ja ymmärretään sukupuolen 

moninaisuudesta enemmän, joten käsitys sukupuolesta on myös laajentunut. 

Sukupuoleen liittyy kirjo – ihminen voi kokea olevansa esimerkiksi nainen, mies, ei 

kumpikaan tai molemmat. Hän saattaa ilmaista itseään maskuliinisesti, feminiinisesti, 

sekoituksena molempia tai ei kumpaakaan. Tämä saattaa myös muuttua tilanteesta ja 

ajasta riippuen. (J. Lehtonen, 2010, 88.) Edellä kuvattua kutsutaan sukupuolen 

ilmaisuksi, joka tarkoittaa sitä, miten yksilö näyttää muille omaa sukupuoltaan (Seta). 

Naistutkimuksessa ajatellaan, ettei ole valmista nais- tai miesolemusta, vaan jokainen 

omaksuu ja kehittää sukupuolena elämisen taitoja ja tapoja kasvaessaan (Naskali, 2012, 

280). Sukupuolen ilmaisua voidaan nähdä myös piirretyssä eläinkuvituksessa. Tällöin 

eläin kuvataan esimerkiksi ihmisen vaatteissa, elämässä ihmisen elämää ja usein 

binääriajattelun mukaisesti ajateltavassa sukupuolessa (esim. Aku Ankka ja Iines Ankka). 

Tätä kutsutaan antropomorfismiksi eli ihmisenkaltaistamiseksi. (ks. lisää Ganea, 

Canfield, Simons-Ghafari & Chou, 2014.) Tässä tutkimuksessa keskitytään kuvituksessa 

näkyvään sukupuolen ilmaisuun – esimerkiksi pitkät hiukset sekä mekko ajatellaan 

naiseuden ilmaisuna ja puolestaan lyhyet hiukset ja housut mieheyden ilmaisuna. Tämä 

on toki yleistys, joka heijastaa länsimaisessa yhteiskunnassa vallallaan olevaa jakoa 

toisistaan eri näköisiin sukupuoliin. 
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Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan puolestaan yksilön omaa käsitystä omasta 

sukupuolestaan (Seta). Puhuttaessa sukupuoli-identiteetistä käytetään yleensä 

esimerkiksi käsitteitä cis-sukupuolinen (syntymässään sukupuoleensa määritelty ja 

tähän määritelmään tyytyväinen nainen tai mies), transnainen/-mies ja ei-binäärinen 

(Pirih, 2021b, 108). Ajattelua, jossa koetaan, että sukupuolia on vain kaksi: mies ja 

nainen, kutsutaan sukupuolinormiksi (Seta; J. Lehtonen, 2010, 87). Tämä binäärinen jako 

mieheen ja naiseen ei kuitenkaan ole tieteellinen fakta vaan sosiaalinen konstruktio 

(esim. Pirih, 2021b, 106). 

Seksuaalisella suuntautumisella eli seksuaalisuudella tarkoitetaan sitä, että ihminen voi 

ihastua ja tuntea seksuaalista vetoa tai rakkautta toisia ihmisiä kohtaan. Yksilö voi 

rakastua eri sukupuolta olevaan tai samaa sukupuolta olevaan. Monille sukupuolella ei 

ole mitään väliä ja toisaalta moni ei koe minkäänlaista seksuaalista vetoa toista ihmistä 

kohtaan. Oma mieltymys saattaa myös muuttua iän myötä. (Seta; J. Lehtonen, 2010.) 

Ajattelu, että ihminen voi ja saa ihastua vain niin sanottuun ”vastakkaiseen” 

sukupuoleen kutsutaan heteronormiksi. Tämän ajattelumallin mukaan kaikkea 

heteronormista poikkeamista pidetään huonompana vaihtoehtona. Kuitenkin on tärkeä 

tiedostaa, että myös seksuaalisuus muodostaa kirjon. Yksi kirjon osa on 

heteroseksuaalisuus, joka myös sisältää kirjon – ei ole myöskään vain yhtä tapaa olla 

hetero. (J. Lehtonen, 2010, 87.) 

Etninen moninaisuus kuvaa ihmisryhmää, joita yhdistää esimerkiksi alkuperä, 

kulttuuriperintö, uskonto tai kieli (Yhdenvertaisuussanasto). Globalisaation myötä 

etnisyyden yhdistäminen suoraan johonkin valtioon tai kansakuntaan on 

harhaanjohtavaa (Benjamin, 2014, 74). Etniseen moninaisuuteen liittyvät vahvasti 

rodun ja rodullistamisen käsitteet. Rotuhierarkia on historiassa syntynyt 

luokittelujärjestelmä, jonka mukaan vaaleaihoiset ihmisryhmät ovat tummempi-ihoisia 

arvokkaampia. Luokittelu on historian kuluessa sisäistynyt monella tavalla yhteiskunnan 

rakenteisiin, instituutioihin ja käytänteisiin. (Salleh-Hoddin, 2021b, 98.) Valkoisuusnormi 

kuvaa tätä usein näkymätöntä ja tiedostamatonta sosiaalista hierarkiaa, jossa valkoinen 

länsimaisuus ja eurooppalaisuus ovat yhteiskunnallisia rakenteita määritteleviä ja 

valtaapitäviä normeja (Yhdenvertaisuussanasto). 
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Etnisestä moninaisuudesta puhuttaessa tulee erottaa toisistaan etnisyys ja 

rodullistaminen. Esimerkiksi Afrikassa syntyneiden vanhempien Suomessa syntynyt lapsi 

näkee itsensä usein etnisesti suomalaisena. Muut suomalaiset saattavat kuitenkin 

luokitella hänet valkoisuudesta poikkeavan ihonvärinsä mukaan ei-suomalaiseksi. Tässä 

kyse on rodullistamisesta, ei etnisyydestä. (Salleh-Hoddin, 2021b, 99.) 

Tässä tutkimuksessa ymmärrän ihonvärit osana rotukeskustelua. Käytän sanoja valko- ja 

tummaihoinen kuvaamaan ihmisten ulkoisia ihonvärejä, mutta samalla pyrin näiden 

sanojen avulla siihen, että tunnistetaan niiden aikaan ja paikkaan (ja samalla globaalisti) 

asettuvat valkoihoisuuden etuoikeutta ylläpitävät piirteet. Termit ovat poliittisesti 

rodullistavia, mutta tärkeitä, jotta myös valkoihoiset ymmärtäisivät liittää itsensä 

keskusteluun ja sijoittaa itsensä yhdeksi ryhmäksi muiden joukossa (Ks. Davis, 2009, 

113). Tiedostan myös, että ihonväri on kirjo, johon kuuluu eri sävyjä. Käsitteiden valinta 

oli haasteellista, sillä suomen kieli on rajoittunutta puhuttaessa ihonväreistä. Suomen 

kontekstissa on myös tärkeää ottaa huomioon, ettei rasismi kohdistu vain ei-valkoisiin. 

Suomessa on sorrettu sekä sorretaan edelleen saamelaisia sekä romaneja (Keskinen, 

2021; Kuokkanen, 2022). 

Kielellinen moninaisuus eli monikielisyys on tässä tutkimuksessa oma käsitteensä, joka 

ei ole sidoksissa  etniseen moninaisuuteen. Tämä johtuu siitä, että yksilö ei välttämättä 

koe kuuluvansa mihinkään etniseen ryhmään, vaikka hänen oma kielensä ei olisi 

ympäröivän yhteisön valtakieli ja hän puhuisi useaa kieltä. Lisäksi on hyvä huomioida, 

että Suomen kontekstissa kaikki ovat kaksikielisiä koulutuksen myötä, sillä ruotsi on 

Suomen toinen virallinen kieli. H. Lehtonen (2021, 72) viittaa aikaisempaan 

tutkimukseen todetessaan, että oppiminen syventyy, kun koulu on monikielinen ja siellä 

tuetaan lapsen omaa kieltä. Hänen mukaansa monikielisyys usein myös rakentaa 

yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa kaikkien osallistujien kulttuurista ja kielellistä 

identiteettiä. Kuitenkin myös monikielisyys on kompleksinen käsite ja eri kieliä 

arvotetaan yhteiskunnassa eri tavoin. Globalisaation myötä jokainen on monikielinen, 

mutta esimerkiksi englannin kieltä pidetään maailmanlaajuisesti tärkeänä kielenä. 

Terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvä moninaisuus pitää tässä tutkimuksessa 

sisällään esimerkiksi liikkumiseen ja aistimiseen liittyvät haasteet ja rajoitteet, 
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toiminnanohjauksen haasteet sekä keskittymisen haasteet. Näitä haasteita ja rajoitteita 

voidaan tukea erilaisilla apuvälineillä, kuten pyörätuolilla ja silmälaseilla. 

Opetuskontekstissa tukea voidaan antaa esimerkiksi yksilöllisillä tuoliratkaisuilla, kuten 

syöttötuolilla, tai vaikkapa seinille valituilla opetuskuvilla. Näitä kutsutaan tässä 

tutkimuksessa pedagogisiksi tukitoimiksi. 

Tässä tutkimuksessa vammaisuus ymmärretään yksilön ja yhteiskunnan välisenä 

suhteena. Vammaiseksi henkilöksi voidaan lukea ihminen, jolla on pitkäaikainen 

ruumiillinen, älyllinen, henkinen tai aisteihin liittyvä vamma. (THL.) Vammaisuuteen 

voidaan lukea neuropsykiatrisia ja mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia. Näkymätöntä 

vammaisuutta on siis myös paljon. Englannin kielellä vammainen henkilö on ”person 

with disabilities”. Sana ”disability” tarkoittaa vammaisuuden lisäksi 

toimintarajoitteisuutta, jota suomen kielen sana vammaisuus ei täysin tavoita. Näin 

ollen toimintarajoitteisuus ja vammaisuus ovat käsitteinä lähellä toisiaan. (THL.) 

Vammainen ihminen voi olla estynyt osallistumaan täysmääräisesti, tehokkaasti ja 

yhdenvertaisesti yhteiskunnan toimintaan. Toisaalta tällöin vammaisuus ei ole henkilön 

ominaisuus, vaan se syntyy suhteessa ympäröivän yhteiskunnan muodostamiin esteisiin 

ja rajoitteisiin (esimerkiksi syrjintä ja esteettömyys). Yhteiskunta on kyvytön olemaan 

jokaiselle esteetön ja sopiva. (THL.) Esteettömyys tarkoittaa kaikenlaisten ihmisten 

huomioimista fyysisessä ympäristössä ja sitä suunnitellessa. 

Esteettömyyteen pyrkiviä ratkaisuja koulussa ja varhaiskasvatuksessa voisi olla 

esimerkiksi liikkumisen, näkemisen ja kuulemisen esteettömyyden huomioiminen: 

rakennuksen portaiden määrä, hissi, tilojen akustiikka, tilojen muokkaamisen 

mahdollisuus ja valaistus. Lisäksi esteettömyyttä voidaan saavuttaa ryhmäyttämisellä, 

avoimella keskustelulla moninaisuuden teemoista sekä normien rikkomisella. Näin 

voidaan ymmärtää, että jokainen on oma yksilönsä. Syrjivä käyttäytyminen voi loppua 

ja arvostus kasvaa.  
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2.2 Identiteetti 

Moninaisuuteen liittyy vahvasti identiteetin käsite. Identiteetti kuvaa itsellemme ja 

toisillemme, keitä olemme (Kumpulainen ym., 2010, 16). Mac Naughton, Davis sekä 

Smith (2009, 31) tiivistävät käsitteen postmodernin tutkimuksen identiteettikäsityksen 

mukaisesti puolestaan seuraavasti: 

- Identiteetti on valinta, ei ennalta määritelty – se on siis muuttuva. 

- Identiteetti on muodostettu ja muodostetaan diskursseissa ja siksi se on myös 

rajoitettu ja mahdollistettu diskursseissa. 

- Identiteetti muodostetaan aktiivisesti, siihen ei vain asetuta passiivisesti. 

Jokaisessa yhteiskunnassa sekä toisaalta myös globaalisti arvotetaan tiettyjä 

identiteettejä ja ominaisuuksia toisten edelle. Nämä korkeammin arvotetut identiteetit 

ja yhteiskunnan normit ovat perinteisesti ajateltuina olleet valtaväestön arvot 

(Benjamin, 2014, 71). Jotkin identiteetit saadaan jo syntymässä (esim. ihonväri) ja joitain 

identiteettejä ihminen voi aktiivisesti ottaa omakseen ja muokata (esim. seksuaalisuus, 

sukupuoli). Identiteettejä joko vahvistetaan tai niihin pakotetaan. (Saleh-Hoddin, 2020, 

92.) Jokaisella on joitain etuoikeuksia omien ominaisuuksiensa ja identiteettiensä 

myötä. Yksilö saattaa esimerkiksi puhua ympäröivän yhteiskunnan kieltä tai olla cis-

mies. Etuoikeudella tarkoitetaan siis tiettyjä etuja ja hyötyjä, joita ihminen saa toisten 

ryhmien ja ihmisten kustannuksella. Etuoikeudet ovat usein näkymättömiä etenkin 

yksilölle itselleen. (Salleh-Hoddin, 2021a, 80.) 

Kuvassa 1 on kuvattuna eri sosiaalisten kategorioiden ja identiteettien kokemaa valtaa 

tai sortoa. Kuvassa oranssi, sisin ympyrä kuvaa kategorian, jota kukin sen kohdalla oleva 

ulompi sydän edustaa – esimerkiksi sukupuoli tai toimintakyky. Jokaisessa ulommaisessa 

sydämessä on puolestaan kuhunkin kategoriaan kuuluvien identiteettien osia. Kaikista 

ulommaiset keltaiset sydämet edustavat enemmän valtaa sisältävän identiteetin, 

esimerkiksi mies tai vammattomuus. Kuvion laatimisessa käytettiin Leppäsen ja Kiiskilän 

suomentamaa ”vallan kukkaa” (teoksessa Pirih, 2021a, 90) ja se muokattiin sopimaan 

tämän tutkimuksen tarkoituksiin. Muodoksi valikoitu sydän, sillä identiteetit ovat iso osa 

ihmisyyttä ja tämän tutkielman sydän.  
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Kuva 1. Identiteetit ja valta. 

Ihmiset luokittelevat vaistomaisesti kanssakulkijansa ulkonäön perusteella. Tämä 

puolestaan vaikuttaa sekä havainnoijan että havainnoidun käyttäytymiseen, ja 

vahvimmillaan jopa määrittää sitä. Yksilö käyttäytyy erilaisten roolien ja luokitteluiden 

mukaan joko tietoisesti tai tiedostamatta. (Benjamin, 2014, 73; ks. myös Rossi, 2012.) 

Tiettyihin identiteetteihin luokitellut henkilöt nähdään usein homogeenisenä ryhmänä. 

Ulkonäköön liittyvät ilmaisut ovat kuitenkin yhä moninaisempia, joten lokerointi tiettyyn 

ryhmään epäonnistuu usein. Yksilöt joutuvatkin usein ottamaan vastaan leimoja ja 

rooleja, joita eivät välttämättä koe omikseen. Identiteetti ja sen tuoma valta, syrjintä ja 

rasismi toimivat myös aina intersektionaalisesti, mikä tarkoittaa, että sukupuoli, luokka, 

kansalaisuus, ihonväri, etnisyys, ikä ja kyvykkyys kietoutuvat toisiinsa (Jäntti, 2017, 104). 

Yksilö voi muuttaa itseään ja identiteettiään tilanne-, aika- ja paikkakohtaisesti 

(Benjamin, 2014). Vaikka ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa oman identiteettinsä 
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ilmaisemiseen, on tärkeä huomata, että aina ei ole mahdollista hallinnoida aktiivisesti 

omaa identiteettiään ja ajatteluaan. Yhteiskunnan valta- ja arvoasetelmia heijastelevia 

diskursseja on olemassa jo, kun lapsi syntyy, joten kun lapsi oppii tulkitsemaan kieltä ja 

diskurssien ohjaamaa muuta käyttäytymistä, omaksuu hän samalla diskurssin mukaisia 

käsityksiä. Esimerkiksi vallitsevat rodulliset diskurssit muokkaavat syntyvän lapsen 

identiteettiä, joka ainakin vallitsevassa yhteiskunnallisessa tilanteessa kertoo lapselle 

valkoisuuden normista. Kukaan ei kuitenkaan vain ime tai kopio diskursseja itseensä, 

vaan yksilö aktiivisesti muokkaa ja rakentaa niiden avulla identiteettiään. Ajallis-

paikallinen konteksti siis vaikuttaa, ja toisinaan lapsi joutuu tasapainottelemaan sen 

välillä, mikä on toivottua ja ylipäänsä mahdollista ja mikä on epätoivottua tai kiellettyä. 

(Mac Naughton ym., 2009, 33–34, 36.) 

Identiteetin rakentaminen heijastelee siis ympäröivää yhteiskuntaa. Yksilö tarvitsee 

turvallisen, syrjintä- ja kiusaamisvapaan ympäristön, jossa kasvaa ja rakentaa 

identiteettiään, sillä jokaisella on oikeus muovata omaa identiteettiään ja identifioitua 

kuten itse haluaa. 2020-luvun Suomessa identiteetti ei enää samalla tavalla periydy 

sukupolvelta toiselle ja yksilön ei tarvitse seurata sukunsa raivaamaa valmista polkua 

samalla tavalla kuin ennen. Lapsi näkee erilaisten identiteettien kirjoa mediassa ja saa 

samaistumisen ja peilaamisen pintoja huimasti enemmän myös globalisaation myötä. 

(Benjamin, 2014.) Maahanmuutto, matkustelu ja vähemmistöryhmien suurempi 

julkinen esilläolo lisäävät näkyvää moninaisuutta ja mahdollisuuksia. Näin ollen nykyään 

korostuu se, ettei identiteettiin synnytä, vaan siihen kasvetaan ja sitä muokataan läpi 

elämän (Hall, 1999 viitattu Benjamin, 2014, 58). 

2.3 Moninaisuus intersektionaalisuustutkimuksessa 

Tässä tutkimuksessa lähestyn aihettani ja aineistoani intersektionaalisesta 

viitekehyksestä käsin (esim. Koskela, 2019; Aldrin Salskov, 2020). Intersektionaalisuus 

on näkökulma, joka tarkastelee yhteiskunnassa olevia eriarvoistavia rakenteita sekä 

syrjinnän ja etuoikeuksien ilmentymiä. Intersektionaalisuuden näkökulmasta ihmisen 

identiteetit risteävät ja vaikuttavat samanaikaisesti ihmisen asemoitumiseen 

yhteiskunnassa. (Tieteen termipankki; Ks. myös Koskela, 2019; Aldrin Salskov, 2020.) 
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”Moninaiseksi” ihminen nimetään usein silloin, kun hän poikkeaa ympäröivän 

yhteiskunnan valtavirrasta. Kuitenkin tässä tutkimuksessa ymmärretään, että jokainen 

ihminen on moninainen. Jokainen ihminen kokee, että kuuluu joko johonkin 

marginaaliryhmään tai hyväksyttynä yksilönä valtavirtaan tai kokee jossain määrin 

molempia. Kyse on tietyssä ajassa ja paikassa koetusta samanlaisuudesta tai 

erilaisuudesta. Moninaisuutta on siis joka puolella. Kukaan ei ole vain suomalainen, 

buddhalainen, hetero, mies tai silmälaseja käyttävä. Jokaisessa on monia moninaisia 

piirteitä ja identiteettejä, jotka vaikuttavat eri tilanteissa eri tavoin. (Koskela, 2019, 312; 

Jantunen ym., 2021, 21.) 

Moninaisuus-keskustelussa ainakin implisiittisesti nousevat esiin käsitykset 

erilaisuudesta ja samanlaisuudesta, poikkeavuudesta ja normaaliudesta. Nämä käsitteet 

limittyvät toisiinsa.  Esimerkiksi normaalia voidaan määritellä itsestä käsin (Timonen 

2015, 19): ihminen usein pitää itseään normaalin kriteerinä, jolloin vierasta ja 

erilaisuutta on itsestä poikkeavuus. Normaalia määriteltäessä on tärkeää huomioida, 

että jokin tietyssä paikassa ja ajassa erilaisena pidetty piirre voi olla toisaalla täysin 

normaali ja hyväksyttävä (Penn, 2000, 98). Timonen (2015, 19) esittää kysymyksen: kuka 

määrittelee tai on määritellyt normaalin ja miksi? Meidät on kaikki kasvatettu ja 

opetettu ajattelutapoihin, joihin aina liittyy jonkinlaista stereotypisointia, minkä vuoksi 

meillä on ennakkoluuloja (Kiiskilä, 2021, 200). 

Monet historialliset ja yhteiskunnalliset tekijät ovat vaikuttaneet siihen 

stereotypisoivaan ajatteluun, käytökseen ja normitukseen, joka vallitsee 

yhteiskunnassamme. Euroopan maat olivat vielä 1800-luvulla etnisesti ja rodullisesti 

melko homogeenisiä. Rodullistavalla ajattelulla on siis pitkä historia, mutta  keskustelu 

jatkuu edelleen 2020-luvulla. Useiden tutkimusten mukaan rotu biologisena faktana on 

kumottu, mutta silti moni ei-valkoinen kokee syrjintää, rasismia ja arvottamista 

ihonvärinsä takia (ks. Davis & Mac Naughton, 2009; Benjamin, 2014, 75). Lisäksi tämän 

tutkimuksen kannalta on tärkeä huomioida, ettei kolonisaatio ole vain ei-valkoisiin 

kohdistunutta, vaan myös Suomessa tapahtunutta sortoa saamelaisia kohtaan 

(Keskinen, 2021; Kuokkanen, 2022). 
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Moninaisuus, monikulttuurisuus ja kulttuuri ovat toisistaan eroavia käsitteitä. Nämä 

käsitteet ovat moniselitteisiä ja voivat aiheuttaa väärinkäsityksiä (Paavola, 2015, 105; ks. 

myös Jantunen, 2021). Suomen kielessä käytetään usein monikulttuurisuuden käsitettä. 

Sen rinnalle on myös otettu diversity-käsite, joka on suomennettu moninaisuudeksi. 

Moninaisuuden näkökulmasta monikulttuurisuutta ei kuuluisi sitoa vain etnisyyteen, 

vaikka monikulttuurisuuskeskustelu on viitannut monesti etnisyyteen, kieleen ja 

kulttuuriin unohtaen esimerkiksi seksuaalisuuden ja sukupuolen. (Paavola, 2015, 105; 

ks. myös Dervin, 2020, 58.) Monikulttuurisuuden käsite on haastava, sillä se käsittää 

joidenkin ihmisten inkluusion ja joidenkin asettaminen toisiksi. Käsitteen voidaan 

ajatella olevan poliittinen, ideologinen ja epävakaa, eikä monikulttuurisuus ole ilmiönä 

uusi. (Dervin, 2016, 2.) Kulttuurin käsite on myös määriteltävissä hyvin monimuotoisesti 

riippuen näkökulmasta, eikä monesti ole itsestään selvää, mitä käsitteellä tarkoitetaan 

(Ks. esim. Jantunen ym., 2021, 20; Satokangas, Suuriniemi, Jantunen & Karasti, 2021, 

39–43).  

Kulttuurilla viitataan monesti vain erilaisiin maantieteelisiin alueisiin, kieliin ja 

uskontoihin unohtaen moninaisuuden muut aspektit (Satokangas ym., 2021, 39–43). 

Myös Saukkosen (2014) mukaan kulttuurilla tarkoitetaan valtion tarkkojen rajojen sisälle 

muodostunutta yhteisöä, jossa on omat tapansa, arvonsa ja kielensä, jotka vaikuttavat 

kyseisellä alueella toimimiseen. Aikojen saatossa nämä piirteet ovat muodostaneet 

kansalle yhteisen kulttuuri-identiteetin. Se yhdistää kyseistä kansaa ja toisaalta erottaa 

sen muusta maailmasta. (Saukkonen, 2014.) Leppänen (2017) toteaa, että Suomessa oli 

pitkään vallalla vahva nationalistinen aate, joka korosti homogeenisyyttä 

yhteisöllisyyden edellytyksenä. Kulttuuritietoinen opetus huomioi kuitenkin 

maantieteellisyyden lisäksi jokaisen ihmisen moninaisuuden ja moninaisuudelle 

näkyvyyttä (Jantunen ym., 2021, 22). Käytän tässä tutkimuksessa moninaisuuden 

käsitettä. Se tunnistaa monikulttuurisuutta paremmin elämän eri osa-alueiden 

moninaisuuden ja palvelee tämän tutkimuksen tavoitteita parhaiten. 

Kielen avulla voidaan olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä rakentaa tasa-arvoa, 

mutta myös erilaistaa, syrjiä ja toimia rasistisesti. Ihmiset rakentavat maailmaa kielellä 

vuorovaikutuksessa, rakentaen erilaisia diskursseja. Tässä tutkimuksessa termillä kieli 
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viitattaan puhuttuun, viitottuun ja kuvalliseen kieleen. Kielen avulla luodaan erilaisia 

todellisuuksia, ja kielenkäyttöä analysoimalla voidaan tuoda näkyväksi niitä erilaisia 

diskursseja ja todellisuuksia, joita kielenkäytöllä tuotetaan. (Jäntti, 2017, 105.)  Kieltä 

tutkittaessa on Jäntin (2017, 105) mukaan tärkeä tuoda kuuluviin myös 

marginalisoitujen äänet. Näin voidaan tehdä näkyväksi sitä, miten marginalisoidut 

ryhmät itse kokevat kielen tuottamien valta-asemien toiseuttamista. Nähdyksi tuomisen 

avulla pystytään rikkomaan esimerkiksi valkoisuuden normia (Jäntti, 2017, 106). 

Tutkimusta, jonka kohteena on se, miten kieli ja rasismi ovat yhteydessä eli miten kieli 

tuottaa rasismia ja toisin päin, kutsutaan rasiolingvistiseksi tutkimukseksi 

(raciolinguistics). Sille on tarve koko ajan moninaistuvassa Suomessa. (Ennser-Kananen, 

2017; Jäntti, 2017; Leppänen, 2017.) Leppäsen (2017, 109) mukaan kielen tutkimuksen 

ei ole hyvä kuitenkaan keskittyä vain rotuihin ja rasismiin vaan kaikenlaiseen 

marginalisointiin: etnisyyteen, koulutukseen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja 

uskontoon. Hän toteaa moninaisuuden tutkimukselle olevan nyt tarve Suomessa, sillä 

tarvitsemme keinoja elää muuttuneessa yhteiskunnassa ja ymmärtää sitä (emt.) 

Yksi tapa puhua moninaisuudesta on toiseuttamisen käsitteen kautta. Olli Löytty (2005, 

162) määrittää toiseuden kuvaamaan sitä valtasuhdetta, joka on normin ja 

poikkeavuuden, tutun ja vieraan välillä. Toiseuttaminen on siis sitä, että joku tai jokin 

ymmärretään erilaiseksi sekä tämän takia alempiarvoiseksi – toiseksi. Tämä näkyy 

esimerkiksi monissa maahanmuuttajuutta koskevissa keskusteluissa, joissa usein on 

havaittavissa me/muut-vastakkainasetelma, jossa maahanmuuttajat ovat ”muita” ja 

poikkeavat kantaväestöstä. Monissa näistä keskusteluista keskitytään vain erontekoon 

ja vastakkaisuuksiin samankaltaisuuksien sijaan. (Löytty, 2005, 162.) M. Lehtosen (2015, 

264) mukaan toiseus syntyy ’toisen’ suhteesta siihen, että joku on ’ensimmäinen’. 

Toiseus kertoo aina siis myös siitä henkilöstä, joka toiseuttaa ja kokee olevansa 

’ensimmäinen’. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei erilaisuus aina tarkoita toiseutta: 

maahanmuuttaja on ”toinen” suhteessa kantaväestöön vasta tietyn ideologian sisällä, 

sillä erilaisuutta on kaikkialla (M. Lehtonen, 2015, 271). 

Kuten johdannossa jo totesin, suvaitsevuuden käsite on negatiivisesti latautunut. 

”Suvaitseva” kokee (usein tiedostamattaan) olevansa ”suvaittavan” yläpuolella, joten 
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suvaitsemiseen liittyy aina valta-asetelma. Esimerkiksi enemmistö suvaitsee aina 

vähemmistöjä, ei toisin päin. Jos halutaan puhua vähemmistöistä, on parempi puhua 

yhdenvertaisuudesta. Yhdenvertaisuuden käsite ei sisällä valta-asemaa, vaan sen 

merkitykseen sisältyy jo itsessään se, että jokainen on yhtä arvokas. (Karvinen, 2021, 

11.) Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen on samanarvoinen riippumatta 

esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisuudesta, alkuperästä, vakaumuksesta, kielestä, 

iästä, vammaisuudesta tai muusta kehoon liittyvästä syystä (yhdenvertaisuussanasto). 

Käytän tässä tutkimuksessa yhdenvertaisuuden käsitettä. Yhdenvertaisuus koulussa ja 

varhaiskasvatuksessa ei kuitenkaan tarkoita, että jokaiselle annetaan täysin samaa 

opetusta, kasvatusta ja tukea, vaan jokaisen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. (Tätä 

havainnollistaa myöhemmin kuva 2 sivulla 20.) 

Jo pienellä lapsella on luontainen tarve ymmärtää häntä ympäröivää maailmaa, ja tähän 

hän käyttää apuna luokittelua ja kategorisointia (Mac Naughton ja Davis 2009, 21). Mac 

Naughton ja Davis (2009) viittaavat useisiin kansainvälisiin tutkimuksiin todetessaan, 

että tämäntapaisen kategorisoinnin myötä jo pieni lapsi alkaa omaksua ja ylläpitää 

sukupuolittuneita tai rodullisia ennakkoluuloja, joita havaitsee ympäristöstään (myös 

Souto-Manning 2013, 1). Yhdenvertaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen eivät siis ole 

itsestäänselvyyksiä edes pienten lasten keskuudessa. Sosiaalisen identiteetin tutkijat 

toteavat, että vasta 7–8-vuotiaan lapsen voidaan sanoa olevan tietoisesti 

ennakkoluuloinen erilaisuutta kohtaan (ks. Mac Naughton & Davis, 2009, 26–27). Hyvin 

pienten lasten syrjintää heijasteleviin asenteisiin vaikuttaa vahvasti lasta ympäröivä 

sosiaalinen ympäristö ja sen antama esimerkki. Atkins (2009) huomasi tutkimuksessaan, 

että monet aikuiset selittivät pienten lasten rasismin viattomana ja tiedostamattomana 

”papukaijamaisena” matkimisena (emt.). Ehkä lasten rasistisista ja syrjivistä asenteista 

raportoivat tutkimukset kertovatkin enemmän lasta ympäröivien aikuisten ajatuksista.  
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2.4 Moninaisuus kasvattajan näkökulmasta 

Koulutukselliseen tasa-arvoon on Suomessa panostettu aina 1970-luvun peruskoulu-

uudistuksesta alkaen (Lepistö, 2010, 41). Osa tasa-arvokeskustelua on Souto-Manningin 

(2013) mukaan pohdinta siitä, kenen totuuteen ja normaaliin niissä opetetaan ja 

kasvatetaan. Toiminta päiväkodeissa ja kouluissa heijastelee ympäröivää yhteiskuntaa: 

sen arvoja ja asenteita, jotka usein ovat valtakulttuurin. Kasvattajien tehtävä on 

kuitenkin ottaa huomioon ihmisyyden moninaisuus. Opetuksessa ja kasvatuksessa on 

alettu keskittymään siihen, että jokainen ihminen on moninainen. Näin ollen 

moninaisuus on luonnollisesti osa myös koulujen ja päiväkotien arkea. Lapset kasvavat 

moninaiseen yhteiskuntaan, joten on tärkeää, että koko pedagogiikka, mukaan lukien 

opetustilojen materiaalit, kunnioittaa moninaisuutta ja palvelee inklusiivisuutta (Souto-

Manning, 2013, 60). Moninaisuuden tiedostaminen auttaa jokaista ymmärtämään itseä 

ja toista paremmin sekä toimimaan erilaisuutta arvostaen ja kunnioittaen (Paavola & 

Talib, 2010, 226). 

Kasvattajan tulee tunnistaa myös oma henkilökohtainen arvomaailmansa ja 

maailmankuvansa. Jokaisen tulisi pohtia, miten itse suhtautuu erilaisuuteen (Paavola & 

Talib, 2010, 13) ja mihin itse sijoittuu suhteessa moninaisuuteen (Davis, 2009, 114). 

Varhaiskasvatusta ja kouluja ohjaavat asiakirjat eivät tarjoa kasvattajalle riittävää 

ymmärrystä oman moninaisuuden ja identiteetin tiedostamisen tärkeydestä. Jos 

kasvattaja ei ole reflektoinut moninaisuuden kysymyksiä myös suhteessa omaan 

identiteettiinsä, se saattaa vaikeuttaa myös muiden moninaisuuden ymmärtämistä. 

(Paavola & Pesonen, 2021, 12.) Moni kasvattaja ei välttämättä tunnista omaa 

moninaisuuttaan,  etenkään sellaiset kasvattajat, jotka ovat varttuneet yhteisöissä, joita 

ei ajatella ”erilaisiksi” eli jotka edustavat valkoisia ja cis-sukupuolisia, jotka kuuluvat 

keskiluokkaan tai ylempään sosioekonomiseen asemaan, jotka puhuvat valtakieltä ja 

ovat heteroseksuaaleja. Jos kasvattaja ei itse ymmärrä olevansa moninainen, ei hän 

välttämättä voi täysin ymmärtää omia etuoikeuksiaan eikä näin ollen pysty kasvattajan 

roolissa niitä kyseenalaistamaan. (Ks. esim. Souto-Manning, 2013, 11–12). 

Itsensä marginaaliin identifioivat kasvattajat, joilla on esimerkiksi 

maahanmuuttajatausta tai seksuaalivähemmistö-identiteetti, ovat arvokkaita 
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työntekijöitä kouluille ja päiväkodeille. Sen lisäksi, että vähemmistökasvattajat 

heijastelevat moninaisuutta ja antavat peilauspintoja lapsille, heillä monilla on arvokasta 

kansainvälistä kokemusta, vähemmistöroolin kokemuksista puhumattakaan. Lisäksi 

tarvitaan avointa moninaisuuskeskustelua työyhteisössä. (Ks. esim. Ennser-Kananen & 

Ruohotie-Lyhty, 2022.) Suomessa suurin osa opettajista on valkoihoisia. Tämä voi olla 

ongelmallista, sillä valkoihoinen ei välttämättä miellä itseään moninaiseksi, vaan ”vain 

normaaliksi”. Jos tätä ajatusta ei tietoisesti haasta, yksilö voi sortua huomaamattaankin 

syrjintään ja pitää valkoisuutta luonnollisena normina, jota vasten muita luokitellaan ja 

arvotetaan. (Davis, 2009, 113; ks. myös Souto-Manning, 2013, 19.) 

Se, miten kasvattaja ymmärtää omaa identiteettiään vaikuttaa siis lasten opiskeluun ja 

oppimiseen. Kasvattajan tulee tiedostaa, kenet hän opetuksessaan tavoittaa ja ketä ei 

sekä mitä rooleja ja stereotypioita hän ylläpitää ja toisaalta haastaa. Huolimatta yhä 

vahvemmasta sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuuden ymmärryksestä nyky-

yhteiskunnassa, binäärinen sukupuoliajattelu vaikuttaa edelleen vahvasti  ihmisten 

tapoihin ja toimintaan. Kasvaminen kahden toisilleen vastakkaisen sukupuolen 

ideologiaan voi saada tekemään sellaisia valintoja, jotka eivät ole luonteenomaisia 

omalle persoonallisuudelle ja luonteelle. Palmun (2010) mukaan kasvattajien on tärkeää 

tarjota lapsille erilaisia vaihtoehtoja ja pyrkiä tukemaan myös valintoja, jotka eivät 

välttämättä noudata perinteistä sukupuolijakoa. (Palmu, 2010, 53.) Näin lapsella on 

mahdollisuus valita toisin, omasta sukupuoliroolistaan poikkeavalla tavalla (Palmu, 

2010, 56).  

Usein kasvattajilla on asenteita, jotka saattavat vaikuttaa arjessa näkyvästi heidän 

suhtautumisessaan tiettyyn lapseen ja yhteisöön. Suomessa on olemassa 

kansallisuuksiin liittyviä stereotypioita, jotka asettuvat koulutuksen suhteen 

hierarkkisesti. Nämä stereotypiat voivat (tiedostamatta) ohjata myös kasvattajien 

suhtautumista eri etnisistä taustoista tuleviin lapsiin ja näin myös heidän 

menestykseensä koulussa. Tämän hierarkian mukaan esimerkiksi vietnamilaistaustaista 

lasta pidetään ahkerana, kun taas somalilapsen koulumenestykseen ei uskota samalla 

tavalla. (Paavola & Talib, 2010, 15, 122; ks. myös M. Lehtonen, 2015, 258.) 

Opettajankoulutuksella on vaikutusta opetuskentän toimintaan, joskin viiveellä. 
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Ongelmallista tietenkin on, jos koulutus ei anna tarvittavia eväitä moninaisuuden 

teemoihin tai vahvistaa oppilaisiin liittyviä stereotypioita. Silloin kasvattajat saattavat 

olla työelämässään passiivisia tai epävarmoja moninaisuuden teemoja kohdatessaan 

(Syrjäläinen & Kujala, 2010; Talib 2005). Jos kasvattajilla ei ole koulutusta tai kokemusta 

vähemmistölasten kanssa toimimisesta, he joutuvat toimimaan intuitionsa ja 

elämänkokemustensa ohjaamana. Kasvattajat tarvitsevat tällöin työyhteisönsä tukea, 

keskustelua ja kannustusta. (Talib, 2005.) 

Sukupuolta ilmaistaan usein ulkoiseen olemukseen, esimerkiksi pukeutumiseen ja 

keholliseen ilmaisuun liittyvillä elementeillä. Yhteisössämme vallitsee edelleen paljon 

tiedostamattomia ja tietoisia käsityksiä siitä, miten tyttö tai poika toimii ja pukeutuu. 

Yksilö voi halutessaan valita oman sukupuolensa ilmaisuun parhaiten sopivia piirteitä, 

mutta tiukat käsitykset sukupuolelle ominaisesta ilmaisusta voivat olla myös rajoittavia. 

Myös lastenkirjallisuuden avulla voidaan tukea moninaista sukupuolen ilmaisua. 

Useimmissa lastenkirjoissa näin ei kuitenkaan tapahdu. Monesti jopa niissä teoksissa, 

joissa hahmot ovat eläimiä, on käytetty sukupuolistavia antropomorfisia elementtejä: 

eläimet on puettu ihmisen vaatteisiin ja ne puhuvat ja käyttäytyvät ihmisenkaltaisesti ja 

tietyn sukupuolen kategorian mukaisesti. (Ks. esim. Genea ym., 2014.) Tasa-arvoon ja 

yhdenvertaisuuteen pyrkivän pedagogiikan tulisi tunnistaa ja hyväksyä jokaisen yksilön 

erilainen, omanlainen toiminta sukupuolesta riippumatta. Tainion, Palmun ja Ikävalkon 

(2019, 19) mukaan tasa-arvoon (ja yhdenvertaisuuteen) pyrkivä ja 

sukupuolisensitiivinen pedagogiikka ymmärtää, että käsitys omasta sukupuolesta voi 

muuttua tilanteen ja iän myötä eli se ei ole pysyvä, vaan ennemminkin liikkeessä.  

Sukupuolisensitiivinen kasvattaja tiedostaa, että maailma on erilainen miehelle ja 

naiselle, joten sukupuoli on otettava huomioon kaikessa toiminnassa. Hän ymmärtää 

kuitenkin myös, että sukupuolia on useita ja että kaikkia sukupuolia yhdistäviä 

ominaisuuksia on enemmän kuin erottelevia. Sukupuolisensitiivinen kasvattaja 

ymmärtää, että sukupuoli on sosiaalinen konstruktio. Hän tekee sukupuolen 

kategorioita näkyviksi ja ottaa ne keskusteluun, jotta niihin voidaan kriittisesti puuttua. 

(Syrjäläinen & Kujala, 2010, 31.) Sukupuolta ei kuulu neutralisoida ja poistaa kokonaan, 

vaan sukupuoli on osa ihmisen identiteettiä. Se rakentuu lapsuuden ja nuoruuden 

aikana, joten sillä on merkitystä, miten lapsi kokee itsensä sukupuolessaan. (Syrjäläinen 
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& Kujala, 2010, 38; Lepistö, 2010, 46.) Etenkin koulussa arjen pääpaino on kuitenkin 

opiskeltavissa aineissa, joita ei aina osata sitoa oppijan omaan elämään, maailmaan ja 

kokemuksiin. Samalla saatetaan unohtaa myös identiteetin kehityksen huomioiminen ja 

tukeminen. Opetuksessa olennaista on miettiä pedagogiikan kokonaisuutta, jotta se 

rakentaisi ja ylläpitäisi oppijan kehittyvää identiteettiä. (Kumpulainen ym., 2010, 14, 16.) 

2.5 Moninaisuus suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja koulussa 

Lapset tarvitsevat tukea ja kokemuksia, jotta pystyvät tiedostamaan ja ymmärtämään 

erilaisuutta sekä siihen helposti liittyvää ulosjättämistä ja rasismia. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen (2020) mukaan moni afrikkalaistaustaiseksi 

identifioitunut ihminen oli Suomessa kohdannut ensimmäiset rasismin kokemuksensa 

jo varhaiskasvatuksessa ja koulussa (ks. myös Mikander ja Hummelstedt-Djedou, 2017). 

Myös Mikander ja Hummelstedt-Djedou (2017) toteavat ihmisoikeuksien olevan 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (2014) arvoperustan keskiössä. Jokainen 

lapsi tulisi kohdata avoimesti ja arvostavasti. Vaikka opetussuunnitelmassa puhutaan 

yhdenvertaisuudesta, syrjintä ja rasismi sekä näiden purkaminen ja haastaminen eivät 

ole sellaisenaan tarkasti kuvattuina opetussuunnitelmassa. Tämä voi vaikuttaa siihen, 

ettei antirasistinen pedagogiikka ole rantautunut kouluihin ja rasismi on yhä osa 

koulujenkin arkea. (Mikander ja Hummelstedt-Djedou, 2017, 2.) 

Kouluissa on havaittu, että juhlat ovat hyvä tapa esitellä moninaisuutta, mutta 

moninaisuuden huomioiminen ei saa jäädä vain juhlien varaan. Juhlat ovat kouluissa ja 

päiväkodeissa tärkeitä tapahtumia, joten kasvattajien on tärkeä tuntea opettamiensa 

lasten juhlakäytänteitä (Paavola & Talib, 2010, 16). Koulujen yksipuolisia moninaisuuden 

huomioimisen keinoja koulujen vuotuisissa juhlissa on kuitenkin kritisoitu: vaikka 

moninaisuus näkyisikin värikkäissä kausijuhlissa, se ei riitä, jos muu opetus ja kasvatus 

ei ole inklusiivista ja moninaisuuden tiedostavaa. Inklusiivisesti ja tiedostavasti 

kasvattamisen myötä jokainen lapsi voi ymmärtää ympäröivää maailmaa paremmin. 

(Souto-Manning, 2013.) 

Suomessa on useita sopimuksia ja lakeja, jotka velvoittavat opetuksen järjestäjiä 

edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä oikeudenmukaisuutta. Näitä on 
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esimerkiksi Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (609/1986), Lapsen oikeuksien 

sopimus (1989), Perusopetuslaki (628/1998), Suomen perustuslaki (731/1999), 

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) sekä Varhaiskasvatuslaki (540/2018). Lisäksi 

kasvatuksen ja opetuksen järjestäjiä velvoittavia asiakirjoja ovat Esiopetussuunnitelman 

perusteet (2014), Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) sekä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018). Näissä asiakirjoissa opetusta 

velvoitetaan huomioimaan moninaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Edellä mainituissa velvoittavissa asiakirjoissa moninaisuuden käsittely ei aina ole 

ongelmatonta. Paavola ja Pesonen (2021) erittelevät sitä, miten moninaisuus otetaan 

huomioon uusimmassa Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa (2018). He 

toteavat analyysissaan, että ongelmallista on, ettei kulttuurin käsitettä avata 

asiakirjassa, vaan opettajan oletetaan tuntevan käsitteen. Näin 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ylläpitää tahtomattaan kulttuurin 

käsitteen yhdistämistä kieliin, maailmankuviin sekä uskontoihin, sillä käsite mainitaan 

useimmin vain näiden teemojen yhteydessä. (Paavola & Pesonen, 2021, 10.) Sama 

kulttuurin käsitteen itsestäänselvyytenä pitäminen on näkyvillä myös Perusopetuksen 

suunnitelman perusteissa (2014). Siinä kirjoitetaan: ”Eri kulttuuri- ja kielitaustoista 

tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat monenlaisiin 

tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin.” Lisäksi todetaan, että ”oppiminen 

yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle 

vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle.” (Opetushallitus, 2014a, 14). Molemmissa 

esimerkeissä kulttuurin käsitettä käytetään etnisyyden, kielten ja uskontojen 

yhteydessä, mikä mahdollistaa niiden mieltämisen saman asian eri puolina.  

Velvoittavien asiakirjojen lisäksi on hyvä huomioida, että niiden lasten tukeminen, jotka 

eivät kuulu valtavirtaan, edellyttää usein toimia,  joista  koko  lapsiryhmä hyötyy. Vaikka 

sellaiset toimenpiteet, kuten valitut moninaiset kuvat, olisivat  pedagogisesti 

suunniteltu hyödyttämään erityisesti vain tiettyjä lapsia peilauspintana heidän oman 

identiteettinsä luomiseen, on niillä vaikutusta koko ryhmän ilmapiiriin. Samalla, kun 

huomioidaan yksilöllisiä tarpeita, tuetaan myös ryhmää. Yhdenvertaisuuden huomiointi 

tulee näkyväksi ja jokaisen on helpompi olla oma itsensä. (Karvinen, 2021, 35.) Kuitenkin 

on hyvä muistaa, että jokainen opettaja tekee opetussuunnitelmasta oman tulkintansa 
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ja seuraa koulunsa ideologiaa ja arvoja, toki kaikkea opetusta velvoittavien 

dokumenttien ohjaamana. Joskus koulun rakenteet eivät tue kasvattajan pyrkimyksiä ja  

halua kehittää ja vaikuttaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. (Talib, 2005, 37.) 

Tilannetta on pyritty parantamaan lainsäädännöllä, sillä vuodesta 2014 jokaisen koulun 

sekä esiopetuksen järjestäjän tulee lain mukaan laatia tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tähän velvoittavaa lakia ollaan valmistelemassa myös 

varhaiskasvatukseen. 

Yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa ja koulussa ei tarkoita sitä, että jokaiselle 

annetaan samaa opetusta, kasvatusta ja tukea. Oppimisympäristöä luodessa tulee ottaa 

huomioon lasten erilaisuus sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo. 

Oppimisympäristössä tulee olla jokaiselle jotakin: niin tukea tarvitseville kuin jo 

edistyneemmille. (Opetushallitus, 2014a, 104.) Tämä tarkoittaa eriyttämistä ja sitä, että 

jokaisella on oikeus oppimiseen. Lapsia ei tule verrata keskenään, vaan arviointi 

tapahtuu suhteessa tavoitteisiin. Näin ollen jokaiselle annetaan se tuki, mitä hän 

tarvitsee saavuttaakseen tavoitteet.  

Alla olevassa kuvasarjassa (kuva 2) on havainnollistettu yhteiskunnan rakenteissa 

piilevää syrjintää (aita). Ensimmäisessä kuvasarjan kuvassa jokaiselle on annettu sama 

tuki. Toisessa kuvassa yhdenvertaisuus toteutuu ensimmäistä kuvaa paremmin ja 

jokaiselle on annettu henkilökohtaisesti tarvitsemansa tuki. Viimeinen kuva 

havainnollistaa ideaalitilannetta, jossa on purettu yhteiskunnan toista syrjivä rakenne – 

tätä kohti esimerkiksi antirasistinen ja moninaisuustutkimus pyrkivät. 

 
Kuva 2. Jokaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun, mikä ei tarkoita sitä, että jokaiselle 
annetaan samaa tukea. (kuva: Canadian equality consulting, 2020) 
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Ihminen suuntautuu usein sellaisiin kiinnostuksen kohteisiin ja tätä kautta myös 

ammattiin, jotka ovat hänen sukupuolelleen tyypillisiä, vaikka omat kyvyt ja halut 

voisivat mahdollistaa toisenlaisenkin polun (Lepistö, 2010, 41). Esimerkiksi 

matemaattisia taitoja on pidetty miehille kuuluvana biologisena ominaisuutena ja 

maskuliinisuuden merkkinä, vaikka matemaattisuus ei Lepistön (2010) mukaan liity 

biologiseen sukupuoleen mitenkään. Pojilla on parempi matemaattinen itsetunto 

tyttöihin verrattuna, mikä auttaa poikia ponnistelemaan enemmän. Poikien hyvää 

itsetuntoa ylläpitää myytti sukupuolen tuomasta matemaattisen oivaltamisen lahjasta. 

Tärkeää on siis kannustaa myös perheitä tukemaan tyttöjä matematiikan pariin. 

(Lepistö, 2010.) Alojen väliset sukupuolijakaumat näkyvät myös Tilastokeskuksen 

tilastoissa. Vuosina 2016–2020 tekniikan aloille suuntautuneita naisia oli joka vuosi 1500 

opiskelijaa vähemmän kuin tekniikan aloille suuntautuneita miehiä. Puolestaan 

kasvatusaloille suuntautuneita miehiä oli joka vuosi yli 2000 opiskelijaa vähemmän 

verrattuna kasvatusaloille suuntautuneisiin naisiin. (Tilastokeskus.) Tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta kasvatukseen luo keskustelu stereotypioista: esimerkiksi tyttö 

saattaa alkaa luottaa omiin matemaattisiin kykyihinsä, kun yhdessä rikotaan poikien 

luontaisen matemaattisuuden myyttiä (Lepistö, 2010). 

Myös kirjallisuuden avulla voidaan rakentaa moninaista identiteettiä. Esimerkiksi jos 

lapsi näkee itsensä kaltaisia hahmoja kuvissa, tämä voi auttaa häntä rakentamaan omaa 

identiteettiään. Botelho ja Rudman (2009) ovat tutkineet moninaista lastenkirjallisuutta 

ja kehittäneet mirrors, windows and doors -metaforan (peilit, ikkunat ja ovet). 

Metaforan mukaan kirjallisuuden kautta voidaan päästä syvemmälle sisään yksilön 

omaan yhteisöön, mutta myös muiden ehkä erilaisiin maailmoihin. Tätä metaforaa 

voidaan soveltaa tässä tutkimuksessa kuvituksen kohdalla. Kuva voi olla peili, joka voi 

heijastaa itseä  ja josta voi nähdä itsensä. Peili-kuvan avulla rakennetaan identiteettiä ja 

kuvaa siitä, mitä olen ja mitä voin olla. Kuva voi olla ikkuna, jonka läpi katsotaan toisen 

maailmaan. Ikkuna-kuva voi laajentaa lapsen ymmärrystä maailmasta ikään kuin 

näyttämällä panoraamakuvaa moninaisesta yhteiskunnasta. Kuvia voi lisäksi käyttää 

ovena, jonka läpi päästään vuorovaikutukselliseen yhteyteen jonkun toisen elämän 

kanssa. Ovi-kuva voi esitellä esimerkiksi moninaisuuden ideologioita ja kutsua 

toimintaan eli esimerkiksi kriittiseen pohdintaan. (Botelho & Rudman, 2009, xiii.) 
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Benjamin (2014, 76) esittää, että etnisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten tulee ensin 

saada positiivisesti samaistua omaan ryhmäänsä, jotta pystyy myönteisesti 

identifioitumaan myös uuteen asuinmaahansa. Tämä pätee jokaiseen lapseen, ei vain 

etnisiin vähemmistöihin kuuluviin, sillä jokaisen tulee ymmärtää oma moninaisuutensa 

osana muiden joukkoa. Tutustumalla jo päiväkodissa moninaisuuteen tuetaan lasten 

luontaista uteliaisuutta ja kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan. Tämä antaa hyvän pohjan 

kouluvuosien aikana tapahtuvaa syvempää pohdiskelua varten, kun lasten kognitiiviset 

taidot karttuvat. 

Suomi on virallisella tasolla kaksikielinen, mutta suomalaisia kouluja on pidetty 

yksikielisinä. Vallalla olevan kaksikielisyyden mallin mukaan suomenkieliset käyvät 

suomenkielistä koulua ja ruotsinkieliset ruotsinkielistä. Kaksikielisyydellä on siis 

tarkoitettu Ahlholmin (2020, 20) mukaan ”kahta rinnakkaista yksikielisyyttä”. (Ks. esim. 

Ahlholm, 2020, 20.) Kaksikielisyydestä on siirrytty 2010-luvulla yhä enemmän kohti 

koulujen monikielisyyttä, kun suomen ja ruotsin kielen lisäksi kouluissa puhutaan useita 

muitakin kieliä. Nykytietämyksen mukaan monikielisyys on vahvuus ja arvokasta. Myös 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) velvoittaa kouluja näkemään 

jokaisen kielen ja kulttuurin ihmisen perusoikeutena (Opetushallitus, 2014a). Samoin 

Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet (2018) velvoittaa edistämään 

kielitietoisuutta sekä kielellistä kehitystä ja tuomaan kulttuurista moninaisuutta 

näkyväksi (Opetushallitus, 2018, 29). Vaikka suomalaisissa kouluissa (kirjoittajan huom. 

ja varhaiskasvatuksessa) on ollut vahva yksikielisyyden normi, on 2020-luvun 

kasvattajan tehtävä vähitellen ottaa käyttöönsä pedagogisia keinoja muuttaakseen oma 

opetuksensa mahdollistamaan monien kielten käyttö, niin sanottu limittäiskieleily. 

Limittäiskieleilyllä tarkoitetaan myös muiden kuin opetuskielen tietoista liittämistä 

oppimisympäristöön, jotta se palvelee jokaisen oppimista. Näitä muita kieliä ovat 

esimerkiksi lasten kotikielet. (Ks. lisää H. Lehtonen, 2021, 77.) 

Limittäiskieleilyn ja kielitietoisuuden etuna voidaan pitää sitä, että jokainen lapsi tulee 

nähdyksi kokonaisena itsenään, ja tämä tukee hänen kielellisen identiteettinsä 

muodostumista (H. Lehtonen, 2021, 86). Kasvattajan rooli kontrolloijana ja 

asiantuntijana muuttuu, kun lasten omia kieliä voidaan käyttää esimerkiksi 

tiedonhaussa. Tällöin asiantuntijuus omasta kielestä siirtyy lapselle itselleen. (H. 
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Lehtonen, 2021, 77.) Kasvattajan ei siis tarvitse osata kaikkia maailman kieliä, vaan 

riittää, että hän ottaa ne opetuksessaan huomioon. Tässä voidaan osallistaa myös lasten 

perheitä. 

Kielet ovat monikerroksinen ja limittäinen osa ihmisyyttä eli ne eivät ole lokeroissa 

toisistaan erillään. Melo-Pfeifer (2015) tutki monikielisten lasten piirroksia lasten 

näkemyksistä omasta kielitaidostaan Saksassa. Melo-Pfeifer (2015) toteaa, että kielet 

ovat elävät jatkuvasti rinnakkain myös lasten mielissä. Oma monikielisyys olisi tärkeää 

ymmärtää arvokkaana resurssina, jota käytetään erilaisissa ja monitahoisissa 

vuorovaikutustilanteissa. (Melo-Pfeifer, 2015.) Tämän takia eri kieliä olisi tärkeää tuoda 

enemmän lasten näkyville myös opetustiloihin sen sijaan, että kielet esitettäisiin 

erillisinä kokonaisuuksia ja niitä käytettäisiin vain tarkoin määritellyissä tilanteissa. 

Kielitietoinen opetus on tärkeä periaate myös opetussuunnitelmassa (ks. Opetushallitus 

2014a). Yksi tapa lokeroida kielet on käyttää lippuja kielten symboleina. Tämä on yksi 

tapa tuoda esille ryhmän eri kielet. Kuitenkin se voi yhdistää kielet valtioihin, joihin 

lapsilla ei välttämättä ole mitään yhteyttä. Aleksićin ja Garcían (2022, 7–8) 

tutkimuksessa monikielisiä Luxemburgilaisia lapsia pakotettiin kokemaan itsensä 

vieraaksi omassa maassaan, kun he joutuivat valitsemaan kotikielensä lippujen seasta. 

Oikea vastaus ei opettajan mielestä voinut olla valita kotimaan eli Luxemburgin lippua. 

Aleksić ja García (2022, 11) kirjoittavat, että kasvattajan olisi tärkeä nähdä lapsi 

monikielisenä ja antaa hänen itse selittää kielellistä repertuaariaan olettamusten sijaan. 
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3 Oppimisympäristö 

Tässä luvussa esitellään oppimisympäristön määritelmiä. Kuten jo johdannossa totesin, 

oppiminen tapahtuu aina jossain ympäristössä. Oppimisympäristöajattelu siirtää 

huomion perinteisestä opettajajohtoisesta ajattelusta oppimista tukevan ympäristön 

suunnitteluun ja oppijan omaan opiskeluun. (Ks. Manninen ym., 2007.) Esittelen luvussa 

3.1 oppimisympäristön määritelmiä ja luvussa 3.2 jäsennystavan, jota hyödynnän 

analyysissani. 

3.1 Oppimisympäristön määritelmät  

Opetustila on aina antiikin ajoista (n. 600 eKr.) asti muistuttanut perusperiaatteiltaan 

sitä, mikä käsitys meillä on opetustilasta vielä nyt 2020-luvulla. Tämän käsityksen 

mukaan opetustilassa on pulpeteista koostuva istumajärjestys, opettajalle varattu pöytä 

yleensä tilan edessä sekä opettajan keskeinen rooli opettamassa. Nykyään 

koulurakentamisessa pyritään kuitenkin ottamaan paremmin huomioon erilaiset 

didaktiset sovellukset ja mahdollisuudet. (ks. esim. Manninen ym. 2007, 59–61.) 

Oppimisympäristön käsite on erittäin laaja. Englanninkielinen käsite ”learning 

environment” on moniselitteinen, mutta se on käännetty usein juuri 

oppimisympäristöksi. Kuitenkin käsitteen rinnalla voidaan nähdä opetusympäristön 

(instructional enviroment) käsitettä, joka korostaa juuri opetukselle tarjolla olevia 

puitteita opettajan näkökulmasta. (Manninen ym., 2007, 11; Majonen, 2019.) 

Oppimisympäristö käsitteenä nousi kasvatus- ja opetusalan keskusteluun vahvemmin 

1990-luvulla. Vaikka ajatus ei ole uusi, on käsitteen myötä alettu pikkuhiljaa korostaa 

oppijalähtöisyyttä koulutuksessa perinteisen opettajalähtöisen lähestymistavan sijaan. 

(Manninen ym., 2007, 9.) Tavoitteena oppijalähtöisyydessä on muodostaa 

oppimisympäristö(jä), jotka tuottavat lapsille ”kokonaisvaltaisen oppimaiseman ja 

kannustavat aktiiviseen, yhteisölliseen ja itsenäiseen oppimiseen” (Opetushallitus, 

2014b, 24).  
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 24) käytetään käsitettä 

toimintakulttuuri, joka määritellään kulttuurisesti ja historiallisesti muotoutuvaksi 

tavaksi toimia. Se pitää sisällään: 

- työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinta 

- johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja 

arviointi 

- yhteisön osaaminen ja kehittäminen 

- pedagogiikka ja ammatillisuus 

- vuorovaikutus, ilmapiiri, arkikäytännöt ja oppimisympäristöt. 

Toimintakulttuurilla on vaikutus sen piirissä oleviin siitä huolimatta, etteivät yksilöt 

usein tiedosta ja tunnista sen merkitystä. Toimintakulttuurista tietoiseksi tuleminen on 

kuitenkin opettajille tärkeää, jotta he voivat muokata, korjata ja kehittää myös omaa 

toimintakulttuuriaan ja tätä kautta esimerkiksi oppimisympäristöä. 

Käsite oppimisympäristö selitetään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2014) seuraavasti: ”Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä 

ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat” (Opetushallitus, 2014a, 

27) ja Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa (2018): ”Oppimisympäristöillä 

tarkoitetaan tiloja, paikkoja, yhteisöjä, käytäntöjä, välineitä ja tarvikkeita, jotka tukevat 

lasten kehitystä, oppimista ja vuorovaikutusta.” (Opetushallitus, 2018, 28). Näissä 

asiakirjoissa todetaan, että lasten tulee saada olla mukana oppimisympäristöjä 

kehitettäessä, suunniteltaessa ja rakennettaessa. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2018) ja Esiopetuksen suunnitelman perusteissa (2014) on maininta myös 

siitä, että lasten tuotosten tulee näkyä oppimisympäristössä (Opetushallitus, 2018; 

Opetushallitus, 2014b). 

Käsitteet visuaalisuus, visuaalinen sekä visuaalinen järjestys ovat tässä tutkimuksessa 

tärkeitä, sillä tutkimuksessa keskitytään opetustiloissa näkyvään moninaisuuteen. 

Visuaalisuus substantiivina tarkoittaa näkyvää todellisuutta. Visuaalinen adjektiivina on 

puolestaan asian ominaisuus, jonka voi havaita silmillä. (Seppänen, 2005, 17.) Jokainen 

tila, paikka ja kuvallinen esitys luo visuaalisen kokonaisuuden eli visuaalisen järjestyksen. 

Myös kaikki esineet, joita emme automaattisesti pidä kuvina ovat kuvallisia –  
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kolmiulotteisia kuvia. (Seppänen, 2002, 36, 37.) Visuaaliset järjestykset sisältävät 

merkityksiä, kertomuksia ja ne kytkeytyvät normeihin ja arvoihin (Seppänen, 2002, 30-

31, 33). Kasvattaja luo yhdessä lasten kanssa juuri kyseisen ryhmän oppimista tukevan 

oppimisympäristön eli visuaalisen järjestyksen. Oppimisympäristön suunnittelun 

taustalla ovat kasvattajan oppimiskäsitykset, jotka saattavat olla täysin 

tiedostamattomia (Manninen ym., 2007, 108). 

3.2 Oppimisympäristöjen jäsennys 

Manninen ja kumppanit (2007, 27, 36-41)  ovat kehittäneet myös tähän tutkielmaan 

soveltuvan oppimisympäristöjen jäsennystavan. Heidän mukaansa 

oppimisympäristöihin liittyy sosiaalinen, fyysinen, paikallinen, tekninen sekä didaktinen 

ulottuvuus. Nämä ulottuvuudet mainitaan myös Varhaiskasvatuksen suunnitelman 

perusteissa (2018) sekä niitä sivutaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(2014) (Opetushallitus, 2018; Opetushallitus, 2014a). Nämä ulottuvuudet ovat toisiaan 

täydentäviä, ja hyvässä oppimisympäristössä on mukana jokainen oppimisympäristön 

ulottuvuus (Manninen ym., 2007, 121). 

Sosiaalinen ulottuvuus tarkoittaa ryhmän vuorovaikutusta ja roolia sekä 

(oppimis)ilmapiiriä. Se pitää sisällään myös kulttuurisen ulottuvuuden, jossa ympäristöä 

luotaessa otetaan huomioon moninaisuuden aspektit. Paikallinen ulottuvuus tarkoittaa 

paikkaa, missä tila on, esimerkiksi kaupunkia tai luokkahuonetta. Se painottaa oppimista 

mahdollisimman aidossa tilanteessa ja paikassa, jossa opittua on myöhemmin tarkoitus 

soveltaa. Tällaisia ovat esimerkiksi luonto, kaupat ja museot. Fyysinen ulottuvuus 

puolestaan on pöytien ja tuolien asettelua, valaistusta ja muita tilassa näkyvillä olevia 

seikkoja. Tekninen ulottuvuus pitää sisällään teknisten välineiden käytön (opetuksessa 

ja oppimisen tukena) sekä niiden helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden. Didaktinen 

ulottuvuus on lopulta se, minkä varaan itse oppiminen ja opetus on ympäristössä 

rakennettu, eli miten opiskelutilanteeseen on rakennettu elementtejä, jotka toisaalta 

käynnistävät oppimisen ja toisaalta tukevat jokaisen oppimista parhaalla mahdollisella 

tavalla. (Manninen ym., 2007, 16, 36–41.) Voidaan todeta, että mikä tahansa ympäristö 

pitää sisällään neljä ensimmäistä ulottuvuutta ja viimeinen, didaktinen ulottuvuus, 

tekee ympäristöstä juuri oppimisympäristön (Manninen ym., 2007, 108). 



28 
 

Tässä tutkimuksessa mukailen Mannisen (2007) sekä Majosen (2019) jaottelua 

fyysiseen, sosiaaliseen, pedagogiseen, tekniseen sekä paikalliseen ympäristöön. Pidän 

paikallisen ympäristön mukana, sillä ymmärrän sen myös sisätilan muokkaamiseksi 

mahdollisimman todenmukaisen oppimisen mahdollistamiseksi esimerkiksi 

varhaiskasvatuksessa kotileikki tai kuvitus vessan seinässä. 

3.3 Oppimista ja identiteetin rakentumista tukeva ympäristö 

”What does it mean to be (me) in this place?” (Clark, 2010, 47). 

Kasvattajan olisi hyvä pystyä vastaamaan edellä siteerattuun kysymykseen sekä tietää, 

mitä oman ryhmän lapset siihen vastaisivat. Kokeeko jokainen ympäristön omakseen? 

Kokeeko jokainen tulevansa nähdyksi ja kuulluksi tilan kuvituksessa? Kokeeko jokainen, 

että tilasta on saatu turvallinen ja siellä voi olla oma itsensä? Onko lapsi saanut olla 

mukana rakentamassa oppimisympäristöä? Aikuiset saattavat kuvitella, että heidän 

näkemyksensä lapselle soveltuvasta tilasta vastaa lasten käsitystä (Clark, 2010, 35). 

Nämä aikuisten olettamat näkemykset eivät välttämättä ole lasten aito kokemus. Myös 

opetussuunnitelmien mukaan oppimisympäristön suunnittelussa sekä työtapoja ja 

opetusmateriaaleja valitessa on tärkeää huomioida ihmisyyden moninaisuus sekä sen 

arvostaminen ja näkyväksi tuominen (Opetushallitus, 2014a, 27; Opetushallitus, 2018, 

29). 

Kasvaessaan lapsi omaksuu yhteisössään vallitsevia arvoja, sekä myönteisessä että 

kielteisessä mielessä. Mikäli ympäristö ohjaa esimerkiksi rodullistamiseen, rasismiin tai 

ahtaisiin käsityksiin kauneudesta, myös lapsi saattaa omaksua niitä vuorovaikutuksessa 

yhteisön jäsenten kanssa. Yksilö rakentaa ja muokkaa identiteettiään suhteessa muihin. 

Myös varhaiskasvatus ja koulut ovat paikkoja, joissa identiteetti muovaantuu, joten jos 

koulussa ja päiväkodissa kuvasto ja esineistö ei ole monimuotoista, lapsi pitää sitä 

automaattisesti hyväksyttävänä ja haluttavana tilanteena. Lapsille on tärkeä esittää 

kuvastoa monesta eri tavasta olla ihminen. (Mac Naughton ym., 2009, 82–83.) 

Tutkimusten mukaan rasismista ja syrjinnästä puhuminen opetustilanteissa voi jossain 

määrin lisätä yksilön ahdistusta ja masennusta, sillä sitten vähemmistöön kuuluva on 

tietoinen häneen kohdistuvasta toiseuttavasta käytöksestä. Puhumattomuus ei 
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kuitenkaan ole vaihtoehto, sillä yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus edellyttävät 

kielenkäyttötapojen oppimista. Vaikeneva kasvattaja ei tarjoa lapselle tarpeellisia 

valmiuksia muita kunnioittavaan kansalaisuuteen tai yhdenvertaiseen toimintaan 

moninaisessa maailmassa. 

Moninaisuusteemojen käsittely opetuksessa on mahdollista esimerkiksi kuvien avulla. 

Kuvia tarkasteltaessa pohditaan esimerkiksi, kuka ja ketkä näkyvät kuvissa ja miten 

poikkeamat valtavirrasta on esitetty. Tärkeää on myös huomata, mitä kuvissa ei näy. 

(Karvinen, 2021, 38.) Kandidaatintutkimuksessani tein kirjallisuuskatsauksen moninaisia 

lastenkirjoja käsitelleistä ulkomaisista tutkimuksista, jotka oltiin julkaistu vuosina 2014–

2016. Kolme näistä tutkimuksista keskittyi moninaisuuden representaatioihin 

lastenkirjallisuudessa. Analyysissani huomasin, että nykyisessäkin lastenkirjallisuudessa 

moninaisuuden representaatio on vielä melko vähäistä.  Huomasin myös, että silloin, 

kun kirjan hahmo oli esimerkiksi etnisesti moninainen tai identifioitui vammaiseksi, oli 

kuvaus usein stereotyyppinen tai muuten ongelmallinen. (Ks. Pitkänen, 2019.) Toisaalta 

esimerkiksi Jenny Lilja (2021) on pro gradu -tutkielmassaan analysoinut 10 

moninaisuuden teemaa käsittelevän 2012–2021 vuosien aikana julkaistun lasten 

kuvakirjaa ja hän totesi, että moninaisuus kuvattiin hyvin tavanomaisena ilmiönä, kun 

kirjan teemana oli moninaisuus. Pelkkä moninaisten kuvien ja esineiden lisääminen 

opetustilaan ei kuitenkaan riitä. Kasvattajan tulee tietoisesti ja kriittisesti pohtia ja 

muuttaa koko pedagogiikkaansa.  (ks. esim. Souto-Manning, 2013, 3.) Asiantuntijuuden 

voi siirtää itse lapsille (ja heidän perheilleen ja yhteisöilleen) ja tuoda heidän aidot 

kokemuksensa opetuksen keskiöön (ks. Souto-Manning, 2013, 13). Lapsille tulee myös 

opettaa kriittisyyttä: Kenen tietoa me opimme? Kenen ääni kuuluu ja kenen ei? Kenen 

tieto on ”oikeaa”? Kenen tieto on ”arvokasta”? (Souto-Manning, 2013, 14.) 

Moninaisuutta saatetaan eksotisoida opetuksessa, jos teemoja käsitellään vasta, kun 

”tarvitsee”, mutta moninaisuuden tutkijat kuitenkin kritisoivat sitä. Paavola ja Talib 

(2010, 13) kirjoittavat, että opetuksen lähtökohtana on hyvä pitää ryhmän lasten omia 

taustoja, mutta samalla tavoitella stereotypioiden tarkastelua uusista näkökulmista. 

Jokainen lapsiryhmä on moninainen, joten vaikka esimerkiksi ”rodullista” moninaisuutta 

ei omassa ryhmässä olisikaan ulkoisesti näkyvillä, on ryhmä täynnä moninaisuutta. Ja 

toisaalta myöskään jonkin moninaisuuden aspektin näkymättömyyttä opetustilassa ei 
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voi perustella oman ryhmän ”homogeenisyydellä”, sillä jokainen lapsi kasvaa 

moninaiseen maailmaan. Jos moninaisuusteemoja käsittelee vasta, kun ryhmään tulee 

opettajan mielestä moninainen lapsi, on teemoja vaikea käsitellä ilman, että tämä yksilö 

joutuu ehkä tahtomattaankin huomion kohteeksi ja kenties leimautuu. (Esim. Karvinen, 

2010, 125–126.) 

Oppimisympäristöjen visuaalinen järjestys heijastaa aina yhteisön arvoja. Aina, kun 

arvojäsennyksestä on kyse, kyse on myös vallankäytöstä. Joku määrittää, millaiset 

visuaaliset järjestykset ovat hyväksyttäviä opetustiloissa. Ja toisaalta valta saa ihmisen 

mukautumaan, tulkitsemaan ja pitämään visuaalisia järjestyksiä itsestään selvinä. 

(Seppänen, 2002, 41–42.) Valta eli oppimisympäristössä kasvattajan päätökset hänelle 

annettujen resurssien puitteissa, vaikuttaa myös siihen, mitä visuaalisissa järjestyksissä 

ei nähdä eli mikä on näkymätöntä. Näkymättömäksi tekeminen on yksi tapa 

marginalisoida ihmisiä – visuaalinen järjestys voi rakentaa myös näkymättömyyden 

kautta normin ja tavoiteltavan ihmisyyden. Median ja etenkin mainonnan kuvasto 

rakentaa ja ylläpitää tietynlaista ulkonäköön liittyvää normistoa. (Seppänen, 2002, 45–

46.) Oppimisympäristöissä yhteiskunnassa haitallisia dominoivia diskursseja tulee 

tietoisesti haastaa ja niiden tilalle antaa muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi valkoisuuden 

diskurssit voivat menettää valtaansa, kun opetuksessa käytetyissä teksteissä on 

näkyvillä ihonväriltään moninaisia ihmisiä. (Davis ym., 2009, 54.) Lasten ajattelua 

voidaan moninaisten tekstien avulla haastaa. Moninaisten tekstien avulla lapsi voi oppia 

haastamaan esimerkiksi näkemystään valkoisuudesta normaalina, oikeana ja sopivana 

tapana olla ”rodullinen”. (Esim. Davis ym., 2009, 63.) Oppikirjat ja niiden tehtävät voivat 

ylläpitää myös sukupuolistereotypioita. Näin käy esimerkiksi, jos poika laskee auton osia 

ja tyttö kankaita. (Lepistö, 2010. 46.) Kasvattajalla on siis valtaa päättää, minkälaiset 

ihmiset ovat näkyvillä tilassa ja materiaaleissa. 

Kasvattajan vastuulla on luoda ja rakentaa jokaisen yksilön oppimista ja identiteetin 

rakentumista tukeva turvallinen oppimisympäristö. Manninen kollegoineen (2007, 20) 

kysyvät: ”--mitä lisäarvoa ja oppimista edistävää tukea ympäristö tarjoaa oppijalle. 

Miten esimerkiksi lapset oppivat spontaanista ja omaehtoisesti ”luonnostaan” erilaisia 

asioita, ja mikä on ympäristön merkitys ja rooli tällaisissa oppimisprosesseissa?” 

Ympäristö tarjoaa oppijalle muun muassa oppimista käynnistäviä innostavia asioita, 
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ongelmanratkaisuun tarvittavaa informaatiota ja ratkaisumalleja sekä oppimista tukevia 

rakenteita ja välineitä, harjoittelu- ja kokeilumahdollisuuksia sekä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen mahdollisuuden. (Manninen ym. 2007, 20.) Manninen ym. (2007, 54) 

kuvaavat oppimista tukevaa ympäristöä seuraavasti: 

Oppimista tukeva ympäristö mm. 

- mahdollistaa erilaiset toiminnot käyttäjän taidoista riippuen 

- ohjaa oppilaita 

- tukee sosiaalista vuorovaikutusta 

- suuntaa tarkkaavaisuutta 

- tukee oppijaa pääsemään tasolle, johon yksin ei pääsisi 

- tarjoaa ajattelun tukivälineitä tukien mm. muistamista 

- huomioi oppijan senhetkisen kehitystason 

Varsinkin varhaiskasvatuksen kontekstissa tulee oppimisympäristöä suunniteltaessa 

ottaa huomioon  myös lasten leikki. Leikki on merkittävää oppimista edistävää 

toimintaa. Siinä lapsi (ja ihminen yleensä) oppii elämästä ja oppiminen tapahtuu 

huomaamatta ja luonnostaan. Leikissä opitaan muun muassa vuorovaikutustaitoja, 

sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä, tunteiden hallintaa ja erilaisia sääntöjä. Hyvä 

leikkiympäristö sisältää samoja piirteitä kuin hyvä oppimisympäristö. (Manninen ym., 

2007, 94, 96–97.) 

Se, että lapset oppivat aktiivisen osallistumisen taitoja, on tärkeää hyvinvoinnin 

rakentumisessa (Kumpulainen ym., 2010, 17). Osallistumista opetustilassa tapahtuviin 

asioihin voidaan mahdollistaa opetustilaan tehdyillä yhteisillä säännöillä ja 

istumajärjestyksen muokkaamisella. Se, miten lapset osallistuvat ja osallistumiseen 

kohdistuvat odotukset muuttuvat sen mukaan, istuvatko lapset riveissä katse kohti 

edessä olevaa opettajaa vai siten, että he näkevät myös toisensa. Myös tilassa 

liikkumisen oikeutta laajentamalla avataan uudenlaisia mahdollisuuksia lasten omaan 

toimintaan vaikuttamiselle. (emt. 51). Kun lapset pääsevät päättämään ympäristönsä 

asioista, se voi parantaa heidän käsitystä itsestään ja omasta pystyvyydestä. Lapsen 

mielipiteen huomioiminen voi myös saada lapsen kokemaan oman asemansa 

ympäristössään paremmaksi. (Clark, 2010, 43.) 
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Oppimateriaalit eli opetuksen ja opiskelun apuna käytettävät materiaalit ja oppimista 

tukevat välineet ovat tärkeä oppimisympäristön ominaisuus (Manninen ym., 2007, 120). 

Oppimateriaaleja valittaessa tulee huomioida Tasa-arvolain velvoite tasa-arvon 

toteutumisesta. Koulutuksen tehtävä on purkkaa stereotyyppisiä ajattelutapoja ja 

kohdata jokainen omana ainutlaatuisena itsenään. Opettajan on tärkeää jokaisen 

materiaalin kohdalla kysyä, mitkä näkökulmat ovat näkyvillä ja mitkä eivät saa tilaa ja 

jäävät varjoon. (Tasa-arvokasvatuksessa- työkalupakki.)  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten moninaisuus näkyy koulujen sekä 

päiväkotien opetustilojen kuvituksessa ja esineistössä. Tutkin myös, miten opettajat 

puhuvat opetustilojensa moninaisuudesta. Etsin opettajien puheen ja opetustiloissa 

näkyvän arjen välisiä yhteyksiä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on 

intersektionaalinen.  

Tutkimusmetodini on diskurssianalyysi. Tutkimuksen aineistona on valokuvat sekä niitä 

tukemassa opettajien haastattelut. Tutkimuskysymykset muotoutuivat 

seuraavanlaisiksi: 

1. Millä tavoin moninaisuus näkyy koulujen ja varhaiskasvatuksen opetustiloissa? 

2. Miten opettajat puhuvat oman opetustilansa moninaisuudesta?  
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5 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tässä luvussa esitellään aineisto, aineistonkeruun vaiheet sekä tutkimusmetodi. 

Aineisto (luku 5.1) kerättiin käyttäen valokuvaamista sekä teemahaastattelua. Luvussa 

5.2 esitellään aineiston hankinta sekä tutkimuksen kulku. Luku 5.3 sisältää aineiston 

kuvauksen. Lopuksi luvussa 5.4 esitellään analyysimenetelmän eli diskurssianalyysin 

soveltaminen aineistooni. 

5.1 Tutkimusaineistona valokuvat ja teemahaastattelut 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu opetustilojen valokuvista ja teemahaastatteluista. 

Laadullisen tutkimuksen avulla pyrin selittämään, ymmärtämään ja kuvaamaan 

tutkittavaa ilmiötä (Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 121). Päätutkimusmenetelmänä 

käytän valokuvausta. Valokuvaus mahdollistaa tilojen fyysisten elementtien 

tarkastelemisen. Koska tutkimuksen tarkoituksena on selvittää näkyvää moninaisuutta 

ja sen visuaalisia representaatioita opetustiloissa, luonnollisesti myös tutkimukseen 

tarvitaan kuvallista aineistoa. Valokuvien analyysissä on käytetty teemoittelua ja 

diskurssianalyyttistä lukutapaa (ks. Kalaja & Pitkänen-Huhta, 2018). Ohjaavana 

teoriataustana on intersektionaalisen feministisen tutkimus. 

Valokuva-aineistoa täydentävänä aineistona on opettajien haastattelut. 

Haastatteluiden avulla pystyn syventämään valokuvista saatavia tietoja (Hirsjärvi & 

Hurme, 2015, 35). Lisäksi useamman tutkimusaineiston yhdistäminen lisää tutkimuksen 

luotettavuutta ja mahdollistaa laajemman näkökulman esiin saamisen (Hirsjärvi & 

Hurme, 2015, 35). Haastattelu on etenkin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 

käytetyimpiä tiedonkeruumenetelmiä. Keskustelumuotoisessa haastattelussa 

vuorovaikutuksella on iso merkitys, ja lisäksi vuorovaikutus mahdollistaa, että tutkija voi 

käsitellä vaikeampiakin asioita. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 11.) Tässä tutkimuksessa 

teemana on paitsi moninaisuuden näkyminen myös sen kokeminen sekä sille 

merkitysten antaminen, joten haastattelu tuntui luontevalta 

aineistonkeruumenetelmältä. Teemahaastattelussa keskustelu rakentuu keskeisten 

teemojen varaan. Yksityiskohtaista kysymysrunkoa ei käytetä. Puolistrukturoidusssa 
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teemahaastattelussa kysymysten aihepiirit pysyvät kaikille samoina, mutta teemojen 

käsittelyjärjestys voi vaihdella. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 48.) 

5.2 Aineistonkeruu ja tutkimuksen kulku 

Esittelen tässä luvussa tutkimusprosessini. Empiirinen tutkimus alkaa 

tutkimusongelman määrittelystä, jota seuraa aikaisempaan tutkimukseen tutustuminen 

ja teoriaosuuden kirjoittamisen aloitus. Tätä seuraa itse tutkimuksen aineiston keruu 

sekä aineiston analyysi. Lopuksi tuloksia tulkitaan, raportoidaan ja niistä muodostetaan 

johtopäätöksiä. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 14.) Myös tässä tutkimuksessa seurattiin 

edellä kuvattua empiiriselle tutkimukselle tyypillistä kaavaa. 

Tämä tutkimus alkoi tutkimuskysymysten muotoilulla sekä teorian kirjoittamisella 

samalla, kun odotin kaupungeilta tutkimuslupia. Tutkimuksen aineisto kerättiin maalis-

toukokuussa 2022. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen keräsin valokuva-aineiston 

neljästä luokkahuoneesta ja kolmesta varhaiskasvatuksen ryhmätilasta 

pääkaupunkiseudulla. Keskityin moninaisuuden teemoihin kuvaamissani kohteissa eli 

kuvasin kohteen, jos esimerkiksi huomasin kuvituksessa kieliä, ihmisiä tai 

inhimillistettyjä eläimiä. Lisäksi kuvasin huonekaluja sekä muita asioita ja esineitä. 

Valokuvasin opetustilat ilman ihmisiä, sillä keskityn tutkimuksessani tilojen esineisiin 

sekä esillä olevaan kuvitukseen. Pulpettien ja suljettujen kaappien tai laatikoiden 

sisältöjä en kuvannut. 

Muodostin haastatteluja varten kysymysrungon (ks. LIITE 1), jossa käytin apunani 

esimerkiksi Eliisa Piiraisen tekemää kysymysrunkoa (ks. Piirainen, 2013). Kun sain 

rungon valmiiksi suoritin esihaastatteluja, joiden avulla muokkasin kysymyksiä sekä 

niiden järjestystä. Esihaastattelut myös harjaannuttivat minua tutkijana 

haastattelutilanteeseen. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 72–72.) Esihaastattelujen jälkeen 

aloitin aineistonkeruun heti, kun kaupungit antoivat tutkimusluvat. Yhden kaupungin 

luvissa kesti lakon takia hyvin kauan, joten aineistonkeruu venyi pitkälle kevääseen, ja 

yksi osallistujista joutui perumaan. Sain kuitenkin kerättyä aineistoa kolmesta 

päiväkodista sekä neljästä koulusta pääkaupunkiseudulla (ks. lisää luku 5.3). 
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Diskurssianalyysi ei kuitenkaan vaadi suurta aineistoa, sillä merkityksellisiä tuloksia voi 

saada pienestäkin aineistosta (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 155). 

Aloitin vierailun aina valokuvaamisella, jota seurasi haastattelutilanne. Viisi seitsemästä 

haastattelusta pidettiin opettajan opetustilassa, kaksi muissa tiloissa. Valokuvat olivat 

mukana haastatteluissa. Haastattelutilanne oli melko vapaamuotoinen ja keskusteleva. 

Vaikka olin tehnyt kysymysrungon, kysymysten muoto ja järjestys vaihteli riippuen 

haastattelusta. En myöskään kysynyt kaikkia kysymyksiä kaikilta osallistujilta. 

Haastattelijana pyrin neutraaliin kuunteluun ja vastailin lähinnä ”joo”, ”mm” tai 

kysymällä tarkentavia kysymyksiä. 

Diskurssintutkimuksessa on kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisesti tarkoin harkittu, 

valittu ja rajattu aineisto. Tutkijalla tulee olla taustatietoa aiheesta tai ilmiöstä. On myös 

mahdollista käyttää ja analysoida monenlaista aineistoa samassa tutkimuksessa, kuten 

nyt tässä tutkimuksessa tehdään. (Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 137.) Tutkimukseen 

osallistujat valikoituivat sen perusteella, että he työskentelevät pääkaupunkiseudulla. 

Lisäksi kriteeri oli, että opettajat ovat valmistuneet hiljattain eli vuonna 2018 ja sen 

jälkeen. Sillä pyrin varmistamaan sen, että heillä olisi viimeisin tieto myös 

moninaisuudesta opintojensa myötä. 

5.3 Aineiston kuvaus 

Lopullinen aineistoni koostuu valokuva-aineistosta sekä haastatteluaineistosta. 

Kuvattavia opetustiloja oli yhteensä seitsemän – neljä on koulussa ja kolme 

päiväkodissa. Otin jokaisesta tilasta 20–67 valokuvaa. Haastatteluja oli niin ikään 

seitsemän ja ne kestivät 30–80 min. Litteraattia muodostui yhteensä 70 sivua. Säilytän 

tietoja henkilökohtaisella ulkoisella kovalevyllä kotonani. 

Koulussa työskentelevistä opettajista kolme on kasvatustieteen maistereita ja 

luokanopettajia sekä yksi kasvatustieteen maisteri, luokanopettaja ja suomi toisena 

kielenä -opettaja. Viimeksi mainittu toimii S2 -opettajana 1.–6.-luokkalaisille. 

Päiväkodeissa työskentelevistä opettajista kaikki kolme ovat kasvatustieteen 

kandidaatteja ja varhaiskasvatuksen opettajia. Kahdella heistä on myös aiempaa 
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koulutusta (ks. lisää taulukko 1). Opettajat ja opetustilat ovat nimetty keksityillä naisten 

nimillä alkaen L-, V-, tai S-kirjaimella sen mukaan, onko kyseessä luokanopettaja, 

varhaiskasvatuksen opettaja vai S2 -opettaja (esim. luokanopettaja 1 -> Laura). 

Aineistosta ei näin pysty jäljittämään tutkimukseen osallistuneita henkilöitä. Kaikki 

tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat naisia pääkaupunkiseudulla sijaitsevista 

kouluista ja päiväkodeista. En kuitenkaan kerro päiväkotien tai koulujen nimiä. Nämä 

tutkimuseettiset seikat ovat tärkeitä tutkimuksen luotettavuuden kannalta.  

Taulukko 1 Osallistujat 
Keksitty nimi 
Ikä 

Suvi 
29 v. 

Laura 
25 v. 

Leena 
27 v. 

Lotta 
29 v. 

Valma 
27 v. 

Veera 
33 v. 

Viola 
25 v. 

Koulutus KM 
S2 -ope 
LO 

KM, LO 
Uskonto 

KM, LO 
Maantieto 

KM, LO KK, VO 
LH 

KK, VO 
ToiT 

KK, VO 
VEO 

Sivuaine YKT,  
MK-L 

Uskonto Maantieto Opiskellut  
psykologiaa  
ja espanjaa 

EP EP, 
EAO 

EP 

Valmistumisvuosi  2018 2020 2019 2020 2021 2019 2020 

Opetusryhmä 1.–6.lk 1.lk 2.lk 2.lk 3–5-vuotiaat Esiopetus 1–3-
vuotiaat 

Opettanut ko. 
tilassa 

4 v. tämä  
lukuvuosi 

3 v. tämä 
lukuvuosi 

tämä 
lukuvuosi 

2 v. 2 v. 

Taulukossa käytetyt lyhenteet: KM= Kasvatustieteen maisteri, KK= Kasvatustieteen kandidaatti, 

VO= Varhaiskasvatuksen opettaja, LO= Luokanopettaja, LH= Lähihoitaja, ToiT= 

Toimintaterapeutti, VEO= Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, S2 ope= suomi toisena kielenä -

opettaja, YKT= Yleinen kirjallisuustiede, MK-L= Monikulttuurisuus-linja, EP= Erityispedagogiikka, 

EAO= Esi- ja alkuopetus. 

Koulu 1. Ensimmäisessä koulun opetustilassa opettaa suomi toisena kielenä -opettaja 

Suvi (29). Hänellä on pieni tila, jossa käy kaikki kyseisessä koulussa suomea toisena 

kielenä opiskelevat oppilaat (1.–6.lk). Hän on opettanut tilassa neljä vuotta. Hänellä on 

sekä luokanopettajan että suomi toisena kielenä -opettajan pätevyydet. Lisäksi hän 

opiskeli luokanopettajaksi monikulttuurisuuslinjalla.  
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Kuva 3. Suvin opetustila ovelta kuvattuna. 

Suvi ei ollut pohtinut omaa moninaisuuttaan, vaan toteaa kysymyksen olevan vaikea ja 

myöntää, että vastaaminen kysymykseen tarvitsisi enemmän pohdintaa ja tutkiskelua. 

Kuitenkin hän toteaa, että kaikki ovat moninaisia, joten myös hän on. Hän puhuu omasta 

yksilöllisestä taustasta ja kokemuksista verrattuna kanssaihmisiin. 

Suvi kuvaa itse tilaansa sanoin ”vähän ehkä tämmöinen ankea”. Hän kertoo, ettei ole 

keskittynyt luokan sisustamiseen eikä koe sitä tärkeänä. ”Mä itse ajattelen.. että se niiku 

ulkonäkö ei ole välttämättä niin tärkeää vaa enemmän on niiku tärkeää että mitä täällä 

tehdään”. Suvin opetustilassa melkein kaikilla kuvilla ja esineillä on opetuksellinen 

päämäärä, eikä sisustuksellisiin elementteihin ole kiinnitetty kovin suurta huomiota. 

Sisustuksellisiksi hän kuitenkin mainitsee julisteet, joissa näkyy oppilaiden eri kieliä 

todeten kuitenkin niiden myös liittyvän hänen oppiaineeseensa. Hän kertoo luokkansa 

erityisen tärkeäksi asiaksi aakkosverhot, joille hän antaa myös opetuksellisen 

merkityksen suomen kirjainten harjoittelemiseksi. 

Koulu 2. Toisessa koulun opetustilassa opettaa vuonna 2020 valmistunut 

luokanopettaja Laura (26). Hänen sivuaineenaan oli uskonto. Hän on opettanut tilassa 

1.-luokkalaisia tämän lukuvuoden ajan. Koulu on hiljattain peruskorjattu ja tilassa on 

esimerkiksi erilaisia tuoleja sekä tyynyistä ja säkkituolista koostuva lukunurkkaus.  
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Kuva 4. Lauran opetustila ikkunoilta kuvattuna. 

Lauralle moninaisuuden ja monikulttuurisuuden määrittely käsitteinä oli haasteellista. 

Kuitenkin kysyttäessä moninaisesta oppilasryhmästä hän kuvailee kieliä, etnisiä 

taustoja, perhetaustoja sekä niiden näkymistä lasten käyttäytymisessä ja 

toimintatavoissa. Hän kuvailee itseään moninaiseksi oman moninaisen osaamisen 

kautta, todeten kuitenkin kysymyksen vaikeaksi. 

Lauralla on tutkittavistani suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa tilansa huonekaluihin. 

Hän on voinut hankkia jokaiselle oppilaalle mahdollisimman sopivan istuimen. Hän on 

kiinnittänyt erityistä huomiota suomen kielen näkymiseen tilassa, esimerkiksi naulakon 

kohdalla lukee ”naulakko”. Hän toteaa säilytysratkaisut haasteeksi ja on käyttänyt niihin 

jonkin verran omaa rahaa. Hänen opetustilansa tärkein asia hänelle ja lapsille on 

pehmolelut, jotka muistuttavat Lauran omia koiria. 

Koulu 3. Kolmannessa koulun opetustilassa opettaa vuonna 2019 valmistunut 

luokanopettaja Leena (27). Hän on opettanut kyseisessä tilassa kolme vuotta ja toimii 

nyt 2.-luokkalaisten opettajana. Hänen sivuaineensa oli maantieto.  
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Kuva 5. Leenan opetustila ovelta kuvattuna. 

Leena oli ainoa, joka nosti kulttuurien sisäisen moninaisuuden esiin selittäessään 

moninaisuuden käsitettä. Omaa moninaisuutta kuvaillessaan hän oli myös ainoa, joka 

otti esille iän ja oman aloittelevan opettajan roolinsa. Hän kuitenkin kuvasi itseään 

seuraavasti: ”No oon mä nyt aika perus tyyppi kyllä sitten kuitenkin -- ihan tavallisia 

asioita tekee ja syö ja pukeutuu että ei ole mitää semmoista erityistä ehkä tyyliä”. 

Hänen luokastaan on ikkuna käytävälle, mutta se on peitetty opettajan päätöksestä. Hän 

toivoisi opetustilaan enemmän ”väriloistoa” ja toteaa, että uusia asioita luokkaan saa 

vain, jos joltain jää yli tai varastosta sattuu löytymään. Hän käyttää lasten tekemää 

kuvataidetta ja käsitöitä tuomaan väriä ja eloa luokkaan. Heidän koulussaan 

viimeisimmät remonttirahat ovat menneet käytävän uudistamiseen. Hänen luokassaan 

tärkeintä on järjestäjähyrrä, jonka Laura on itse toteuttanut. Siitä jokainen oppilas näkee 

oman vastuunsa ja se osallistaa jokaisen mukaan. 

Koulu 4. Neljännessä koulun opetustilassa opettaa luokanopettaja Lotta (29), joka on 

valmistunut 2020. Hänen opintoihinsa on kuulunut myös  psykologian ja espanjan 

opintoja sekä vaihtojakso ulkomailla. Nyt hän toimii toista vuotta saman luokan kanssa 

ja opettaa kyseisessä tilassa ensimmäistä vuotta, sillä rakennus on valmistunut syksyllä 

2021.  
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6A      6B 
Kuva 6A ja 6B. Lotan opetustila ovelta kuvattuna. 

Lotta myöntää, ettei ole koskaan miettinyt omaa moninaisuuttaan. Hän kuitenkin kertoo 

omasta etnisestä taustastaan, jota on kuitenkin vasta aikuisiällä alkanut arvostaa. Hän 

myös kokee, että jokainen on moninainen. 

Lotan tila on uusi ja siellä sisustuksellisesti isossa roolissa on sohvanurkkaus sekä iso 

älytaulu. Lisäksi Lotta on täyttänyt valkotaulun kuvitetulla päiväjärjestyksellä sekä 

kuukausilla ja päivämäärillä, jotka he käyvät läpi päivittäin. Hänellä on käytössä netistä 

löytämänsä ja itse suomentamansa Luottamuksen portaat, joissa oppilas siirtyy aina 

tasoja ylöspäin saavuttaessaan tiettyjä tavoitteita. Uusi porras tuo lisää vapauksia ja se 

on opetustilan tärkein asia sohvanurkkauksen lisäksi. Hän mainitsee myös isot ikkunat 

kivoiksi, mutta kokee ikkunoiden peitettävyyden tärkeiksi. Hänellä myös on ikkunat 

käytävään ja koulun ohjeistus on pitää näkyvyys käytävään. 

Vaka 1. Ensimmäisessä varhaiskasvatuksen opetustilassa opettaa varhaiskasvatuksen 

opettaja Valma (27), joka on valmistunut vuonna 2021 ja toimii nyt 3–5-vuotiaiden 

opettajana ensimmäistä vuotta. Hänen sivuaineensa oli erityispedagogiikka ja lisäksi 

hänellä on lähihoitajan pätevyys. Hänen tiiminsä koostuu hänen lisäkseen kahdesta 

lastenhoitajasta.  
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Kuva 7. Valman opetustila ovelta kuvattuna. 

Valma koki oman moninaisuuden kuvailemisen vaikeaksi ja piti useita taukoja 

vastauksessaan. Kysymykseen omasta moninaisuudesta hän totesi, että hänkin on yksilö 

ja erilainen ja että jokainen on hänen mielestään moninainen. Hän pohti, ettei 

moninaisuudella tarkoiteta maahanmuuttoa ”jostain ulkomailta” vaan että jokainen on 

omanlaisensa ja erilainen. 

Valma oli miettinyt melkein jokaisen kuvan ja esineen tärkeyttä omalle ryhmälleen ja 

sen tarpeisiin. Hän on ottanut tiloihin paljon tukikuvia. Haasteita hänelle tuo tilojen 

pienuus, sillä hän kertoo, että ne on suunniteltu nykyisen 21 lapsen sijaan vain 16 

lapselle. Hän ei heti keksinyt mitään erityisen tärkeää asiaa opetustilastaan, vaan totesi 

”no en mä tiedä mä keksin vaan niiku huonoja (nauraa)”. Pienen kannustuksen kautta 

hän totesi kuitenkin leikit ja leikkialueet lapsille mieluisiksi ja lasten mielenkiinnon 

mukaan ja lasten kanssa yhdessä toteutetuiksi. 

Vaka 2. Toisessa varhaiskasvatuksen opetustilassa opettajana toimii vuonna 2019 

valmistunut varhaiskasvatuksen opettaja Veera (33). Hän on toiminut kyseisessä 

opetustilassa esiopetuksen opettajana 2 vuotta. Hänen sivuaineensa olivat 

erityispedagogiikka sekä esi- ja alkuopetus, ja aikaisempi koulutus on 

toimintaterapeutin. Veera toimii tilassa yhdessä lastenhoitajan, avustajan ja 

taidepedagogin kanssa opettaen 14 eskarilaista. Talossa on käytössä pesämalli, eli 

samoissa tiloissa toimii kaksi 14 lapsen ryhmää.  
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8A      8B 
Kuva 8A ja 8B. Veeran opetustila. 

Veera kuvailee itseään moninaiseksi oman perhetaustansa kautta. Hän kertoo toisen 

vanhemman suomenruotsalaisuudesta sekä sukujuurista maailmalla. Hän kertoo 

asuneensa ulkomailla, minkä kokee vaikuttaneen omaan kasvamiseen ja 

ajatusmaailmaan. Lisäksi hänen puolisonsa on etniseltä taustaltaan ei-suomalainen. 

Veeran opetustilasta kuvia on selkeästi eniten (67 kpl). Tila on isoin ja siellä on paljon 

esineitä sekä kuvitusta. Veera kertoo lisänneensä kuvatukea tilaan omatoimisesti ja 

kokee toimintaterapeutin ammatin antaneen tähän avaimia. Hän kertoo 

valmistautuvansa uusiin tilanteisiin, kuten uintiin, laatimalla uuden kuvituksen. Hän oli 

ainoa, joka oli tietoisesti laittanut myös perheille tukikuvia ja infoa seinille 

(pukemisohjeet ja lasten oikeudet). Tilassa on tuoleja liian vähän ja budjetti riittää joko 

lisätuoleihin tai eskarin muihin materiaaleihin kuten kyniin. He siis mieluummin 

siirtelevät tuoleja tilasta toiseen. Veera myös toteaa, että heillä on ohjeistus, ettei 

mitään saisi kiinnittää seinille. Veeran opetustilassa on myös isot ikkunat käytävään, ja 

hän kokee ne hyviksi, jotta lapsille voi antaa vapautta leikkiä, mutta samalla kuitenkin 

pitää heitä silmällä. Pienemmän tilan ikkunat oli peitetty, sillä tilaa käytetään mm. lasten 

henkilökohtaisiin terapioihin.  
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Vaka 3. Kolmannessa varhaiskasvatuksen opetustilassa opettaa Viola (25), joka on 

valmistunut varhaiskasvatuksen opettajaksi vuonna 2020. Lisäksi hän valmistui keväällä 

2022 varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi. Erityispedagogiikka oli myös hänen 

kandiopintojensa sivuaine. Hänen ryhmänsä on 1–3-vuotiaat ja tiimi koostuu Violan 

lisäksi kahdesta lastenhoitajasta. Hän on opettanut kyseisessä tilassa 2 vuotta. 

   
9A      9B 
Kuva 9A ja 9B. Violan opetustila ovelta kuvattuna ja piiripaikka. 

Viola toteaa, että ilman muuta hän on moninainen. Hän kertoo olevansa 

”kantasuomalainen” ja että ”ei -- niitä kulttuurisia -- eroja oo ehkä niin sillee suomalaisiin 

verrattuna--”. Hän toteaa olevansa yksilö, jolla on omat mielenkiinnon kohteet ja 

harrastukset. Hän on ainoa, joka nostaa varhaiskasvatukseen kuuluvan päiväkodin 

aloituskeskustelun esille ja toteaa, että käy moninaisuuden teemoja perheen kanssa 

yhdessä läpi siellä. 

Violalle erityisen tärkeää opetustilassa on piiripaikka, josta on muodostunut ryhmän 

yhteinen ja yhteisöllinen kokoontumispaikka. Siinä jokaisella lapsella on omalla kuvalla 

varustettu paikka.  
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5.4 Diskurssianalyysin soveltaminen aineistoon 

Tämän tutkimuksen aineiston analyysin avuksi valittiin diskurssianalyysi. 

Diskurssintutkimuksen tehtävänä voidaan pitää sitä, että se analysoi esiin, miten erilaisia 

todellisuuksia esitetään ja merkityksellistetään. Ei pyritä selvittämään, mikä näistä 

totuuksista on ”totuudellisin”, vaan tarkastelemaan, ”millaiset merkitykset ovat vallalla, 

marginaalissa tai puuttuvat kokonaan ja miksi”. (Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 6.) 

Diskurssintutkijaa kiinnostaa, miten kielen avulla tuotetaan ja ylläpidetään sosiaalisia 

merkityksiä. Esimerkiksi omassa tutkimuksessani kiinnitän huomiota siihen, miten 

moninaisuuden eri aspekteja tuotetaan haastateltavien puheessa. (Hirsjärvi & Hurme, 

2015, 51.) Diskurssianalyysi on monimenetelmäistä ja monitasoista, sillä siinä 

tavoitellaan kielenkäytön ilmiöiden yhdistämistä laajempiin yhteiskunnallisiin 

konteksteihin (Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 141; Pälli ja Lillqvist, 2020). Se sopii siis 

hyvin moninaisuuden teemojen tutkimiseen. 

Diskurssintutkimus soveltuu hyvin sekä kuvien että haastatteluaineiston analysointiin. 

Se soveltuu hyvin teemahaastatteluiden analyysitavaksi, sillä puhetta muodostuu paljon 

ja kielenkäytön kautta tuotetaan erilaisia diskursseja. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 155.) 

Diskurssintutkimus sopii myös kuvien analyysiin (Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 134; 

Pälli & Lillqvist, 2020), sillä tässä tutkimuksessa kuvista pyritään löytämään 

moninaisuuden representaatioita ja liittämään se yleiseen moninaisuuskeskusteluun. 

Lisäksi kuvituksesta voi etsiä merkityksiä samalla tavalla kuin puheesta. Opetustilojen 

seinillä oleva kuvitus ei nimittäin ole sattumanvaraista, vaan jokainen opettaja on yksin 

tai yhdessä tiiminsä tai lapsiryhmänsä kanssa valinnut, mitä seinillä on. Kuvituksesta 

pyritään siis löytämään moninaisuuden representaatioita. Representaatio on 

kirjaimellisesti ”uudelleen esittämistä” ja sen avulla voidaan tarkastella todellisuuden 

esittämistä: miten ja mistä näkökulmasta todellisuus esitetään (Mäntynen & 

Pietikäinen, 2020). Maailma on moninainen, joten opetustiloihin sijoitetun 

kuvituksenkin tulisi representoida moninaisuutta. Analyysissa paneudutaan siihen, kuka 

ja ketkä on kuvattu ja miten, ja toisaalta, mitä kuvissa ei näy (Karvinen, 2021). 

Tässä tutkimuksessa kielen ymmärretään heijastavan todellisuutta, mutta myös 

rakentavan sitä (ks. Pälli & Lillqvist 2020, 381; Hirsjärvi & Hurme, 2015, 51). Keskitynkin 
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analyysissa löytämään heijastamisen lisäksi sitä, miten moninaisuuden käsitettä 

rakennetaan kuvituksessa sekä opettajien puheessa. Samoin tarkastellaan sitä,  mitä jää 

näyttämättä ja sanomatta. Nämä periaatteet ovat keskeisiä myös kriittisessä 

diskurssianalyysissa. Siinä keskitytään paljastamaan teksteistä yhteiskunnassa 

merkityksellisiä ilmiöitä, joihin liittyy valta ja ideologiat. Kriittisessä diskurssianalyysissa 

syvennytään siihen, miten valta ja ideologiat ylläpitävät ja synnyttävät epätasa-arvoa 

yhteiskunnassa. (Pälli & Lillqvist, 2020, 387.) 

Diskurssintutkimuksessa pyritään saamaan teoria ja aineisto dialogiin ja tavoittamaan 

kielenkäytön ja tutkittavan ilmiön historiallinen ja yhteiskunnallisten kontekstien 

jatkumo. Tavoitteena on sosiaalisen toiminnan ja kielenkäytön välisen suhteen 

ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen. (Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 141.) Oleellista 

diskurssintutkimuksessa on analysoida aineistossa rakentuvien merkitysten suhdetta 

kontekstiin (2020-luku, pääkaupunkiseutu, koulu/varhaiskasvatus) ja sosiaaliseen 

toimintaan (moninaisuus). Etsitään siis myös kielen ja vallan yhteen kietoutuneisuutta. 

(Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 143–144, 148.) Diskurssintutkimus keskittyy 

kielenkäyttöön sosiaalisena toimintana. Sen avulla pystytään ymmärtämään syvemmin 

ja paremmin kielellistä käyttäytymistä sekä siihen kuuluvia ideologioita, normeja, 

asenteita, kysymyksiä vallasta, mielikuvia ja odotuksia. (Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 

145.) 

Tässä tutkimuksessa aina mahdollisimman pian aineistonkeruu-tilanteen jälkeen 

äänitetty haastatteluaineisto litteroitiin eli purettiin sanasanaiseen kirjalliseen muotoon 

(Hirsjärvi & Hurme, 2015, 138). Litteroinnissa käytettiin apuna Microsoft Wordin sanelu-

ohjelmaa. Haastattelut kuunneltiin uudestaan ja korjattiin sanelu-ohjelman tekemät 

virheet. Sen jälkeen luokittelin puheenvuorot. Aineistolle esitettiin seuraavia 

kysymyksiä: Kuka? Mikä? Milloin? Missä? Miksi? (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 143). Yksi 

tapa tutkia diskursseja on tarkastella, miten maailmaa nimetään ja kuvataan. 

Nimeämällä maailmaa luokitellaan ja kategorisoidaan. Nimeämisen lisäksi kielellistä 

toimintaa on kuvaaminen, joka puolestaan tarkoittaa maailman ilmiöiden kuvailua 

(esim. adjektiiveja, metaforia). Mitä kuvailevia sanoja yksilö valitsee puhuessaan 
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esimerkiksi jostain ihmisryhmästä. Diskurssit ja niiden myötä maailman kuvaaminen, 

nimeäminen ja luokittelu on aina valinta. (Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 58–59.) 

Seuraavaksi litteroitu aineisto sekä samalla valokuva-aineisto luokiteltiin. Tutkittavaa 

ilmiötä jäsennettiin vertailemalla eri aineiston osia toisiinsa. Analyysin olennainen osa 

on aineiston luokittelu, sillä se luo kehyksen, tiivistyksen ja yksinkertaistuksen sille, mitä 

myöhemmin tulkitaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 147.) Aineiston luokittelu ei kuitenkaan 

ole analyysin perimmäinen tarkoitus, vaan ennemmin välivaihe. 

Aineiston luokittelu ja analyysi eteni vaiheittain. Ensimmäinen vaihe on aineiston kuvaus 

tai kartoitus, jossa aineisto analysoidaan systemaattisesti valittujen näkökulmien ja 

käsitteiden avulla. Kuvausta seuraa tulkinta, jossa aineistosta löytyneistä merkityksistä 

tehdään synteesiä eli kirjataan auki yhteyksiä ja ristiriitaisuuksia. Näistä tehdään 

ymmärrettävä kokonaisuus. Mikään diskurssi ei kuitenkaan ole ”suoraan” olemassa 

aineistossa, vaan tutkijan on perusteltava valintansa kielellisten piirteiden avulla. 

(Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 143–144.) Diskurssianalyysin kolmas vaihe keskittyy 

vastaamaan kysymykseen ”mitä sitten?” (so what) eli mitä siitä seuraa, että juuri nämä 

merkitykset rakentuvat tutkittavasta ilmiöstä, ja toisaalta huomata, onko sille jotain 

ehtoja. (Mäntynen & Pietikäinen, 2020, 145.) 

Tutkijana minulla on tietty näkökulma, josta tulkitsen aineistoani. Aineistosta laadittuja 

kuvauksia käsitellään suhteuttaen niitä aiempaan tutkimukseen. (Hirsjärvi & Hurme, 

2015, 155.) Analyysissä olen pyrkinyt etsimään valokuvien sekä haastateltujen 

opettajien mielipiteiden ja ajatusten suhdetta omaan opetustilaansa ja toisaalta 

ympäröivään yhteiskuntaan. Olen pyrkinyt selvittämään samalla sitä, miten moninainen 

ihmisyys ylipäänsä on näkyvillä opetustiloissa ja toisaalta opettajien puheessa. 

Pyrkimyksenä on selvittää, miten opettajat puhuvat omista tiloistaan ja toisaalta siitä, 

mitä opetustilassa tulisi olla. Miten tämä puhe näkyy konkreettisesti heidän tilassaan? 
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Pyrin löytämään haastatteluista yhteyksiä valokuvissa esiintyvien diskursseihin, ja 

samalla tutkin, miten moninaisuus on kuvattu opetustiloissa. Valokuva-aineisto tuki 

kirjallista analyysiä sekä toisin päin. Otin jokaisesta opetustilasta 20–67 kuvaa. Kuvien 

lukumäärään vaikutti esimerkiksi tilan/tilojen koko sekä näkyvillä oleva kuvitus. Osa 

kuvista on analysoitu useampaan pääluokkaan. Kuva-aineisto luokiteltiin seuraavasti: 

a) pedagoginen tukitoimi (60 kpl) 

b) ihmishahmon representaatio (69 kpl) 

c) kielet ja kirjallisuus (62 kpl) 

d) lasten taideteokset (20 kpl) 

e) muu (72 kpl) 

Luokkaan A luokittelin kuvat, joissa näkyi esimerkiksi lapsille valittuja erilaisia tuoleja ja 

pöytiä tai muita fyysisiä apuvälineitä. B-luokka sisälsi valokuvat opetustilojen 

kuvituksesta, joissa oli näkyvillä ihminen tai jokin muu hahmo, josta pystyi näkemään 

esimerkiksi sukupuolen tai ihonvärin. Tähän luokkaan valikoitui myös yksi kuva, jossa oli 

lasten taideteoksia. Luokka C puolestaan sisälsi opetustiloissa näkyvät kielet sekä 

esimerkiksi kirjahyllyt. Luokassa D oli lasten tekemät taideteokset. Luokka E sisälsi 

esimerkiksi jokaisesta opetustilasta otetut yleiskuvat sekä kuvat, jotka eivät olleet niin 

keskeisessä asemassa juuri tämän tutkimuksen kannalta. Analyysissa keskityttiin lopulta 

luokkiin A–C eli 183 kuvaan. 

Luokittelin nämä 183 kuvaa tarkemmin vastaamaan ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni moninaisuuden näkymisestä opetustiloissa. Osa kuvista kuuluu 

myös tässä luokittelussa useampaan luokkaan. Luokittelin A–luokan tarkemmin 

yksittäiselle lapselle tarkoitettuihin apuvälineisiin (esim. kuulosuojaimet), koko ryhmälle 

ajateltuihin apuvälineisiin (esim. säännöt) sekä viihtyvyyteen ja leluihin (esim. sohvat ja 

matot). B–luokan luokittelin käyttäen moninaisuuden eri käsitteitä (seksuaalisuus, 

sukupuoli, vammaisuus/toimintakyky sekä etnisyys ja rotu). Luokittelussa keskityin 

representaatioihin eli siihen, miten ihmisyys tai inhimillistetty hahmo oli kuvattu, ja 

toisaalta siihen, ylläpitääkö tai murtaako tämä stereotyyppisiä luokituksia. 

Moninaisuuden luokittelussa pyrin luokittelemaan kuvia siten, miten oletan, että suurin 
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osa ihmisistä luokittelisi kuvat. Tiedostan, että tämä on yleistys. Lopulliset alaluokat 

olivat seksuaalisuus: hetero, sukupuoli: binäärinen ja ei-tunnistettava sukupuoli, 

näkemisen ja liikkumisen apuvälineet: silmälasit ja pyörätuoli ja etnisyys ja rodullisuus: 

vaaleaihoinen, tummaihoinen ja aasialainen. C-luokkaan muodostui alaluokat suomi, 

englanti, lasten kotikielet, muut kielet, kirjallisuus sekä aakkoset. Yhteensä 

moninaisuutta näkyi valokuva-aineistossani 255 tavalla. Syvennyn tähän lisää luvussa 

6.1.  
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset. Tutkimuksessa löytyi kolme keskeistä 

diskurssia, jotka ovat moninaisuus pedagogisina tukitoimina, moninaisuuden 

representaatio kuvituksessa sekä kielten ja kirjallisuuden moninaisuus. Aluksi luvussa 6.1 

kuvailen valokuva-aineiston luokittelun ja siitä muodostuneet diskurssit. Tämän jälkeen 

alaluvuissa 6.2–6.4 esittelen diskurssit tarkemmin ja vastaan tutkimuskysymyksiini 

moninaisuuden näkymisestä opetustiloissa sekä siihen, miten opettajat puhuvat 

moninaisuudesta. Alaluvussa 6.5 on tulosten yhteenveto. 

6.1 Kuvituksen ja esineistön analyysi 

Taulukko 2 esittelee moninaisuuden esiintymistä valokuva-aineistossa 

teemaluokitteluni mukaisesti. Valokuva-aineiston analyysissa kuvituksella tarkoitetaan 

opetustiloissa olleita julisteita, piirroksia, kuvakortteja, opetuskuvia ynnä muuta 

kasvattajien valitsemaa kuvitusta. Kuvitukseen en ole laskenut mukaan  valokuvia 

ryhmän lapsista. Eniten havaintoja oli pääluokassa B eli Ihmishahmon representaatio. 

Havaintojeni mukaan suurin osa tähän luokkaan kuuluvista kuvista tuki  stereotypioita. 

Näitä streotypioita oli esimerkiksi ainoastaan heterosuhteiden kuvaus sekä tyypilliset 

sukupuoliroolit. Tähän palaan luvussa 6.3. Pääluokasta C Kielet ja kirjallisuus havaittu 

moninaisuus oli kapeaa, sillä kielen representaatiot painottuvat suomen kieleen ja 

esimerkiksi limittäiskieleilyä ei näkynyt yhdessäkään luokassa. Lasten kotikielet olivat 

yksittäisten kartongille liimattujen postereiden varassa tai esimerkiksi lippuina katon 

rajassa. Kotikieliset tekstit olivat muun muassa tervehdyksiä tai lausahduksia kuten 

”hyvää ruokahalua”. Kielimaiseman analyysiin pureudutaan lisää luvussa 6.4. 
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Taulukko 2 Valokuvien luokittelu ja muodostunut diskurssi 

Avainsana 
A Pedagoginen  
tukitoimi 

B Ihmishahmon 
representaatio 

C Kielet ja  
kirjallisuus 

Ryhmän tukitoimi 22     

Lapsen tukitoimi 20     

Lelut ja viihtyvyys 18     

Seksuaalisuus   5   

Sukupuoli   39   

Näkemisen ja liikkumisen apuväline   21   

Etnisyys/rotu   68   

Suomi     26 

Englanti     6 

Kotikielet     6 

Muut kielet     2 

Kirjallisuus     12 

Aakkoset     10 

Havaintoja yhteensä: 60 133 62 

Muodostunut diskurssi 
Moninaisuus 
pedagogisina 
tukitoimina 

Moninaisuuden 
representaatio 
kuvituksessa 

Kielten ja kirjallisuuden 
moninaisuus 

 

Eniten moninaisuus näkyi arvostavasti ja hyväksyvästi erilaisten oppijoiden 

huomioimisena eli pedagogisina tukitoimina. Jokaisessa opetustilassa oli toteutettiin 

selkeästi periaatetta, että jokaisella on oma taitotasonsa ja jokainen tarvitsee 

omanlaistaan tukea. 

Seuraavissa luvuissa esittelen tarkemmin tutkimuksen tuloksia. Analysoitavana on 

useita valokuvia, joita on raportoinnin helpottamiseksi rajattu ja kohdistettu kuvaamaan 

juuri analyysille tärkeintä elementtiä. Valokuvien tueksi on nostettu esimerkkejä 

haastatteluista. Viittaan haastattelukatkelmissa itseeni haastattelijana kirjaimella S 

nimeni etukirjaimen mukaan. 

6.2 Moninaisuus pedagogisina tukitoimina 

Pedagogiset tukitoimet olivat yksi kolmesta tutkimuksessa löydetystä diskursseista sekä 

valokuvien analyysissä että haastatteluissa. Opettajat kuvailivat moninaista oppilas- tai 

lapsiryhmää erilaisten oppijoiden kautta. Seuraavassa katkelmassa Viola kuvailee 

moninaisen lapsiryhmän koostuvan yksilöistä, jotka tulevat omista lähtökohdista. Hän 

kertoo, että jokaisella on omat tarpeet ja tavoitteet, mitä sitten huomioidaan ryhmänä, 

mutta myös yksilöllisesti.  
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S: Joo sitten kuvaile vähän että millainen on moninainen lapsiryhmä 
Viola: Ööm no siis jokainen lapsihan on niinku yksilö ja tulee omista lähtökohdistaan niin sitten 
kun yksilöitä laitetaan samaan ryhmään niin sitten siitä tulee moninainen lapsiryhmä. Että 
kaikilla on ne omat niinku tarpeet ja tuota tavoitteet mitä harjoitellaan ja heit huomioidaan 
sekä ryhmänä mutta myöskin niinku ne omat yksilölliset. 

Opetustiloissa vallitsi selkeä periaate, että jokainen lapsi on yksilö, jolla on omat tarpeet. 

Normi oli näkyvästi esillä tiloihin tuotujen apuvälineiden kautta: tiloissa oli pedagoginen 

valmius toimia normin mukaisesti. Opetustiloissa oli näkyvillä yksilöllisiä tukitoimia, 

kuten nystyrätyynyjä ja syöttötuoleja. Lisäksi opetustiloissa oli koko ryhmälle 

tarkoitettuja pedagogisia tukitoimia, kuten ryhmän hallintaan liittyviä 

palkitsemisjärjestelmiä tai istumajärjestys. Laskin ryhmän pedagogisiksi tukitoimiksi 

myös opetuskuvat, sillä opettajat puhuivat niistä paljon kertoessaan tekemistään 

kuvitusvalinnoista. Tällaisia opetuskuvia olivat muun muassa seinällä olleet kuukausien 

nimet ja numerot. Kaikki esimerkiksi Mannisen ja kumppanien (2007, 54) oppimista 

tukevan ympäristön periaatteet täyttyivät opetustiloissa (ks. lisää luku 3.3). 

Kaikissa muissa paitsi Suvin opetustilassa oli ryhmän pedagogisena tukitoimena 

päiväjärjestys sekä kuukausien nimet seinällä. Ne olivat esillä auttamassa lapsia 

toiminnanohjauksessa sekä muistamisessa. Esimerkiksi Leena puhui haastattelussa 

opetustilan esineistöstä ja kuvituksesta (kuva 10) ja totesi valinneensa kuukaudet 

taululle, jotta se tukisi lasten tavoitteita ja tarpeita: 

--moninaisuus -- saattaa -- kans näkyä näissä valinnoissa mitä on ottanut tänne seinälle -- että 
jos tietää että täällä on näitä suomi toisena kielenä oppilaita jotka tarvitsee harjoitusta vaikka 
noissa kuukausissa nii sitten kuukaudet on valikoitunut sinne. (Leena) 

 

Kuukaudet on tietoisesti valittu seinälle tukemaan yksilöitä, kuten Leenan esimerkissä 

suomea toisena kielenä opiskelevia lapsia. Lapsi voi omatoimisesti harjoitella 

kuukausia seinältä tai käyttää niitä muistin apuna. Tarkkaan valitut opetuskuvat 

ohjaavat lapsen toimintaa ja huomioivat senhetkisen kehitystason, jotka ovat 

oppimista tukevan ympäristön tunnuspiirteitä (Maninen ym., 2007). 
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Kuva 10. Ryhmän tukitoimi, kuukaudet ja vuodenajat. Leenan opetustila. 

Vaikka tietty kuvitus oli opettajien mukaan valittu pääasiassa tiettyjä oppijoita ajatellen, 

hyötyy koko ryhmä siitä, sillä jokaisen on helpompi ja turvallisempi olla oma itsensä 

tilassa, jossa moninaisuus otetaan näkyvästi huomioon (Karvinen, 2021). Tämän takia 

pidin kuvitusta ryhmän tukitoimena yksittäisten oppijoiden tukitoimen sijaan. Lisäksi 

minun on mahdotonta päätellä, mihin tarkoitukseen kukin seinällä oleva kuvitus on 

valittu. 

Koko ryhmälle tarkoitettujen tukitoimien lisäksi kaikissa opetustiloissa oli selkeästi 

yksittäisille lapsille pedagogisesti ajateltuja apuvälineitä ja tukitoimia (kuva 11A–11C). 

Lauran opetustilassa oli yksilöllisesti valitut tuolit: jollain oli pyörivä, jollain paikallaan 

pysyvä ja joku istui tasapainoilujakkaran päällä (kuva 11A). Hän oli koulujen opettajista 

ainoa, joka oli pystynyt vaikuttamaan tuolivalintoihin näin laajasti. Suvin opetustilassa 

puolestaan oli eri korkuisia pulpetteja (kuva 11B). Violan opetustilan vessan järjestelyt 

oli mietitty jokaiselle sopiviksi. Violan alle 3–vuotiaista osa käy vielä potalla, osa käyttää 

vaippoja ja osa käy pöntöllä wc-istuimen supistajan kanssa. Jokainen yksilö oli huomioitu 

oman tasonsa mukaisesti (kuva 11C). 

   
11A    11B    11C 
Kuva 11A ja 11B ja 11C. Lasten yksilöllisiä tukitoimia. Lauran, Violan ja Suvin opetustilat. 
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Viola puhui jokaiselle yksilölle valitusta istuimesta, kuten siitä, että osalla on tuolissa 

vielä syöttötuolin rinkula. Viola kertoi lisäksi ruokailun paikoista, jotka on valittu jokaisen 

tarpeiden mukaan: 

Jokaisella on niinku se oma paikka täällä ja ollaan just mietitty se että minkälaisia tarpeita 
kenelläkin lapsilla kuka tarvitsee esimerkiksi aikuista ruokapöydässä viereensä. (Viola) 

Lasten tarpeita oltiin otettu huomioon istuin- ja istumapaikkavalinnoilla. Muilla kuin 

Lauralla ja Violalla ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta valita istuimia yksilöllisesti. 

Koulujen opetustiloissa oli käytössä muutamia nystyrätyynyjä, mutta muuten opettajat 

totesivat kalusteiden tulevan jostain ja ne niiku on ja pysyy . Toisaalta huomasin, että 

koulujen opetustiloissa pöydät ja tuolit olivat eri korkuisia, joten tällä tavoin erilaisia 

yksilöllisiä tarpeita oli huomioitu, vaikka opettajat eivät tätä itse nostaneetkaan esille 

haastatteluissa (kuva 11B). Erilaiset istuimet ja istumapaikat mahdollistavat sen, että 

jokainen lapsi pystyy toimimaan ja osallistumaan, mikä on oppimista tukevan 

ympäristön piirre (Manninen ym., 2007). 

Violan lisäksi kouluissa toimivien opettajien puheessa näkyi pedagogisesti mietitty 

istumajärjestys. Jokainen luokanopettaja mainitsi istumajärjestyksen, joka on samaan 

aikaan monen yksittäisen oppilaan tukitoimi, mutta samalla ryhmän järjestyksen 

ylläpitäjä. Seuraavassa esimerkissä Lotta kertoo, kuinka on miettinyt 

istumajärjestykseen paikat rauhalliselle sekä tukea tarvitsevalle. Hän on sijoittanut 

rauhallisen ja tukea tarvitsevan vierekkäin. 

Oon niin kuin istuinpaikoilla ja järjestyksellä pyrkinyt ottaa kans sitten huomioon kaikkia 
erilaisia oppijoita, että ne jotka tarvitsee enemmän tukea istuu lähempänä taulua ja 
rauhallisempien oppilaiden vieressä mahdollisesti. (Lotta) 
 

Lotta kertoo puheenvuorossa, että laittaa tukea tarvitsevan lapsen lähemmäksi taulua. 

Hän toteaa ottavansa huomioon ”kaikkia erilaisia oppijoita”, mutta kumoaa sen 

sivulauseessa todetessaan laittavansa tukea tarvitsevan lapsen rauhallisempien lasten 

viereen. Tästä voi tulkita, ettei rauhallinen tarvitse yhtälailla tukea, vaan tuki liittyy aina 

tarkkaavuuteen. Opettajien haastatteluissa todettiin useaan kertaan, ettei omat kädet 

riitä huomioimaan jokaista. Tämä korostui luokanopettajien puheessa, sillä työtä 
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tehdään enimmäkseen yksin. Pohtimisen arvoista on, jäävätkö rauhallisemmat ja 

osaavat lapset inkluusion myötä jalkoihin ja toisten lasten kannattelijoiksi. 

6.3 Moninaisuuden representaatio kuvituksessa 

Toinen tutkimuksen diskursseista oli  moninaisuuden representaatio kuvituksessa. 

Valokuva-aineiston analyysissä ilmeni, että ihmisyyden moninaisuus näkyy melko vähän 

opetustilojen kuvituksessa. Jos moninaisuutta oli näkyvillä, olivat kuvat pääasiassa 

vaaleaihoisia hymyileviä lapsia, joista usein pystyi tunnistamaan binäärisen jaottelun 

mukaisen sukupuolen, eli ne omalla tavallaan tukivat tiettyjä stereotypioita. 

Ihmishahmon representaatiohavainnot on koottu tarkemmin taulukkoon 3. 

Taulukko 3 Moninaisuuden representaatio kuvituksessa -diskurssin tarkempi jaottelu 
Moninaisuuden  
representaatio kuvituksessa 

Seksuaalisuus Sukupuoli Näkemisen ja liikkumisen 
apuväline 

Etnisyys/ 
rotu 

Heteronormi 5       

Binäärinen tyttö/poika   34     

Ei tunnistettavaa sukupuolta   5     

Silmälasit     17   

Pyörätuoli     3   

Kyynärsauva   1  
Vaaleaihoinen       50 

Tummaihoinen       17 

Aasialainen       1 

 

Taulukosta voi suoraan huomata moninaisuuden vähyyden opetustiloissa. Opetustilojen 

kuvituksessa vallalla oli vaaleaihoinen ihminen, jonka binäärisen sukupuolen pystyi 

tunnistamaan. Heteronormin ulkopuolelta erilaisia perheitä ja suhteita ei ollut näkyvillä 

ollenkaan, sillä jokainen havainto ylläpiti heteronormia. Lisäksi vain 4/130 havaintoa 

kuvasi liikuntarajoitteista kehoa. Huomion arvoista on myös se, että haastatteluissa vain 

3/7 opettajasta kertoi pohtineensa erilaisten lasten huomioimista myös kuvituksessa. 

Näistä yhden opetustilassa moninaisuuden representaatiota näkyi vain yhdessä kuvassa, 

joten vaikka siihen kokisi keskittyvänsä, ei se muuttanut kuvaa kokonaisuudesta.   



56 
 

Opettajat perustelivat moninaisuuden representaation puuttumista eniten ryhmänsä 

kautta: 

Tiedettävästi ei sitten ainakaan esimerkiksi tuommoisia sateenkaariperheistä tai muita tässä --
luokalla niin kun öö… minun -- tiedossani ainakaan ole koska sitten kun olisi tiedossa niin ihan 
varmasti se jotenkin täällä sitten enemmän voisi myös näkyy… (Leena) 

Se että näkyykö näkyykö jotenkin ne kulttuurihommat mut meillä on tosi vähän tässä talossa 

esimerkiks niinku monikulttuurisuutta. (Valma) 

 

Opettajat kokivat ainakin jonkun moninaisuuden aspektin näkymättömyyden 

hyväksyttäväksi, sillä heidän ryhmässään tai työpaikallaan ei ollut opettajien mielestä 

näkyvää moninaisuutta. Lisäksi vain yksi haastateltavista myönsi suoraan, ettei ole 

miettinyt omaa moninaisuuttaan, vaikka se heijastui kaikkien muidenkin vastauksista 

esimerkiksi toteamalla kysymyksen vaikeaksi tai pitämällä useita taukoja vastatessaan. 

Moni selitti moninaisuuden etnisyyden kautta, joten se, ettei itse koe olevansa 

moninainen kuvasi hyvin aiemmassa tutkimuksessa todettua valkoisen heteron 

etuoikeutettua asemaa – ei ole tarvinnut miettiä asiaa. Edellä kuvatut esimerkit 

moninaisuuden huomioimisesta vasta kun ”tarvitsee” ja itsensä ”normaaliksi” 

kuvaaminen ovat toiseuttamista. (ks. lisää Paavola & Talib, 2010; Davis, 2009; Paavola & 

Pesonen, 2021.) 

Jokainen tutkimukseen osallistunut oli opiskellut Helsingin yliopistossa, jossa 

yhteisöllisyys ja tätä kautta tasa-arvo näkyvät yliopiston yhteisissä arvoissa. 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat myös Suomen laissa. Opettajankoulutuksen tavoite 

on opettaa tulevat ammattilaiset kentälle. Se, etteivät tutkimukseni opettajat ole 

joutuneet opinoissaan kohtaamaan omaa moninaisuuttaan, saattaa tehdä heistä tietyllä 

tavalla sokeampia myös lasten moninaisuuden suhteen. Seuraavissa alaluvuissa 

analysoidaan tarkemmin kutakin avainsanaa moninaisuuden representaation 

diskurssista. Havaintoihin liitetään opettajien pohdintaa moninaisuudesta. 

6.3.1 Seksuaalisuuden moninaisuus 

Seksuaalisuuden moninaisuus ei näkynyt yhdessäkään opetustilassa. Kuvitusta 

perheistä tai suhteista oli vähän (5/133 kuvaa), ja jokainen näistä ylläpiti heteronormia. 
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Suvilla oli seinällä oppimisen tueksi sanaluokkapostereita, joiden kuvituksesta pystyy 

tunnistamaan heteronormin (kuva 12A). Kuvassa naisilla on pitkät hiukset ja ripset, ja 

puolestaan miehillä lyhyet hiukset ja eikä kuvattu ripsiä (kahden vastakkaisen 

sukupuolen normi). Kuvassa vasemmalla mies on laskenut kätensä naisen olalle 

alaviistoon ja puhuu muille käyttäen itsestään ja naisesta persoonapronominia me. 

Keskellä oleva mies osoittaa oikealla olevaa naista ja toteaa, että tulee pariskunnan 

juhliin, jos tämä nainen tulee. Kuvassa on myös sydämiä symboloimassa mahdollista 

ihastusta. Suvin opetustilassa oli käytössä myös kuvakortteja, joissa näkyi perinteinen 

heteroperhe: isä, äiti ja kaksi lasta (tyttö ja poika) telttailemassa (kuva 12B). 

Lyhythiuksinen isä pitää lasta olkapäillään ja pitkähiuksisella äidillä on hame päällään. 

Perhe seisoo lähekkäin toisiaan. 

  
12A       12B 
Kuvat 12A ja 12B. Heteronormi. Suvin opetustilan posteri sekä kuvakortti. 

Opettajilla oli erilaisia vastauksia kysyttäessä seksuaalisuuden moninaisuuden 

näkymisestä opetustilassa. Vaikka koululla ja varhaiskasvatuksella on tärkeä tehtävä 

osana lapsen ymmärryksen kehittymistä erilaisuudesta ja sen hyväksymisisessä (Atkins, 

2009), perustelivat opettajat moninaisuuden näkymättömyyttä käyttäen eri tavoin. 

Opettajista yli puolet (4/7) kertoi omassa ryhmässä olevan vain heteroperheitä ja 

perusteli sillä seksuaalisen moninaisuuden ja erilaisten perheiden näkymättömyyttä: 

No meillä ei nyt ihan hirveästi kyllä [erilaiset perheet näy] että meillä on kyllä aika aika 
perinteiset noin niinku perhekuviot tässä ryhmässä että ei ole silleen niinku. (Veera) 
 

Veera kertoo puheenvuorossaan, että ryhmässä on ”perinteiset” perhekuviot. Tämän 

ilmaisu toiseuttaa tästä poikkeavat ja ylläpitää heterouden normaaliutta ja 
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haluttavuutta. Samantyyppisiä sanavalintoja oli muidenkin opettajien puheessa heidän 

perustellessa seksuaalisuuden näkymättömyyttä. En haastattelussa kysynyt 

näkymättömyydestä, vaan perustelut olivat spontaaneja. Viola puolestaan perusteli 

representaation puutetta ryhmänsä lasten iän kautta (1–3 v.) ja koki lapset liian pieniksi, 

varsinkin kun ryhmässä ei ollut sellaista tilannetta, että moninaisia perheitä tarvitsisi 

miettiä. Kuitenkin Atkinsin (2009) mukaan lapsen ei voida koskaan sanoa olevan liian 

nuori ja viaton oppiakseen oikeudenmukaisuudesta, empatiasta ja rasismista. Tästä 

huolimatta kolme opettajista kuvaili oman ryhmänsä lapsia liian pieniksi ainakin jollekin 

moninaisuuden osa-alueen huomioimiselle. 

Vaikka kuvituksessa ei suoraan näkynyt seksuaalisuuden moninaisuutta, osa opettajista 

oli sitä kuitenkin tuonut osaksi opetusta eri tavoin. Laura kertoi ”kalastelleensa” 

moninaisuudesta kertovia kirjoja, joissa hänen mukaansa on myös erilaisia 

perhemalleja. Suvi kertoi ottavansa moninaiset perheet huomioon keskustelussa ja 

käydessään perhesanastoa lasten kanssa. Suvin opetustilan kuvituksessa oli kuitenkin 

vain heteropareja ja -perheitä. 

Useampi opettajista totesi, että ottaisi seksuaalisuuden moninaisuuden huomioon, jos 

ryhmässä ”olisi sille tarvetta”. Seuraavassa Valman puheenvuorossa näkyy 

moninaisuuden esiin tuominen vasta, kun ryhmään tulee opettajan mielestä 

moninainen lapsi: 

Öö katotaan sitten jos joskus tulee perheitä missä on vaikka 2 äitiä tai 2 iskää että miten sit 
niissä niinku sit se keskustelu tulee. Sit ehkä pitää enemmän nostaa niin tai niinku et pitää 
sitten niinku nostaa heidät niinku esiin silleen -- että kylhä lapset sitten tietää että hänellä on 
vaikka 2 isää et sekin on niinku fine. Mutta tässä ryhmässä mun ei oo sitä tarvinnut niinku sillä 
tavalla tuoda niinku esiin. Jos lapset on joskus kysynyt niin ollaan kyllä sanottu että joillain voi 
olla kaks isää tai kaks äitiä ja siiitä keskusteltu mutta en ole niinku ehkä pedagogisesti itse 
tuonut niitä esiin. (Valma) 

Valma kokee, että jos hänen ryhmäänsä tulee joskus moninainen perhe, tulee heidät 

sitten nostaa esille. Vaarana kuitenkin on, että lapsi leimautuu, jos moninaisuuden 

teemoja käsittelee ja ottaa huomioon vasta, kun tähän tarvitsee kiinnittää huomiota ja 

ryhmään tulee opettajan mielestä moninainen lapsi. Moninaisuus on osa jokaisen lapsen 

elämää, joten sen on tärkeää olla osa normaalia arkea myös koulussa ja päiväkodissa. 

(esim. Karvinen, 2010, 125–126.) 
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Pohtimisen arvoista on myös se, voiko kasvattaja tietää kuuluuko lapsen perheeseen 

seksuaalivähemmistöjä. Kasvattaja ei voi myöskään tietää, tuleeko lapsi itse 

identifioitumaan tai identifioituuko hän jo johonkin seksuaalivähemmistöön. Joka 

tapauksessa lapsien tulee saada aitoa kuvastoa ihmisyydestä ja mirrors, windows, doors 

-metaforan mukaisesti myös mahdollisuuksia nähdä muiden maailmoja kuvituksessa 

(Botelho & Rudman, 2009). Näin rikotaan heteronormia sekä esitetään maailma 

moninaisena ja eritavoin kauniina. 

6.3.2 Sukupuolten moninaisuus 

Sukupuolten moninaisuus ei juurikaan saanut kuvissa tilaa, vaan kuvitus ylläpiti 

binääristä sukupuolijakoa (kuva 13A ja 13B). Aiemman tutkimuksen mukaan sukupuolia 

ei kuulu neutralisoida ja poistaa, mutta on tärkeää, että kuvitus haastaa yhteiskunnan 

rakentamia kuvia sukupuolista. Lisäksi jokaisella on oikeus mahdollisuuteen saada 

peilata itseään ja rakentaa identiteettiään kuvien avulla. Tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta tuo lisäksi se, että stereotypioista keskustellaan yhdessä (Syrjäläinen 

& Kujala, 2010; Lepistö, 2010) eli tässä kontekstissa opetustilojen kuvituksesta 

keskustellaan lasten kanssa. Opettajat kuitenkin totesivat, ettei kuvituksesta ollut 

puhuttu moninaisuuden näkökulmasta. Binäärisen sukupuoliajattelun mukaan Leenan 

kuvakortissa (kuva 13A) näkyy kaksi lyhythiuksista ja housuihin pukeutunutta poikaa 

sekä yksi pitkähiuksinen tyttö mekossa. Jos kuvasta keskusteltaisiin lasten kanssa, voisi 

binääriä rikkoa ja todeta pitkätukkaisen tyttöoletetun pojaksi. Myös Suvin opetustilan 

posterin kuvitus ylläpitää binääristä sukupuolijakoa. Sukupuolisensitiiviseksi sen saisi, 

jos kuvassa lukisi ”lapsi istuu”. 

    
13A     13B 
Kuva 13A ja 13B. Binäärinen sukupuolijako. Leenan ja Suvin opetustilat. 
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Ihmishahmojen lisäksi opetustiloissa oli kuvitusta eläimistä, jotka oli inhimillistetty (kuva 

14A). Suurimmassa osassa haastatteluista nousi esiin kysymys siitä, onko kirjojen 

eläimillä näkyvät sukupuolet. Opettajat pohtivat asiaa nimien sekä lasten tekemien 

lokerointien kautta, kuten seuraavasta esimerkistä näkee: 

S: Onko niillä eläimillä sun mielestä sukupuoli? 
Lotta: Mm kyl niil osalla on mun mielestä on. Muutama -- on -- et nimet saattaa olla -- vähän 
semmoiset johdattelevat -- ja mun mielestä ainakin oppilaat on niinku selvästi -- jakanut heidät 
tai päättänyt että he on jotain tiettyä sukupuolta mut on siinä muutama hahmo joilla ei 
välttämättä oo. 

Lotta joutui miettimään asiaa jonkin aikaa ja oli oppilaiden lisäksi myös itse jakanut 

hahmot sukupuoliin, sillä totesi nimet johdatteleviksi. Lotta ei kertonut keskustelleensa 

tai yrittäneensä haastaa oppilaiden tekemää jakoa. Opettajat eivät pitäneet 

eläinhahmoja moninaisina vaan vastasivat kysymykseen kirjojen kuvituksen 

moninaisuudesta kertoen, että kirjoissa on ihmisten sijaan eläinhahmoja. Opettajista 

5/7 ajatteli, että jos kirjassa seikkailee eläinhahmo, ei kuvitusta tarvitse sen enempää 

analysoida: 

S: Onks moninaisuus jotenkin siellä [oppimateriaalissa] näkyvillä, ootsä kiinnittäny huomiota? 
Veera: No niissä ei niinku ne on aika silleen ns no en voi sanoa neutraaleja koska mikäänhän ei 
ole mutta tuota kyllä ne on herättänyt siis keskustelua…Ne on onneksi aika sellaisia -- niissä on 
enemmän eläimiä ja sitten tällaisia kodin esineitä ja ruokia, tällaisia aika niinku yleis yleistä 
kuvitusta. Että Essi ja Ossi ovat myös kaksi nallea siis että ei ole niinku lapsia ja minkään tietyn 
etnisen taustan edustajia tai muuta. 

 

Edellisessä esimerkissä Veera pohtii käyttämänsä opetusmateriaalin kuvitusta ja toteaa 

alkuun, että se on neutraalia, mutta muuttaa myöhemmin vastaustaan ja sanoo kuvien 

olevan yleiskuvitusta, sillä päähenkilöt ovat lasten sijaan nalleja. Veera ilmaisee myös 

helpotusta (”onneksi”) siitä, että nallekuvitus ohittaa intersektionaaliset kysymykset. 

Myös Leena pohti sitä, ettei eläimiä voi samalla tavalla luokitella kuin ihmisiä, vaikka 

hänen tilansa eläinkuvitus olikin hyvin inhimillistettyä (kuva 14A). 
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14A     14B 
Kuva 14A ja 14B. Sukupuolen ja seksuaalisuuden stereotypiat, eläinhahmot ja muut hahmot. 
Leenan ja Valman opetustilat. 

Leena pohti oman opetustilansa kuvitusta haastattelussa selkeästi eniten. Leenan 

haastattelussa huomasin myös suurimman muutoksen hänen puheessaan haastattelun 

edetessä. Haastattelun alkuvaiheessa hän toteaa, ettei eläinten sukupuolia voi samalla 

tavalla ajatella ja nähdä kuin ihmisten. Seuraavassa katkelmassa, myöhemmin 

haastattelussa, hän viittaa uudelleen kuvassa 14A näkyviin oppikirjan hahmoihin. Tässä 

hän itse toteaa, että hänen opetustilassaan on stereotyyppistä kuvitusta ja 

eläinhahmoistakin pystyy näkemään sukupuolet: 

[Sukupuolten moninaisuus näkyy täällä] varmaan vähän huonosti koska --  täällä on aika 
stereotyyppisesti että vaikka onkin eläinhahmoja tässä kuvina niin siellä on valkoinen kaunis 
häämekko ja huntu selkeästi tyttöketulla ja niinku en mä tiiä sit että… aika stereotyyppiseksi on 
tehty vaikka eläinhahmoja ovatkin että erottaa selkeästi kumpi on poika ja tyttö -- ei ehkä 
hirveästi kyllä näy tai jos näkyy niin just ne stereotypiat ehkä ennemminkin kuin moninaiset 
asiat. (Leena) 

Leena kuvailee, että tyttöketulle on piirretty stereotyyppisesti häämekko ja huntu, joita 

voidaan pitää naissukupuolen tyypillisinä ilmentäjinä. Hahmojen inhimillistäminen eli 

antropomorfismi on tyypillistä lapsille suunnatussa kirjallisuudessa, kuten kuvissa 14A ja 

14B. Valman opetustilassa oli kirjastosta lainattuja kirjoja, joista yksi oli laitettu hyllyn 

päälle esille (kuva 14B). Kannen kuvituksessa on käytetty antropomorfisia keinoja ja 

avaruusoliot on inhimillistetty. Heistä pystyy tunnistamaan binäärisukupuolet. Tunnen 
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Krinitin ja Krunatin tarinan ja tiedän, että punainen olio on tyttö ja sininen on poika. 

Tässä on siis lisäksi käytetty sukupuolittuneita värejä. 

Sukupuolten moninaisuuden representaatiot olivat siis vähäisiä sekä stereotyyppisiä 

sukupuolirooleja ylläpitäviä. Perinteiset naiselle ja miehelle ajatellut sukupuoliroolit 

näkyivät esimerkiksi Veeran, Lauran sekä Lotan aakkosissa. Niissä Ä-kirjaimen kohdalla 

oli nainen perinteisessä roolissa äitinä hoitamassa vauvaa (kuva 15A ja 15B).  Veeran 

aakkosten I-kirjaimen kohdalta löytyi lisäksi mies isänä kolaamassa lunta (kuva 15C). 

Veera perusteli aakkosia sillä, että  ne kuuluvat ”perinteiseen luokkamalliin” ja toisaalta, 

että hän opetustilan aakkoset ”oli siellä valmiina ja ne on vähän niiku jääny sinne”. Hän 

toteaa, ettei kuvitus niissä ole paras eikä selkein ja hän on sitä kritisoinut. ”Huvittaa että 

ne siellä vieläkin ovat.” 

     
15A    15B     15C 
Kuva 15A ja 15B ja 15C. Perinteiset sukupuoliroolit. Veeran ja Lauran opetustilat. 

Aakkosten lisäksi perinteisiä sukupuolirooleja ylläpitävää kuvitusta oli näkyvillä 

jokaisessa opetustilassa. Suvin sekä Leenan opetustiloissa oli käytössä kuvakortteja 

(kuva 16A ja 16B), joissa perinteinen sukupuoliroolitus oli selkeä. Suvin kuvakorteissa 

(kuva 16A) nainen on mummona perinteisessä roolissa neulomispuikkojen ja kahvin 

kanssa. Toisessa kuvassa poika on miehen kanssa kalassa, jota voidaan pitää puolestaan 

miehille tyypillisenä toimintana. Leenan käsityön kuvakortissa (kuva 16B) tyttö istuu 

ompelukoneen edessä ja poika on puutöissä. Nämä esimerkit ylläpitävät sukupuolille 

tyypillisiä tekemisiä. Lepistön (2020) mukaan ihmisen kiinnostuksen kohteisiin vaikuttaa 

hänen sukupuolelleen tyypillisenä pidetyt toiminnat, joten tärkeää olisi rikkoa 

stereotypioita kuvituksessa. Hilmola ja Autio (2017) ovat tutkineet juuri käsityön 

valinnaisen puutyön tai tekstiilityön valitsemista 7. luokalla ja tutkimuksen mukaan pojat 



63 
 

valitsevat teknisen työn ja tytöt puolestaan tekstiilityön. Leenan käsityökuvakortin 

tyyppiset kuvitukset saattavat ylläpitää tällaista ajattelua. 

   
16A       16B 
Kuva 16A ja 16B. Perinteiset sukupuoliroolit. Suvin ja Leenan kuvakortteja. 

Perinteiset sukupuoliroolit ja sukupuolen ilmaisu ovat opettajien mukaan 

yhteiskunnassa vielä melko tiukkarajaisia. Viola kertoo esimerkin, jossa päiväkodissa 

iltapäivän kuulumisten vaihdossa on kerrottu lapsen leikkineen päivän aikana autoilla ja 

vanhempien reaktio ”oho” on kuvannut yllättyneisyyttä. Viola miettii, onko lapsilla 

kotona mahdollisuus erilaisiin leluihin viitaten juuri ylläpidetyistä sukupuolirooleista 

poikkeaviin leluihin. 

Sitten ollaan kerrottu niinku vanhemmille -- että meil on leikitty tänää vaikka just niil autoilla ja 
muutamilta vanhemmilta on tullu niinku ”oho” -- reaktioita että että huomaa -- et kotona ei ole 
ihan kaikenlaista leluja saatavilla. (Viola) 

 

Vaikka perheiltä saattoikin tulla Violan nostama ”oho”-kommentti, jokainen 

varhaiskasvatuksen opettaja kertoi, että kaikki lapset leikkivät kaikilla leluilla. Välillä 

lapset saavat itse päättää leikkinsä ja välillä kasvattajan johdolla tutustutaan erilaisiin 

leikkeihin. Perheiden konservatiivisuus huolestutti kuitenkin osaa opettajista. Veera 

esimerkiksi on välillä jännittänyt moninaisuusteemojen kohdalla, että perheiltä tulee 

kommenttia kuten ”’mitä te opetatte mun pojasta jotain pinkkiä balleriinaa’”. Lisäksi 

Lotta nosti haastattelussa esille alueen, jossa koulu sijaitsee. Hänen mukaansa perheet 

eivät välttämättä ole niin vastaanottavaisia sukupuolen moninaisuuden käsittelylle, sillä 

aihe on arka. Hän kyllä toteaa sitten, että se olisi hyvä syy käsitellä teemoja.  
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 [Sukupuolen moninaisuuden käsittely] on kanssa vähän niinku ehkä semmoinen arka aihe 
tämmöisellä alueella missä kaikki ei ole välttämättä niin vastaanottavaisia semmoisella 
teemalle.  Mut niinku sitä suuremmalla syyllä ehkä olisi ihan tärkeä asia käsitellä, mutta sitä ei 
ole kyllä mun mielestä oikein missään koulun yhteisessä jutuissa sivuttu. (Lotta) 

 

Perheiden vastaanotto saattaa huolestuttaa etenkin uusia kasvattajia, kuten yllä olevista 

esimerkeistä voi huomata. Kasvattajan tehtävä on kuitenkin tehdä perinteisiä 

sukupuoliroolituksia näkyväksi ja keskustella niistä kriittisesti lasten kanssa (Syrjäläinen 

& Kujala, 2010). Moninaisuuden sensitiivinen huomioiminen on kasvattajalle 

helpompaa, jos hän on saanut tarvittavat tiedot ja taidot koulutuksesta. Muuten hän 

joutuu toimimaan elämänkokemuksensa ja intuitionsa ohjaamana. Kasvattajat saattavat 

tarvita moninaisuuden huomioimiseen tukea, kannustusta ja keskustelua 

työyhteisöiltään. (Talib, 2015.) Jokainen tämän tutkimuksen opettaja kertoi, ettei heidän 

työyhteisössään ole yhteistä keskustelua moninaisuuden teemoista. Lisäksi teemat 

olivat näkyneet hyvin vähän myös opinnoissa. Opettajat ovat siis melko yksin ja oman 

arvomaailmansa ohjaamina moninaisuuden teemojen parissa. 

Opetustilojen kuvituksesta löytyi binääriajattelun lisäksi myös muutamia esimerkkejä 

sukupuolisensitiivisestä kuvituksesta. Kuvien hahmoista ei pystynyt suoraan sanomaan, 

oliko kyseessä tyttö vai poika. Tällöin kuvituksessa oli enimmäkseen ihmisiä, joilla on 

munan muotoiset kaljut päät (kuva 17A ja 17B). Lisäksi opetustiloissa oli jonkin verran 

kuvitusta eläimistä. 

   
17A       17B 
Kuva 17A ja 17B. Binäärinen ja sukupuolisensitiivinen kuvaus. Valman ja Veeran opetustilat. 
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Sukupuolisensitiivisyys näkyi myös perinteisiä sukupuolirooleja rikkovassa kuvituksessa. 

Pääasiallisesti tällainen kuvaus oli hyvin vähäistä ja hahmot tekivät kuvituksessa 

sukupuolelleen tyypillisiä asioita tai asioita, joita voidaan pitää kaikille yhteisinä, kuten 

palikoilla rakentelu. Sukupuolirooleja rikottiin kuitenkin muutamassa kuvassa. Kuvissa 

sekä lyhythiuksiset pojat että pitkähiuksiset tytöt pelasivat jalkapalloa (kuvat 18A ja 

18B). Liikuntakortista Lotta todensi perinteisen kategorisoinnin hiusten pituuden 

mukaan tytöksi ja pojaksi todetessaan, ettei sanoisi lapsille, että tyttö ja poika pelaavat 

jalkapalloa, vaan että lapset pelaavat. 

   
18A     18B 
Kuva 18A ja 18B. Sukupuolisensitiivisyys, sukupuoliroolit. Suvin ja Lotan opetustilat. 

Sukupuolen moninaisuus oli siis melko vähäistä ja suurimmassa osassa opetustiloista 

sitä ei ollut mietitty kuvituksessa ollenkaan. Opettajat kertoivat puhuttelevansa lapsia 

lapsina tai nimillä, tyttö–poika-jaottelun sijaan. Opettajat pyrkivänsä opetuksessa ja 

puheessa tuomaan sukupuolisensitiivisyyden esille ja haastamaan stereotyyppistä 

ajattelua. Lapset toimivat opetustiloissa suuren osan päivästään, joten olisi tärkeää, että 

siellä oleva kuvitus heijastelisi maailman moninaisuutta myös sukupuolen osalta. 

6.3.3 Näkemisen ja liikkumisen apuvälineet 

Näkemisen ja liikkumisen apuvälineet -teema pitää sisällään kuvituksen, joissa oli 

pyörätuoli, kyynärsauva tai silmälasipäinen ihmishahmo. Tämän luokan osalta haaste 

oli, ettei kaikki moninaisuus ole näkyvää. Alaluokka muotoutui lopulta koskemaan 

vammaisuuden ja toimintakyvyn sijaan apuvälineitä, sillä vammaisuus muodostuu usein 

suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan eikä se ole yksilön ominaisuus. Pyörätuolissa 

istuva tai silmälaseja käyttävä henkilö ei ole sama asia kuin vammainen. Opetustilojen 

kuvituksessa olevat moninaisuuden representaatiot eivät ole myöskään riittävä tapa 

tehdä moninaisuutta näkyväksi. Tarvitaan myös puhuttua ja kirjoitettuja tekstejä sekä 
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niiden yhteistä käsittelyä. Näin voidaan avata henkilöiden kokemusmaailmaa. Tämä on 

olennaista, sillä vammaisuus voi olla näkymätöntä. 

Tässä luokassa oli vain vähän havaintoja, joten laskin jokaisen hahmon erikseen 

(yhteensä 21 hahmoa). Vain kolme hahmoa kuvasi pyörätuolissa istuvaa henkilöä. Yksi 

näistä oli aikuisille tarkoitetussa posterissa (kuva 19A), toinen Veeran opetustilan 

pöydällä muiden kuvakorttien kanssa olleessa kuvassa ja kolmas Veeran opetustilassa 

sijaitsevassa värityskuvaprojektissa (kuva 19B). 

  
19A       19B 
Kuva 19A ja 19B. Pyörätuoli ja sukupuoliroolit. Valman ja Veeran opetustilat. 

Kuvista 19A ja 19B voidaan todeta, että pyörätuolissa istuvat henkilöt ovat passiivisen 

roolin sijaan aktiivisia. Kuvan 19A pyörätuolissa istuva lapsi pelaa koripalloa muiden 

kanssa, eikä ole vain sivusta seuraajan roolissa. Kuvan 19B hahmo ottaa vastaan lasta ja 

haastaa pyörätuolissa istuvan vanhemman roolia yhtä aktiivisena toimijana kuin 

muutkin vanhemmat. Kuvitus ei siis ylläpidä vammaisen kehon tuomaa passiivisuuden 

diskurssia, vaan murtaa sitä. 

Näkemisen ja liikkumisen apuvälineet -luokkaan laskin myös silmälaseja käyttävien 

hahmojen kuvat (17 hahmoa). Silmälasit näyttäytyvät ennen muuta ikääntymisen 

indeksinä, sillä silmälaseja käyttävistä hahmoista seitsemän oli vanhoja ihmisiä. Tämän 

lisäksi silmälaseilla voi kuvata myös kirjaviisautta: viisi hahmoista oli stereotyyppisesti 

fiksuksi ajateltuja ihmisiä, kuten kirjastonhoitaja tai opettaja. Jokaisella vanhalla 

hahmolla oli silmälasit. Alla olevassa kuvassa 20A on esimerkki vanhoista hahmoista 

silmälaseissaan. Samalla kuva ylläpitää heteronormia sekä binäärisukupuolta. Vanhat 
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hahmot, nainen ja mies seisovat lähekkäin ja käsi kädessä. Kuvassa 20B näkyy P-

kirjaimen kohdalla ”pyydä kirjasuositus kirjastosta” ja kuvituksessa kirjastonhoitajalla on 

silmälasit. Tämän kaltainen kuvitus ylläpitää stereotypiaa siitä, että silmälasit olisivat osa 

valtavirrasta poikkeavuutta. 

  
20A       20B 
Kuva 20A ja 20B. Silmälasit vanhalla ihmisellä ja kirjastonhoitajalla. Suvin opetustila. 

Tämän luokan loput 5/17 hahmoa kuvasi nuorta henkilöä, jolla oli silmälasit (kuva 21). 

Nämä hahmot normalisoivat silmälasien käyttöä. Kuitenkaan yksikään opettajista ei 

kommentoinut silmälasien käyttöä haastatteluissa. 

 
Kuva 21. Silmälasien käyttöä normalisoiva kuvitus. Lotan opetustila. 

Lapsille on tärkeä esittää erilaista kuvastoa, jossa näkyy monet tavat olla ihminen ja 

kaunis (Mac Naughton ym., 2009). Vammaisten kehojen näkymättömyys ei seuraa 

opetussuunnitelmien velvoitetta siitä, että oppimisympäristöissä tulee olla näkyvillä 

moninaisuus sekä sen arvostaminen (Opetushallitus, 2014a; Opetushallitus, 2018). Kun 

kuvasto on yksipuolista, ylläpitää se lasten kapeaa käsitystä siitä, mikä on hyväksyttävää 

ja haluttavaa (Mac Naughton ym., 2009). 
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6.3.4 Etninen ja rodullinen moninaisuus 

Etninen ja rodullinen moninaisuus oli kuva-aineistossa myös melko vähäistä. Tässä 

luokassa en tarkastellut jokaista hahmoa erikseen, vaan luokittelin kuvan sen mukaan, 

jos kuvituksessa on näkyvillä yksi tai useampi ihmishahmo. Jokaisessa opetustilassa oli 

kuvitusta, jossa oli näkyvillä eri ihonvärejä, vaikka tummaihoisten hahmojen osuus oli 

vähemmistössä. Yhteistä opetustiloissa näkyvälle valkoihoiselle kuvitukselle oli 

käsienpesuohjeiden kuvitus. Kaikissa opetustiloissa oli vähintään yksi hana ja 5/7 

opetustilassa oli kuvitettu ohjeistus käsienpesua varten. Huomionarvoista jokaisessa 

näissä ohjeistuksessa oli, että niissä oli vaaleaihoiset kädet (kuvat 22A ja 22B). 

 
22A         22B 
Kuva 22A ja 22B. Vaaleaihoinen kuvitus. Leenan ja Valman opetustilat. 

Kuvissa 23A ja 23B on Veeralla eteisessä olevia pukeutumiskuvia sekä hänen ryhmänsä 

säännöt. Kuvassa 23C on Lotan opetustilan sääntöjen kuvitus. Näissä kuvissa pystyy 

näkemään valkoihoisen lisäksi tummempi-ihoisten ihmisten representaatiota. Osa 

opettajista kertoi haastatteluissa tietoisesti miettineensä kuvitusta eri ihonvärien 

kannalta, kuten Veera haastattelussa toteaa: 

Pyritään niinku kiinnittämään siihen huomiota että ei olisi vaan niinku pelkkiä vaaleaihoisia 
blondeja lapsia kuvissa tai tällaisissa että erityisesti myös niissä kun oli ne vaatetuskuvat niin 
mä yritin niinku saada silleen laidasta laitaan että jokaisella olisi niinku jonkinnäköinen 
sellainen peilauspinta ei ole kaikki vaan niitä paperin valkoisia paperinukkeja. (Veera) 

 

Opettajilla on vastuu kiinnittää huomiota siihen, mitä näkyy ja mitä ei näy opetustilan 

kuvituksessa. Veera pohtii ylläolevassa esimerkeissä valinneensa tietoisesti erivärisiä 

henkilöitä kuvitukseen ja ottaa esille myös peilauspinnan tärkeyden. Mirrors, windows, 

doors -metaforan mukaan jokaisella on tärkeää olla mahdollisuus nähdä itsensä 

kuvituksessa ja rakentaa tätä kautta omaa identiteettiään (ks. lisää Botelho & Rudman, 

2009). Jokainen voi tällöin kokea olevansa kuvan arvoinen. Kuvituksessa ovi aukeaa 
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molempiin suuntiin – kaikki lapset tarvitsevat moninaista kuvitusta ja voivat hyötyä 

niistä peilauksen tai uuden oppimisen myötä. Näkymättömäksi tekeminen on myös yksi 

tapa marginalisoida ihmisiä (Seppänen, 2002). Vaikka opettajista osa (3/7) oli tietoisesti 

miettinyt kuvituksen moninaisuutta, oli todellisuus joissain opetustiloissa toinen ja 

moninaisuus vähäistä. Lisäksi tutkimuksessa enemmistö ei ollut pohtinut kuvitusta 

muuta kuin opetuksen ja lasten oppimisen näkökulmasta. Yksi opettajista tajusi vasta 

haastattelun loppupuolella miettineensä moninaisuutta opetustilassaan hyvinkin 

laajasti, mutta koki tajunneensa sen vasta, kun haastattelu oli jo melkein ohi. 

       
23A    23B           23C 
Kuva 23A ja 23B ja 23C. Etninen ja rodullinen moninaisuus. Veeran ja Lotan opetustilat. 

Analyysissa huomasin, että vaikka moninaisuuteen yritti kiinnittää huomiota, ryhtyi osa 

opettajista hieman puolustuskannalle ja perusteli oman opetustilansa kuvitusta 

resurssien vähyydellä, kuten seuraavista kahdesta esimerkeistä voi huomata: 

S: Niin jos kuvitusta ottaa niin keskitytkö siihen että että minkä näköisiä ihmisiä siinä on? 
Viola: Siis joo joo kyllä yrittää ottaa myöskin semmoisia missä niinku eri ihonväriä ja erilaisia. 
Aika siis vähän mun mielestä niitä on esimerkiksi tuol papunetissä tai tälleen et sit esimerkiksi 
jos mä katson vaikka tuota meidän -- päiväjärjestyskuvaa missä on 2 lasta leikkimässä tuol 
ulkona mun mielestä ne on molemmat ihan sellasia vaaleeihosia siellä että niitä on mun 
mielestä niinku enempi noita tuommoisia vaaleeihoisia kuviakin saatavilla tuolla esim just siel 
papunetissä. 

 

Violalla oli kokemus, ettei kuvia erivärisistä lapsista oikein ole saatavilla. Tämä voi kertoa 

joko ajanpuutteesta tai tiedon puutteesta, sillä muutama muu opettaja totesi Papunetin 

kuvapalvelun eri ihonvärien representaation hyväksi. Toinen esimerkki kuvaa juuri 

ajanpuutetta: 
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Tietenkin voisin tehdäkin vielä enemmän ja laittaa enemmän kaikennäköisiä kuvia tuonne ja 
enemmän tilaa kirjoja ja kuule mennä kirjastoon selailemaan mikä on paras ja hyvä vaihtoehto 
mutta valitettavasti mun sakki aika 5 tuntia mitä ei saa edes toteutettua niin ei yksinkertaisesti 
riitä. Että niinku sitten jos haluaisi niinku tuoda sitä vielä niinku enemmän esiin voisi tuodaki jos 
vaan kerkeis niinku kattoo. (Valma) 

Valman puhe nopeutui ja siitä oli tulkittavissa jopa hieman ärsytystä (”kuule”, 

”valitettavasti”, ”yksinkertaisesti”). Vaikka en tässä tutkimuksessa kiinnitä suuremmin 

huomiota esimerkiksi äänenpainoon, on mielestäni tärkeä huomioida se tässä 

puolustelevassa puheenvuorossa. Valma koki oman suunnitteluaikansa liian vähäiseksi, 

jotta pystyisi tietoisesti keskittymään tilan kuvitukseen. Molemmissa edellä olevissa 

esimerkeissä näkyy opintojen moninaisuusteeman näkymättömyys – kaikilla opettajilla 

ei ole resursseja ajatella moninaisuutta ja löytää sen huomioimiseksi tarvittavia 

materiaaleja. Nämä tulisi opettaa jo opinnoissa ja lisäksi työyhteisön tuki 

moninaisuuden näkymisessä on etenkin uusille opettajille korvaamatonta (ks. esim. 

Talib, 2015). 

 
Kuva 24. Tummaihoinen ja vaaleaihoinen vauvanukke. Veeran opetustila. 

Materiaalien puute näkyi myös, kun kuvasin tiloissa muutamia vauvanukkeja sekä barbi-

nukkeja. Vain yhdessä opetustilassa oli tummaihoinen nukke (kuva 24). Keskustelimme 

Veeran kanssa erivärisistä nukeista ja hän totesi, ettei ole tyytyväinen tummaihoiseen 

nukkeen, sillä siinä eivät näy etniset piirteet. Hän kuvailee nukkea samalla muotilla 

tehdyksi kuin vaaleakin. Veera kertoo, ettei muita kuin vaaleaihoisia nukkeja ole 

saatavilla heillä käytössä olevista tilaustukuista.  
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S: Entä tuota eri ihonvärit ja etniset taustat niin näkyykö ne tuolla 
Veera: Meillä on siellä meidän tummaihoinen nukkevauvamme -- olemme hieman -- 
kritisoineet sitä -- kun sehän on vain -- samalla muotilla tehty kuin nämä vaaleaihoisetkin. 
Sellaiset niinku etniset piirteet ei kyllä näy siinä vauvassa että sekin on vähän tälleen niinku 
päällemaalattu että saadaan tumma vauva vaihdetaan tumma kangas siihen. Että toivoisi että 
-- myös -- näissä näkyisi -- aidosti se sellainen mutta niitä materiaaleja nyt ei ole ollut niinku 
oikein saatavilla että me olemme aika silleen Lekolarin ja Tevellan ja näiden muiden niinku 
armoilla että yritetty on mutta… 
S: Joo. Sen yhen barbin siitä bongasin. Niitä on ehkä jossain lisääkin. Onks ne kaikki vaaleita? 
Veera: Vaaleita kyllä joo ne on ollut ainoa mitä meillä on ollu saatavilla ja niinku tilattavissa 
silleen niin kyllä. 

Veera toivoisi, että eri värisiä nukkeja olisi saatavilla ja erilaiset piirteet näkyisivät niissä 

paremmin. Hän yrittää, mutta resurssit eivät mahdollista jokaisen yksilön huomioivaa 

toimintaa. Moni ei-valkoinen kokee syrjintää, rasismia ja arvottamista ihonvärinsä takia 

(ks. Davis & Mac Naughton, 2009; Benjamin, 2014, 75). Valkoisuuden normia tulee 

tietoisesti haastaa ja sen tilalle antaa muitakin vaihtoehtoja olla tärkeä ja arvokas. Lasten 

ajattelua voidaan haastaa. (Davis ym., 2009). Leppäsen (2017) mukaan moninaisuuden 

tutkimukselle on nyt Suomessa tarve, sillä tarvitsemme lisää tietoa ja keinoja ymmärtää 

muuttunutta yhteiskuntaa sekä elää siinä. Ehkä tutkimus tuo mukanaan 

yhdenvertaisempia leluja ja kuvitusta sekä resursseja opettajankoulutukseen. 

6.4 Kielten ja kirjallisuuden moninaisuus 

Kolmas löydetty diskurssi oli kielten ja kirjallisuuden moninaisuus. Opetustiloissa näkyi 

suomen lisäksi jonkin verran muitakin kieliä. Suurimmassa roolissa muista kielistä oli 

englanti, jota näkyi 3/4 koulujen opetustiloista. Englannin kieltä näkyi kuukausien, 

viikonpäivien ja värien niminä. Lasten kotikieliä sen sijaan näkyi vain yksittäisinä sanoina 

tai lausahduksina sekä kahdessa opetustilassa kieliä ei ollut esillä, vaan ne oltiin korvattu 

lipuilla (kuva 25A ja 25B). 



72 
 

  
25A    25B 
Kuva 25A ja 25B. Lippuja kielten symboleina. Violan ja Lotan opetustilat. 

Lippujen käyttäminen kielten symboleina on kuitenkin ongelmallista. Moni valtio on 

monikielinen, joten voi olla esimerkiksi hämmentävää piirtää Ruotsin lippu, vaikka olisi 

suomenruotsalainen. Lisäksi moni lapsi kokee olevansa suomalainen ja yhteys 

kotikielensä maahan voi olla katkennut, joten lapsi voi kokea joutuvansa valitsemaan 

toisen maan lipun, vaikka ei kokisi sitä omakseen (Ks. lisää Aleksić ja García, 2022). Kielet 

tulisi ymmärtää limittäisenä osana ihmisyyttä – ne ovat olemassa samanaikaisesti. 

Kuitenkin Melo-Pfeifer (2015) kirjoittaa, että kielten erottamista toisistaan arvostetaan. 

Myös tämän takia opetustiloissa olisi tärkeä alkaa näkyä lasten kielet limittäisinä, 

lippujonojen ja tarkkojen rajausten sijaan. Lippujen lisäksi eri kieliä oli näkyvillä 

postereissa, joissa luki tervehdys tai lyhyt lausahdus lasten kotikielillä. Myös tämä 

saattaa ylläpitää ja hidastaa integroituneen monikielisyyden diskurssia. Aleksić ja García 

(2022, 11) toteavat, että opetustilan tulisikin olla turvallinen paikka kokea oma 

monikielisyys omalla tavallaan. 

Näkyvimmin esillä oli englanti. Koulujen opetustiloista kolmessa neljästä oli englantia 

näkyvillä esimerkiksi taululle kerätyissä kuukausissa ja vuodenajoissa. Tämä havainto 

ylläpitää englannin kielen valta-asemaa maailmassa ja laittaa lasten kotikielet 

toissijaiseen asemaan. 

Tarkempaa kirja-analyysia en tässä tutkimuksessa tehnyt, mutta silti on tärkeä mainita 

opetustiloista löytyneet kirjat ja se, miten opettajat niistä puhuivat. Moninaisten kirjojen 

avulla pystytään nimittäin lisäämään kulttuurista tietoisuutta ja sensitiivisyyttä (ks. lisää 

Pitkänen, 2019). Jokaisessa opetustilassa oli kirjahylly(jä) sekä kirjoja esillä. Muutama 
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mainitsi haastatteluissa myös kirjat, jotka ovat suljettujen ovien takana vain opettajan 

käytössä. Kirjahyllyille yhteistä oli, ettei suurin osa opettajista tiennyt, mitä kirjoja hyllyt 

sisälsivät, vaan kirjat olivat joko edellisten opettajien jäljiltä tai ”tulleet jostain”. Moni 

kertoi myös tyytymättömyydestään kirjoihin. Ainoastaan Suvilla ei ollut konkreettista 

lapsille tarkoitettua kirjahyllyä, mutta hän toivoisi sellaista. 

Jokainen opettaja mainitsi kirjaston ainakin jossain kohtaa haastattelua. 

Varhaiskasvatuksen opettajat mainitsivat kirjaston kanssa tehtävän yhteistyön. Viola 

kertoi yhteisistä retkistä kirjastoon. Lapset saavat Violan mukaan itse valita, mitä kirjoja 

he haluavat lainata, joten hänen tietonsa kirjahyllyn kirjoista voi tämänkin takia olla 

huono. Koulujen opettajista Lotta ja Leena puolestaan totesivat itse käyvänsä 

lainaamassa kirjastosta lisää kirjoja ja Leena mainitsi myös koulukirjastosta löytyvän 

esimerkiksi venäjän ja somalin kielisiä kirjoja. Valma kuvaa yhteistyötä kirjaston kanssa 

eri teemojen mukaan tilattavien kirjojen lisäksi siten, että kirjastosta tilataan usealla 

kielellä sama kirja ja näitä kirjoja katsotaan ja luetaan rinnakkain: 

Mä oon yrittäny -- huomioida vaikka eri kulttuuritaustoista tulevia lapsia ja heidän niiku kieltää 
niin ollaan kirjastosta nyt tilattu vaikka sitten suomeksi ja sitten heidän toisella niinku kielellä 
sitten kirja. (Valma) 

 

Vaikka Valma tietoisesti pyytää erikielisiä kirjoja kirjastosta, hän kertoo jättävänsä 

kirjastonhoitajien vastuulle valita kirjoja, joissa moninaisuus on näkyvillä myös 

kuvituksessa ja hahmoissa. Hän kokee nyt uransa alkutaipaleella vaikeaksi tietää, mitä 

mikäkin kirja sisältää ja toteaa viikoittaisen suunnitteluaikansa (5h) liian lyhyeksi. 

Koulussa sekä esiopetuksessa toimivien opettajien kanssa keskustelimme myös käytössä 

olevista oppikirjoista. Opettajat totesivat kirjat sellaisiksi, jotka on valittu hyvien 

tehtävien takia, kirjasarjan loogisen jatkumisen takia tai sen takia, että tilaukset oli tehty 

jo, kun opettaja aloitti työt. Opettajat olivat melko tyytyväisiä moniin käytössä oleviin 

oppikirjoihin. Heistä yksikään ei kuitenkaan ollut pohtinut kirjoja moninaisuuden 

näkökulmasta.  
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Kuva 26. Sukupuoliroolit oppikirjan kuvituksessa. Leenan opetustila. 

Leenan osalta huomasin myös, että hänen näkemyksensä tässä teemassa muuttui 

haastattelun edetessä. Leena pohti haastattelun lopussa käyttämänsä oppikirjan kannen 

kuvitusta (kuva 26). Kuvassa näkyy stereotyyppisten sukupuoliroolien mukaisesti 

lyhyttukkainen housuihin pukeutunut poika, jolla on ruuvimeisseli kädessä ja tyttö 

pitkässä tukassa ja hameessa seisoskelee apurin näköisenä. Seuraavassa esimerkissä 

näkyy Leenan ajatuksen muuttuminen ja se, kuinka haastattelussa käyty keskustelu 

avasi hänen silmiään katsomaan kuvitusta eri näkökulmasta. 

S: Näkyykö nois [oppikirjoissa] sun mielestä moninaisuus… onko niissä niinku hahmoissa 
erilaisuutta? 
Leena: Tässä on kanssa vähän stereotyyppisesti tolla pojalla on joku ruuvimesseli kädessä ja 
tytöllä on pompulat ja nauhat siinä ja hame 
S: Mutta nääkin on semmoiset kun näistä puhuu lasten kanssa 
Leena: Niin jep mut tää on nyt avartavaa. Ei sitä ees tajuu pysähtyy kattomaan näitä kun täällä 
arjen kiireessä vaan niinku posottaa menemään. 

 

Leena kuvailee oppikirjan kannen kuvitusta käyttäen sanaa stereotyyppinen. Hän 

lopettaa puheenvuoronsa kertoen, ettei ole tajunnut analysoida kuvia, sillä hän 

”posottaa menemään”. Tässä esimerkissä näkyy taas opintojen ja työyhteisön merkitys. 

Leenalle ei ehkä kukaan ollut ennen haastattelutilannetta kertonut kuvien analysoinnin 

tärkeyttä. Oppimateriaalit ovat tärkeä osa oppimisympäristöä. Niiden kohdalla olisi 

tärkeä pohtia, mitä näkökulmia on näkyvillä ja mitä ei (tasa-arvo kasvatuksessa -

työkalupakki). 

Oppikirjojen seuraaminen sekä niiden tuomat korkeat tavoitteet tuntuivat kouluissa 

olevan iso prioriteetti ja esteenä moninaisuuden käsittelemiselle. Laura kuitenkin 

mainitsi uskonnon tunnit sekä Laura ja Lotta vielä elämänkatsomustiedon tunnit, joissa 
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moninaisuuden teemoja on helpompi käsitellä. Varsinkin Lotan mukaan 

elämänkatsomustiedossa aihepiirit ja materiaalit saa itse melko vapaasti valita, joka 

helpottaa moninaisemman materiaalin ja teemojen käsittelyä. Lotta oli käsitellyt 

esimerkiksi intersukupuolisuutta elämänkatsomustiedossa. 

6.5 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa haastatellut opettajat kokivat, että heillä on melko vapaat kädet 

määrittää omaa opetustilaansa. Tutkimustulosten perusteella vaaditaan kuitenkin 

paljon omaa opiskelua ja aktiivisuutta siihen, että oman opetustilan kuvitusta osaa 

katsoa moninaisuuden kautta. Jokainen opettaja myös totesi, ettei moninaisuuden 

teema ole näkynyt kuin vähän tai hyvin vaillinaisesti opettajanopinnoissa. 

Tutkimuksessa löydettiin kolme diskurssia, jotka ovat moninaisuus pedagogisina 

tukivälineinä, moninaisuuden representaatio kuvituksessa sekä kielten ja kirjallisuuden 

moninaisuus. Ihmisyyden moninaisuus näkyi opetustiloissa lähinnä erilaisina 

pedagogisesti valittuina tukivälineinä. Näitä tukivälineitä olivat erilaiset istuinvalinnat, 

erikorkuiset pöydät, kuulosuojaimet, opetuskuvat ja ryhmän säännöt. Kaikki opettajat 

nostivat etenkin opetuskuvat keskusteluun, mutta vain muutama osasi nimetä sen 

moninaisuuden huomioimiseksi. 

Opetustiloissa oli esillä paljon kuvitusta, joissa oli ihmishahmo tai muunlainen 

inhimillistetty hahmo. Tämä kuvitus luokiteltiin ja analysoitiin avainsanojen 

seksuaalisuus, sukupuolet, näkemisen ja liikkumisen apuvälineet sekä etnisyys ja 

rodullisuus mukaan. Ensimmäisessä avainsanassa, seksuaalisuudessa ei ollut yhtään 

moninaisuuden havaintoa, sillä kaikki havainnot ylläpitivät heteronormia. Sukupuolten 

moninaisuus ja sukupuolisensitiivisyys näkyivät vähän. Pääasiassa kuvitus ylläpiti 

binäärisiä sukupuolia (tyttö/poika) ja näille sukupuolille tyypillisiä sukupuolirooleja. 

Vammaisuus sai kuvituksessa vain vähän tilaa: opetustilojen kuvituksessa oli näkyvillä 

muutamia liikkumisen ja näkemisen apuvälineitä. Kolme pyörätuolissa istunutta 

hahmoa rikkoivat pyörätuolissa istumisen passiivisuuden diskurssia, sillä heidät oli 

kuvattu aktiivisiksi toimijoiksi sivusta seuraajan sijaan. Lisäksi kuvituksessa oli näkemisen 

apuvälineeksi luetut silmälasit. Silmälaseja käyttäneistä hahmoista suurin osa (13/17) oli 
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iältään vanhoja tai stereotyyppisesti viisaiksi ajateltuja henkilöitä. Etnisyyden ja 

rodullisuuden kuvaus jatkoi edellisten moninaisuuden representaatioiden mukaisesti eli 

etnisyyden ja ihonvärien moninaisuus oli vähäistä.  Suurimmassa osassa kuvista esiintyi 

valkoihoinen hahmo. Jokaisessa opetustilassa oli kuitenkin kuvitusta myös 

tummaihoisista hahmoista, mutta kuvitus ylläpiti pääasiassa valkoisuuden normia. 

 

Kolmas diskurssi eli kielten ja kirjallisuuden moninaisuus näkyi lähinnä suomen kielen 

dominanssina. Lisäksi opetustiloissa oli englannin kieltä ja yksittäisiä sanoja tai 

lausahduksia lasten kotikieliä. Kahdessa opetustilassa kotikielet eivät olleet esillä 

ollenkaan, vaan ne oltiin korvattu lipuilla. Limittäiskieleily ei näkynyt yhdessäkään 

opetustilassa. Myöskään oppikirjoja tai muuta kirjallisuutta ei ollut pohdittu 

moninaisuuden näkökulmasta.  
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7 Luotettavuus 

Olen keskittynyt luotettavuuskysymyksiin koko tutkielman tekemisen ajan. Hankin 

tarvittavat tutkimusluvat, olen säilyttänyt aineiston huolellisesti sekä olen perehtynyt 

laajasti erilaisiin tutkimuksiin ja kartoittanut kenttää. Merkittävää kvalitatiiviselle 

tutkimukselle on tutkijan tekemien valintojen läpinäkyvyys ja perustelu. Tämä tuo 

tutkimukselle uskottavuutta, luotettavuutta ja perusteltavuutta. (Mäntynen & 

Pietikäinen, 2020, 145.)  Tutkimukseni aihe asettaa minut tutkijana tekemään 

tiedostettuja valintoja kielenkäytön tapojen suhteen. Tämä on erityisen tärkeää, kun 

tutkitaan marginaalisia ihmisryhmiä, kuten tässä tutkimuksessa olen tehnyt. 

Kielivalinnat korostuvat tutkimuksen raportointivaiheessa. Olen perustellut käsitteellisiä 

valintojani tutkimuksella ja pyrkinyt käyttämään sensitiivistä kieltä (ks. myös Dervin, 

2020, 58). 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää tiedostaa paikkani tutkijana. Perustin 

representaation luokittelun subjektiiviseen näkemykseen siitä, miten moninaisuuden 

voi nähdä. Lisäksi oma näkemykseni pohjautuu Suomessa saamaani kasvatukseen ja 

koulutukseen. Luokittelun luotettavuutta saattaa parantaa se, että olen itse asunut 

ulkomailla kaksi kertaa ja lisäksi identifioidun vähemmistöryhmään. Tästä huolimatta 

olen valkoihoinen, keskiluokkainen ja cis-sukupuolinen nuori nainen. Minulla ei ole 

sukujuuria Suomen ulkopuolella ja sukuni on asunut aina lähinnä pääkaupunkiseudulla. 

Nämä seikat saattavat suunnata havainnointiani. On myös tärkeää painottaa, että 

taitoni analysoida kuvien moninaisuutta perustuu lähinnä Australiassa Deakin 

Universityssä käymääni Literature for Children and Young adults -kurssiin sekä aiheen 

itsenäiseen opiskeluun kandidaatintutkielman ja tämän tutkielman aikana. Välillä 

kuvituksen kategorisoiminen on ollut vaikeaa. Lisäksi tuotan tutkielmassa 

kategorisointeja, jotka perustuvat tiettyihin stereotypioihin. Nämä ovat kuitenkin olleet 

ymmärryksen ja toisaalta asian esiin tuomisen kannalta tärkeitä. Olen pyrkinyt 

sanoittamaan käsitevalintojani ja pohtinut esimerkiksi rodullistamista pitkin tutkielman 

kirjoittamista. Nämä ovat saattaneet auttaa minua välttämään liiallista stereotypioiden 

vahvistamista. 
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Tässä tutkimuksessa tutkin opetustilojen moninaisuutta vain aikuisen näkökulmasta. 

Lapset ovat tiloissa suuressa roolissa, joten tulkintani moninaisuuden näkymisestä 

saattaa olla erilainen kuin se, miten lapset sen näkevät. Olen tiedostanut tämän ja 

selittänyt tutkijanpositioitani ja tutkimuksen kulkua mahdollisimman avoimesti. Lasten 

omat kokemukset tilasta ja siinä nähdyksi tulemisesta ovat tärkeä osa 

moninaisuuskeskustelua. Tässä tutkimuksessa olen kuitenkin keskittynyt aikuisen rooliin 

moninaisuuden hyväksyvän oppimisympäristön rakentajana. 

Haastatteluaineiston luotettavuutta voi heikentää se, että haastateltavat saattoivat 

vastata kysymyksiin sosiaalisesti suotavilla tavoilla aidon oman mielipiteensä sijaan. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää kuitenkin kahden eri menetelmän eli valokuvaamisen 

sekä haastatteluiden käyttäminen.  Valitut menetelmät täydentävät toisiaan ja antavat 

ilmiöstä laajemman kuvan. (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 35, 38.) Litteroin haastattelut pian 

tilanteen jälkeen, sillä tämä parantaa tutkimustulosten laatua (Hirsjärvi & Hurme, 2015, 

185). 

Aineistoni analyysiä voisi jatkaa loputtomiin, sillä teema on laaja ja tutkittavaa ilmiötä 

voi tarkastella lukuisista näkökulmista. Pro gradu -tutkielmaan on kuitenkin ollut 

käytettävissä melko vähän resursseja, joiden pohjalta olen rajannut aineistoa ja 

analyysia.  



79 
 

8 Pohdintaa 

Vuosi 2022. Opettajaopiskelijoiden tapahtuma. Koulumajoitus, vessajono. ”Tytön” 
kuvalla varustettuun vessaan on kymmenen opiskelijan jono, ”poikien” vastaava on 
vapaa. Miksi joku opiskelija saa käyttää vapaata vessaa? Saanko minä naisena ohittaa 
nämä jonottavat ja mennä tähän vapaaseen vessaan? Kuka määrittää, etten ”kuulu” 
tähän vapaaseen vessaan? Naisoletetut opettajaopiskelijat kokevat vielä vuonna 2022 
tarvetta jonottaa pitkiä aikoja ”tyttöjen” vessaan, vaikka ”poikien” vessa on vapaa. (oma 
kokemus). 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin hiljattain valmistuneiden opettajien opetustiloissa 

näkyvää moninaisuutta. Edellä kuvattu oma kokemukseni tiivistää tarpeen 

vastavalmistuneiden opettajien pedagogiikan tutkimiseen. Onko opinnoissa painotettu 

moninaisuuden teemoja riittävästi, jotta opettaja pystyy valitsemaan opetustilaan 

moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta kunnioittavista ratkaisuja työelämään siirtyessään? 

Osaako opettaja tarttua syrjiviin rakenteisiin? Kokemukseni osoitti sen, että opintojen 

aikana binäärisukupuolille tyypilliset roolitukset ja toimintatavat näkyvät ja kuuluvat 

opiskelijoiden arjessa. Muuttuuko tämä, kun valmistutaan ja astutaan työelämään? 

Huomioidaanko moninaisuus opetustiloissa, vaikka opinnoissa (ja vapaa-ajalla) toimisi 

perinteiden ja stereotypioiden mukaisesti?  

Tämän tutkielman kohteena oli moninaisuus, joka rajattiin opetustiloissa näkyvään 

moninaisuuteen. Tutkin sitä, miten moninaisuus näkyy koulujen ja varhaiskasvatuksen 

opetustiloissa. Aineiston keräsin valokuvaamalla opetustilat. Valokuvien tueksi 

haastattelin jokaisen opetustilan opettajan käyttäen teemahaastattelua. 

Haastatteluiden avulla vastasin toiseen tutkimuskysymykseeni siitä, miten opettajat 

puhuvat moninaisuudesta ja sen näkymisestä. Tutkimuskysymyksiin on vastattu 

laadullisen tutkimuksen keinoin hyödyntäen diskurssianalyysia. Tässä luvussa luodaan 

yhteenveto tutkimuksen tuloksista sekä niistä syntyneistä johtopäätöksistä, ja näihin 

liitetään yleistä pohdintaa. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys keskittyi varhaiskasvatuksen ja koulujen opetustiloissa 

näkyvään moninaisuuteen. Valokuvasin yhteensä seitsemää opetustilaa, ja valokuvat 

luokiteltiin moninaisuuden käsitteiden avulla viiteen isompaan luokkaan. Näistä luokista 

lopulliseen aineistoon valikoituivat pääluokat A pedagoginen tukitoimi, B ihmishahmon 
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representaatio sekä C kielet ja kirjallisuus. Toinen tutkimuskysymys puolestaan kysyi, 

miten opettajat puhuvat moninaisuudesta omissa opetustiloissaan. 

Luokittelussa ja sitä seuranneessa analyysissä huomattiin, että ihmisyyden 

moninaisuutta näkyy eniten ryhmän lapsille valittuina pedagogisina tukitoimina. Tämä 

pääluokka oli myös eniten esillä opettajien puheessa. Erilaisia tukitoimia opetustiloissa 

olivat erilaiset yksilölliset tukitoimet, kuten yksilöllisesti valitut istuimet tai 

kuulosuojaimet. Opetustiloissa oli näiden lisäksi koko ryhmälle tarkoitettuja tukitoimia, 

kuten istumajärjestystä tai seinillä olevia opetuskuvia. Jokaisessa opetustilassa oli 

pedagoginen periaate, että jokainen lapsi on erilainen ja tarvitsee erilaista tukea 

saavuttaakseen tavoitteet. Pääluokan B ihmishahmon representaatio tulokset osoittivat 

kuvituksen pääosin stereotypioita ylläpitäväksiä, vähemmistöryhmien representaatiot 

olivat vähäisiä tai kokonaan näkymättömiä. Pääluokka jaoteltiin seuraaviin 

moninaisuuden avainsanoihin: seksuaalisuus, sukupuoli, näkemisen ja liikkumisen 

apuväline sekä etnisyys ja rodullisuus. 

Seksuaalisuuden moninaisuutta ei näkynyt yhdessäkään opetustilassa, vaan jokainen 

kuva ylläpiti heteronormia. Opettajat perustelivat tätä ryhmänsä lasten tarpeiden 

kautta: seksuaalisuuden moninaisuutta ei ole tarvinnut ottaa huomioon, sillä ryhmien 

lapsilla ei opettajien tietojen mukaan ollut sateenkaariperheitä. On ongelmallista, jos 

opettajan pitäisi ensin tietää lapsen moninainen tausta, jotta moninaisuuden 

representaatiota otettaisiin tilaan. Tämä myös ylläpitää sitä oletusta, että opettajan 

pitäisi tietää jokaisesta lapsesta kaikki ja tuntea lapset perin pohjin – tämä ei ole 

mahdollista. Identiteettikehitystä tukee se, että on erilaisia samaistuttavia roolimalleja 

ympärillä. Arjessa tulisi olla esillä erilaisia tapoja olla ihminen, sillä elämme globaalissa 

ja moninaisessa maailmassa. 

Sukupuolen moninaisuutta ja sukupuolisensitiivisyyttä näkyi puolestaan jonkin verran. 

Eniten havaintoja oli kuitenkin binäärisukupuolista ja perinteisiä sukupuolirooleja 

ylläpitävistä hahmoista. Opettajat kertoivat haastavansa lasten ajattelua sukupuolista ja 

sukupuolirooleista puheessaan ja toiminnassaan. He esittivät kuitenkin pelon siitä, että 

teemojen käsittely aiheuttaisi lasten perheiltä tulevaa ”noottia” ja negatiivista 

palautetta. Toisaalta yksi opettajista tosin totesi tämän juuri olevan hyvä syy puhua 
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avoimesti. Päiväkotia ja kouluja käyvät kuitenkin tulevaisuuden aikuiset.   Nämä 

kasvatusinstituutiot tarjoavat siis upean mahdollisuuden kasvattaa lapsista 

yhdenvertaisia ja sortavia käytäntöjä murtavia aikuisia. Vaikka uudet opettajat 

haastattelujen mukaan jännittivät perheiden vastaanottoa, on meillä velvollisuus 

seurata opetussuunnitelmia ja Suomen lakeja. Nämä asiakirjat ovat aina puolellamme 

perustelemassa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioimista arjessa. 

Etnisyys ja rodullisuus -avainsanan alla oli eniten havaintoja. Tähän luokkaan kuuluvasta 

kuvastosta pääosa kuvasi kuitenkin valkoihoista kehoa ylläpitäen näin valkoisuusnormia. 

Tummaihoisia hahmoja oli kuitenkin jokaisessa opetustilassa ainakin yhdessä kuvassa. 

Valko- ja tummaihoisen hahmon lisäksi kuvituksessa näkyi vain yksi aasialainen lapsi, 

joten etnisyyden ja rotujen moninaisuus oli vähäistä. Lisäksi huomionarvoista on, että 

esimerkiksi Suomen alkuperäiskansa saamelaiset ei ollut näkyvillä missään kuvituksessa. 

Toisaalta vähemmistöryhmiä helposti eksotisoidaan. Kuvituksessa tulisi huomioida, 

ettei esimerkiksi saamelaisia ja romaneja kuvata vain pukeutuneina kansallispukuihin ja 

siten näkyvästi, kapealla tavalla valtaväestön pukeutumisnormeista poikkeavina. 

Romani- ja saamelaiskulttuuria ei voi typistää pelkäksi  pukeutumistyyliksi eikä 

kansallispuku välttämättä kuulu saamelaisen tai romanin arkeen. Kuitenkaan 

sortaminen ja epätasa-arvo eivät koskaan murru, jos niitä ei aktiivisesti murra. Mirrors, 

windows, doors -metaforan huomioiminen kuvissa sekä kaikista kuvista kriittisesti 

keskusteleminen ovat hyviä tapoja haastaa lasten ajatusmaailmaa ja lisätä 

yhdenvertaisuutta (ks. Pitkänen, 2019; myös Botelho & Rudman, 2009). Opetuksessa on 

hyvä tarkastella totuuksina pidettyjä asioita uusista näkökulmista (Paavola & Talib, 

2010). 

Tämän tutkielman kuluessa huomasin, miten vähän suomen kielessä on sanoja 

kuvaamaan moninaisuutta. Tämä näkyi etenkin vammaisuuden ja toimintakyvyn 

käsitteiden kohdalla. Tutkittujen opetustilojen kuvituksessa näkyi kuitenkin kolme 

pyörätuolissa istuvaa henkilöä ja yksi, jolla on vain yksi jalka. Esimerkiksi kehitysvammat 

eivät olleet kuvituksessa näkyvillä ollenkaan ja kuvituksen hahmot olivat kaikki 

keskipituisia lapsia tai aikuisia. Vammaisuuden ja toimintakyvyn -avainsana 

representoitui tutkimuksen edetessä pikemminkin näkemisen ja liikkumisen apuväline -

avainsanana. Pyörätuolissa istuvat hahmot eivät nimittäin välttämättä ole vammaisia, 
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mutta se on yksi tapa tehdä liikuntarajoitteisuutta näkyväksi. Muutenkin vammaisuuden 

käsite on hyvin latautunut ja kontekstisidonnainen. Vammaisuus ei ole yksilön 

ominaisuus samoin kuin ihonväri tai seksuaalisuus, vaan se on suhde yksilön ja 

yhteiskunnan välillä. Yhteiskunta määrittää, miten vammainen tai henkilö, jonka 

toimintakyky on rajoittunut, pystyy osallistumaan arjen toimiin itsenäisesti. (THL.) 

Esteettömyyttä ei ole otettu kaikissa tiloissa tai tilanteissa huomioon. Lisäksi tulee 

painottaa, että vammaisuus saattaa olla myös näkymätöntä, joten sitä voi olla 

mahdotonta kuvata visuaalisin keinoin. Vammaisuuden representaatio muodostuikin 

vaikeimmaksi kategoriaksi havainnoida kuvituksessa. 

Huomionarvoista tutkimuksessa oli, että yksittäisiä kuvia lukuun ottamatta kuvien 

hahmot olivat hymyileviä ja iloisen näköisiä (kuva 27). Lisäksi kuvissa toistui 

keskipainoisen kehon normalisointi eikä yksikään hahmo poikennut tästä. Ei riitä, että 

kysyy mitä kuvissa näkyy vaan täytyy nähdä tämän representaation taakse. Täytyy 

nähdä se, miten moninaisuus rakennetaan yhteiskunnassa ja miten tätä joko haastetaan 

tai ylläpidetään opetustiloissa. Kasvattajien tulee tiedostaa tekemänsä arvovalinta 

jokaisen kuvan kohdalla. Kasvattajan tulee pohtia, tarjoaako hän lapsille tarpeeksi laajaa 

kuvastoa ihmisyyden moninaisuudesta. Tähän yksi mahdollisuus olisi yhtenäistää 

velvoittavien yhdenvertaisuussuunnitelmat valtakunnallisella tasolla sekä lisätä osaksi 

suunnitelmaa oppimateriaalien huomioimisen moninaisuuden näkökulmasta. Vain yksi 

opettaja otti haastattelussa yhdenvertaisuussuunnitelman esille. 

 
Kuva 27. Yksittäinen vihainen hahmo. Suvin opetustila. 
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Jokainen informantti toi esille moninaisuusteemojen näkymättömyyden 

opettajaopinnoissa tai huomautti siitä, että niitä sivuttiin vain lyhyesti joidenkin kurssien 

luennoilla. Tutkimuksessa huomasin, ettei opettajilla ole tarvittavia taitoja katsoa 

kuvituksen taakse ja miettiä asioita jokaisen lapsen ja monitahoisen moninaisuuden 

näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tulos siitä, että aineistosta vahvimmin esiin noussut 

diskurssi oli moninaisuuden huomioiminen pedagogisina tukitoimina, mikä kertonee, 

että tähän teemaan on opinnoissa kiinnitetty eniten huomiota. Opettajilla ei tunnu 

olevan aikaa etsiä tietoa moninaisuudesta enää työelämässä, koska he ovat 

ajankäytöllisessä ristipaineessa työnteon ja lisäkouluttautumisvaatimusten osalta. Miksi 

moninaisuuden huomioiminen ei siis näy opinnoissa enemmän (Ks. myös Dervin, 2020, 

57–58)? Onkin tärkeä pohtia, miksei jokaista opettajaopiskelijaa haasteta miettimään 

myös omaa moninaisuuttaan. Opettajat saattavat olla työssään tietämättömän 

passiivisia moninaisuuden huomioimisen suhteen ja tarvitsevat työyhteisöltään paljon 

tukea (Syrjäläinen & Kujala, 2010; Talib 2005), jota ei tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan ole edes saatavilla. 

Oma vähemmistöön kuuluva opettaja saattaa olla lapselle ainoa vähemmistöihminen 

hänen elämässään. Toisaalta on myös tärkeä huomioida, ettei kenenkään tulisi joutua 

käyttämään itseään vähemmistöesimerkkinä, vaan representaatioiden tulisi tulla 

muualta (esim. oppimateriaaleista). Se, ettei koulussa tai päiväkodissa puhuta 

erilaisuudesta tai nähdä sitä, ei tarkoita, etteikö lapsi jossain siihen törmäisi. Esimerkiksi 

internet tarjoaa tietoa jokaiselle siihen käsiksi pääsevälle. Koulussa ja päiväkodissa 

faktaperustaisen tiedon välittäminen on turvallisempi ratkaisu. Tämän avulla jokainen 

kokee opiskeluympäristönsä turvallisemmaksi ja pääsee rakentamaan identiteettiään 

terveiden ja ikätasoisten esimerkkien ja peilauspintojen kautta. 

Jokainen uusi lapsi on pakko kohdata instituution asettamien rajoitusten valossa. Mitä 

sitten, kun ryhmään tulee lapsi, jolla on jokin vamma tai hän kuuluu 

vähemmistöryhmään? Mitä tapahtuu, jos asiaa ei ole ennen työyhteisössä pohdittu tai 

otettu aiemmin huomioon? Voi olla erittäin leimaavaa, jos asioihin kiinnitetään vasta 

sitten huomiota, kun on pakko (ks. myös esim. Karvinen, 2010). Opettajana on tärkeä 

huomioida se, miten erilaisuudesta puhuu, jottei puhe muodostu syrjiväksi. Olen 

kokenut tilanteen, jossa olin itse sivustaseuraajana. Uutta, suomea huonosti puhuvaa 
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lasta oli kiusattu ja opettaja otti asian puheeksi ryhmässä. Hän laittoi uuden lapsen 

erittäin ikävään asemaan kysyessään muilta lapsilta keinoja lapsen avuksi. Lasta itseään 

ei otettu keskusteluun mukaan. Muut lapset vastasivat esimerkiksi: ”Aika rankkaa, kun 

pitää aina auttaa sitä”, mihin opettaja totesi: ”Koittakaa nyt vaan jaksaa auttaa häntä.” 

Aivan kuin muu ryhmä olisi täynnä samanlaisia lapsia eikä kukaan muu tarvitsisi apua ja 

tukea tai kokisi erilaisuutta tai kiusaamista. Koulujen ja päiväkotien tulisi olla kaikille 

turvallisia paikkoja. On tärkeää murtaa sortavia ja epätasa-arvoa tuottavia rakenteita jo 

lähtökohtaisesti, eikä vasta sitten, kun siihen pakottava tilanne tulee vastaan. Silloin 

saattaa olla jo liian myöhäistä, ja lapsi on jo leimautunut, kokenut syrjintää tai 

näkymättömyyttä. 

Koen itse hyvin haastavaksi ristiriidan sen välillä, että Perusopetuksen 

opetussuunnitelma (2014) painottaa eheyttämistä ja oppiainerajojen purkamista. 

Kuitenkin kokemukseni koulumaailmasta on hyvin oppiainerajoja kunnioittava ja 

aineistossani korostui oppimateriaalin aiheuttama paine kouluissa. Moninaisuus ei näy 

opettajien mukaan tarpeeksi oppimateriaaleissa. Jos lapset eivät tutustu koulussa 

muuhun materiaalin tai aineistoon, jää moninaisuuden representaatio hyvin vähäiseksi. 

Yksi opettajista kertoi haastattelussa, kuinka moninaisuuden teemoja on helpompi 

käsitellä elämänkatsomustiedossa, jossa ei ole valmista kirjaa ja jonka oppiainekohtaiset 

tavoitteetkin ovat löyhemmät. Moninaisuuteen tulisi kiinnittää siis enemmän huomiota 

oppikirjatasolla sekä opetussuunnitelmissa. Jos opettajalla ei ole resursseja vaihtaa 

oppikirjoja, jää moninaisuuden huomioiminen hänen oman aktiivisuutensa varaan. Jos 

tähän taas ei ole annettu opinnoissa tai työyhteisössä eväitä, on monipuolisen 

representaation tarjoaminen vaikeaa ellei jopa mahdotonta.  

Olisi mielenkiintoista jatkaa tutkimusta useammissa opetustiloissa sekä ottaa myös 

lapset mukaan kertomaan omista näkyväksi tulemisen sekä peilauspinnan 

kokemuksistaan. Lisäksi olisi tärkeä tutkia myös tekstejä osana moninaisuuden 

representaatiota. Toisaalta koulukontekstissa olisi mielenkiintoista tutkia myös eri 

oppiaineiden valmiuksia käsitellä moninaisuutta tai tarjota moninaisuuden 

representaatiota. Tässä tutkimuksessa nimittäin kaikki luokanopettajat totesivat 

moninaisuuden huomioimisen opetuksessa hankalaksi tiukkojen materiaalirajausten 

takia. Erityisen tärkeää on myös tutkia niiden henkilökohtaisia kokemuksia 
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yhteiskunnasta, jotka eivät automaattisesti koe ”kuuluvansa” yhteiskuntaan, kuten 

Suomessa asuvat tummaihoiset. (Jäntti, 2017, 105). 

Palaan vielä tutkielman aloitussitaattiin, jossa Adrienne Rich (1984) upeasti sanoitti 

monen kokemuksen näkymättömyydestä. Kasvattajalla on suuri valta ja vastuu siinä, 

kenet hän tekee näkyväksi ja kenet näkymättömäksi. Kasvattajalla on 

auktoriteettiasema, josta käsin hän rakentaa opetustilansa ja toimintansa kautta 

todellisuutta: todellisuutta, joka on yhdenvertaista tai syrjivää, näkyväksi tekevää tai 

näkymättömyyttä. Todellisuuden rakentamisen tavat voivat olla hyvin 

tiedostamattomia, kuten tässäkin tutkimuksessa on todettu. Opettajat vain ”posottavat 

menemään” arjessa eikä heitä ole haastettu pohtimaan omaa ”normaaliuttaan” ja 

”tavallisuuttaan”. Nämä ajatusmaailmat siirtyvät lapsille. Nyt on aika puhua ja tehdä 

moninaisuus näkyväksi. Nyt on aika tavoitella jokaiselle mahdollisuus nähdä itsensä ja 

rakentaa itsestään sellainen, että hänen on hyvä olla, oppia ja elää. 
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10 Liitteet 
 

LIITE 1 

Teemahaastattelurunko opettajien haastattelemista varten  

(Kysymys muotoutuu riippuen haastattelenko luokanopettajaa/ varhaiskasvatuksen 
opettajaa, siksi kysymyksissä on kauttaviivoja)  

Koulutus ja tausta  
Päivämäärä: 
Ikä? 
Mitä harrastat? 
Mikä on ammattinimikkeesi? 
Mitä luokka-astetta / minkä ikäisten ryhmää opetat tällä hetkellä?  
Koulutus? 
Mikä oli sivuaineesi? 
Milloin olet valmistunut? 
Aiempi ammatti?  
Kuinka kauan olet opettanut kyseisessä opetustilassa? 
Kuinka kauan olet opettanut kyseiselle luokalle/ryhmälle?  
Tiedätkö minkä ikäinen koulusi/päiväkotisi on? 
 
Määrittelyä  
Mitä moninaisuus mielestäsi tarkoittaa?   
Mitä monikulttuurisuus mielestäsi tarkoittaa? 
Mitä yhdenvertaisuus mielestäsi tarkoittaa?  
Kuinka perillä koet olevasi moninaisuuteen liittyvistä asioista? (Asteikko 1-10) 
Miten moninaisuuden teema näkyi opinnoissasi? Jos, niin näkyi miten? 
Oletko suorittanut täydennyskoulutusta moninaisuuteen liittyen? Mitä?  
 
 
Millainen on moninainen lapsi-/oppilasryhmä?  
Miten sinä viestit lapsille, että jokainen saa olla sellainen kuin on? 
Oletko työssäsi pyrkinyt tuomaan moninaisuutta tietoisesti esille? Millä tavalla? 
 
Koetko itse olevasi moninainen? Miten? 
 
Opetustila 
Kuka opetustilasi kuvat ja esineet on valinnut? 
Kuka määrittää miltä opetustila näyttää? 
Miksi kyseiset kuvat ja esineet ovat tilassa? 
Mistä kuvat ja esineet ovat peräisin? 
Saatko mielestäsi riittävät resurssit (eli aikaa, rahaa yms.) koululta/päiväkodilta 
opetustilasi sisustamiseen? 
Oletko käyttänyt omaa rahaa tilan sisustamiseen? 
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Kuinka paljon käytät opetuksessa tämän opetustilan ulkopuolisia oppimisympäristöjä tai 
esineitä? (esim. smartboard, metsät, kirjat, retket, koulun muut tilat yms.) 
 
Onko tässä opetustilassa jotain, joka on erityisen tärkeä sinulle tai lapsille? 
Mitä koulun/päiväkodin opetustilassa tulee mielestäsi aina olla?  
Mitä toivoisit tänne lisää, jos voisit toivoa mitä vain? 
 
Kuvat ja esineet opetuksessa  
Onko opetustilassa olevilla kuvilla ja esineillä opetuksellisia päämääriä?  
Onko opetustilassa olevilla kuvilla ja esineillä kasvatuksellisia päämääriä? 
Onko kuvia ja/tai esineitä käyty läpi lasten kanssa? Miksi, miten ja milloin? 
Saavatko lapset osallistua tilan sisustamiseen? Miten?  
Entä vanhemmat? Miten? Entä ennen koronaa? 
 
Moninaisen lapsen näkymisenkokemus ja yhdenvertaisuus 
Tarvitseeko opetustilojen mielestäsi olla erilaisia eri ryhmän kanssa? Miksi? 
 
Onko moninaisuus mielestäsi näkyvillä opetustilassasi? Millainen moninaisuus? 
Millainen lapsi tulee mielestäsi nähdyksi tilassa? 
Opettaako tila toisaalta myös inhimillisen moninaisuuden arvostamista? (eli 
normalisoiko erilaisuutta) 
Miten varmistat että kaikki lapset voi osallistua yhteisiin oppimistilanteisiin? 
Miten hyödynnät moninaisuutta ja lasten yksilöllisiä vahvuuksia toiminnassa? 
 
Miten moninaisuus on näkyvillä oppikirjoissa? Miksi juuri ne oppikirjat on valittu? Onko 
valinnat olleet tietoisia? 
Miten koulussa/päiväkodissa tuetaan moninaisuuden näkymistä eri tiloissa? Onko ollut 
yhteistä keskustelua aiheesta? 
 
Moninaisuuden muut määritelmät: 
Onko esteettömyys otettu huomioon opetustilassasi? Miten? 
Miten koulun ekonominen status näkyy? Miten ylipäänsä erilaiset ekonomiset statukset 
näkyvät? 
Miten eri ihonvärit ja etniset taustat näkyvät opetustilassasi? 
Näkyykö kielitietoisuus opetustilassasi? Miten? 
Onko sukupuolen moninaisuus otettu huomioon? Miten? 
Entä seksuaalinen moninaisuus ja esimerkiksi erilaiset perheet? 
 
Onko sinulla jotain ajatuksia joita haluaisit vielä jakaa tähän aiheeseen liittyen? 


	1
	1 Johdanto
	2 Intersektionaalinen viitekehys ja moninaisuuden käsitteet
	2.1 Moninaisuuden käsitteitä
	1.1
	2.2 Identiteetti
	2.3 Moninaisuus intersektionaalisuustutkimuksessa
	1.1
	2.4 Moninaisuus kasvattajan näkökulmasta
	2.5 Moninaisuus suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja koulussa

	3 Oppimisympäristö
	3.1 Oppimisympäristön määritelmät
	3.2 Oppimisympäristöjen jäsennys
	3.3 Oppimista ja identiteetin rakentumista tukeva ympäristö

	4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset
	5 Tutkimusmenetelmä ja aineisto
	5.1 Tutkimusaineistona valokuvat ja teemahaastattelut
	5.2 Aineistonkeruu ja tutkimuksen kulku
	5.3 Aineiston kuvaus
	1.1
	5.4 Diskurssianalyysin soveltaminen aineistoon

	6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa
	6.1 Kuvituksen ja esineistön analyysi
	6.2 Moninaisuus pedagogisina tukitoimina
	1.1
	6.3 Moninaisuuden representaatio kuvituksessa
	6.3.1 Seksuaalisuuden moninaisuus
	1.1.1
	6.3.2 Sukupuolten moninaisuus
	6.3.3 Näkemisen ja liikkumisen apuvälineet
	6.3.4 Etninen ja rodullinen moninaisuus

	6.4 Kielten ja kirjallisuuden moninaisuus
	6.5 Yhteenveto

	7 Luotettavuus
	8 Pohdintaa
	9 Lähteet
	10 Liitteet

