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TIIVISTELMÄ 

Happonen, Sanna & Mattila, Iina. “On mul yks Robin-paita” - Musiikki-idoleiden nä-
kyminen 5–6-vuotiaiden pukeutumisessa. 48 sivua, 3 liitettä. Pieksämäki, syksy 2016. 
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Sosionomi (AMK) / So-
sionomi (AMK) + lastentarhanopettajan kelpoisuus.  

Kvalitatiivisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka musiikki-idolius näkyy 5–
6-vuotiaiden pukeutumisessa. Tavoitteena oli myös tutkia, onko tyttöjen ja poikien pu-
keutumisen välillä nähtävissä eroja.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 5–6-vuotiaat mikkeliläisen päiväkodin lapset. Tut-
kimusaineiston saamiseksi toteutettiin yksilöhaastattelut yhteistyöpäiväkodinlapsille ja 
työntekijöille. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin. Haastatteluun osallistui 16 lasta 
ja neljä päivähoidon ammattilaista. Tutkimuksen analysoinnissa käytettiin teemoittelua 
ja graafista kuvailua. 

Tutkimustulosten mukaan erilaiset trendit näkyvät lasten pukeutumisessa. Pukeutumi-
sessa näkyvät enemmän elokuviin ja tv-sarjoihin liittyvät aiheet ja hahmot kuin musiik-
ki ja musiikki-idolit. Tyttöjen ja poikien pukeutumisen välillä olevat erot ovat kaventu-
neet, ja vaatteiden väreistä on tullut sukupuolineutraaleja. Lasten vaatetus määräytyy 
pitkälti vanhempien mieltymysten mukaan. Vanhempien omat suosikit ja tyyli näkyvät 
heidän lastensa pukeutumisessa. Ne lapset, jotka tiedostavat musiikki-idoleita, saattavat 
ottaa heidän tyylistään mallia. Tutkimustuloksemme osoittivat, että musiikki-idoleiden 
merkitys lasten pukeutumiseen on melko vähäistä.  

Tutkimuksen mukaan suurimmalla osalla lapsista ei ole fanivaatteita. Monet lapsista 
kuitenkin kertoivat pitävänsä enemmän fanivaatteista kuin tavallisista vaatteista. Suurin 
osa lapsista saa päättää mitä pukee päällensä.  

Asiasanat: Varhaiskasvatus, musiikki, idolit, pukeutuminen, 5–6-vuotias lapsi, kvalita-
tiivinen tutkimus. 



ABSTRACT 

Happonen, Sanna & Mattila, Iina. “ I have one Robin t-shirt” How music idols reflect 
on 5–6-years old children´s clothing style. Language: Finnish, 48 pages, 3 appendices. 
Pieksämäki, Autumn 2016. Diaconia University of Applied Sciences, Diak East, 
Pieksämäki. Degree Programme in Social Services/ Social Services, kindergarten teach-
er qualification. 

The goal of this qualitative research thesis was to clarify how music idols reflect on 
children´s clothing style. The other goal was to research differences between girls´ and 
boys´ clothing.  

The subject group of the survey was 5–6-year-old children in a day-care center in Mik-
keli. We interviewed children and employees of the day-care center. The research was 
done as a semi-structured interview. 16 children and four day-care professionals took 
part in the interview. The gathered data was analyzed thematically and description with 
graphics. 

According to the results, different trends reflect on children´s clothing. Themes of mov-
ies and TV-series reflect on children´s clothing more than music and music idols. The 
differences between girls´ and boys´ clothing style have narrowed and colours of their 
clothing have become more gender-neutral. Clothing of children is determined a lot by 
the taste of parents. Parents own favourites and style reflect on their children´s clothing. 
The children who are aware of music idols might imitate their style. According to the 
results the importance of music idols for children´s clothing is quite little. 

According to the results most children do not have fan clothes. Many children told they 
prefer fan clothes to usual clothes. The most part of children can choose what they wear. 

Keywords: Early childhood education, music, idols, clothing, 5–6-years-old child, 
qualitative research 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyössämme selvitämme, kuinka musiikki-idolit näyttäytyvät 5–6-vuotiaiden 

lasten pukeutumisessa. Opinnäytetyömme aihe valikoitui oman kiinnostuksemme ja 

ajankohtaisuuden mukaan. Musiikki ja pukeutuminen ovat aiheina mielestämme ajan-

kohtaisia. Opinnäytetyömme voi saada lukijansa kiinnittämään huomionsa lasten vaat-

teisiin ja pukeutumiseen sekä pohtimaan esimerkiksi vaatteiden käytännöllisyyttä. Toi-

nen opinnäytetyön tekijöistä suorittaa myös lastentarhanopettajan kelpoisuuden, joten 

aiheemme on varhaiskasvatukseen suuntautuva. 

 

Olemme opintojemme aikana huomanneet aiheemme näkyvän varhaiskasvatuksessa 

päivittäisessä toiminnassa, esimerkiksi lasten käyttäytymisessä, puheessa ja pukeutumi-

sessa. Rajasimme tarkastelukohteeksemme lasten pukeutumisen. Opinnäytetyömme 

toteutimme yhteistyössä mikkeliläisen päiväkodin kanssa. Haastattelimme päivähoidon 

ammattilaisia ja 5–6-vuotiaita lapsia. 

 

Opinnäytetyössä käsittelemme lasten pukeutumista musiikki-idoleiden näkymisen ja 

merkityksen sekä lasten omien valinta mahdollisuuksien näkökulmista. Lisäksi käsitte-

lemme tyttöjen ja poikien pukeutumisen välisiä eroja.  
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2 TUTKIMUKSEN TIETOPERUSTA 

 

 

Opinnäytetyön tietoperustaksi keräsimme tietoa tutkimuksen keskeisistä sisällöistä. 

Avaamme käsittelemiämme aiheita tietoperustan valossa. Tietoperustaa etsimme aihetta 

käsittelevistä kirjoista sekä Internetistä. Aiheestamme oli saatavilla vain niukasti tietoa. 

Tutkimusaiheen taustoittamisen ja varhaiskasvatuksen laajempaan tietoperustalliseen 

kontekstiin liittämisen vuoksi avaamme soveltuvaa tietoperustaa opinnäytetyön alussa. 

 

 

 
3 LAPSUUDEN HISTORIA JA KEHITYSTEHTÄVÄT 

 

 

3.1 Lapsuuden historia 

 

Keskiajalla lapsuus ei ollut nykyisen kaltaista. Pieniä lapsia ei laskettu mukaan väkilu-

kuun ja jo seitsemän vuoden ikäiset lapset siirtyivät aikuisten maailmaan. Heidät puet-

tiin aikuisten vaatteisiin ja heitä kohdeltiin pieninä aikuisina. Lapsilta myös odotettiin 

aikuismaista käytöstä. Lapsuuden ja aikuisuuden rajaa ei tunnettu eikä lapsuutta suojat-

tu. (Kinnunen 2003, 12–18.) 

 

Uskonpuhdistuksen myötä lapsen asema muuttui. Lapsesta sai iloita ja hänen kuole-

maansa surtiin. Luther nosti isänkin äidin rinnalle lapsen hoitajaksi ja kasvattajaksi. Hän 

piti lapsen kasvattamista ihmisen tärkeimpänä Jumalan antamana tehtävänä. (Kinnunen 

2003, 12–18.) 

 

Vasta 1900-luvulla asetettiin kasvatukselle tavoitteita, jotka tukevat lapsen persoonan 

kehitystä. Pääpaino olikin lapsen psyykkisessä ja sosiaalisessa kasvussa. Tämän kehi-

tyksen tukeminen vaati hellyyttä, rakkautta ja vuorovaikutusta vanhempien ja lapsen 

kesken. Sigmund Freudin psykoanalyysi nosti tietoisuuteen lapsuuden merkityksen ih-

misen hyvinvoinnille. Freudin mukaan ihmisen elämän “käsikirjoitus” tehdään kolmen 

ensimmäisen elinvuoden aikana. Kasvatuskäytännöksi tämä oivallus muuttui vasta pit-

kän ajanjakson kuluessa. (Kinnunen 2003, 12–18.) 
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1970-luvulla vanhempien valtaan perustuvasta autoritaarisesta kasvatuksesta haluttiin 

päästä eroon. Tilalle tarjottiin vapaata kasvatusta, joka korostaa lapsen itsensä toteutta-

mista ja oikeutta siihen. Vapaan kasvatuksen taustalla on humanistinen ihmiskäsitys, 

jonka mukaan ihminen on hyvä ja lapsen hyvyys pääsee esiin, kun aikuiset eivät kahlit-

se sitä. (Kinnunen 2003, 12–18.) 

 

Nykypäivänä lapsi nähdään arvokkaana yksilönä. Useimmat lapset ovat toivottuja ja 

vanhemmaksi tullaan aiempaa kypsemmässä iässä. Ensisynnyttäjä oli vuonna 2014 kes-

kimäärin 28,6-vuotias. Odotetut lapset ovat hyvin huolehdittuja. Lapsen hoitoon ja sitä 

helpottaviin välineisiin sijoitetaan. Lapset ovat perheiden elämän tarkoitus. Vanhempien 

aikataulut sovitetaan usein lasten aikatauluihin sopiviksi. Lapsia arvostetaan ja heihin 

sijoitetaan. (Kinnunen 2003, 17–18; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 

 

Suomen lainsäädäntö pyrkii takaamaan kaikille lapsille tasa-arvoisen elämän vanhem-

pien elämäntilanteesta riippumatta. Lapsilisä on yhteiskunnan tulonsiirtoa lapsiperhei-

den tarpeisiin. Koululaitos tarjoaa kaikille lapsille ilmaisen perusopetuksen. Terveyden-

huolto on lapsille ilmaista. Erilaisilla tuilla ja erityisopetuksella on pyritty tasaamaan 

erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativien lapsiperheiden taakkaa. Suomen lasten elämä on 

maailman parhaiten turvattuja lainsäädännön tasolla. (Kinnunen 2003, 17–18.) 

 

 
3.2 Kehitystehtävät 
 

Piaget erottelee ajattelun kehityksen neljään vaiheeseen: Sensomotoriseen vaiheeseen 

(0–2 vuotta), esioperationaaliseen vaiheeseen (2–7 vuotta), konkreettisten operaatioiden 

vaiheeseen (7–11/12 vuotta) sekä formaalisten operaatioiden vaiheeseen (11–12 vuotta). 

5–6-vuotiaat sijoittuvat esioperationaalisen vaiheen loppukaudelle. Kauden lopulla lapsi 

ymmärtää asiat hyvin konkreettisesti, jolloin lapsi tajuaa, esimerkiksi sananlaskut sa-

nanmukaisesti. Lapsen ajattelua leimaavat myös virheelliset analogiat (rinnastukset). 

Lapsi rinnastaa asiat kaikkien ominaisuuksien mukaan, vaikka yhteisiä ominaisuuksia 

olisi vain yksi. Esimerkiksi lapsi saattaa leikata nuken hiukset ja olettaa niiden kasvavan 

takaisin. Lapsi kokee maailman maagisena, jolloin hän voi ajatella pilvet vihaisiksi tai 

puiden ja kivien puhuvan. Esioperationaalisen vaiheen lopulla lapset luovat sääntöjä 
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leikkeihinsä ja noudattavat niitä. Lapset ovat myös paremmin tietoisia kielletyn ja salli-

tun sekä oikean ja väärän eroista. Lapsi ei kuitenkaan erota teon tahallisuutta, vaan esi-

merkiksi lapsen mielestä suurempi roisto on se, joka rikkoo isomman ikkunan vahin-

gossa kuin se, joka rikkoo pienemmän ikkunan tahallaan. (Viikko-Riihelä & Laine 

2008, 65–68.) 

 

Piagetin mukaan kielen ilmaantuessa lapsen käyttäytyminen muuttuu perinpohjaisesti 

sekä tunne-elämän että älyn kannalta. Siitä seuraa henkiselle kehitykselle kolme oleel-

lista seurausta. Yksilöiden välinen vuorovaikutus mahdollistuu, jolloin lapsen toiminta 

sosiaalistuu. Toiseksi puhe alkaa sisäistyä, jolloin lapsen varsinainen ajattelu alkaa, jota 

tukevat merkkien järjestelmä ja sisäinen puhe. Kolmantena seurauksena on varsinaisen 

toiminnan sisäistyminen. Toiminta alkaa kehittyä henkisten kokemusten intuitiiviselle 

tasolle, josta seuraa tunnetasolla muutoksia, kuten ihmisten välisten tunteiden kehitty-

minen (kunnioitus, sympatia, antipatia). Toisena muutoksena esiintyy lapsen oman si-

säisen tunne-elämän jäsentyminen aikaisempaa vakaammaksi. (Piaget 1988, 37.) 
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4 VARHAISKASVATUS  

 

 

Varhaiskasvatusta voidaan luonnehtia kodin, päivähoidon ja esiopetuksen yhteyteen 

sijoittuvaksi vuorovaikutustapahtumaksi, joka pyrkii tavoitteellisesti 0–6-vuotiaiden 

lasten kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen. Varhaiskasvatuslain mukaan varhais-

kasvatuksen tavoitteena on edistää kaikkien lasten iän ja kehityksen mukaista kokonais-

ta kasvua, terveyttä, hyvinvointia ja kehitystä sekä tukea lapsen oppimisen edellytyksiä 

ja edistää koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista ja elinikäistä oppimista. Tavoitteena 

on myös toteuttaa lapsen liikkumiseen, leikkiin, kulttuuriperintöön ja taiteisiin perustu-

vaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa positiivisia oppimiskokemuksia 

sekä varmistaa kehittävä, turvallinen ja oppimista edistävä kasvuympäristö. (Mahkonen 

2015,16; Varhaiskasvatuslaki 1973.) 

 

Lailla turvataan lasta kunnioittava toimintatapa ja pysyvä vuorovaikutussuhde lasten ja 

varhaiskasvatushenkilöstön välille sekä annetaan kaikille lapsille yhdenvertainen mah-

dollisuus varhaiskasvatukseen edistäen tasa-arvoa ja antaen valmiuksia ymmärtää ja 

kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin etnistä taustaa. Lain tavoitteena on 

tunnistaa lapsen yksilölliset tarpeet ja kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 

sekä varmistaa lapsen mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

Tavoitteena on myös toimia yhdessä lapsen ja lapsen vanhemman tai huoltajan kanssa 

lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea 

vanhempaa tai huoltajaa kasvatustyössä. (Varhaiskasvatuslaki 1973.) 

 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan lapselle ominaista 

toimintaa ovat liikkuminen, leikkiminen, tutkiminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaisu 

(Stakes 2005, 20). Sopivissa vaatteissa lapsi voi toteuttaa näitä kaikkia päivittäisessä 

arjessaan päivähoidossa. Ikätason mukaisen pukeutumisen avulla lapselle pystytään 

mahdollistamaan pidempi lapsuus. Ikätason mukaisissa vaatteissa lapsi näyttää lapselta 

ja voi toimia kuten lapsi ilman, että hänen siveellisyytensä vaarantuu, esimerkiksi liian 

paljastavien vaatteiden takia. (Hämäläinen 2011.) 

 

Päivähoidon päivittäin toistuvat tilanteet, kuten pukeminen ja riisuminen, ruokailu, lepo 

ja hygieniasta huolehtiminen ovat keskeinen osa lapsen päivää. Varhaiskasvatuksen 
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hoitotilanteet ovat aina samanaikaisesti myös kasvatus- ja opetustilanteita, joissa lapsi 

oppii esimerkiksi itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa sekä omaksumaan tottu-

muksia. (Opetushallitus 2016.) 

 

 

4.1 Päivähoito ja esiopetus 

 

Lasten päivähoidolla tarkoitetaan lasten päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, leikkitoi-

mintaa tai muuta päivähoitotoimintaa. (Varhaiskasvatuslaki 1973). Lasten päivähoito on 

lapsiperheiden keskeinen sosiaalipalvelu. (Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 

2008, 39). 1990-luvulla päivähoitolakiin ei kuulunut esiopetusta koskevia säännöksiä. 

Osana päivähoidon varhaiskasvatusta Suomen useimmissa kunnissa kuitenkin järjestet-

tiin esiopetusta erityisesti kuusivuotiaille, mutta myös tätä nuoremmille. Esiopetusta 

koskevat säännökset otettiin 1.1.1999 voimaan tulleeseen perusopetuslakiin. Laissa sää-

detään lapselle oikeus saada esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuon-

na. Esiopetusta ei luettu perusopetukseksi, vaan perusopetusta edeltäväksi opetukseksi. 

Vuonna 2014 hallituksen esityksessä ehdotettiin esiopetuksen muuttamista velvoitetta-

vaksi, jolloin lapsen olisi osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen. Esityksellä oli 

tarkoitus saada esiopetuksen piiriin myös loput noin kaksi prosenttia kuusivuotiaiden 

ikäluokasta, jotka eivät aikaisemmin syystä tai toisesta ole osallistuneet esiopetukseen. 

(Mahkonen 2015, 55;57–59.)  

 

 

4.2 Vertaisryhmät 
 

Vertaisryhmällä tarkoitetaan yksilön ikätovereita, kavereita ja ystäviä. Lapsuusajan ys-

tävyyssuhteet ovat tärkeitä. Vertaisryhmissä lapsi voi harjoitella niitä taitoja, joita hän 

on oppinut lähiympäristöstään ja perheestään. Vertaisryhmien avulla lapsi pystyy har-

joittamaan ja harjoittelemaan erilaisia rooleja ja hänelle kertyy kokemuksia sosiaalisesta 

toiminnasta. Vertaissuhteiden avulla lapsi oppii vertaistoimintaa, eli opettelee kuunte-

lemaan muita ja toimimaan tasa-arvoisesti ryhmässä. Lapsi on luonnostaan kiinnostunut 

ikätovereistaan. Lapset jäljittelevät toisiaan ja haluavat oppia uutta. Lapsi haluaa samoja 

asioita, joita muillakin on. Ystävien ja kavereiden vaikutus tulevat entistä tärkeämmiksi, 

kun lapsi kasvaa. Muiden lasten antama palaute omasta käyttäytymisestä vahvistaa jo 
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opittuja vuorovaikutustaitoja, ja kehittää vuorovaikutustaitoja entisestään. (Karling ym. 

2008, 167.) 

 

 

4.3 Kasvatuskumppanuus 

 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan päivähoidon henkilöstön ja lapsen vanhempien 

tietoista sitoutumista ja toimimista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. 

Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön tasavertaista vuoro-

vaikutusta. Kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista, ja sitä ohjaa lapsen edun toteu-

tuminen. Edellytyksenä kasvatuskumppanuudelle on kasvattajan ja vanhempien välien 

luottamus sekä huolen jakaminen arjen kasvatuskysymyksistä. Vanhemmat kaipaavat 

rinnalleen ihmistä, jonka kanssa he voivat jakaa vanhemmuuden huolia ja tuntemuksia. 

(Kaskela & Kekkonen 2006, 11–15.) 

 

Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua omaa lastaan koskeviin kasvatukselli-

siin keskusteluihin ja lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen.  Kasva-

tuskumppanuuden tavoitteena on syventää kasvattajan ja vanhempien kohtaamisia. 

Keskusteluiden sisältö syvenee, kun kasvatushenkilöstön ammatillinen osaaminen ja 

asiantuntijuus ja vanhempien oman lapsensa tuntemus vuorottelevat. Kasvatushenkilös-

tö voi tarvittaessa ohjata vanhempia pukemaan lapsensa säänmukaisesti. Tavoitteena on 

myös se, että lapsi tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi ja ymmärretyksi. Lapsen leikin, 

toiminnan, tarpeiden ja toiveiden havainnointi on tärkeää. (Kaskela & Kekkonen 2006, 

17.) 

 

Yhtenä kasvatuskumppanuuden tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhain lap-

sen mahdollinen erityisen tuen tarve. Myönteisen ilmapiirin ylläpitäminen helpottaa 

vaikeammistakin asioista puhumista. (Kaskela & Kekkonen 2006, 18.)  

 

Kasvatuskumppanuus alkaa tutustumisella. Kasvatuskumppani voi perheen halutessa 

vierailla lapsen kotona ennen päivähoidon alkamista. Tutustumiskäynnillä käydään läpi 

päivähoidon aloitukseen, perheen odotuksiin ja toiveisiin liittyvät asiat. Vanhempien 

kynnys ilmaista toiveitaan helpottuu tutussa ympäristössä. Keskustelun tavoitteena on 

auttaa vanhempia valmistamaan lasta päivähoidon alkamiseen. Kun vanhemmat voivat 
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tuoda esiin odotuksiaan, toiveitaan ja pelkojaan, on heidän helpompi myös valmistaa 

lastaan tulevaan. (Kaskela & Kekkonen 2006, 41.) 

 

Lapsen päivähoitoon valmistamiseen kuuluu vanhemman ja lapsen yhteinen tutustumis-

jakso päivähoidossa. Lapsen aloittaessa päivähoidon hänen elämäntilanteensa muuttuu 

monin tavoin. Lapsi käsittelee päivähoitopäivän aikaista eroa vanhempiin, rakentaa uu-

sia ihmissuhteita ja on osallinen päivähoidon toiminnoissa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 

43.) 

 

Vuoropuhelu vanhemman, kasvattajan ja lapsen välillä tapahtuu vanhemman tuodessa 

ja hakiessa lasta päivähoidosta. Tilanteeseen on tärkeää ottaa lapsi mukaan, jotta tämä 

voi kertoa päivästään. Kasvatuskumppanuus rakentuu koko lapsen päivähoidon ajan. 

Kasvattajan oma esimerkki ja myönteisyys rohkaisevat vanhempaa puhumaan lapseen 

ja perheeseen liittyvistä arkaluonteisistakin asioista. (Kaskela & Kekkonen 2006, 44.) 

 

Kasvatuskumppanuuteen olennaisesti liittyvät vanhempien kanssa käytävät kasvatus-

keskustelut. Vanhemmat ja kasvatuskumppani käyvät ainakin kerran vuodessa keskuste-

lun lapsesta ja hänen varhaiskasvatuksestaan. Tarpeen vaatiessa voidaan käydä useam-

piakin keskusteluja. Ensimmäinen keskustelu käydään yleensä muutaman kuukauden 

kuluttua lapsen päivähoidon aloituksesta. Lapsikohtainen suunnitelma (varhaiskasvatus-

suunnitelma) laaditaan kaikille päivähoidossa oleville lapsille. Suunnitelmaan laadittu-

jen tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti. Varhaiskasvatussuunnitelma-

keskustelussa sovitetaan yhteen vanhempien ja kasvattajien kokemuksia ja tulkintoja 

lapsesta. Vanhempien näkemykset ovat tärkeitä sekä suunnitelman teossa että toiminnan 

järjestämisessä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 45–46.) 

 

Kasvattajan tehtävänä on havainnoida lasta ja hänen kehitystään. Tällöin kasvattaja pys-

tyy vanhempien kanssa käytävissä keskusteluissa välittämään tietouttaan lapsesta. Haas-

teita syntyy tilanteissa, joissa esimerkiksi työntekijöiden ja vanhempien kasvatuskäsi-

tykset ovat eriäviä. Tilanteissa, joissa lapsi tarvitsee erityistä tukea, työntekijöiden haas-

teena on löytää toimintatavat, joilla luottamuksellinen suhde vanhempien ja työntekijöi-

den välillä säilyy. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää korostaa henkilöstön tahtoa ja kykyä 

auttaa lasta ja perhettä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 46–47.) 
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5 MUSIIKKI 

 

 

Musiikilla on voima vahvistaa ja eheyttää tunne-elämää. Erilaiset musiikkilajit vaikut-

tavat eri tavoin ihmisiin. Mitä enemmän löydämme musiikkia, josta pidämme ja jonka 

avulla pystymme ”luomaan itseämme uudelleen”, sitä paremmin toimimme sekä henki-

sesti että fyysisesti. Musiikin terveyttä edistävät vaikutukset ovat kaikkien lähettyvillä ja 

käytettävissä. Jokainen kokee musiikin oman historiansa ja omien kanaviensa kautta, 

jotka ovat yksilöllisiä. Musiikillista vuorovaikutusta on myös eri kulttuurien ja eri tai-

dealueiden välillä. (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 17.) 

 

Musiikkiharrastuksen yhteys identiteetin ja minäkuvan muotoutumiseen on tullut esille 

useissa tutkimuksissa. Musiikilliset valinnat kertovat arvomaailmasta ja niistä viiteryh-

mistä, joihin haluaa kuulua. (Louhivuori 2009, 18.) 

 

 
5.1 Musiikkikasvatus 

 

Lasten musiikkikasvatuksen merkitystä ja arvopohjaa miettiessä voidaan löytää useita 

näkökulmia, jotka jokainen tuovat omalla tavallaan esille musiikin laaja-alaisen ja ra-

kentavan vaikutuksen lapsen kehitys- ja kasvuprosessille. Musiikin liittäminen lapsen ja 

aikuisen väliseen vuorovaikutukseen voi ehkäistä ja tasoittaa kehityksen vaihteluja ja 

edistää tasapainoista hermostollista kehitystä. Musiikki toimii rakentavana elementtinä 

lapsen minuuden kehittymiseen ja vahvistaa lapsen ja aikuisen välistä suhdetta. Musiik-

ki edistää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja rikastuttaa lapsen persoonallisuuden 

kaikkia osa-alueita. Musiikki auttaa lasta ilmaisemaan ja purkamaan tunteita ja laulut 

sekä lorut edesauttavat lapsen kielen kehitystä. Musiikki kehittää myös lapsen mieliku-

vitusta. Erilaisten liikesarjojen käyttäminen musiikkikasvatuksessa kehittää lapsen hie-

no- ja karkeamotoriikkaa. (Karling ym. 2008, 245.)  

 

Hyötyperusteisiin arvoihin liittyvällä musiikkikasvatuksella on sivistyksellinen ja kult-

tuurinen tehtävä. Ajan saatossa musiikkia on käytetty alkukantaisten kulttuurien muisti-

na, joka on siirretty kulttuurisena pääomana aina seuraavalle sukupolvelle. Suomalainen 

musiikkikasvatus rakentaa länsimaisen taidemusiikin arvo- ja käsitemaailmaan myös 
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omaa kansanmusiikkiperintöämme. Toisena hyödyllisyysperustana musiikkikasvatuk-

sen voidaan nähdä vaikuttavan lapsen kokonaispersoonallisuuden kehitykseen ja kas-

vuun. Musiikkikasvatuksella nähdään positiivinen yhteys lapsen yleisiin kouluvalmiuk-

siin, kuten keskittymiseen, kielellisiin, fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin valmiuksiin. 

Esi- ja alkuopetuksessa tulisi olla tilaa musiikkileikeille. Tietoisella ja tavoitteellisella 

musiikkikasvatuksella kehitetään lapsen kognitiivisia, sosioemotionaalisia ja psykomo-

torisia valmiuksia. (Karppinen, Puurula & Ruokonen 2001, 121–123.) 

 

Päivähoidossa musiikkia voi liittää kaikkiin arjen toimintoihin. Musiikkikasvatus sisäl-

tää, esimerkiksi musiikin kuuntelua, laulua, soittoa, rytmejä, musiikkiliikuntaa sekä mu-

siikin yhdistämistä kuvataiteeseen ja satuihin. Musiikkikasvatuksessa tärkeää on luoda 

lapselle sellainen ympäristö, jossa on mahdollista saavuttaa musiikillisia elämyksiä ja 

onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. Musiikkikasvatuksessa tuetaan lapsen kehitys-

tasoa, ja aikuisen tulee jättää tilaa lapsen omille ajatuksille ja ideoille. (Karling ym. 

2008, 247–248.) Päiväkodeissa musiikkikasvatusta toteutetaan myös levyraadin kautta. 

Tällöin lapset saavat tuoda omaa lempimusiikkiaan päiväkotiin ja sitä kuunnellaan ja 

arvioidaan yhdessä. Lapset voivat löytää uusia suosikkiartisteja levyraatien avulla. 

 

Musiikkikasvatuksessa vahvistetaan aiemmin opittuja taitoja ja tietoja, joiden pohjalta 

voidaan omaksua uusia, entistä vaativampia asioita. Kuusivuotias lapsi on motoriikal-

taan, kieleltään ja tunne-elämältään epävakaa, jonka vuoksi myönteisiin kokemuksiin 

tukeutuminen myös musiikissa vahvistaa hänen minäkuvaansa. (Hongisto-Åberg, Lin-

deberg-Piiroinen & Mäkinen 1993, 80.) 

 

 

5.2 Musiikki-idolius 

 

Musiikki-idolit voivat vaikuttaa lasten pukeutumiseen. Lapsi voi ottaa vaikutteita ido-

linsa pukeutumistyylistä. 1990-luvun lopulla Spice Girls -yhtye saavutti ensimmäisenä 

tyttöbändinä popmusiikin fanihistoriassa maailmanlaajuisen suosion nimenomaan tyttö-

jen keskuudessa. Monet Spice Girls -fanit olivat hyvin nuoria, iässä jossa lapsia ei ollut 

totuttu nuorisokulttuureille ominaisiin muotoihin liittyvän. Spice Girlsin fanitus näkyi 

tyttöviisikkoina, jotka idolien mallin mukaan pukeutuneina esittivät heidän kappaleitaan 

tanssiesityksinä. (Saarikoski 2005, 178.)  
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6 PUKEUTUMINEN 

 

 

Pukeutuminen on yksi tavallisimmista ihmisen elämään kuuluvista toimista. Pukeutumi-

sella on käytännöllinen, esteettinen ja kommunikatiivinen tehtävä. Vaatteet suojaavat 

kehoamme sään ja lämpötilojen aiheuttamilta vaikutuksilta sekä luovat säädyllisyyttä. 

Pukeutuminen on leikin ja kasvatuksen lailla yleismaailmallinen ilmiö. Lapset leikkivät 

kaikkialla maailmassa, leikeissä on paljon samaa ja kasvatuksessa on paljon asioita, 

jotka koskettavat jokaista lasta kulttuurista riippumatta. Myös pukeutuminen koskettaa 

kaikkia lapsia, vaikka kulttuurien väliset erot lasten pukeutumiseen liittyen voivat olla 

suuria. (Lumiaho 2009.)  

 

Pukeutumistavat ja pukeutumisen merkitykset ovat erilaisia riippuen kulttuurista ja 

myös eri aikoina. Leikkikulttuuri on myös sidoksissa maantieteelliseen sijaintiin: lapset 

leikkivät erilaisia leikkejä maaseudulla ja kaupungissa, ja myös eri kaupunkien välillä. 

Pukeutumisen ja leikin kaltaisiin kulttuurisiin ilmiöihin vaikuttavat ajan ja paikan lisäk-

si myös muut tekijät. Tällaisia ovat muun muassa ikä ja sukupuoli. (Lumiaho 2009.)  

 

Osa lapsista on jo varhain tietoisia siitä, millaiset vaatteet ovat heille mieluisia. Lapsen 

voi olla kuitenkin vaikea ymmärtää, millaisia vaatteita eri vuodenaikoina tarvitsee. Ai-

kuisen rooli lasten pukeutumisessa on tärkeä. Lapsen vaatevalintoja on hyvä kunnioit-

taa, jos ne eivät vaaranna lapsen turvallisuutta tai terveyttä. Aikuinen on kuitenkin vii-

me kädessä se, joka tekee valinnat lapsen pukeutumista koskien. (Aaltonen, Ojanen, 

Sivén, Vihunen & Vilén 2003, 195.) 

 

 

6.1 Pukeutumisen historia 

 

1900-luvun alkupuoliskolla kaikki vaatteet valmistettiin kotona. Trikooteollisuuden 

nousu alkoi 1920-luvulla, jolloin etenkin trikoovaatteet alettiin valmistaa teollisesti. 

Sodan jälkeen 1900-luvun puolivälissä enää joka kymmenes vaate tehtiin kotona, sillä 

ompelijoiden käyttäminen tuli kannattamattomaksi. (Yle 2013.) 
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Suuri muutos pukeutumisen historiassa tuli toisen maailman sodan jälkeen, jolloin nuo-

riso ei enää halunnut pukeutua samalla tavalla kuin vanhempansa. 1950-luvulla nuori-

somuodiksi miellettiin amerikkalainen pukeutumistyyli, farkkuineen ja ulkonäköihan-

teineen. 1950-luvulla nuorisomuodin idoleita olivat filmitähdet ja 1960-luvulla niiden 

tilalle tulivat pop-tähdet Beatles edellä kävijänä. (Yle 2013.) 

 

1970-luvulla pukeutumisen värimaailma oli ankeaa; väreissä suosittiin ruskeaa, oranssia 

ja vihreää. 1980-luvulla tyyli muuttui kiiltäviin ja räikeisiin väreihin. 1980-luvulla elin-

taso nousi, joka näkyi kulutuksen kasvuna, myös pukeutumisessa. 1990-luvun alkupuo-

len lama ajoi ihmisiä jälleen vaatteiden käsin tekemiseen. Enää ei ollut varaa ostaa 

kaikkia vaatteita valmiina. Laman jälkeen etenkin nuoret liike- ja virkamiehet toivat 

pukeutumiseen uutta ryhtiä. Alettiin puhua bisnespukeutumisesta, kun käyttöön otettiin 

kauniita paitoja ja prässättyjä pukuja. (Yle 2013.) 

 

 

6.2 Populaarikulttuuri pukeutumisen innoittajana 

 

Bodenin (2006) mukaan populaarikulttuuri vaikuttaa varsinkin lasten antamiin merki-

tyksiin siitä, mikä on muodikasta ja kuinka pukeutua muodin mukaisesti. Populaarikult-

tuurista esiin nousee kaksi vahvasti vaikuttavaa tekijää. Toinen tekijöistä on urheilu, 

joka kattaa itse aktiviteetin, asiaan liittyvät brändit ja logot sekä suosittujen urheilijoi-

den tyylin. Toinen tekijä on popmusiikki, johon liittyvät muusikot ja videot ulkonäköi-

neen, imagoineen, elämäntyyleineen ja pukeutumisineen. Edellä mainitut tekijät vaikut-

tavat lapsiin kulttuuristen välittäjien, kuten television ja painetun median kautta. Näin 

ne luovat lapsille käsityksen muodin merkityksestä ja kuluttamisesta. (Boden 2006, 

289.) 

 

Lapset nauttivat voidessaan kuvitella tulevansa idoliensa kaltaisiksi jäljittelemällä ja 

matkimalla heitä. Kulutuksen avulla lapsen ja hänen ihannoimansa julkisuuden henkilön 

välinen side inhimillistyy ja intiimistyy, iästä, ajasta ja paikasta huolimatta. Kokonai-

suudessaan lasten kuluttaminen on monimuotoista. Lapset osaavat tulkita muodin eri 

muotoja sekä mitä nämä muodot voivat kertoa henkilön persoonallisuudesta. Bodenin 

mukaan muoti ja siihen liittyvät erilaiset populaarikulttuurin osatekijät ovat keskeisessä 

osassa lastensosiaalisen identiteetin määrittelyssä. (Boden 2006, 289.)  
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7 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

 

Perehdyimme tutkimuksen aiheeseen myös etsimällä siihen liittyviä aikaisempia tutki-

muksia. Musiikista ja pukeutumisesta löytyi tutkimuksia runsaasti, mutta tutkimuk-

semme aiheesta emme löytäneet vastaavaa aikaisempaa tutkimusta.  

 

Musiikkiin liittyviä tutkimuksia löysimme kaksi kappaletta. Vähäsöyringin (2011) 

opinnäytetyössä selvitetään vanhempien kokemuksia soitinvalmennusryhmän ja mu-

siikkileikkikoulun vaikutuksesta lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tämän lisäksi kartoite-

taan lasten mieltymyksiä jatkaa musiikin harrastamista sekä heidän innostustaan osallis-

tua erilaisiin soitinvalmennusryhmiin. Tutkimus on kvantitatiivinen, mutta siinä on 

myös kvalitatiivisesti analysoituja osioita. Tietoa on kerätty puolistrukturoidulla kysely-

lomakkeella, jossa oli asteikollisia arviointikysymyksiä ja avoimia, sanallisia kysymyk-

siä. 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan vastaajat ovat yleisimmin kokeneet musiikkikasvatuksen 

vaikuttaneen lapsen kasvuun ja kehitykseen jonkin verran myönteisesti. Poikkeuksena 

ovat lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen, mielenkiinnon herääminen musiikkia 

kohtaan sekä lapsen itseilmaisun kehittyminen. Näiden kysymysten osalta musiikkikas-

vatus oli vaikuttanut myönteisesti paljon. Suurimmalla osalla lapsista on aikomus jatkaa 

musiikin harrastamista ja ensisijaisena toiveena on päästä jossain vaiheessa musiik-

kiopiston oppilaaksi. Soitinvalmennusryhmään toivottiin uusia soittimia. Eniten toivo-

taan pianoa. (Vähäsöyrinki 2011.) 

 

Mäkisen opinnäytetyössä (2012) selvitetään, kuinka paljon musiikkia painotetaan Suo-

men päiväkodeissa. Työssä myös selvitetään, kuinka eri puolilla Suomea sijaitsevat päi-

väkodit hyödyntävät musiikkia osana toimintaa ja katsovatko he musiikin tärkeänä osa-

na varhaiskasvatusta. Tutkimukseen on valittu päiväkoteja neljältä eri paikkakunnalta 

Lapista, Savosta, Pohjanmaalta ja Pirkanmaalta. Tutkimus on kvantitatiivinen, mutta se 

sisältää myös kvalitatiivista analyysiä. Tietoa on kerätty puolistrukturoidun kyselyn 

avulla. Kysely toteutettiin e-lomakkeena, jossa on monivalintakysymyksiä ja avoimia 

kysymyksiä. Kyselyyn vastasivat päiväkodinjohtajat.  
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Tutkimustulosten mukaan kaikissa päiväkodeissa musiikki oli osa varhaiskasvatusta, 

mutta useammassa päiväkodissa erityistä painotusta musiikille ei kuitenkaan ollut. Mu-

siikkihetkiä toteutettiin enemmän lapsiryhmien kesken kuin koko päiväkodin kesken. 

Osalla päiväkodeista on valittu vastuuhenkilö musiikkihetkiin. Kaikki päiväkodit pitivät 

musiikkia tärkeänä osana varhaiskasvatusta. Päiväkodit näkivät, että musiikkia voi käyt-

tää varhaiskasvatuksessa hyödyksi kaikessa arkeen liittyvissä asioissa, kuten esimerkik-

si opetustilanteissa, lepohetkissä ja rauhoittumistilanteissa. (Mäkinen 2012.) 

 

Lasten pukeutumiseen ja aiheeseemme liittyviä tutkimuksia löysimme kolme kappalet-

ta. Toinen tutkimuksista on Lumiahon (2009) pro gradu -tutkielma, jonka tarkoituksena 

on selvittää, millaisia merkityksiä lapset antavat pukeutumiselle, pukeutumisen merki-

tykselle ystävyys- ja kaveruussuhteiden muodostumisessa sekä millä tavoin lapset ku-

vaavat omien pukeutumisvalintojen perusteita. Tutkimusmenetelmänä Lumiaho on 

käyttänyt haastattelua, jotka on toteutettu yksilöhaastatteluina, teemahaastattelun runkoa 

noudattaen.  

 

Lumiahon tutkimuksen mukaan pukeutumisen merkitys on lapsille hyvin käytännönlä-

heistä. Oikea koko oli valintaperusteena myös hyvin konkreettinen. Konkreettisia valin-

taperusteita olivat vaatteiden puhtaus, tietyt kuvat ja tuotesarjat, suositut värit ja suosik-

kivaatekappaleet. Haastateltujen lasten mukaan pukeutumisella ei ole merkitystä ystä-

vyys- ja kaveruussuhteiden muodostumisessa. (Lumiaho 2009.) 

 

Toinen pukeutumista käsittelevä tutkimus on Niskasen ja Venäläisen (2012) opinnäyte-

työ. Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa siitä, kuinka media näkyy lasten pukeu-

tumisessa, pukeutumisen merkityksestä lasten välisten kaverisuhteiden muodostumises-

sa, mediakasvatuksen toteutumisesta päivähoidossa sekä kasvatuksen muutoksesta päi-

vähoidon henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuksessa on käytetty kasvattajia haasta-

tellessa teemahaastattelua ja haastattelutilanteisiin osallistui yhtä aikaa kaksi kasvatta-

jaa. Haastattelutilanteet nauhoitettiin. Lapsilta tietoa kerättiin toiminnallisella menetel-

mällä, joka oli yhdistetty puolistrukturoituihin haastatteluihin. Tutkimuksessa on käytet-

ty tutkimusmenetelmänä myös osallistuvaa havainnointia.  

 

Ammattikasvattajien haastatteluista ilmeni, että lasten median käyttö on lisääntynyt ja 

muuttunut monimuotoisemmaksi. Lasten pukeutuminen on muuttunut selkeästi trendi-
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tietoisemmaksi, ja lapset pukeutuvat tänä päivänä pääsääntöisesti siisteihin ja käytän-

nöllisiin vaatteisiin. Tutkimuksessa haastatellut eivät näe selvää yhteyttä pukeutumisen 

ja kaverisuhteiden muodostumisen välillä. (Niskanen & Venäläinen 2012.) 

 

Kolmas lasten pukeutumiseen liittyvä tutkimus on Hämäläisen (2011) opinnäytetyö. 

Sen tavoitteena on lisätä vanhempien tietoisuutta lapsuuden suojelusta pukeutumisen 

näkökulmasta käsin. Tavoitteena on järjestää koko perheen tapahtuma opinnäytetyön 

teemoihin perustuen. Tapahtuma sisälsi lasten muotinäytöksiä, laululeikkejä, kirpputo-

rin sekä toimintapisteitä. Useissa toimintapisteissä keskityttiin pukeutumiseen liittyviin 

teemoihin. Tapahtumassa käyneiltä sekä yhteistyötahoilta pyydettiin palautetta. Palaute 

oli positiivista ja tapahtumaa kehuttiin onnistuneeksi. (Hämäläinen 2011.) 

 

 

 

  



21 
 

8 TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka musiikki-idolit näkyvät 5–6-vuotiaiden 

lasten pukeutumisessa. Tavoitteenamme oli saada selkeä kokonaiskuva tutkittavista 

aiheista. Halusimme tuoda opinnäytetyöhön sekä lasten että aikuisten näkökulman, jo-

ten valitsimme haastateltaviksi lapsia ja päivähoidon ammattilaisia. 

 

Tutkimuskysymyksiämme olivat: 

- Millainen merkitys musiikki-idoleilla on 5–6-vuotiaiden lasten pukeutumiseen?  

- Kuinka idolit konkreettisesti näkyvät lasten pukeutumisessa?  

- Millaisia eroja tyttöjen ja poikien pukeutumisen välillä on nähtävissä? 

 

Tutkimuskysymyksiemme avulla saimme vastauksia tutkittavaan aiheeseemme. Tutki-

muskysymykset on rajattu mahdollisimman selkeiksi ja konkreettisiksi. Tutkimuskysy-

myksiä tutkimalla saadaan selvitettyä kattavasti tutkimustamme varten keskeisimmät 

asiat niin teorian kuin käytännön näkökulmasta. 
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9 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

 

 

Opinnäytetyöprosessimme alkoi alkuvuonna 2015. Ensimmäiseksi mietimme mahdolli-

sia aiheita opinnäytetyölle ja kirjasimme niitä ideapaperille. Ideapaperin palautus oli 

toukokuussa 2015. Kesän 2015 aikana päädyimme kuitenkin muuttamaan opinnäyte-

työn aihetta nykyiseen aiheeseen ja aloimme suunnitella, kuinka toteutamme opinnäyte-

työn sekä sovimme yhteistyöstä mikkeliläisen päiväkodin kanssa. Syksyn 2015 aikana 

kirjoitimme opinnäytetyösuunnitelman, jonka esittelimme ohjaavalle opettajallemme 

joulukuussa 2015. 

 

Aloitimme opinnäytetyön tekemisen kokoamalla tietoperustaa joulukuussa 2015. Kun 

opinnäytetyösuunnitelmamme hyväksyttiin, haimme tutkimuslupaa Mikkelin kaupungin 

varhaiskasvatuksen esimieheltä. Saimme tutkimusluvan tammikuussa 2016, jonka jäl-

keen annoimme haastatteluun sopivien lasten vanhemmille kirjeen (Liite 2), jossa pyy-

simme lapselle lupaa osallistua haastatteluun. Kirjeet annettiin lasten vanhemmille päi-

väkodilta lasten hakujen yhteydessä. Saimme takaisin 20 lupalappua, joissa kaikissa oli 

suostumus osallistua haastatteluun. 

 

Taustatutkimuksena kyselimme virallisilta fanituotteita myyviltä tahoilta, kuinka paljon 

fanituotteita myydään kokoluokissa 104–122 cm. Suomen Fanituotteella pienin koko on 

128 cm. Suomen fanituotteelta arvellaan, että vanhemmat saattavat ostaa pienintä kokoa 

kasvun varaksi, yöpaidaksi tai koska “jotain pitää saada”. (Suomen Fanituote, henkilö-

kohtainen tiedonanto 10.2.2016).  

 

Akun tehtaan mukaan fanituotteita myydään nykyään paljon myös lasten kokoisina. 

Esimerkiksi Cheekin fanituotteista löytyi lasten paitoja ja huppareita koossa 110–146 

cm. Suosituimpia olivat koot 122–128 cm ja 134–146 cm. Lasten artisti Mimi & Kuku:n 

suosituimpia kokoluokkia oli 98–128 cm. Lisäksi lapsille on valmistettu erilaisia pipoja, 

huiveja ja kerhokasseja. Varsinaisia myyntilukuja emme saaneet käyttöömme. (Akun 

tehdas, henkilökohtainen tiedonanto 10.2.2016). 

 

Helmikuussa 2016 esittelimme ohjaajallemme keräämäämme aineistoa ja opinnäyte-

työssämme käytettäviä haastattelu- ja analysointimenetelmiä. Seminaarissa pystyimme 
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esittelemään vain tietoperustaamme, sillä haastatteluja emme olleet vielä tehneet. Haas-

tattelut toteutimme maaliskuussa 2016 ja haastatteluaineistot litteroitiin huhtikuussa. 

Haastattelujen purkamisen ja analysoinnin teimme kesä-heinäkuussa 2016. Opinnäyte-

työ valmistui syksyn 2016 aikana.  

 

 

9.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Opinnäytetyössämme tutkimme mikkeliläisen päiväkodin 5–6-vuotiaita lapsia. Päivä-

kodin valitsimme itse. Valitsemamme päiväkoti on vuorohoitopäiväkoti, joten lapsia 

tulee eri puolilta kaupunkia. Haastattelimme 16 lasta, kaksi lastentarhanopettajaa sekä 

kaksi lastenhoitajaa. Haastateltavat lapset valikoituivat satunnaisesti sen mukaan heillä 

oliko huoltajalta lupa, halusivatko itse osallistua ja keitä sattui olemaan haastattelujen 

aikaan paikalla. Ammattikasvattajat valikoituivat oman suostumuksensa mukaan haas-

tatteluun. 

 

 

9.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän ku-

vaaminen. Ajatuksena on, että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on otettava 

huomioon, että todellisuutta ei voida mielivaltaisesti pirstoa osiin. Tapahtumat muovaat 

samanaikaisesti toisiaan, jolloin on mahdollista löytää monensuuntaisia suhteita. Kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltai-

sesti. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.)  

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat tutkimuksen kokonaisvaltainen 

tiedon hankinta ja aineiston kokoaminen luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Tutki-

muksessa suositaan ihmistä tiedon keruun instrumenttina, jolloin tutkija luottaa enem-

män havainnointeihinsa ja keskusteluihin tutkittavien kanssa, kuin mittausvälineillä 

saatavaan tietoon. Tutkimuksessa käytetään induktiivista analyysia, jolloin tutkijan ta-

voitteena on paljastaa odottamattomia seikkoja. Tutkimuksen lähtökohtana ei sen vuok-

si ole teorian tai hypoteesien testaaminen vaan aineiston yksityiskohtainen ja monita-

hoinen tarkastelu. (Hirsjärvi ym. 2007, 160.) 
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Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suositaan aineiston hankinnassa metodeja, joissa tutkit-

tavien näkemykset ja ”ääni” nousevat esille. Tutkimuksen kohderyhmä valitaan tarkoi-

tuksen mukaisesti, ei käyttäen satunnaisotoksen menetelmää. Tutkimussuunnitelma 

muotoutuu tutkimuksen edetessä, jolloin tutkimus toteutetaan joustavasti ja suunnitel-

mia muutetaan olosuhteiden mukaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tapauksia käsi-

tellään ainutlaatuisina ja tutkitaan aineistoa sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 160. ) 

 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimus, koska halusimme kokemus-

peräistä tietoa, emmekä tilastollista tietoa. Halusimme tarkastella tutkittavaa aihetta 

monitahoisesti, joten kvalitatiivinen tutkimus toimi hyvin tässä yhteydessä. 

 

Aineiston keruumenetelmänä käytimme haastattelumenetelmää. Lapsille ja päivähoidon 

ammattilaisille teimme puolistrukturoidun haastattelun, jossa kysymykset ovat etukä-

teen määrättyjä ja vastaukset avoimia. Valitsimme puolistrukturoidun haastattelun, sillä 

näin saimme ajantasaista kokemusperäistä tietoa johdattelemalla haastateltavia aiheen 

pariin rajaamatta vastauksia ennalta liikaa. Päivähoidon ammattilaiset saivat haastatte-

lukysymykset etukäteen luettavaksi. Haastattelut nauhoitettiin. 

 

Lasten haastattelut toteutimme yksilöhaastatteluina, jolloin muiden lasten mielipiteet 

eivät vaikuta vastauksiin. Toinen haastattelijoista oli lapsille entuudestaan tuttu, näin 

ollen haastattelutilanne ei välttämättä ollut lapsille niin jännittävä. Lapsia varten tehtiin 

vaatteista myös kuvakollaaseja (Liite 1), havainnollistamista varten. Haastattelemalla 

lapsilta saa yleensä parhaimpia vastauksia. Lomakkeiden täyttäminen olisi lapsille liian 

hankalaa.  

 

Kuvakollaasien kuvat valitsimme yhdessä. Halusimme kuvakollaaseihin ajanmukaisia 

perusvaatteita niin tytöille kuin pojille. Perusvaatteet valikoituivat H&M:n kuvastosta, 

sillä vaateketju on tunnettu ja vaatteet ovat edullisia sekä kaikkien saatavilla. Kuviin 

valitsimme tarkoituksella sekä arkivaatteita että juhlavampia vaatteita. Fanivaatteiden 

valintaan liittyen teimme koehaastattelun yhdelle lapselle, joka oli hyvin tietoinen mu-

siikkimaailmasta. Koehaastattelussa kysyimme lapsen lempiartisteja ja vastausten poh-

jalta kokosimme fanivaatekollaasin. Lisäksi kollaasiin valitsimme todennäköisiä lasten 

suosikkiartisteja. 
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Päivähoidon ammattilaisilta saatiin puolistrukturoidun haastattelun avulla laajoja ja kat-

tavia vastauksia aihepiiriin liittyen. Lomakehaastattelu ei välttämättä olisi antanut yhtä 

kattavia vastauksia.  

 

Haastattelun idea on hyvin yksinkertainen. Kun halutaan tietää mitä ihminen ajattelee, 

on järkevää kysyä asiaa häneltä. Haastattelun etuna on joustavuus. Haastattelijalla on 

mahdollisuus toistaa kysymys, selventää sanamuotoa, oikaista väärinkäsitys ja käydä 

keskustelua haastateltavan kanssa. Joustavaa haastattelussa on myös mahdollisuus ky-

syä kysymykset siinä järjestyksessä kuin haastattelija tuntee aiheelliseksi. Haastattelussa 

on tärkeintä saada tietoa haluamastaan asiasta mahdollisimman paljon. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 72–73.) 

 

Puolistrukturoidussa haastattelussa eli teemahaastattelussa edetään tiettyjen etukäteen 

valittujen keskeisten teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. 

Teemahaastattelussa ei voi kysellä mitä tahansa, vaan pyritään löytämään merkitykselli-

siä vastauksia tutkimuksen ja ongelmanasettelun tai tutkimustehtävän mukaan. Etukä-

teen valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli ilmiöstä etukäteen tiedet-

tyyn tietoon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) 

 

 
9.3 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Ammattikasvattajilta ja lapsilta keräämämme haastattelut litteroitiin, jonka pohjalta 

teimme yhteenvedon haastattelujen aihealueista. Osaa haastatteluista käytimme suorina 

sitaatteina tutkimuksessamme. 

 

Litterointi tarkoittaa erilaisten tallenteiden, kuten äänitteiden ja videoiden puhtaaksi 

kirjoittamista, jolloin niitä voidaan analysoida. Teemahaastatteluaineisto kirjoitetaan 

mahdollisimman sanatarkasti. (Kananen 2014, 101–102.) 

 

Litterointi voidaan tehdä eri tarkkuudella. Tarkimmalla tasolla litteroidessa huomioi-

daan puheen lisäksi myös eleet, äänenpainot, äännähdykset ja tauot. Näiden merkitsemi-

seen käytetään erikoismerkkejä. Usein riittää karkeampi litterointitaso, joka huomioi 
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lauseen ytimen tiivistetyssä muodossa, jossa ei ole tuotu esille vastaajan koko ilmaisua. 

(Kananen 2014, 102.) 

 

Litteroinnissa kirjoitimme haastattelut sanasta sanaan. Jätimme tauot, äänenpainot ja 

eleet pois litteroinnista. Tarkoitusperäiset, kuten kyllä ja ei -sanoja vastaavat äännäh-

dykset kirjoitimme. 

 

Päivähoidon ammattilaisten haastattelujen analyysimenetelmänä käytimme teemoittelua 

ja lasten haastattelujen analyysimenetelmänä käytimme graafista kuvailua. Teemoitte-

lulla tarkoitetaan laadullisen analyysin menetelmää, jossa aineisto jaotellaan aihepiireit-

täin eli teemoittain. Teemoja ovat sellaiset aiheet, jotka toistuvat aineistossa jossakin 

muodossa. (Jyväskylän yliopisto 2016.) Teemoittelu muistuttaa luokittelua, mutta siinä 

teeman sisältö korostuu lukumäärien sijasta (Kajaanin ammattikorkeakoulu i.a). 

 

Aloitimme teemoittelun jakamalla aineiston aihepiireittäin, jotka nousivat tutkimusky-

symyksistä. Kun meillä oli aihepiirit valmiina, aloimme kerätä aineistosta asioita eri 

aihepiireihin. Kun aineisto oli käyty läpi ja jaoteltu teemoittain, oli sitä sujuvaa käyttää 

aineiston analysoinnissa sekä tutkimustulosten kasaamisessa.  

 

Lasten haastatteluaineistot käsiteltiin litteroinnin avulla kysymys kerrallaan. Lasten vas-

tauksista koottiin yhteenveto, joiden perusteella tehtiin graafiset taulukot. Yhteenvedon 

teimme paperille. Esimerkiksi lasten suosikkilaulajat kirjoitettiin vastausten perusteella 

paperille, ja artistinimen perään merkittiin tukkimiehen kirjanpidolla, monestiko nimi 

mainittiin. Lisäksi tyttöjen vastaukset merkittiin punaisella värillä ja poikien vastaukset 

sinisellä värillä, jolloin tyttöjen ja poikien väliset erot vastauksista nousivat esille. Jo-

kainen kysymys käsiteltiin samaa metodia käyttäen. 

 

 

9.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Kaikessa tutkimustoiminnassa pyritään olemaan tekemättä virheitä, joten kaikissa yksit-

täisissä tutkimuksissa on arvioitava tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen tut-

kimuksen luotettavuuteen liittyvissä keskusteluissa nousevat yleensä esille kysymykset 

totuudesta ja objektiivisesta tiedosta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136.) 
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Metodikirjallisuudessa tutkimusmenetelmien luotettavuutta arvioidaan usein validiteetin 

ja reliabiliteetin eli tutkimuksen toistettavuuden näkökulmasta. Validiteetti tarkoittaa 

tutkittavan asian pätevyyttä, eli onko tutkimuksessa tutkittu sitä mitä on luvattu. Validi-

teetin avulla voidaan siis arvioita, vastaako tutkimus siihen, mitä tutkimuksessa oli tar-

koitus tutkia. Reliabiliteetilla arvioidaan toistettavuutta tutkimuksessa. Reliabiliteetti 

kertoo siitä, että tutkimuksesta saadaan aina toistettaessa samat tulokset. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 136.) 

 

Tutkimukseemme osallistui sen verran vähän haastateltavia, ettei tutkimustulosta voi 

yleistää. Koska tutkimus toteutettiin vain yhdessä päiväkodissa, voivat eri kaupungissa 

toteutetun tutkimuksen tulokset olla erilaiset.  

 

Tutkimuksen eettisyyden takaamiseksi päiväkodista, jossa tutkimus toteutettiin, ei pal-

jasteta liikaa tietoa, jotta tutkimukseen osallistuneiden lasten ja työntekijöiden henkilöl-

lisyydet pysyvät salassa. Lapsilta puuttuu itsemääräämisoikeus, joten osallistuminen 

tutkimukseen vaatii huoltajan lupaa. 

 

Tutkimuksessa yksityisyyden kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että ihmisellä tulee olla 

oikeus määrittää mitä tietojaan he antavat tutkimus käyttöön. Toiseksi yksityisyyden 

kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että tutkimustekstejä ei saa kirjoittaa siten, että yksittäi-

set tutkittavat olisivat niistä tunnistettavissa. (Kuula 2006, 64.) 

 

Opinnäytetyön tutkimuksen eettisyyden vuoksi hankimme tutkimusluvan Mikkelin kau-

pungin varhaiskasvatuksen esimieheltä sekä tutkimukseen osallistuvien lasten vanhem-

milta. Tutkimusaineistoa säilytettiin ulkopuolisten ulottumattomissa, ja tuhosimme 

haastatteluaineiston, kun meidän ei enää tarvinnut käyttää sitä. 

 

 

9.5 Toteutuksen arviointi 

 

Opinnäytetyöprosessimme sujui suunnitellussa aikataulussa. Asetimme osioille päivä-

määrät, jolloin niiden tulee olla valmiina. Saimme pidettyä kiinni päivämääristä. Osioil-



28 
 

le asetetut päivämäärät vähensivät stressin tunnetta, sillä ei tarvinnut kantaa stressiä 

koko työstä vaan pystyi keskittymään yhteen osioon kerrallaan.  

 

Opinnäytetyön aineistonkeruu- ja analysointivaihe oli mielenkiintoista ja miellyttävää 

tehdä. Lasten haastattelut sujuivat hyvin. Lasten haastattelut kestivät keskimäärin viisi 

minuuttia. Lapset vastasivat esittämiimme kysymyksiin, eivätkä vastanneet kysymyksen 

ohi. Joitakin haastateltavia tilanne selvästi jännitti. Käyttämämme vaatekuvakollaasit 

(Liite 1) auttoivat lapsia vastaamaan. Vaikka ensimmäisiin kysymyksiin vastaaminen 

olisi ollut hankalaa, osasi jokainen kuvien avulla vastata loppukysymyksiin. Lasten 

haastatteluissa käyttämämme fanivaatekuvakollaasi saattoi mahdollisesti johdatella osaa 

lapsista valitsemaan jonkin tietyn vaatteen sen perusteella, että siinä oli oman lempiar-

tistin kuva. Yritimme kuitenkin lieventää tätä mahdollisuutta kysymällä lapsen ensim-

mäisen valinnan jälkeen, onko kuvakollaasissa muita hänen haluamiaan vaatteita. 

 

Lasten haastattelujen alussa lapset eivät nähneet vaatekuvakollaaseja, sillä ne olisivat 

voineet johdatella liikaa lasta suosikkilaulajien nimeämisessä. Lapsilta pyrittiin saamaan 

kysymyksiin vastaukset ilman johdattelua ja vihjailua. Lapsilta kysyttiin ensimmäisenä 

kysymyksenä heidän suosikkilaulajiaan, jolloin lasten jännittäminen saattoi vaikuttaa 

tuloksiin. Haastattelun alku on aina jännittävintä, joten lapset olisivat saattaneet nimetä 

useampia suosikkeja tai myös he jotka eivät osanneet vastata kysymykseen, olisivat 

saattaneet osata kertoa suosikkilaulajansa. 

 

Ensimmäisen lapsen haastattelun jälkeen päädyimme vaihtamaan kysymysten järjestys-

tä, sillä lapsi ei näyttänyt ymmärtävän perusvaate- ja fanivaate-käsitettä ilman havain-

nollistamista kuvakollaasin avulla. Pohdimme oliko sillä vaikutusta, että kuvakollaasien 

kuvista osa oli kokovartalokuvia ja osassa oli pelkkä vaate. Mietimme myös oliko vaa-

tekuvavalinnoillamme merkitystä. Vaatekuvavalinnat olivat meidän näköisiämme. Entä 

jos kuvakollaasien vaatteet olisi valinnut joku muu? 

 

Päivähoidon ammattilaisten haastattelut onnistuivat myös suunnitelmien mukaisesti. 

Toinen opinnäytetyön tekijöistä oli harjoittelussa yhteistyöpäiväkodissamme, joten 

haastatteluaikojen sopiminen oli mutkatonta ja helppoa. Jokaisen haastateltavan kanssa 

sovittiin yksilöhaastatteluaika. 
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Litterointi kuulosti etukäteen hitaalta ja työläältä, mutta se osoittautuikin mielenkiin-

toiseksi ja mukavaksi. Ammattilaisten haastatteluista kertyi seitsemän sivua ja lasten 

haastatteluista 14 sivua litteroitua tekstiä. Ajattelimme myös analysointivaiheen haasta-

vammaksi kuin mitä se todellisuudessa olikaan. Ajatus analysoinnista tuntui hankalalta. 

Kuitenkin kun aloimme työstää analysointia, huomasimme sen onnistuvan hyvin ja ri-

peästi. 

 

Olimme suunnitelleet haastattelevamme opinnäytetyömme puitteissa lasten haastatte-

luista esiin nousseita musiikki-idoleita. Nämä haastattelut eivät kuitenkaan muusikoiden 

kiireiden vuoksi onnistuneet. Jos haastattelut olisivat olleet talvella eikä kesällä, niille 

olisi ehkä löytynyt paremmin aikaa.  

 

Haastattelut toteutimme päiväkodin tiloissa, mutta meillä ei ollut käytössämme rauhal-

lista tilaa koko haastattelujen ajaksi, vaan jouduimme haastattelujen välissä vaihtamaan 

paikkaa ja etsimään mahdollisimman rauhallisia paikkoja haastattelujen tekemiseen. 

Muutaman haastattelun jouduimme toteuttamaan käytävällä, jolloin taustahälinä saattoi 

vaikuttaa haastateltavien keskittymiseen. Meidän olisi etukäteen pitänyt huomioida tä-

mä ja varata käyttöömme rauhallinen tila koko päivän ajaksi.  

 

Aiheestamme löytyi vain rajallisesti teoriatietoa, joten tietoperustan kokoaminen oli 

työlästä, emmekä voineet viitata opinnäytetyössämme muihin aikaisempiin tutkimuk-

siin. Työn haastavimmaksi osioksi koimme tietoperustan kirjoittamisen. Sen kirjoitta-

minen oli hidasta, sillä tekstiä piti tuottaa lähteitä käyttäen, eikä voinut kirjoittaa vain 

omaa tietoaan. Lähteiden oli sovittava aiheeseen, joten tiedonhankintaan oli keskityttyä 

huolella ja löydettävä vain oleellinen tieto. Vinkkejä tietoperustalähteisiin etsimme, 

esimerkiksi samantyylisistä opinnäytetöistä. Olemme tyytyväisiä teoriaosuuden sisäl-

töön, sillä sen teko oli haastavaa teoriatiedon niukkuuden vuoksi. Koimme kuitenkin 

löytäneemme tietoa kaikista aiheista, joista halusimme kirjoittaa ja, joka olisi merkityk-

sellistä opinnäytetyömme kannalta.  
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10 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

Tutkimustulokset osiossa esittelemme päivähoidon ammattilaisilta ja lapsilta saamiam-

me haastattelutuloksia. Ensimmäiseksi esittelemme päivähoidon ammattilaisten haastat-

telujen tulokset ja sen jälkeen käsittelemme lapsilta saadut tulokset. 

 

 

10.1 Päivähoidon ammattilaisten haastattelut 

 

Haastattelimme opinnäytetyötämme varten neljää päiväkodin työntekijää, kahta lasten-

tarhanopettajaa ja kahta lastenhoitajaa. He ovat työskennelleet päivähoidossa seitsemäs-

tä kuukaudesta 37 vuoteen. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää lasten pukeutumi-

sen ja musiikki-idoleiden välistä suhdetta.  

 

 
10.1.1 Lasten pukeutumisen muuttuminen 

 

Kysyimme työntekijöiltä, kuinka lasten pukeutuminen on muuttunut heidän työuransa 

aikana. Lastenkulttuuriin, kuten lastenohjelmiin ja elokuviin liittyvät aiheet näkyvät 

nykyään lasten vaatteissa aiempaa enemmän. Myös eettinen ajattelu ekologisine vaihto-

ehtoineen ja kierrätysvaatteineen näkyy. Haastatteluissa kävi ilmi, että tietyt “trendiju-

tut”, kuten esimerkiksi Me & I -merkin vaatteet ovat nykyään suosiossa.  

 

Joskus nuoret perheet ovat hieman hukassa, millaiset vaatteet mihinkin vuodenaikaan 

ovat sopivia ja millaiset ovat hyvät työvaatteet lapselle päivähoitoon. Välillä vaatteet 

ovat hieman epäkäytännöllisiä ja turhan aikuismaisia. Haastatteluiden mukaan lasten 

vaatteissa on aiempaa enemmän nähtävissä ääri-ilmiöitä. Työntekijät ovat tehneet ha-

vaintoja siitä, että aikuisvaikutukset ovat alkaneet näkyä pojilla, esimerkiksi henkse-

lifarkkuina ja muina aikuismaisina vaatteina. Suurimmaksi osaksi vaatteet ovat kuiten-

kin joustavia ja liikkumisen mahdollistavia. Vaatteista on tullut käytännöllisempiä, hel-

posti puettavia, helposti pestäviä, vettä hylkiviä ja mukavia lapselle sekä myös kasva-

tushenkilöstölle, sillä ne ovat käteviä pukea päälle. 
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10.1.2 Erot tyttöjen ja poikien pukeutumisen välillä 

 

Haastateltavilta kysyttiin, millaisia eroja näet pukeutumisessa tyttöjen ja poikien välillä. 

Yhden haastateltavan mukaan erot eivät välttämättä liity sukupuoleen. Voi olla yhtä 

lailla tyttö tai poika, jolle ei ole väliä mitä vaatteita on, ovatko ne puhtaita tai ovatko 

sukat “makkaralla”. Kyseessä on enemmän persoonallisuuskysymys. Lapset alkavat jo 

melko varhain hahmottaa mitkä ovat tyttöjen ja poikien värit ja vaatteet.  

 

Toisen haastateltavan mukaan tytöt välittävät pukeutumisestaan enemmän kuin pojat.  

No pojat ei näytä välittävän, jos ne vaatteet vähän repsottaa tai jos ne hel-
mat vähän hulmuaa sieltä takin alta, tytöt laittaa ne sillä lailla siistimmin 
jo lähtökohtaisesti. 

 

Hänen mukaan tytöillä on värikkäämpiä vaatteita kuin pojilla ja pojilla on tummempia 

vaatteita kuin tytöillä ja käyttävät farkkua tyttöjä enemmän. Tytöt käyttävät hameita, 

mekkoja ja tunikoita ja pojat puolestaan pitkähihaisia, huppareita, farkkuja ja college-

housuja. 

 

Kolmannen haastateltavan mukaan tyttöjen ja poikien pukeutumisessa on ehdottomasti 

eroja. Esimerkiksi ulkoiluhetkien aikana hän on huomannut, että pojilla on siniset ja 

vihreät vaatteet ja tytöillä punaiset ja muun väriset vaatteet. Värit ovat kuitenkin sekoit-

tuneet enemmän, jolloin esimerkiksi tyttö voi laittaa päälleen sinisen paidan. 

 

Neljännen haastateltavan mukaan tytöt ovat yleensä tarkempia vaatteistaan, mutta on 

myös joitakin poikia, joille vaatteet merkitsevät todella paljon.  

Et niille on tärkeetä, että ne on ekanakin hyviä, mukavia päällä ja sitten 
toisille jopa ne värit ja merkit merkitsee jotain. Myös noin pienet osaa esi-
tellä, et mitä on jotakin merkkivaatetta tai jotakin erityistä että. 

 

 
10.1.3 Musiikin ja musiikki-idoleiden näkyminen lasten pukeutumisessa 

 

Kysyimme, kuinka musiikki ja musiikki-idolit näkyvät lasten pukeutumisessa. Ensim-

mäisen haastateltavan mielestä musiikki ja musiikki-idolit näkyvät jonkun verran, mutta 

niitä enemmän näkyvät kuitenkin elokuviin ja tv-sarjoihin liittyvät aiheet ja hahmot.  
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Muiden haastateltavien mielestä musiikki ja musiikki-idolit näkyvät melko vähän, joil-

lakin lapsilla tosin on Robin- tai Hevisaurus-paitoja.  

 

 
10.1.4 Vanhempien suosikkien ja tyylin rooli lasten pukeutumisessa 

 

Kysyimme haastateltavilta myös, mikä on vanhempien suosikkien ja tyylin rooli heidän 

lastensa pukeutumisessa. Yhden haastateltavan mielestä vanhempien musiikkimaku 

näkyy selkeästi heidän lastensa pukeutumisessa, varsinkin vauvoilla. Bodyja ja sukkia 

voi koristaa vanhempien suosikkien logot. Myös isommilla lapsilla on joskus vaatteita, 

jotka kertovat vanhempien suosikeista. 

Muistan yheltä eskari-pojalta kysyin kerran, kun hänellä oli Ramones-
paita, että tykkäätkö tosta bändistä, et ootko kuunnellu ni vastaus oli: ei-
kun tää on iskän suosikkibändi, iskä osti tän paidan mulle. 

 

Vanhempien musiikkimaku näkyy heidän lastensa pukeutumisessa paljon jo senkin 

vuoksi, että vanhemmat pitkälti valitsevat lastensa vaatteet; harva antaa lapsen valita 

vaatteensa yksin. Joillakin tytöillä voi olla teinimäiset vaatteet, toisilla taas lapsenomai-

set ja käytännölliset. Haastateltavien mukaan lasten vaatetus kumpuaa siis pitkälti van-

hemmilta. 

 

Kaksi haastateltavista kertoi, että eivät tiedä vanhempien musiikkimakuja, ja heidän 

mielestään useimmilla vanhemmilla on hyvin tavallinen pukeutumistyyli.  

Mutta jos on vähän semmonen rokahtavampi ni korkeintaan ei näy siinä 
pukeutumisessa, mutta sitten saattaa näkyä niin, et lapsi saattaa tykätä jos-
tain mustasta väristä, mut ei sillä mustia vaatteita oo, et ihan tavalliset. 

 

 

10.1.5 Lasten musiikkimaun näkyminen heidän pukeutumisessaan 

 

Haastateltavilta kysyttiin, näkyykö lasten musiikkimaku heidän pukeutumisessaan. 

Haastateltavan mukaan lasten musiikkimaku keskittyy yksittäiseen artistiin. Lapsella 

voi nähdä yhden artistin fanipaidan, korun tai levyjä, laajemmalti musiikkiin liittyvät 

asiat eivät näy. 
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Yhden haastateltavan mukaan 5–6-vuotiailla ei ole vielä tarkkaa musiikkimakua, tyk-

käävät vähän kaikenlaisesta musiikista tai siitä mitä heille tarjotaan. 

Mut en mä tiiä näkyykö se niitten vaatteista. Jos se on idoli vaikka se Ro-
bin ja jos on Robin-paita. Tai esimerkiks yks tyttö puhuu Hevisauruksesta 
ja sillä on kyllä Hevisaurus-paita, et ehkä silleen. 

 

Toisen haastateltavan mukaan musiikkimaku ei näy lasten pukeutumisessa yksittäisiä 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Yksi haastateltavista kertoo, että ne lapset, jotka ovat 

tietoisia musiikki-idoleista, saattavat omistaa vaatteita sen mukaan mitä kuuntelevat. 

Lapset saattavat nähdä tietynlaisia vaatteita kaupassa tai lehtimainoksissa. 

 

 

10.1.6 Musiikki-idoleiden merkitys 5–6-vuotiaiden pukeutumiseen 

 

Haastateltavilta kysyttiin millainen merkitys musiikki-idoleilla on mielestäsi 5–6-

vuotiaiden pukeutumiseen. Haastateltavien mukaan musiikki-idolien merkitys on aika 

vähäistä lasten pukeutumisessa. Haastatellun mielestä artistin tyyliä ei oteta haltuun, ei 

imitoida tai kopioida, joka voi olla isompien lasten juttu. Vanhempien valinnat vaikut-

tavat lasten pukeutumiseen. 

 

Toinen haastateltava näkee vanhempien suhtautumisen vaikuttavan musiikki-idoliuden 

merkitykseen pukeutumisessa. Esimerkiksi ostetaanko Robinin levy tai vaatteita, jos 

lapsi haluaa. 

 

Kahden haastateltavan mukaan lapset ottavat paljon vaikutteita kavereilta ja isommilta 

sisaruksilta. Jos kaverilla on, esimerkiksi Robin-paita, niin se halutaan itsellekin. Haas-

tateltava kertoi, että lasten jutuissa esiintyy Robin ja muut suosikit. Lapsista on hienoa 

laittaa päälleen Robin-paita.  

Se vaikuttaa paljon, että varsinkin sit isommilla, jotka osaa jo vähän ver-
tailla ni kyl ne rupee miettii mitä kaverilla on päällä ja huomaa sen ja ehkä 
sitte haluaa jotain samaa. 
 

Haastateltavan mukaan lapset alkavat poimimaan vaikutteita, kun idolit ovat mukana 

elämässä. 

 

 



34 
 

10.2 Lasten haastattelut 

 

Haastattelimme yhteensä 16 5–6-vuotiasta lasta. Haastateltavista kahdeksan on poikia ja 

kahdeksan on tyttöjä. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää lasten suosikkilaulajia ja 

lasten pukeutumiseen liittyviä mieltymyksiä. Tarkastelimme lasten haastattelujen perus-

teella myös millaisia eroja on tyttöjen ja poikien pukeutumismieltymysten välillä. Haas-

tatteluissa käytimme osaan kysymyksistä havainnollistamisen apuna vaatekuvakollaase-

ja (Liite 1). Kuvakollaaseihin keräsimme vaatekuvia sekä perusvaatteista että fanivaat-

teista. Valitsimme haastatteluihin vapaaehtoisia lapsia, joiden vanhemmilta oli lupa 

haastatteluun osallistumiseen. Haastattelut toteutimme päiväkodin tiloissa, välillä jou-

duimme haastattelemaan käytävällä, jotka ovat läpikulkutiloja, joten häiriöitä esiintyi. 

 

Lasten suosikkilaulajiksi nousivat Robin, Antti Tuisku, JVG ja Isac Elliot. Robinin suo-

sikkilaulajakseen nimesi neljä poikaa ja kolme tyttöä. Antti Tuiskun mainitsi kolme 

poikaa ja kaksi tyttöä. JVG:n mainitsi kolme poikaa ja Isac Elliotin nimesi kaksi poikaa. 

Lisäksi Nikke Ankaran nimesi yksi poika, Cheek:n mainitsi yksi poika, Elastisen mai-

nitsi yksi poika, Benjaminin nimesi yksi poika ja Stigin mainitsi yksi poika. Sannista 

tykkäsi yksi tyttö, Hevisauruksen nimesi yksi tyttö ja Anna Puun mainitsi yksi tyttö. 

Kaksi poikaa ja neljä tyttöä ei osannut nimetä suosikkilaulajaa. (KUVIO 1) 

 

 

KUVIO 1. Lasten suosikkilaulajat 
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Neljällä haastateltavista on fanivaatteita. Kahdella tytöllä on Hevisaurus-paita ja kahdel-

la pojalla on Robin-paita. Kahdellatoista haastateltavista ei ole fanivaatteita. (KUVIO 2) 

 

 

KUVIO 2. Onko sinulla fanivaatteita? 

 

Kuusi haastatelluista pojista saa itse valita mitä pukee päälleen aamuisin. Seitsemän 

tyttöä saa valita mitä pukee päälleen. Kaksi poikaa ja yksi tyttö eivät saa itse valita mitä 

pukevat päälleen. ( KUVIO 3) 

 

 

KUVIO 3. Vaatteiden valinta 
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Haastateltavilta lapsilta kysyimme tykkääkö enemmän perusvaatteista vai fanivaatteista. 

Yksi poika ja viisi tyttöä kertoivat tykkäävänsä enemmän perusvaatteista. Seistämän 

poikaa ja kaksi tyttöä sanoi pitävänsä enemmän fanivaatteista. Yksi tyttö ei osannut 

sanoa kummista pitää enemmän. (KUVIO 4) 

 

 

KUVIO 4. Perusvaatteet vai fanivaatteet? 

 

Haastateltavia lapsia pyydettiin valitsemaan vaatekuvakollaaseista vaatteet, jotka he 

haluaisivat itselleen. Kuvista sai valita useita vaatteita. Neljä tyttöä valitsi vaaleanpunai-

sen perhoshupparin. Kolme tyttöä valitsi valkean pitkähihaisen ja farkut. Viisi tyttöä 

valitsi vaaleansinisen mekon. Kaksi poikaa valitsi sinisen hupparin. Yksi poika valitsi 

valkean kauluspaidan ja vaaleat farkut. Yksi tyttö ja yksi poika valitsi Hevisaurus t-

paidan. Yksi tyttö ja kolme poikaa valitsi Robin-sukat. Kolme poikaa valitsi Robin-

pipon. Yksi tyttö ja viisi poikaa valitsi Antti Tuisku t-paidan. Yksi tyttö ja kolme poikaa 

valitsi Elastinen t-paidan. Kolme poikaa valitsi Cheek t-paidan. Kaksi tyttöä ja kaksi 

poikaa valitsi Robin t-paidan. (KUVIO 5) 
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KUVIO 5. Mieluisimmat vaatteet 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

11.1 Johtopäätökset 

 

Päivähoidon ammattilaisten haastattelujen tuloksista ilmenee, että erilaiset trendit näky-

vät lasten pukeutumisessa. Ekologisuus näkyy vaatevalinnoissa. Lapsille on tullut yhä 

enemmän omia tuotemerkkejä. Suosittujen lastenvaatteiden hankkiminen on tehty hel-

pommaksi, esimerkiksi lastenvaatekutsujen avulla. Lasten vaatteisiin saatetaan olla ny-

kypäivänä valmiita panostamaan rahallisesti enemmän kuin aikaisemmin. Myös niiden 

hankkimiseen ja valintaan saatetaan käyttää enemmän aikaa.  

 

Myös Niskasen ja Venäläisen (2012) tutkimuksesta käy ilmi, että lasten pukeutuminen 

tänä päivänä pääsääntöisesti asiallista ja muotitietoista. Lasten vaatteet ovat puhtaita ja 

käytännöllisiä. Valtaosa lapsista pukeutuu muodin mukaisesti. 

 

Nettikauppojen yleistyttyä vaatteiden hankinta on entistä kätevämpää ja tarjonta laa-

jempaa. Vaatteiden hankinta ei ole enää sidottuna kauppojen aukioloaikoihin. Olemme 

sitä mieltä, että perheiden sosioekonominen asema vaikuttaa myös lasten vaatteiden 

ostopaikkoihin ja siihen, kuinka paljon rahaa niihin käytetään. 

 

Joillakin vanhemmilla on huono ymmärrys säänmukaiseen pukeutumiseen ja vaatteet 

voivat olla epäkäytännöllisiä. Lasten pukeutumisessa on entistä enemmän nähtävissä 

ääri-ilmiöitä, kuten teinimäisyyttä ja epäkäytännöllisyyttä. Tarjolla kuitenkin on käy-

tännöllisiä, mukavia, helposti pestäviä, vettä hylkiviä ja helposti puettavia vaatteita. 

Mielestämme jotkin vanhemmat saattavat tuoda lapsen liian vähissä vaatteissa päivähoi-

toon tai lapselle ei ole varattu tarpeeksi vaihtovaatteita mukaan. Esimerkiksi lapsella ei 

saata olla talvella toppahaalarin alle tarpeeksi välikerroksia. Joillekin vanhemmille vaat-

teen ulkonäkö on sen käytännöllisyyttä tärkeämpää. Kaikki vanhemmat eivät ehkä tule 

edes ajatelleeksi mihin kaikkeen toimintaan vaatteiden tulisi päivähoidossa sopia.  

 

Tyttöjen ja poikien pukeutumisen välillä on tutkimustulostemme mukaan havaittavissa 

eroja, mutta ne eivät ole enää yhtä selviä kuin aikaisemmin. Perinteiset tyttöjen ja poi-

kien värit ovat sekoittuneet, rajat tyttöjen ja poikien värien välillä ovat alkaneet häilyä. 
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Vaatteista on tullut mielestämme enemmän sukupuolineutraaleja. Tosin vaatetarjonta 

vaikuttaa pukeutumiseen. Tarjonnassa on nähtävissä tyttöjen ja poikien vaatteet. Tytöil-

le on edelleen tarjolla enemmän hempeitä sävyjä, kun taas pojille tummempia sävyjä. 

Sukupuolisensitiivisyydestä puhutaan paljon nykypäivänä. Voisiko tulevaisuudessa tyt-

töjen ja poikien vaatteet olla historiaa? 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että yleisesti ottaen tytöt ovat tarkempia vaatteistaan ja siitä, 

miten ne ovat päällä. Tytöille on tärkeää, että vaatteet ovat puhtaita. Poikia puolestaan ei 

tunnu haittaavan vaikka vaatteet olisivatkin hieman likaiset. 

 

Tutkimustulostemme mukaan musiikki ja musiikki-idolit näkyvät lasten pukeutumisessa 

jonkun verran. Enemmän lasten pukeutumisessa näkyvät elokuviin ja tv-sarjoihin liitty-

vät aiheet ja hahmot. Lapsille suunnattujen elokuvien pohjalta luodaan paljon erilaisia 

oheistuotteita. Elokuva-aiheisia vaatteita myydään usein monissa päivittäistavara- ja 

vaatekaupoissa, jolloin ne ovat helposti saatavilla. Musiikkiaiheiset vaatteet eivät ole 

yhtä helposti saatavilla. Joidenkin artistien, kuten Robinin, fanivaatteita on myös saata-

villa päivittäistavara-, ja vaatekaupoissa, joka selittää miksi Robinin fanivaatteita on 

lapsilla enemmän nähtävillä kuin joidenkin muiden artistien. 

 

Lasten vaatetus kumpuaa pitkälti vanhemmilta. Vanhemmat yleensä pukevat lapsensa 

vaatteisiin, jotka miellyttävät heidän silmäänsä. Haastattelutulostemme mukaan van-

hempien omat suosikit ja tyyli näkyy heidän lastensa pukeutumisessa. Esimerkiksi rok-

karivanhempien lapsi saattaa myös ilmentää vanhempien musiikkimakua pukeutumisen 

kautta, vaikka lapsi ei itse kuuntelisikaan rock-musiikkia. Jos lapsi saisi itse valita vaat-

teensa, valitsisiko hän rock-henkiset vaatteet?  

 

5–6-vuotiailla musiikkimaku keskittyy yksittäisiin artisteihin, jolloin musiikkiin liittyvät 

asiat eivät laajemmalti näy. Lapsilla voi olla suosikkiartistiensa paitoja, levyjä tai koru-

ja. Tutkimuksemme mukaan, ne lapset jotka tiedostavat musiikki-idoleita, saattavat pu-

keutua heidän tyylin mukaan. Kanssaihmiset ja tunne kuulumisesta johonkin ryhmään 

ovat tärkeitä kaikille kaikissa elämänvaiheissa. Ihminen haluaa tulla hyväksytyksi ja 

oppia sosiaalisten vaatimusten mukaisen käytöksen. (Karling ym. 2008, 70.) Pohdimme, 

että kaikki lapset eivät ole tietoisia musiikki-idoleista tai vastaavasti matkivat toisilta 

lapsilta suosikkilaulajia, vaikka eivät oikeasti edes tiedä kyseistä laulajaa.  
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Lasten musiikkimaku alkaa muotoutua vasta myöhemmällä iällä, jolloin vaikutteita ote-

taan vielä enemmän kavereilta ja sisaruksilta. Pienet lapset kuuntelevat yleensä sitä mitä 

heille tarjotaan. Isommilla lapsilla on enemmän mahdollisuuksia ja kykyjä vaikuttaa 

siihen mitä kuuntelevat. Näin myös musiikkimaku muotoutuu enemmän vasta alakou-

luikäisenä.  

 

Nykypäivän lapset ovat erittäin taitavia käyttämään Internetiä. Lapset osaavat etsiä esi-

merkiksi YouTubesta musiikkivideoita. YouTubea selaillessa lapset voivat löytää laula-

jia joita ei ole aikaisemmin kuullutkaan. Myös laulajan useampien kappaleiden kuuntelu 

voi lisätä fanitusta artistia kohtaan. YouTuben avulla lapset ovat tietoisempia laulajien 

tyylistä, sillä musiikkivideolta lapset näkevät miltä laulaja näyttää. 

 

Tutkimustuloksemme näyttävät, että musiikki-idoleiden merkitys on melko vähäistä 

lasten pukeutumisessa. Lapset ottavat vaikutteita enemmän kavereilta ja sisaruksilta. 

Musiikki-idolit voivat kuitenkin näkyä tätä kautta. Esimerkiksi jos kavereilla tai sisa-

ruksilla on Robin-paita, voi lapsi itsekin haluta samanlaisen. Mielestämme myös van-

hemmat vaikuttavat paljon lasten pukeutumiseen. Loppukädessä vanhemmat päättävät 

mitä lapsi pukee päälleen ja ostavatko he lapsilleen fanivaatteita. Vanhempien suhtau-

tuminen lapsen fanittamaan artistiin vaikuttaa ostetaanko lapselle fanivaatteita. Jos van-

hemmat pitävät lapsen idolia hyvänä esikuvana, saattavat he myös mieluummin ostaa 

fanivaatteita lapselle. Samoin voi käydä, jos vanhemmalla ja lapsella on yhteinen idoli. 

 

Tuloksistamme ilmenee, että lasten suosikkilaulajia ovat ajankohtaisesti pinnalla olevat 

artistit ja bändit. Lasten suosikkilaulajat ovat nuorten suosiossa olevia, kuten Robin, 

Antti Tuisku, JVG ja Isac Elliot. Lasten suosikkilaulajiin listautuu vain yksi lapsille 

suunnattu yhtye, Hevisaurus. Sen mainitsi yksi tyttö. Lasten suosikkilaulajat ovat vuo-

sien kuluessa muuttuneet enemmän nuorisomusiikin suuntaan, eivätkä lapset näytä enää 

suosivan lastenmusiikkia. Puolet haastatelluista tytöistä ja neljännes haastatelluista po-

jista eivät osaa nimetä suosikkilaulajaansa. 

 

Poikien suosikit ovat miesartisteja. Ajattelimme, että poikien voi olla helpompi samais-

tua samaa sukupuolta olevaan idoliin. Tyttöjen suosikit jakautuvat tasan mies- ja naisar-

tistien välillä.  
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Tutkimustuloksemme antavat ymmärtää, että pojat ovat kiinnostuneempia tai tietoisem-

pia ajankohtaisista muusikoista. Pojat osaavat nimetä useampia suosikkeja kuin tytöt.  

 

Tutkimuksestamme näkyy, että suurimmalla osalla haastatelluista lapsista ei ole fa-

nivaatteita. Lapsista suurin osa kuitenkin kertoo pitävänsä enemmän fanivaatteista kuin 

perusvaatteista. Lapsista yhtä monella tytöllä ja pojalla on olemassa fanivaatteita. Pojis-

ta yli puolet tykkäsi enemmän fanivaatteista kuin perusvaatteista. Tytöistä puolestaan 

yli puolet tykkäsi perusvaatteista. Tuloksistamme voidaan siis päätellä että pojat tyk-

käävät tyttöjä enemmän fanivaatteista. 

 

Vaatekuvakollaasista suurin osa tytöistä valitsi perusvaatteita eli perhoshupparin valitsi 

puolet tytöistä, valkean t-paidan ja farkut valitsivat vähän alle puolet ja mekon vähän yli 

puolet. Yksittäiset tytöt valitsivat Hevisaurus-paidan, Robin-sukat ja Elastinen-paidan. 

Neljännes tytöistä valitsi Robin-paidan.  

 

Pojat valitsivat vaatekuvakollaasista eniten fanivaatteita. Vähän yli puolet valitsi Antti 

Tuisku-paidan. Vähän alle puolet valitsi Robin-sukat, Elastinen-paidan ja Cheek-paidan. 

Neljännes pojista valitsi Robin-paidan. Yksittäinen poika valitsi Hevisaurus-paidan. 

Perusvaatteista neljännes pojista valitsi sinisen hupparin ja yksi poika valitsi kaulus-

paidan. 

 

Vaatekuvakollaasien valinnat tukivat aikaisempaa tulosta siitä, että tytöt tykkäävät 

enemmän perusvaatteista ja pojat puolestaan fanivaatteista. Tuloksista nousi esiin myös 

yllätyksiä. Cheek-paidan halusi useampi pojista, kuin ketkä luokittelivat Cheekin suo-

sikkilaulajakseen. Tämä voi johtua siitä, että kuvakollaasit palauttivat Cheekin lasten 

mieleen. Cheekin pitämä pitkä tauko on voinut saada lapset unohtamaan hänet.  

 

Suurin osa haastatelluista lapsista saa valita mitä vaatteita pukee päälleen aamuisin. 

Vain muutaman lapsen vanhemmat valitsevat lapsen vaatteet. Lapset totesivat, että van-

hemmat valitsevat säänmukaiset ulkovaatteet. Voi olla, että vanhempi on läsnä lapsen 

valitessa vaatteitaan ja voi näin ollen hieman ohjailla valintaa. Lapsilla tulee kuitenkin 

tunne, että he saavat aivan itse valita.  

 



42 
 

Niskasen ja Venäläisen (2012) tutkimustuloksissa nousi myös selkeästi esiin lasten oma 

tahto pukeutumisen suhteen. Suurin osa lapsista sai itse valita ostettavat vaatteet kau-

pasta. Lapsi saa ilmaista oman mielipiteensä vaate valinnoista mutta viime kädessä van-

hempi kuitenkin tekee päätöksen. 

 

Vanhempien musiikkimaulla ja kiinnostuksella musiikkiin on merkitystä lapsen musiik-

kimaun muokkautumiseen. Lapset kuuntelevat paljon vanhempien kuuntelemaa musiik-

kia esimerkiksi kotona ja autossa. Onko niillä lapsilla, jotka ovat käyneet eri konserteis-

sa useampia suosikkeja kuin niillä lapsilla, jotka eivät ole konserteissa käyneet? Isom-

pien sisarusten sekä kavereiden musiikkimaku vaikuttaa myös paljon, sillä heiltä otetaan 

vaikutteita.  

 

 

11.2 Pohdintaa 

 

Opinnäytetyöprosessi oli meille molemmille uusi kokemus, sillä kumpikaan meistä ei 

ollut tehnyt aikaisemmin vastaavaa. Opintojen aikana teimme useita kirjallisia töitä, 

mutta laajuudeltaan ne eivät olleet lähelläkään opinnäytetyön tasoa. Olemme molemmat 

lukiopohjaisia, joten lopputyön tekemisestä ei ole aikaisempaa kokemusta. Opinnäyte-

työprosessi vaikutti aluksi todella haastavalta, työläältä ja pelottavalta. Tuntui, ettei 

tiennyt, missä vaiheessa mitäkin tehdään.  

 

Aiheen valinta tuotti päänvaivaa, sillä halusimme tehdä jotain omaperäistä ja itseämme 

kiinnostavaa. Emme halunneet tehdä tutkimusta aiheesta, jota on jo aiemmin tutkittu. 

Meitä myös pelotti, kuinka saamme työstä tarpeeksi laajan, mutta aiheessa pysyvän. 

Aluksi aiheen rajauksessa oli hankaluuksia. Tarkastelukohteeksi aioimme ottaa liian 

monta asiaa, jolloin opinnäytetyö olisi paisunut liian laajaksi tai jäänyt sisällöltään sup-

peaksi. Alussa oli hankalaa hahmottaa, kuinka laajasti käsitteet tuli avata. Opinnäyte-

työmme sisältö alkoi hahmottua paremmin vasta, kun meillä oli enemmän aineistoa. 

Koimme tutkimuspainotteisen opinnäytetyön olevan meille mielekkäämpi vaihtoehto. 

Aluksi suunnittelimme kehittämispainotteista opinnäytetyötä, mutta koimme sen meille 

liian haastavaksi, sillä emme löytäneet sopivaa kehittämisaihetta.  
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Opinnäytetyöprosessin aikana aloimme huomaamattamme kiinnittää entistä enemmän 

huomiota lasten pukeutumiseen. Työskentelyn aikana reflektoimme paljon näkemääm-

me ja kokemaamme ja pohdimme vastauksia kysymyksiimme.  

 

Mielestämme oli hyvä, että opinnäytetyöprosessi oli jaksotettu pitkälle aikavälille. 

Opinnäytetyön tekemiselle jäi aikaa 1,5 vuotta, jolloin pystyimme tekemään työtämme 

omassa tahdissa ilman kiirettä. Meillä oli useita viikkoja, jolloin emme tehneet opinnäy-

tetyötä ollenkaan ja vastaavasti viikkoja, jolloin teimme todella paljon. Motivaatio säi-

lyi, sillä opinnäytetyön tekeminen ei ollut jatkuvaa puurtamista, vaan välillä pystyi ot-

tamaan etäisyyttä aiheeseen.  

 

Olemme tyytyväisiä, kun pystyimme luomaan uutta tietoa. Opinnäytetyömme voi mah-

dollisesti auttaa tulevaisuudessa muita lopputyön tekijöitä. Jatkotutkimusehdotuksena 

olisi tutkia aihetta laajemmin tai laajentaa vanhempiin ikäryhmiin. Laajemmassa otan-

nassa tulokset saattaisivat olla täysin erilaisia tai vastaavasti osoittaa samaa tulosta tut-

kimuksemme kanssa. Vanhemmissa ikäryhmissä puolestaan musiikki-idolien merkitys 

pukeutumiseen voi olla huomattavampaa kuin pienemmissä ikäryhmissä, sillä isommilla 

lapsilla on enemmän vaikutusvaltaa valita vaatteet ja he ottavat enemmän vaikutteita 

muilta ihmisiltä. 

 

Ammatillista kasvua on tapahtunut opinnäytetyöprosessimme aikana paljon. Ammatilli-

sen kasvun tavoitteeksi asetimme tietoisuuden lisäämisen varhaiskasvatuksesta ja siihen 

liittyvistä teemoista. Valmiutemme työelämään ovat vahvistuneet opinnäytetyöprosessin 

aikana. Tiedonhankintataidot ovat myös kehittyneet entistä paremmiksi. Sosiaalialan 

eettiset periaatteet ohjaavat sosiaalialan ammattilaista työelämässä, mutta ne ohjasivat 

meitä myös opinnäytetyöprosessin aikana. Meidän tuli pitää huolta muun muassa siitä, 

ettei aineistomme päädy ulkopuolisille ja, että kunnioitamme haastateltavien yksityi-

syyttä.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana olemme harjoitelleet muuntautumaan tilanteiden mukai-

sesti. Kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan, vaan joskus on tehtävä nopeita ratkai-

suja, kuinka toimia. Sosiaalialalla eteen saattaa tulla tilanteita, joihin ei ole osannut va-

rautua, ja on osattava toimia nopeasti. 
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Aiheemme voi innostaa päivähoidon ammattilaisia huomioimaan pukeutumisen myös 

pedagogiikassa. Lasten kanssa voi keskustella aiheesta, esimerkiksi aamupiirissä tai 

muun toiminnan lomassa. Kuinka talvella täytyy pukeutua? Entä kesällä? Opinnäyte-

työmme voi myös innostaa päivähoidon ammattilaisia erilaisten pukeutumisen teema-

päivien ideointiin. 

 

Haluamme kiittää yhteistyöpäiväkotiamme, joka mahdollisti opinnäytetyön tekemisen. 

Yhteistyömme sujui mallikkaasti. Haluamme kiittää myös opinnäytetyömme ohjaavaa 

opettajaa, jolta saimme arvokkaita neuvoja opinnäytetyön toteuttamiseen. 
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LIITTEET 

 

Liite 1.Vaatekuvakollaasi 
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Liite 2. Lupa-anomus huoltajille 

 

 

Tervehdys kotiväki 
 
 
Olemme sosionomi-opiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulusta Pieksämäeltä. 
Opintomme ovat edenneet opinnäytetyövaiheeseen. Opinnäytetyössämme tut-
kimme, miten musiikki-idolit näkyvät lasten pukeutumisessa. Tarkoituksenamme 
on haastatella lapsia heidän lempiartisteistaan ja pukeutumisesta. 
 
Henkilötietojen ja arkaluonteisten asioiden käsittelystä määrätään laissa (Henki-
lötietolaki 1999/523). Haastattelutilanteet nauhoitetaan. Haastattelumateriaali 
hävitetään heti kun tiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai 
sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi. Opinnäytetyössämme nouda-
tamme ehdotonta salassapitovelvollisuutta. Lasten nimiä tai muita tietoja emme 
mainitse missään. 
 
Pyydämme teiltä lupaa lapsenne osallistua haastatteluun. Jos haluatte lisätietoa 
tai jokin asia askarruttaa mieltänne, vastaamme mielellämme kysymyksiinne. 
 

Ystävällisin terveisin, 

Iina Mattila    Sanna Happonen 
puh. 040 54XXXX  puh. 040 56XXXX 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Valitkaa vaihtoehdoista teille sopivin ja merkitkää se X -merkillä. 
Lapsen nimi: ____________________________ 
_____ Lapseni saa osallistua 
_____ En halua lapseni osallistuvan 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys: 
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Liite 3. Teemahaastattelurunko.  

 

 

Työntekijät  

 

1. Miten näet lasten pukeutumisen muuttuneen työurasi aikana? 

2. Millaisia eroja näet tyttöjen ja poikien pukeutumisen välillä? (näkyykö tyypilli-

siä eroja, esim. tytöt ovat tarkempia siitä mitä pukevat ylleen? tms.) 

3. Millä tavalla musiikki ja musiikki-idolit näkyvät pukeutumisessa?  

4. Näkyykö lasten vaatteista ja tyylistä heidän musiikkimakunsa? Millä tavalla?  

5. Millainen rooli vanhempien suosikeilla ja tyylillä on heidän lastensa pukeutumi-

seen?  

6. Millainen merkitys musiikki-idoleilla on mielestäsi 5–6-vuotiaiden pukeutumi-

seen?  

 

Lapset: 

 

1. Ketkä/ mitkä ovat sinun suosikkilaulajia tai bändejä? 

2. Onko sinulla jonkun/joidenkin laulajien/bändien paitoja tai muita vaatteita? 

3. Saatko itse valita vaatteesi?  

4. Pidätkö enemmän fanivaatteista vai perusvaatteista?  

5. Mitkä vaatteet valitsisit itsellesi? 


	1 JOHDANTO
	2 TUTKIMUKSEN TIETOPERUSTA
	3 LAPSUUDEN HISTORIA JA KEHITYSTEHTÄVÄT
	4 VARHAISKASVATUS
	5 MUSIIKKI
	6 PUKEUTUMINEN
	7 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET
	8 TUTKIMUSTEHTÄVÄT
	9 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
	10 TUTKIMUSTULOKSET
	11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
	LÄHTEET
	LIITTEET



