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Johdanto 

Maahanmuuttajien osuus maamme väestöstä lisääntyy jatkuvasti. Tämä muutos näkyy 

myös varhaiskasvatuksessa.  Ulkomaalaistaustaisten määrä ylitti 400 000 rajan jo vuo-

den 2018 lopussa. Se on noin seitsemän prosenttia koko väestöstä. Ensimmäisen pol-

ven eli ulkomailla syntyneitä ulkomaalaistaustaisia oli 335 414 ja toisen polven eli Suo-

messa syntyneitä oli 67 205. Ulkomaalaistaustaisten määrä on kaksinkertaistunut kym-

menessä vuodessa. Arvioiden mukaan määrä kasvaa jatkossa (Väestörakenne.) 

Kielten ja kulttuurien moninaisuus on rikkaus, mutta myös haaste. Haasteen siitä tekee 

yhteisen kielen puute sekä kulttuuriset erot. Tähän haasteeseen on varhaiskasvatuksen 

vastattava. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja koko elämänmittaiselle oppimiselle ja 

asenteille. Varhaiskasvatus tukee maahanmuuttajataustaisen perheen kotoutumista 

Suomeen, suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Joissakin kaupungeissa tähän haasteeseen on, vastattu palkkaamalla kieli- ja kulttuu-

riopettajia/- koordinaattoreita. He ovat kasvatusalan ammattilaisia. Heidän työnsä on aut-

taa ja tukea lasten osallisuutta ryhmässä tukien heidän suomen kielen taitoaan. Samalla 

he myös auttavat ja tukevat ryhmän kasvattajia työssään kielellisesti ja kulttuurisesti mo-

ninaisten lasten kanssa. 

 Espoossa maahanmuuttajataustaisten lasten määrää kasvaa vauhdilla. Yli 20 prosen-

tilla lapsista äidinkieli on muu kuin suomi.  Monissa päiväkodeissa yli 60 prosenttia lap-

sista on vieraskielisiä (Varhaiskasvatus on ratkaisu kotoutumiseen – pulmana riittämätön 

rahoitus 2019.)  

 Espoo on palkannut vuonna 2018 36 resurssiopettajaa kieli- ja kulttuuriopettajiksi (Var-

haiskasvatus on ratkaisu kotoutumiseen – pulmana riittämätön rahoitus. 2019.) ”He työs-

kentelevät lapsiryhmissä ja edistävät kieli- ja kulttuurikasvatusta tukevien työtapojen ja 

menetelmien hyödyntämistä. Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmaa käytetään kieli- ja 

kulttuuriopettajan ja henkilöstön yhteisenä toiminnan suunnittelun ja arvioinnin väli-

neenä” (Espoon varhaiskasvatussuunnitelma.)  

Osallisuus on nostettu tärkeäksi teemaksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

vuonna 2018, ja näin ollen sen tulee näkyä myös käytännön varhaiskasvatuksessa. 

Osallisuus on laaja ja monipuolinen käsite. Esittelen sitä myöhemmin opinnäytetyössäni. 
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Haluan opinnäytetyössäni yhdistää nämä kaksi tärkeää varhaiskasvatuksen teemaa, 

osallisuuden sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuden. Opinnäytetyössäni perehdyn Espoon 

varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajien työnkuvaan. Työnkuvaan liittyen selvitän 

myös heidän yhteistyöverkostojaan. Opinnäytetyössäni lisäksi tutkin, kuinka varhaiskas-

vatuksen kieli- ja kulttuuriopettajat työssään tukevat ja edistävät lasten osallisuutta.  Kult-

tuureiden ja kielien moninaisuus on varhaiskasvatuksessa yleistä. Kuinka tämä näkyy 

käytännössä kieli- ja kulttuuriopettajien työssä sekä lapsiryhmissä käytännössä? Nämä 

asiat selviävät myös opinnäytetyöstäni. Teen opinnäytetyöni laadullisen tutkimuksen pe-

riaatteita noudattaen. Haastattelen Espoon varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopetta-

jia. 

 Opinnäytetyön aiheena tämä on kiinnostava ja ajankohtainen. Monikielisten ja -kulttuu-

risten lasten määrä kasvaa maassamme jatkuvasti. Tämä lisää kieli- ja kulttuuritietoisuu-

den tarvetta. Tähän tarpeeseen varhaiskasvatuksen on vastattava. On tärkeää ymmär-

tää ja tiedostaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden merkitys lasten ja perheiden kotoutu-

miselle.  Tämä asia on tiedostettu yhteiskunnan tasolla ja nykyisin järjestetään koulutusta 

kieli- ja kulttuuritietoisuudesta. Myös kirjallisuutta aiheesta on julkaistu kasvattajille. 

Oleellista on tiedostaa myös, että kieli- ja kulttuuritietoisuus, tieto kielten ja kulttuurien 

moninaisuudesta ja sen huomioiminen, varhaiskasvatuksessa koskettaa kaikkia, myös 

täysin suomenkielisiä lapsia ja aikuisia. Lasten osallisuus ja sen edistämisen menetelmät 

koskettavat myös kaikkia varhaiskasvattajia. Opinnäytetyön aiheeni koskettaa näin ollen 

koko varhaiskasvatuksen kenttää koko yhteiskunnan laajuisesti. 

. 
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1 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon pedagogisesti painottunut koko-

naisuus. Pedagogiikka on läsnä kaikessa toiminnassa koko ajan. Pedagogiikalla tarkoi-

tetaan ammatillisesti johdettua sekä ammattilaisten toteuttamaa tavoitteellista ja suunni-

telmallista toimintaa. Pedagogiikkaa ohjaavat arvot ja, se perustuu teoreettiseen tietoon 

(Ahonen & Roos 2019: 11-12.) 

Varhaiskasvatusta toteutetaan monissa toimintaympäristöissä. Näitä ovat muun muassa 

päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit perhepäivähoitajat sekä avoin varhaiskasvatus. Toi-

mintaa ohjaavat lait ja asetukset. Varhaiskasvatus pohjaa varhaiskasvatuksen perustei-

siin sekä lasten yksilöllisiin varhaiskasvatussuunnitelmiin. Varhaiskasvatus on osa elin-

ikäistä oppimisen polkua. Silloin luodaan pohja kaikelle oppimiselle. Varhaiskasvatuk-

sessa tulee huomioida monimuotoiset perheet. Kaikki perheet ovat tasa-arvoisia (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.) 

Varhaiskasvatuslaki antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasva-

tukseen. Se edistää yhdenvertaisuutta sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa 

yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuk-

sellista taustaa. Tämä arvoperusta pohjautuu YK:n lasten oikeuksien sopimukseen (Var-

haiskasvatuslaki 540/2018 §3.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan jokaisella lapsella on oikeus tulla 

kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä. Varhaiskasvatuksessa 

ei saa hyväksyä kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa missään muodossa. Kasvattajien 

vastuulla on luoda kaikkia kunnioittava ja toiset huomioonottava turvallinen toimintaym-

päristö (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.) 

1.1 Maahanmuuttajataustaiset perheet varhaiskasvatuksessa 

 Maahanmuuttajataustaiset perheet varhaiskasvatuksessa tulee nähdä rikkautena, jotka 

rikastuttavat kulttuuriamme ja kieltämme. Lapset oppivat jo pienestä lähtien elämän mo-

ninaisuuden ja sen hyväksymisen. Kaikki olemme erilaisia, mutta samanarvoisia. Var-
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haiskasvatus kasvattaa lapsia ihmisyyteen.  Kasvattajien tulee kannustaa lapsia oikeu-

denmukaisuuteen, rehellisyyteen ja tasa-arvoiseen käytökseen kaikkialla. Lapset huo-

maavat ihmisten erilaisuuden ja sen käsittelyssä varhaiskasvattajat ovat esimerkkeinä. 

Mallioppiminen on varhaiskasvatusikäisille luontevin tapa oppia. 

Maahanmuuttajataustaiset perheet ovat heterogeeninen joukko. He ovat kaikki erilaisia, 

eri lähtökohdasta ja syystä tulleita ja niin heidät tulee huomioida yksilöllisesti. Syitä muut-

toon ovat muun muassa työperäinen maahanmuutto perheenyhdistäminen, turvapaikan-

hakeminen sekä pakolaisuus (Hartonen &Rissanen 2018: 25.) Yhteistyössä perheiden 

kanssa tulee huomioida ammatillisuus, avoimuus ja kunnioitus toisiaan kohtaan.  Kas-

vatusnäkemykset voivat olla hyvin erilaisia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

korostetaan ammatillisuutta ja avointa suhtautumista erilaisiin perheisiin sekä perheiden 

erilaisiin kieliin, kulttuureihin ja katsomuksiin. Kasvattajien tulee kunnioittaa myös per-

heen kasvatusnäkemyksiä. Tämä luo edellytyksiä hyvälle yhteistyölle (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2018.) Maahanmuuttajataustaiset perheet tarvitsevat konkreet-

tista ja käytännönläheistä tietoa suomalaisesta varhaiskasvatuksesta ja päiväkodin toi-

mintatavoista. 

Suomessa tulisi tutkimuksen perusteella lisätä ja hyödyntää vanhempien osallisuutta 

varhaiskasvatuksessa. Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vanhempien mu-

kanaolo parantaa päiväkodin viihtyisyyttä sekä lapsen hyvinvointia ja oppimisvalmiuksia. 

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset vanhemmat olivat hyvin kiinnostuneita 

lastensa oppimisesta ja yhteistyöstä kasvattajien kanssa. Esimerkiksi lasten äitien kielen 

ja kulttuurin oppimista sekä suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymistä voisi olla hyvä 

tukea samanaikaisesti lapsen kanssa (Sevcan Hakyemez-Paul 2019.)  
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2 Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus 

 Varhaiskasvatuksen tehtävä on antaa valmiuksia kasvaa ja kehittyä kielellisesti ja kult-

tuurisesti moninaisessa yhteiskunnassa.  Myönteinen suhde erilaisiin kulttuureihin ja kie-

liin syntyy jo hyvin nuorena. Varhaiskasvattajilla ja varhaiskasvatuksella on suuri merki-

tys tukea tätä myönteistä kehitystä. Varhaiskasvatus vahvistaa lasten kasvamista yhtei-

sönsä jäseniksi. Kasvattajat tutustuttavat lapset eri kieliin ja kulttuureihin Valtakulttuuri 

näyttäytyy lapsille monin tavoin, esimerkiksi satujen ja leikkien muodossa. Kulttuuriset 

arvot välittyvät automaattisesti vaadittavassa käytöksessä sekä suhtautumistavoissa 

että sosiaalisissa suhteissa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018.) 

Kieli- ja kulttuuritietoisuudella varhaiskasvatuksessa on myönteinen merkitys lapsen ke-

hitykselle. Lapsi oppii arvostamaan omaa, vanhaa tuttua sekä sietämään uutta ja eri-

laista. Lasten valmiudet toimia eettisesti oikein konfliktitilanteissa kasvavat sekä hänen 

identiteettinsä rakentuu (Gyekye & Lamminmäki- Vartia 2017: 106.) 

Interkulttuurikasvatus on enemmistöjen ja vähemmistöjen kasvatusta. Enemmistö oppii 

erilaisuuden hyväksyntää ja vähemmistöt oppivat tietoja ja taitoja, joita tarvitsevat enem-

mistökulttuurissa elämiseen. Lapset oppivat jo pienenä, mihin ryhmään kuuluvat. He 

erottelevat ihmisiä lähinnä ihonvärin ja kielen perusteella. He ovat tietoisia, että toiset 

kuuluvat toisiin ryhmiin. Varsinainen ymmärrys omasta etnisyydestä tulee vasta kou-

luiässä. Syrjinnästä ja rasismista, eivät varhaiskasvatusikäiset vielä tiedä. Asenteet ja 

mielipiteet tulevat ympäristöstä. Varhaiskasvattajilla on näin ollen tärkeä ja merkityksel-

linen rooli ilmapiirin ja asenteiden myönteiselle kehittymiselle (Gyekye &Lamminmäki-

Vartia 2017: 107.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatuksen tehtävänä on 

vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisen identiteetin kehitty-

mistä riippumatta lasten äidinkielestä. Lapsen kielellinen kulttuurinen ja katsomukselli-

nen tausta tulee huomioida varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja toteuttaessa (Gyekye& 

Ruponen 2018: 349.) 



6 

 

2.1 Kielitietoisuus 

 Varhaiskasvatuksen tulee olla aina kielitietoista. Suomi toisena kielenä opetuksen on 

oltava tavoitteellista ja suunnitelmallista sekä luonteva osa jokapäiväistä, arkista, toimin-

taa. Varhaiskasvatuksessa tuetaan kaikkien lasten osallisuutta ryhmän toimintaan ja tue-

taan lapsia vuorovaikutukseen toistensa ja kasvattajien kanssa. Varhaiskasvattajien tu-

lee tarjota lapsille monipuolisia kielen käyttötilanteita. Lapselle tärkeintä kielen oppimi-

sessa on päästä osallistumaan ryhmän toimintaan. Lapsilla on luontainen tarve ja halu 

olla yhteydessä muihin lapsiin. Lapsille luontaisin tapa olla yhdessä on leikkiminen 

(Gyekye& Ruponen 2018: 349 – 351.) Leikkiessä muiden lasten kanssa lasten kielitaito 

kehittyy huomaamattomasti. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on suuri mahdollisuus tukea lasten yhteisöllisyyttä ja 

osallisuutta olemalla itsekin mukana leikissä mallintajana sekä kielen rikastuttajana. Täl-

lainen toiminta tukee lapsen kielen oppimista sekä lasten keskinäistä vuorovaikutusta. 

Lapsen kielen ja itsetunnon kehittymiselle erittäin tärkeää on, että hän tuntee tulleensa 

huomioiduksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Näin tapahtuu, kun hänen aloitteisiinsa vasta-

taan. Tämä tukee lapsen merkityksellisyyden kokemusta ja tunnetta, että hän on tärkeä. 

Itsetunnon vahvistus on tärkeää myöhemmällä oppimiselle. Apuna vuorovaikutuksessa 

on hyödyllistä käyttää kuvia ja konkretiaa sekä nonverbaalista, sanatonta, viestintää 

(Gyekye& Ruponen 2018: 51 – 353.)  

Kielellä on suuri merkitys osallisuudessa. Kasvattajan tuki, rikas kielenkäyttö, sanaton 

viestintä sekä toimintaympäristön tunneilmapiiri tukevat lasten kielenkehitystä. Lasten on 

tärkeä kokea, että ympäristö on turvallinen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalises-

tikin. Ilmapiirin tulee olla lapsia arvostava. Lasten tulee kokea, että heidät nähdään ja 

kuullaan osana yhteisöä. Lasten tulee myös kokea, että he voivat vaikuttaa asioihinsa. 

Kasvattajien tulee heittäytyä yhteiseen pohdintaan avoimessa, kiireettömässä ja rehelli-

sessä ilmapiirissä (Kataja 2018: 60 – 61.)  

Lapset huomaavat kielien moninaisuuden. Se ruokkii heidän uteliaisuuttaan ja kannus-

taa heitäkin oppimaan monia kieliä (Rakkolainen-Sossa 2016). Päiväkodissa on hyvä 

laulaa lauluja ja lorutella sekä lukea satuja lasten kotikielillä. Sama satu voidaan lukea 

tai kertoa sekä suomeksi että kaikilla käytettävissä olevilla kielillä. Samalla voidaan tutkia 

eri kielten kirjaimistoja ja keskustella niistä.  Näillä menetelmillä varhaiskasvatuksessa 



7 

 

tutustutaan lasten puhumiin kieliin, sekä opetetaan lapsia arvostamaan eri kieliä ja kult-

tuureja. Kielten ja kulttuurien moninaisuuden tulee olla näkyvä osa jokapäiväistä elämää. 

Varhaiskasvatuksessa tulisi uudet monikielisyystilanteet nähdä mahdollisuuksina haas-

teiden sijaan. Tämän vuoksi haluan opinnäytetyössäni selvittää kuinka kielten ja kulttuu-

rien moninaisuus näkyy varhaiskasvatuksen arjessa. 

 Suomalaisen kotouttamispolitiikan periaatteen mukaan kotouttamisen tavoitteena on 

toimiva kaksikielisyys ja kaksi kulttuurisuus Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan 

kaksi- tai monikielisyyden suunnitelma, Siihen kirjataan lapsen sekä suomen kielen että 

lapsen äidinkielen taso ja tavoitteet. Yhdessä vanhempien kanssa seurataan ja tuetaan 

lapsen molempien kielien kehitystä (Saukkonen 2014: 38.) 

 On tärkeää, että kaikki varhaiskasvattajat ovat kielitietoisia. Kielitietoinen varhaiskasva-

tusyhteisö tunnistaa eri kielten olemassaolon ja ymmärtää kielen keskeisen merkityksen 

lasten kehityksessä ja oppimisessa. Kieli on myös keskeisessä osassa vuorovaikutuk-

sessa, identiteettien rakentumisessa sekä yhteiskuntaan kuulumisessa. On tärkeää, että 

varhaiskasvattajat tiedostavat oman merkityksensä kielellisinä malleina ja rohkaisevat 

lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti. Kieli- ja kulttuuritietoinen toimintatapa tulee si-

sällyttää jokaisen varhaiskasvattajan osaamiseen.  Kieli on osana kaikissa arjen tilan-

teissa. ja se koskettaa kaikkia lapsia (Sopanen 2018.) 

 

2.2 Kulttuuritietoisuus 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten kulttuuriosaamisella on suuri merkitys maahanmuut-

tajataustaisen lapsen kotoutumisen laatuun ja hänen kulttuurisen identiteettinsä muo-

dostumiseen. Varhaiskasvatuksen tulee palvella maahanmuuttajataustaisia lapsia eh-

käisemällä syrjäytymistä ja edistämällä tasa-arvoisuutta (Arvola, Kyttälä & Reunamo 

2017).  

Varhaiskasvattajien kulttuurisen osaamisen tarve ja merkitys lisääntyvät koko ajan. Vuo-

rovaikutus kasvatusyhteisössä on tärkeää. Tämän päivän lapset elävät hyvin kansain-

välisessä ympäristössä. He oppivat kieliä ja kulttuureita sujuvasti kaiken muun oppimi-

sen ohessa. Heille kulttuureiden ja kielten moninaisuus on osa elämää. Varhaiskasva-

tuksen tulee tukea tätä kehitystä.  Eri kielet ja kulttuurit tehdään näkyväksi arkipäivässä 



8 

 

(Eerola-Pennanen 2017 :222). Lapset omaksuvat valtakulttuurin tekemällä, jäljittelemällä 

sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Sadut, lorut ja laulut ovat hyviä kulttuurin välit-

täjiä (Kalliala 2015:20). 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria tulee muokata yhä avoimempaan suuntaan. Kes-

keistä muutoksessa on ammattikasvattajien tietoisuus oman kulttuuritaustan vaikutuk-

sesta kasvatustyöhön ja sitä kautta koko varhaiskasvatuskulttuurin muotoutumiseen. Li-

säkoulutuksen avulla kasvattajalla on mahdollisuus ymmärtää omaa tapaansa toimia ja 

tarkastella kulttuurisensitiivisyyttään. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisia ammattilaisia tarvi-

taan varhaiskasvatuksessa.  Eriarvoistuvien koulutuspolkujen syntymisen ennaltaeh-

käisy aloitetaan kiinnittämällä huomiota lasten oppimisen tukimuotoihin ja pedagogisiin 

ratkaisuihin tässä kohdassa kasvun ja oppimisen polkua (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2018.) 

Kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen monimuotoisuus näkyy enenevissä määrin var-

haiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa tulee pohtia kieliin, katsomuksiin ja uskontoi-

hin sekä kulttuurisiin tapoihin, tottumuksiin ja juhliin liittyviä kysymyksiä. Suomi kansain-

välistyy, samoin lapsemme. Lasten maailmankuva alkaa hahmottua jo hyvin varhain ja 

sen tukemisessa varhaiskasvattajat ovat suuressa roolissa (Rakkolainen-Sossa 2016). 
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3 Osallisuus varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa vuodelta 2018 osallisuus kulkee kantavana 

teemana. YK:n lastenoikeuksien sopimuksen yksi tärkeimmistä oikeuksista on kuulluksi 

tuleminen. Se on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Jokaisella on oikeus omaan identi-

teettiin ja arvokkuuteen. Jokainen on ainutlaatuinen arvokas yksilö, jolla on oikeus il-

maista itseään niillä keinoilla, joita hänellä on. Kasvattajien on huomioitava lasten viestit 

myös ilman yhteistä kieltä. Varhaiskasvatuksessa on käytettävä osallisuutta edistäviä 

toimintatapoja. Näitä toimintatapoja ovat lasten arvostava kohtaaminen, lasten ajatusten 

kuuleminen sekä yhdessä toimiminen. Kasvattajien tulee tukea lasten osallisuutta ver-

taisryhmässä (Helin, Kola-Torvinen &Tarkka 2018 :15 – 16.) Virkki (2015) on tutkinut 

varhaiskasvatusta toimijuuden ja osallisuuden edistäjänä. Tutkimuksessa selviää seu-

raavaa. Osallisuus parantaa itsetuntoa, päätöksentekokykyä sekä tukee oppimiskykyä. 

Tutkimuksen mukaan leikki nähdään vuorovaikutuksen, toiminnan sekä omaehtoisuu-

den areenana. Ohjatuissa tilanteissa lasten osallisuudella on pienempi rooli (Virkki 

2015.) 

 

3.1 Shierin malli 

Osallisuus on monitahoinen käsite.  Sitä on kuvattu monissa malleissa. Yksi näistä mal-

leista on Shierin malli. Shierin mallissa lasten oallisuuden mahdollisuudet lisääntyvät 

vuorovaikutuksessa kasvattajan kanssa. Osallisuuden tasot etenevät kuulluksi tulemisen 

kokemuksesta, vaihtoehtojen valitsemiseen ja aloitteiden tekemiseen sekä tasavertai-

seen neuvotteluun. Kasvattaja toimii tässä mallissa lapsen tukena ja osallisuuden mah-

dollistajana. Kasvattaja auttaa lasta kullakin tasolla ilmaisemaan itseään. Kasvattaja luo 

osallisuutta tukevan toimintakulttuurin. Tällainen toimintakulttuuri mahdollistaa lasten ja 

kasvattajien yhteistoiminnan, neuvottelun, suunnittelun ja toteutuksen. Osallisuudessa 

täytyy muistaa lasten rajalliset mahdollisuudet päätöksentekoon. Lapsi voi osallistua vain 

sellaiseen päätöksentekoon, jonka seuraukset hän kykenee ymmärtämään (Kettukan-

gas, Heikka &Pitkäniemi 2017: 172.)  
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Shierin mallin ensimmäisellä tasolla aikuisen on kuunneltava lasta. Tällä tasolla lapset 

kohdataan ja nähdään. Kasvattajalla tulee tällä tasolla olla kykyä havainnoida lapsia ja 

heidän toimintaansa.  Lapset ilmaisevat itseään kokonaisvaltaisesti ja monin tavoin. Kas-

vattajan on oltava lähellä lasta. Kasvattajan on huomioitava myös lasten sanaton vies-

tintä sekä mahdollistettava lasten itseilmaisu (Shier 2001: 11.; Leinonen 2011: 19.) 

 Seuraavalla, eli toisella tasolla lasta tuetaan ja rohkaistaan ilmaisemaan omia mielipi-

teitään. Tällä tasolla on mietittävä myös syitä, jos lapsi ei ilmaise itseään ja mielipiteitään. 

Yhteisen kielen puute vaikeuttaa ilmaisemista. Tutut kasvattajat, luottamuksellinen ilma-

piiri ja yhdessä tekeminen lisäävät lasten osallisuutta. Kaikessa toiminnassa täytyy huo-

mioida lasten ikä- ja kehitystaso (Shier 2001: 12.; Leinonen 2011: 19.) 

 Kolmannella tasolla lasten mielipiteet tulee ottaa huomioon toiminnassa. Lasten mielipi-

teitä kuunnellaan, ja niitä otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.  Kasvattajien tu-

lee arvostaa ja kunnioittaa kaikkien mielipiteitä ja aloitteita tasavertaisesti. Kasvattajan 

tulee perustella, kenen idea toteutetaan ja miksi. Lasten aloitteet voivat ilmetä monin 

tavoin, siksi lasten havainnointi ja aikuisten aito läsnäolo on tärkeää.  Lasten aloitteet ja 

ideat tulevat näkyväksi osaksi päivittäistä toimintaa. Kolmannella portaalla YK:n lasten 

oikeuksien sopimuksen mukainen osallisuus toteutuu.  Tällä portaalla lapset saavat vai-

kuttaa itseään koskevaan toimintaan. Toiminta rakentuu lasten ja kasvattajien keskinäi-

sessä vuorovaikutuksessa. Vastuu on aina kuitenkin kasvattajalla. Shierin mallissa on 

vielä neljäs ja viides porras. Niissä valtaa jaetaan enemmän kasvattajan ja lasten kes-

ken. Näillä portailla lapsia sitoutetaan toimintaa enemmän. Heille opetetaan vastuuntun-

toa ja empatiaa (Shier 2001: 113 – 115.; Leinonen 2011: 20 – 22.) 
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Kuvio 1.  Mukailtu Shierin asteikko Leinosen tutkimuksen mukaan. 

Leinonen on tutkimuksissaan vuonna 2010 testannut Shierin portaikkoa suomalaiseen 

varhaiskasvatukseen. Siinä tutkimuksessa Shierin portaikon tasot yksi ja kaksi sekä ta-

sot neljä ja viisi yhdistyivät (Leinonen 2011: 24 -25.) 

3.2 Osallisuuden osatekijät 

Vennisen, Leinosen ja Ojalan   tutkimusten perusteella lasten osallisuus varhaiskasva-

tuksessa voidaan jakaa seitsemään osatekijään. Nämä osatekijät kuvaavat pienten las-

ten osallisuuden kokemuksia. Näitä osatekijöitä ovat  

1.  Lapsella on oikeus iloita itsestään, omana itsenään olemisesta. Lapsi kokee it-

sensä merkitykselliseksi; hän on tärkeä omana itsenään. Muutkin iloitsevat hä-

nen seurastaan. 

2.  Lapsella on oikeus tarpeiden täyttämiseen. Lapsen perustarpeet, kuten unen 

ruuan ja läheisyyden tarpeet tulee täyttyä. Lapsen tulee myös tulla kuulluksi. 

3. Oppiminen aikuisen avulla ja tukemana sekä turvallisuuden tunteen kokeminen. 

Kun lapsi tuntee olonsa kaikin puolin turvalliseksi, hän uskaltaa tuoda asiansa, 

4. ja 5.taso

Lasten ja 
kasvattajien 
yhteistyötä

3.TASO

Lasten mielipiteet 
huomioidaan kaikessa 

toiminnassa

1.JA 2.TASO

Lasta kuunnellaan ja 
kannustetaan ilmaisemaan 

mielipiteitään
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ehdotuksensa esille. Epäonnistumisen/pettymyksen sietokyky kasvaa, kun pet-

tymyksiä kohdataan yhdessä kasvattajan kanssa. 

4.  Lapsen vaikutusmahdollisuudet. Lapsen on ymmärrettävä, mikä merkitys hänen 

valinnoillaan itselleen ja muille on.  Tässä lapsi tarvitsee kasvattajan tukea. 

5. Omatoimisuuden harjoittelu. Lapsi saa itse harjoitella taitojaan, rajojaan sekä 

pystyvyyttään. Kasvattajan tulee olla koko ajan saatavilla. 

6. Vastuuseen kasvaminen. Harjoitellaan yhdessä kasvattajan kanssa millaisia seu-

rauksia teoilla ja päätöksillä on. Mitä yhteinen päätöksenteko, vastuun kantami-

nen on.  

7. Ympäristön ja yhteisön yhteinen tulkitseminen ja jakaminen. Tähän liittyy koko 

lapsen elinpiiri, koti, kasvattajat, vertaisryhmä, harrastukset ja niin edelleen. 

(Leinonen 2014: 20.) 

3.3 Osallisuustutkimuksia 

Lasten osallisuutta varhaiskasvatuksessa on tutkittu monissa maissa 2000-luvulla. Virkki 

on väitöskirjassaan esitellyt näiden tutkimuksien tuloksia. Norjassa tehdyn tutkimuksen 

mukaan lasten osallisuus perustuu toisen osapuolen kunnioitukseen, vuorovaikutukseen 

ja luottamukseen. Leikissä osallisuus on suurinta (Virkki 2015: 12.) 

 Suomessa Venninen, Leinonen ja Ojala ovat tutkineet päiväkotihenkilöstön käsityksiä 

osallisuudesta ja sen mahdollistamisesta päiväkodissa. Tutkimuksen taustalla on Shierin 

malli. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella päiväkotihenkilöstö näki lasten osal-

lisuuden lasten oikeudeksi iloita itsestään sekä kokea muiden hyväksyvän heidät ja naut-

tivan heidän seurastaan. Lasten tulee tutkimuksen mukaan saada olla lasta kunnioitta-

vien ja arvostavien hoitajien kasvatettavana. Tämänkin tutkimuksen mukaan leikeissä 

lasten osallisuus on merkittävintä. Lasten osallisuus ilmenee tutkimuksissa lasten 

kanssa yhdessä keskustellen ja äänestäen. Aikuisten aktiivisuus kysellä lapsilta, ja 

kuulla heitä on tärkeä tekijä lasten osallisuudessa. Aikuisten tulee luoda myönteinen il-

mapiiri ja osallisuutta tukevat olosuhteet. Aikuisilla on oltava kykyä päästä lapsen maail-

maan (Virkki 2015: 12 – 13.) 
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Lasten osallisuus voidaan nähdä demokratiakasvatuksena.  Tällöin halutaan, että lapset 

kasvavat demokratian jäseniksi. Lapset tarvitsevat tukea ja ohjausta, että voivat ilmaista 

itseään. Lasten toimijuuden ja osallisuuden kehittäminen on syrjäytymisen ehkäisyä. 

Lasten osallisuus on prosessi, joka vie aikaa. Osallisuuden tukeminen tukee lapsen si-

toutumista yhteisöön, yhteiskuntaan, Osallisuudessa on huomioonotettava osallisuuden 

yhteisöllinen luonne. Osallisuudessa tulee huomioida myös vapaaehtoisuus ja lapsen 

autonomia, oikeus olla osallistumatta (Virkki 2015: 60,135.) 

Tutkimuksissa on todettu, että osallisuus lisää hyvinvointia. Kangas (2016) kirjoittaa non-

verbaalisen viestinnän tärkeydestä. Ajatuksia voi ilmaista myös tekemällä. On tärkeää 

huomioida lasten sanattomat viestit ja aloitteet. Etenkin tilanteissa, joissa yhteinen kieli 

on vähäistä kasvaa sanattoman viestinnän merkitys. Kangas (2016) muistuttaa myös, 

että lasten osallisuuden huomioinnin tulee olla jokapäiväistä ja luonnollinen osa toimin-

taa. Lasten mielipiteet huomioidaan monenlaisissa tilanteissa. Lapset voivat esimerkiksi 

vaikuttaa siihen, mitä luetaan. Sekin on osallisuutta. Lasten kiinnostukset kohteet ja aja-

tukset toiminnasta tulisi tutkimuksen mukaan huomioida toiminnan suunnittelusta läh-

tien. Ympäristön ilmapiirin vaikutusta osallisuuteen korostetaan. Yhteinen toiminta auttaa 

osallisuuden tukemisessa. Kasvattajien koulutusta ja tietämystä lasten osallisuudesta 

sekä asenneilmapiirin muutosta kaivataan tutkimuksen mukaan (Kangas 2016.) 

Turjan mukaan osallisuus voi toteutua vain, jos keskeiset perusedellytykset toteutuvat. 

Näitä edellytyksiä ovat kieleen, kommunikaatioon, tiedonsaantiin sekä materiaalisiin re-

sursseihin liittyvät tekijät. Luottamus itseensä ja muihin on erittäin tärkeä edellytys osal-

lisuuden toteutumiselle.  Yhteinen kieli on oleellinen asia osallisuudessa. Yhteisen kielen 

puuttuessa käytetään kuvia ja muita vaihtoehtoisia, toiminnallisia kommunikaatiomene-

telmiä. Lasten tulee olla tietoisia mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista, jotta he voivat olla 

osallistua toimintaan ja sen suunnitteluun (Fonsen, Heikka& Elo 2014: 85.) 

Turja on ansiokkaasti kuvannut pienten lasten osallisuutta. Heille osallisuus on muka-

naoloa, yhdessä tekemistä. Maahanmuuttajataustaiset lapset kielellisine haasteineen 

voidaan lukea tähän kuuluvaksi. Heillä tärkeää on kuulluksi tulemisen kokemus. Minun 

ehdotuksillani on merkitystä.  Turjan mukaan osallisuus on prosessi, joka lähtee vaihto-

ehtojen valitsemisesta oma-aloitteisuuteen sekä tasavertaiseen neuvotteluun. Osallisuu-

den ihanne toteutuu kasvattajien ja lasten yhteistoiminnallisuutena, rinnakkaistyösken-

telynä, kuunteluna sekä kuulluksi tulemisena (Fonsen, Heikka & Elo 2014: 84.) Pienten 

lasten osallisuudesta kirjoittaa myös Leinonen (2011).  Hänen mukaansa osallisuudessa 
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merkittävintä on lapsen oma kokemus. Osallisuutta voi olla se, että osallistuu toimintaan, 

mutta myös arjen kohtaamiset ovat merkityksellisiä ja osallisuutta parhaimmillaan.  

Nämä tilanteet, joihin lapsi intensiivisesti sitoutuu sekä kokee iloa ja innostusta ovat oivia 

vuorovaikutuksen ja oppimisen tilanteita (Leinonen 2011: 16.) Varhaiskasvatuksessa tu-

lisikin arvostaa päivittäisten kohtaamisten ja pienten hetkien merkitystä lasten hyvinvoin-

nin, viihtymisen ja kehityksen kannalta. 

Osallisuudella on lapsille monenlaista hyötyä. Lapsi saa onnistumisen kokemuksia siitä, 

että   hän pystyy vaikuttamaan. Hänen itsetuntonsa kehittyy. Osallisuuteen kuuluu myös 

autonomian kunnioittaminen. Lapsella on oltava mahdollisuus olla osallistumatta. Sekin 

on osallisuutta. Jokaisella on oltava mahdollisuus olla osallisena halunsa taipumustensa, 

kykynsä ja mielenkiintonsa mukaan. Osallisuudessa olennaista on lapsen aktiivisuus. 

Osallisuuden ytimessä on ryhmän lasten hyväksyntä ja arvostus. Kun lapsi pääsee osal-

liseksi ryhmän toimintaan, hän kokee hyväksynnän, merkityksellisyyden sekä itsearvos-

tuksen tunteita. Ryhmän ulkopuolelle jäädessä lapsi tuntee itsensä merkityksettömäksi, 

yksinäiseksi sekä hyödyttömäksi (Viitala 2018: 63 – 64.)  

Lapsi on aktiivinen toimija, jolla on perustavanlatuinen oikeus ilmaista kokemuksiaan, 

näkemyksiään mielipiteitään sekä osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Lap-

sen näkökulman kuuleminen on varhaiskasvatuksessa erittäin tärkeää. Lapsella on osal-

lisuuden tarve sekä oikeus siihen. Aikuisen herkkyys tulkita lasten viestejä ja aloitteita 

on tärkeää. Osallisuus tukee lasten neuvottelutaitoja ajattelua sekä kielellisisiä ja sosi-

aalisia taitoja (Kumpulainen 2015: 60.) Osallisuuden ytimessä on lapsen oman ajattelun 

tukeminen. Osallisuus vaatii keskustelua. Arjen kasvatustavoitteiden tulee tukea lasten 

osallisuutta, yhteistyökykyä sekä vaikuttamismahdollisuuksia Varhaiskasvatuksessa 

opitaan hyviä kansalaisuustaitoja (Kataja 2018: 59.) 

Lapsilla on yhteenkuuluvuudentarve, tarve olla osa jotain ryhmää. Ryhmän ulkopuolelle 

jääminen on haitallista lapsen kehitykselle. Jo hyvin nuorilla lapsilla näkyy tällaista ulko-

puolisuutta. Varhaiskasvatuksessa tällaisin tilanteisiin tulee puuttua välittömästi. Lapsen 

oikeus osallisuuteen on yksi tärkeimmistä lasten oikeuksista.  Kuulluksi tuleminen on 

perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Osallisuuden ytimessä on kokemus omasta identitee-

tistä ja arvokkuudesta. Jokainen on ainutlaatuinen ja arvokas omana itsenään (Helin, 

Kola-Torvinen &Tarkka 2018: 12). 
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Jotta lapsi voi oppia, on opittavilla asioilla oltava yhteys lapsen tietoihin, taitoihin sekä 

kokemusmaailmaan ja kulttuuritaustaan. Lapsi tarvitsee onnistumisen kokemuksia 

omasta toiminnastaan sekä itsestään oppijana. Näin itseluottamus sekä kyky vaikuttaa 

asioihin kasvaa. Kokemus siitä, että asioihin voi vaikuttaa, edistää oppimista. Lapsille 

vertaisryhmä sekä tunne yhteisöön kuulumisesta ovat oppimisessa ja osallisuudessa 

oleellisia tekijöitä. Tutkimusten mukaan leikki on oleellista lapsille. Leikkiessä lapsen 

osallisuus on luontevinta. Yhteisöllisyyden merkitys lapsille on myös suuri (Helin, Kola-

Torvinen& Tarkka 2018: 14.) 

Varhaiskasvatuksen tulee tukea osallisuutta. Osallisuus on kuulumista johonkin olemista 

yhteydessä muihin ihmisiin. Osallisuus lähtee ihmisen sisäisestä kokemuksesta ja ra-

kentuu vuorovaikutuksesta, turvallisesta ilmapiiristä sekä aidosta kiinnostuksesta. Var-

haiskasvatuksen tulee antaa lapsella kokemus osallisuudesta. Osallisuus ilmenee päi-

vittäin pienissä hetkissä, kohtaamisissa ja arjen valintatilanteissa. Se rakentuu vuorovai-

kutussuhteissa (Leinonen 2014: 18.) 

3.4  Maahanmuuttajataustaisen lapsen osallisuus 

Jos lapsi leimautuu jo pienenä maahanmuuttajaksi, se jatkuu koko elämän. Lapsi on 

lapsi muiden joukossa.  Hänet on huomioitava kokonaisvaltaisena yksilönä. Lapselle on 

tärkeää kasvattajan hyväksyntä.  Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on lapsen osalli-

suutta lisäävää toimintaa (Novitsky 2014: 160.) Varhaiskasvatuksessa on tärkeää saada 

maahanmuuttajataustainen lapsi osaksi vertaisryhmää. Maahanmuuttajataustaisen lap-

sen hyvinvoinnille suuri merkitys on ryhmään kuulumisella sekä hyväksytyksi tulemisella. 

Myönteinen ilmapiiri ja turvallisuuden sekä kohdatuksi tulemisen tunne lisäävät lapsen 

osallisuutta sekä hyvinvointia.  

Maahanmuuttajataustainen lapsi tarvitsee aikuista rinnalleen ryhmäytymisessä. Pienryh-

mätoiminta, selkeys, havainnollistaminen, toiminnallisuus sekä konkreettisuus ovat teki-

jöitä, jotka auttavat maahanmuuttajataustaista lasta olemaan sosiaalisesti vertainen mui-

den lasten kanssa.  Toisto, kaikkien aistien käyttö sekä asioiden sanoittaminen helpot-

tavat maahanmuuttajataustaisen lapsen tuloa osaksi ryhmää, ryhmäytymistä (Kivijärvi 

2016 :253 – 255.) 
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 Kettukangas ja Heikka (2018) ovat tutkineet lastentarhaopettajaopiskelijoiden työsken-

telyä kulttuurisesti moninaisten alle kouluikäisten kanssa. Kirjoituksessaan he muistutta-

vat lapsen oikeudesta tasa-arvoiseen kohteluun ja omaan kulttuuriin.  Varhaiskasvatus-

työssä tulee ottaa huomioon suvaitsevaisuuden ja osallisuuden edistäminen. Parhaiten 

tämä onnistuu tukemalla lapsen kielenkehitystä sekä hyväksymällä hänet omana itse-

nään yksilönä osaksi ryhmää. Maahanmuuttajataustaiset lapset tulisi ottaa aikaisin 

osaksi varhaiskasvatusta. Päiväkodissa he oppivat hyvin yhteiskunnassamme tarvittavia 

taitoja. Varhaiskasvatuksessa edistetään lapsen toimijuutta ja osallisuutta. Olemalla osa 

varhaiskasvatusyhteisöä lapsen kielitaito kehittyy ja, se edistää myös vuorovaikutussuh-

teiden muodostumista. Näin ollen varhaiskasvatus kiinnittää lasta yhteiskuntaan. Var-

haiskasvattajilta tämä edellyttää sensitiivistä sekä kulttuurisesti vastuuntuntoista työ-

otetta (Kettukangas& Heikka 2018:  63 – 70.) 

Vertaissuhteet ovat olennaisen tärkeitä lapsen hyvinvoinnille. Vertaissuhteet ja niihin liit-

tyminen tukevat myös lasten osallisuutta. Syrjäytyminen lapsiryhmästä voi tutkimusten 

mukaan aiheuttaa psykososiaalisen kehityksen ongelmia, heikkoa itsetuntoa sekä emo-

tionaalista kypsymättömyyttä ja sosiaalista kyvyttömyyttä. Syrjäänvetäytyneisyyttä sekä 

aggressiivisuutta ja motivoitumattomuutta on seurauksena myös. Näistä seuraa myö-

hemmässä elämässä monenlaisia ongelmia Sosiaalisten suhteiden ja siteiden puuttumi-

nen ja heikentyminen johtaa syrjäytymiseen Tällainen kehitys alkaa usein jo varhaislap-

suudessa (Laine& Neitola 2002: 19.) 

Arvolan, Reunamon ja Kyttälän tutkimuksessa (2017) vertailtiin suomalaisten ja maa-

hanmuuttotaustaisten lasten taitoja. Suurimmat erot tuli kielellisessä osaamisessa.  Yh-

teisen kielen puute vaikeuttaa lasten osallisuutta, osallistumista ryhmän toimintaan ja 

leikkeihin.  Maahanmuuttajataustaiset lapset tarvitsevat paljon aikuisten ohjausta ja tu-

kea ryhmään liittymisessä ja leikkitaitojen kehittymisessä (Arvola Reunamo &Kyttälä 

2017.) 

Maahanmuuttajien on myös vaikeampi tunnistaa tilanteen vaatimia käyttäytymistapoja. 

Yhteisen kielen puuttuessa lapsilta puuttuvat myös yhteiset sosiaaliset sisällöt. Silloin 

yhteisleikki on lähes mahdotonta ja tämä aiheuttaa syrjäytymistä vertaisryhmästä. Tämä 

vaikeuttaa lapsen osallisuutta ryhmän aktiivisena jäsenenä.  Varhaiskasvattajien on tär-

keää luoda lapsille yhteiset käsitykset ja näkemykset (Arvola, Reunamo & Kyttälä 2017.) 
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Tutkimuksessa saadun tiedon mukaan kehittävintä maahanmuuttajataustaiseille lapsille 

on, jos opittavat asiat nousevat heidän ideoistaan, heidän kokemustensa pohjalta ja kas-

vatusyhteisössä syvennytään niihin. Näin ollen ymmärrys syvenee ja oppiminen mah-

dollistuu, ainakin perusedellytykset ovat sille, Yhteisen ymmärryksen todellisuuden luo-

miseen tarvitaan kaikkia aisteja. Toiminnallisuus ja konkreettisuus sekä kokonaisvaltai-

suus ovat oleellisia menetelmiä maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa työskennel-

lessä (Arvola, Reunamo &Kyttälä 2017.) 

Arvola, Lastikka ja Reunamo 2017 ovat tutkineet, miten lisätä maahanmuuttajataustais-

ten lasten osallisuutta. Tutkimuksen mukaan osallisuudella ja lasten hyvinvoinnilla on 

yhteys. Kun lapset tunsivat kuuluvansa yhteisöön, he voivat paremmin. Kaverisuhteilla 

ja vuorovaikutuksella on suuri merkitys osallisuudessa. Tutkimuksen mukaan osalli-

suutta oli enemmän omaehtoisen leikin sekä fyysisesti aktiivisen toiminnan aikana kuin 

aikuisjohtoisilla toimintahetkillä. Leikeissä ja erityisesti roolileikeissä lapset saivat tuoda 

esiin omaa kulttuuriaan. Leikkiessä vuorovaikutusta tapahtui ilman yhteistä kieltäkin. Ja 

lapset olivat osallisia ryhmän toiminnassa. Myös kasvattajan mukanaolo leikissä on hyö-

dyllistä. Kasvattaja oppii samalla enemmän lapsen omasta kulttuurista sekä voi edes-

auttaa lasten keskinäistä vuorovaikutusta ja kielitaidon kehittymistä (Arvola, Lastikka & 

Reunamo 2017.)  



18 

 

 

 

4 Kasvattaja osallisuuden mahdollistajana 

Kasvattajan rooli osallisuuden mahdollistajana on moninainen.  Kasvattaja toimii olosuh-

teiden rakentajana, mahdollistajana. Hän on myös tiedon hankkija, tallentaja. Havain-

nointi ja dokumentointi on kasvattajan työtä. Joustavuus on oleellista lasten osallisuuden 

mahdollistajana. Osallisuus mahdollistuu aikuisen ja lapsen vuorovaikutuksessa.  Ref-

lektoiva arvioiva työote on tärkeää osallisuuden mahdollistavassa varhaiskasvatuk-

sessa.  Osallisuudessa yhdessä tekeminen on tärkeintä.  Kun yhteinen kokemus tuottaa 

jaettua iloa, on osallisuutta tapahtunut. Kangas puhuu kasvattajien asenteista. Ne vai-

kuttavat osallisuuteen. Kuinka tärkeäksi kasvattajat kokevat lasten osallisuuden ja oman 

asemansa osallisuuden mahdollistajana. Kasvattajien tulee Kankaan mukaan kunnioit-

taa ja kuunnella lapsia ja olla kiinnostuneita lasten maailmasta. Lapsilla on oikeus kiin-

nostuneeseen kasvattajaan (Kangas 2016: 72). Kasvattajilta osallisuuden tukeminen 

vaatii pedagogista herkkyyttä, heittäytymistä tilanteisiin sekä joustavuutta. Lasten osalli-

suus voi näkyä ajallisesti lyhyesti tai pitkäkantoisesti. He voivat vaikuttaa lyhyisiin sen 

hetkisiin asioihin tai pitkäkestoisempiin projekteihin. Tunnetason kokemukset ovat osal-

lisuudessa tärkeitä.  Lapsen kokemus, että voin vaikuttaa asioihin on merkityksellistä 

hänen myöhemmälle oppimisellensa ja kiinnittymiselle. 

 Jos osallisuutta halutaan varhaiskasvatuksessa tukea, seuraavat asiat tulee tutkimusten 

mukaan huomioida. Lasten aloitteet ja kysymykset tulee huomioida aina sekä vastata 

niihin. Lapsella tulee olla tunne, että hänet otetaan vakavasti. Luotettava turvallinen il-

mapiiri on osallisuuden edellytys. Kasvattajan hyväksyntä sekö hänen halunsa ja ky-

kynsä aitoon dialogiin tukevat lasten osallisuutta. Osallisuus on osa lapsen tasapainoista 

kehitystä. Osallisuuden kokemuksella on myös merkittävä vaikutus lapsen hyvinvointiin 

(Kumpulainen 2015: 59.) Oleellista on lapsen sisäinen kokemus, että on itse osallistunut, 

ollut osallisena. 

Osallisuuden tukeminen tulee olla osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Lasten 

osallisuus on voimakkainta leikeissä. Omaehtoinen leikki on tärkeää lapselle.  Kasvatta-

jien pedagogisesti tukema leikki kehittää lasten osallisuuden taitoja. Näitä taitoja ovat 
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neuvottelutaidot, vuorottelutaidot, vuorovaikutustaidot sekä empatiakyky. Myös varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan omaehtoisen leikin merkitystä lapsen hy-

vinvoinnille (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018). 

Kasvattaja voi toimillaan tukea ja lisätä lasten osallisuutta. Kasvattajan tärkeitä ominai-

suuksia osallisuuden tukemisessa on joustavuus sekä herkkyys lasten aloitteille myös 

sanattomille. Lasten havainnointi on oleellista lasten osallisuuden lisäämisessä. Lasten 

osallisuutta lisäämällä edistetään demokratiaa ja yhteisöllisyyttä. Lasten toimijuuden ja 

osallisuuden kehittäminen ehkäisee syrjäytymistä.  Kun lapset nähdään omaehtoisina 

toimijoina, korostuu sekä heidän yksilöllisyytensä, että yhteisöllinen toiminta. Lasten 

osallisuuden edistäminen edellyttää kasvattajien huolenpitoa sekä havainnointia. Vastuu 

lapsista ja toiminnasta on viimekädessä aina kasvattajalla (Virkki,2015: 135.) 

 Virkin tutkimuksen pohjalta on luotu malli lasten aktiivista toimijuutta ja osallisuutta edis-

tävästä varhaiskasvatuksesta. Mallin mukaan lasten osallisuutta lisää se, että kasvatta-

jien käsitys ihmisestä ja maailmasta on osallistava. Lasten osallisuus on kasvatuksen 

lähtökohta ja tavoite. Osallisuus on mielekästä kiinnittymistä toimintaan olla osa jotain.  

Toimijuuden ulottuvuuksia on monia.  Lapset voidaan nähdä kasvattajien toiminnan koh-

teina, lapset ympäristöstä ohjautuvina toimijoina, lapset omaehtoisina toimijoina sekä 

lapset yhdenvertaisina toimijoina. Kasvatuksellinen vuorovaikutus on tärkeää osallisuu-

den edistämisessä (Virkki 2015: 146 – 147.) 

Kasvattajien joustavat työtavat edistävät osallisuutta. Osallisuus lisää lapsen merkittä-

vyyden sekä minäpystyvyyden kokemusta. Virkki korostaa myös lapsen havainnoinnin 

tarpeellisuutta. Kasvattajat havainnoivat lapsia.  He oppivat heistä paljon.  Kasvattajien 

tulee tukea ja kehittää lasten taitoja ilmaista tarpeitaan ja mielipiteitään (Virkki 2015.) 
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5  Tutkimusasetelma 

Opinnäytetyössäni tutkimuskysymykseni on: millainen on kieli- ja kulttuuriopettajien työn-

kuva ja miten se tukee maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuutta? Miten kieli- ja 

kulttuuriopettajat tukevat muita kasvattajia kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuk-

sessa? 

 Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset pohjautuvat teoriatietoon ja aiempiin tutkimuksiin, 

joita olen esitellyt aiemmin opinnäytetyössäni. Ensimmäiseksi selvitän, millainen on kieli- 

ja kulttuuriopettajien työnkuva. Se on uusi työnkuva, ammattinimike, varhaiskasvatuksen 

alalla. Siksi on tarpeellista selvittää millaista työtä he tekevät. Yhteis- sekä tiimityö ovat 

tärkeitä työmenetelmiä varhaiskasvatuksessa. Tämän vuoksi selvitin, millaisia yhteistyö-

verkostoja kieli- ja kulttuuriopettajilla on. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on oleel-

lista varhaiskasvatuksessa, niin teoriassa kuin käytännössäkin. Opinnäytetyössäni sel-

vitän kuinka kieli- ja kulttuuriopettajat osallistuvat tähän työhön. 

Kieli- ja kulttuuritietoisuuden merkitys ja tarve ymmärretään tärkeäksi osaksi varhaiskas-

vatusta.   Mitä se käytännössä varhaiskasvatuksen arjessa on ja kuinka se ilmenee. Kieli 

on mukana kaikessa toiminnassa. Kielitaidon merkitys lapselle on suuri. On myös tär-

keää tukea lapsen äidinkielen kehitystä. Sekä arvostaa lapsen ja perheen kieltä ja kult-

tuuria (kts. Varhaiskasvatussuunnitelmanperusteet 2018; Gyekye& Ruponen 2018: 349 

– 351.; Kataja 2018: 60 – 61.) 

 Osallisuus on toinen tärkeä teema opinnäytetyössäni. Osallisuuden teoria pohjautuu 

Virkin tutkimukseen sekä Shierin malliin. Osallisuus on moninainen käsite, joten tärkeä 

on ensin saada selville, mitä haastateltavilleni maahanmuuttajataustaisten lasten osalli-

suus on. Miten se ilmenee ja miten he tukevat sitä?  Osallisuus on tärkeää lasten hyvin-

voinnille ja kehitykselle. Jotta lasten osallisuus toteutuu, tulee heidän saada tulla näh-

dyksi ja kuulluksi. Kasvattajien on havainnoitava lapsia ja sensitiivisesti vastattava hei-

dän aloitteisiinsa.  Osallisuus varhaiskasvatuksessa- luvussa on paljon teoriaa osallisuu-

den tärkeydestä (kts. Shier 2001,11.; Leinonen 2011: 19.; Virkki 2015.) 

Tämän vuoksi on tarpeellista selvittää, kuinka kieli- ja kulttuuriopettajat tukevat lasten 

osallisuutta. Osallisuudessa myös yhteinen kieli ja ymmärrys on erittäin tärkeää. Kuinka 
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kieli- ja kulttuuriopettajat auttavat tässä. Osallisuuden kokemus myös vähentää syrjäyty-

misen riskiä. Kuinka mahdollistetaan jokaisen yhtäläinen oikeus osallisuuteen. Mitä osal-

lisuuden tukeminen vaatii kasvattajilta.  
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6 Menetelmälliset ratkaisut 

 Laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta käytetään, kun ilmiötä ei tunneta. Tällöin tutkitta-

vasta kohteesta halutaan luoda syvällinen näkemys, ja lisätä ymmärrystä kyseessä ole-

vasta ilmiöstä (Kananen 2015: 70.) 

Laadullisen tutkimuksen on oltava emansipatorinen. Se tarkoittaa, että tutkimuksen, 

tässä tapauksessa opinnäytetyön, tulisi tuottaa myös tutkittaville, haastateltaville, lisää 

tietoa ja ymmärrystä tutkimuksen, opinnäytetyön aiheesta.  Tiedon ja ymmärryksen li-

sääminen vaikuttaa ajattelu ja toimintatapoihin (Vilkka 2015: 125.) Opinnäytetyöni eman-

sipatorisuus ilmenee siinä, että kieli- ja kulttuuriopettajat voivat opinnäytetyöni pohjalta 

kehittää työtään. Opinnäytetyöni myös avartaa sekä minun että haastateltavieni ajatte-

lua.  

6.1 Osallistujat 

Opinnäytetyön aineistoni kerään Espoon kaupungin varhaiskasvatuksessa työskentele-

viltä kieli- ja kulttuuriopettajilta. Valitsin heidät haastateltaviksi, sillä heiltä saan ensisi-

jaista tietoa heidän työstään. He osallistuvat opinnäytetyöni kautta, samalla oman työnsä 

kehittämiseen. Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntijat sekä kieli- ja kulttuu-

riopettajat saavat haastatteluissani saamani vastaukset tietoonsa, ja voivat niiden perus-

teella kehittää kieli- ja kulttuuriopettajien työtä. Espoon valitsin, koska siellä kieli- ja kult-

tuuriopettajia on ollut jo puolitoistavuotta töissä. Kaupunki on lähellä haastattelujen jär-

jestämisen vuoksi. Espoossa oltiin myös hyvin kiinnostuneita opinnäytetyöstäni. 

Haastattelun tavoitteena on aineiston sisällöllinen laajuus. Haastateltavilla tulee olla tut-

kittavasta ilmiöstä omakohtaista kokemusta ja tietoa. Haastateltavan käytännön läheiset 

ja kerronnalliset vastaukset antavat hyödyllistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Kun puhu-

taan kuvailevasta ja kertoilevasta haastattelusta, puhutaan fenomenologisesta haastat-

telutavasta. Siinä kunnioitetaan haastateltavan kokemusta ja asiantuntemusta juuri siitä 

asiasta (Vilkka 2015: 130.) Kieli- ja kulttuuriopettajat ovat sopivimmat ja kokeneimmat 

kertomaan omasta työstään. 
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6.2 Aineiston keruutapa 

Aluksi olin yhteydessä Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen asiantuntijoihin, jotka oli-

vat kiinnostuneita opinnäyteyöstäni. Sitten hain ja sain tutkimusluvan Espoon kaupun-

gilta. Seuraavaksi olin yhteydessä varhaiskasvatuksen asiantuntijaan, joka koordinoi 

kieli- ja kulttuuriopettajien työtä. Hän toimi yhteyshenkilönäni ja lähetti laatimani tiedot-

teen kieli- ja kulttuuriopettajille. Haastateltavaksi ilmoittautui heti viisi henkilöä. Myöhem-

min muistutusviestin jälkeen sain vielä viisi haastateltavaa lisää. Yksi haastattelu peruun-

tui sairaustapauksen vuoksi. Haastatteluihin osallistui siis yhdeksän henkilöä. Espoossa 

työskentelee 36 kieli- ja kulttuuriopettajaa.  

Tein yksilöhaastatteluita nauhoittaen ne ja litteroiden ne myöhemmin. Teemahaastatte-

luissa on teemoja, joista keskustellaan. Haastattelun teemat valitaan niin, että saadaan 

asian kaikki näkökulmat esille (Kananen 2015: 149.) Aineiston keräsin teemahaastatte-

luina. Haastattelin kieli- ja kulttuuriopettajia teoriasta nousevien teemojen mukaisesti. 

Teemat jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on tarkoituksena selvittää 

kieli- ja kulttuuriopettajien työn sisältöä yleisesti. Toisessa osassa keskitytään osallisuu-

teen, ja kuinka he työssään tukevat maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuutta.  

Opinnäytetyön tekijän ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä kasvaa haastattelujen aikana (Ka-

nanen 2015: 148.)  Opinnäytetyön tekijällä on oltava jotain ennakkotietoa käsiteltävästä 

asiasta luodessaan kysymyksiä. Haastatteluissa tärkeää on myös yhteinen ymmärrys 

haastattelussa käytettävistä käsitteistä (Kananen 2015: 149 – 151.) Tämän vuoksi selvi-

tin, mitä haastateltavat ymmärtävät osallisuudella. Kohderyhmän sekä toimintaympäris-

tön tuntemus helpottaa haastattelussa (Vilkka 2015: 127.) Itselläni on vuosien kokemus 

päiväkotityöstä, joten toimintaympäristö oli tuttu. Haastattelussa ei ole hyödyllistä tehdä 

kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei. Hyviä kysymyksiä puolestaan ovat miten mil-

lainen alkavat kysymykset (Vilkka 2015: 129.) Tämän vuoksi kysymykseni olivat kertoi-

levia, kuvailevia; miten, millainen ja kuvaile. 

Haastattelu on aina ainutlaatuinen. Haastateltavien yksilöllisyys on huomioitava. Toiset 

ovat puheliaampia toiset hiljaisempia. Tässä opinnäytetyössä haastateltavat edustivat 

homogeenistä joukkoa ammattinsa ja koulutustaustansa osalta. Haastateltavilla on ol-

tava tietoa mihin vastaavat. Siksi kerroin jokaisen haastattelun aluksi opinnäytetyöstäni 
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sekä sen tarkoituksesta ja merkityksestä sekä mistä he saavat tulokset selville.  Haasta-

teltavilla on vapaaehtoisuus vastata (Vilkka2015,134.) Myös haastattelun äänittämisestä 

pyysin aina luvan. 

 Aineistossa keruussa tavoitteena on kyllääntymispisteen eli saturaation saavuttaminen. 

Tällöin tutkimusaineisto toistaa itseään. Vastauksissa asiat kertautuvat ja näin ollen kyl-

lääntyivät suhteessa tutkimusongelmaan (Vilkka 2015: 153.) Saturaatiosta puhuu myös 

Kananen (2015: 146.) Tässä opinnäytetyössä haastateltavien vastauksissa alkoivat tois-

tua samat teemat. Ne eivät tuoneet enää lisää uutta tietoa.  Toki, jos aineistoa olisi ollut 

enemmän poikkeavuuksia vastauksiin olisi voinut tulla. 

6.3 Aineiston analysointitapa  

Haastattelujen jälkeen litteroin nauhoitukset kirjalliseen muotoon. Litteroinnissa käytin 

yleiskielistä litterointia (Kananen 2015 160). Numeroin haastateltavat (h1 ja niin edel-

leen). Litteroinnin yhteydessä aloitin aineiston analysoinnin. Tein aineiston sisältöana-

lyysiä järjestelmällisesti läpikäymällä aineistoa useaan kertaan.  Aineistoon perehtyes-

säni tiivistin sitä ja etsin haastateltujen vastauksista yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. 

Löysin paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös jotain eroavaisuuksiakin. Yhteisiä käsitteitä löy-

tyi. Sisällönanalyysin perusteella saadaan tutkittavasta ilmiöstä tiivis kuvaus, joka yhdis-

tää saadut tulokset aiempiin tutkimuksiin samasta aiheesta (Kananen 2015: 163 – 163; 

Saaranen-Kauppinen& Puusniekka 2006.) Kun olin löytänyt yhteiset käsitteet vertasin ja 

tulkitsin niitä suhteessa teoriakirjallisuudessa käytettyihin käsitteisiin. Puhutaan teo-

riasidonnaisesta tutkimuksesta. Siinä aineisoista tehdyille löydöksille etsitään teoriakir-

jallisuudesta vahvistusta (Saaranen-Kauppinen& Puusniekka 2006; Kananen 2015: 

172.) Opinnäytetyössäni on yhtäläisyyksiä teoriasidonnaiseen tutkimustapaan. 

Haastateltavat käyttivät vastauksissaan samantyylisiä ilmauksia, sanoja, joiden pohjalta 

helposti löysin yhteiset käsitteet. Näitä käsitteitä olivat mallintaminen, läsnäolo, ohjaus, 

toiminnallisuus, tukeminen sekä nonverbaalinen viestintä. Nämä samaiset käsitteet löy-

tyvät myös teoriakirjallisuudesta. Niinpä pystyin yhdistämään teoriakirjallisuutta ja haas-

tatteluista saamaani aineistoa, ja löytämään niiden perusteella toimintamallin osallisuu-

den lisäämiseksi. Teorian ja aineiston yhdistämistä esittelen Pohdinta- luvussa.  
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7 Tulokset 

Tässä kappaleessa esitän haastatteluissani saamani vastaukset, 

7.1 Kieli- ja kulttuuriopettajan työ 

Haastateltavia oli loppujen lopuksi yhdeksän kieli- ja kulttuuriopettajaa. Vastauksissa oli 

paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavaisuuksia löytyi. Suurin yhtäläisyys oli se, että 

varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajien työnkuva on hyvin moninainen, monipuo-

linen. Tämä tuli ilmi kaikissa haastatteluissa. Eroavaisuudet vastauksissa löytyivät lä-

hinnä työn painotuksissa sekä vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Eroja löytyi 

myös kielten ja kulttuureiden moninaisuuden näkyvyydestä päiväkodeissa. 

Koulutustaustaltaan haastateltavat ovat kasvatustieteen kandidaatteja sekä sosio-

nomeja. Monilla on myös suomi toisena kielenä -koulutus (S2-opettajakoulutus). Kieli- ja 

kulttuuriopettajia ei lasketa lasten ja kasvattajien suhdelukuihin, eikä merkitä työvuoro-

luetteloihin. Työ on hyvin itsenäistä ja vaihtelevaa. Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuu-

riopettajat työskentelevät periodeittain, esimerkiksi viikon kerrallaan, eri ryhmissä. Jokai-

nen painotti dialogisuutta, vuoropuhelua sekä tiimityötä.  

Haastattelujen aikana kysymyksistä turhiksi, ei-informatiivisiksi kysymyksiksi osoittautui-

vat; millaisia lapsia kohtaat työssäsi ja kuvaile tyypillinen työpäiväsi. Lapsia oli eri-ikäisiä 

eri kielisiä ympäri maailmaa hyvin erilaisin taustoin ja lähtökohdin. Kaikki lapset ovat yk-

silöitä. Työpäivät ovat jokainen omanlaisensa riippuen yksiköstä, päivästä ja työnteki-

jästä. 

Kuvaava vastaus kysymykseeni kohtaamistasi lapsista oli, kun eräs haastateltava kertoi, 

että hänellä on 36:tta eri kieltä puhuvaa lasta.  Yksi haastateltavista mainitsi, että joissain 

päiväkodeissa jopa yli90 prosenttia lapsista puhuu muuta kuin suomea äidinkielenään. 

Lasten kirjo on siis valtava. Myös lastentaustat ovat hyvin monenlaisia; on pakolaisia 

toisen polven maahanmuuttajia, työnperässä muuttaneita ja kaikkea siltä väliltä. Lasten 

suomen kielen taito on myös hyvin monitasoinen. Haastateltavien mukaan lasten tausta 

ja vanhempien koulutustaso vaikuttavat esimerkiksi vanhempien innokkuuteen ja kykyyn 

tehdä yhteistyötä kasvattajien kanssa.  
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Kieli- ja kulttuuriopettajat osallistuvat vaihtelevasti vanhempien kanssa tehtävään yhteis-

työhön. Joissakin paikoissa yhteistyö on hyvinkin tiivistä, jossain vain tervehtimistä. Tar-

vittaessa kieli- ja kulttuuriopettajat ovat mukana keskusteluissa, jos ryhmän opettajat 

pyytävät. Keskusteluita ovat esimerkiksi aloituskeskustelut sekä varhaiskasvatussuunni-

telmakeskustelut. Tulkki on usein mukana keskusteluissa. Lapsen aloittaessa päiväko-

dissa kieli- ja kulttuuriopettajat voivat hyvinkin olla mukana tukemassa.  Joskus vanhem-

mat ottavat suoraan yhteyttä kieli- ja kulttuuriopettajaan lapsen kielenkehitykseen liitty-

vissä asioissa. Vanhempainilloissa kieli- ja kulttuuriopettajat ovat usein mukana. He voi-

vat muun muassa myös auttaa vanhempia lomakkeiden täyttämisessä. Päivittäiset koh-

taamiset vanhempien kanssa ovat tärkeitä luottamuksen rakentamisessa. Lapsen 

kanssa päivästä kertominen vanhemmille, muun muassa kuvien avulla on hyvä yhteis-

työmuoto.  Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat tarvitsevat paljon konkreettista neu-

vontaa. Esimerkiksi eräässä haastattelussa haastateltava kertoi, että oli kertonut van-

hemmille päiväkodilla olevista peleistä, lauluista, joita laulaneet, askarteluvälineistä ja 

niin edelleen.  

 

Kaikki haastateltavista kertoi työnsä olevan erittäin moninaista, monipuolista. Työssä tär-

keintä on maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen tukeminen. Kieli- ja kulttuu-

riopettajan tulee havainnoida ja olla tietoinen lapsen suomen kielen tasosta. Lapsen tulisi 

pystyä ilmaisemaan tarpeensa ja tunteensa, uskaltaa näyttää koko minänsä. Tässä kieli- 

ja kulttuuriopettajilla on tärkeä työ; he tekevät tätä työtä itse ja tukevat siinä muita kas-

vattajia. Aineistositaatit esimerkkeinä haastateltujen näkemyksistä työstään. 

Olen lisäresurssi lastentarhanopettaja. Suomen kielen mallittaminen näille 
lapsille varhaiskasvatuksen arjessa(h9) 

Seuraava sitaatti kuvaa hyvin suhtautumista lapsiin; jokaisen yksilöllinen kohtaaminen ja 

arvostaminen omana itsenään. 

Lapsi ei ole s2-lapsi, joka on kielitaidoton tai harjoittelija, vaan tärkeä osa 
yhteisöämme, jolla on kielen- ja kulttuurintaitoa monella kielellä, näkökul-
malla ja tavalla (h7) 



27 

 

Työnkuva on lasten kielitaidon edistäminen ja henkilöstön osaamisen lisää-
minen meidän velvollisuus on tukea jokaisen tarpeita (h3) 

 Kieli- ja kulttuuriopettajat myös jakavat tietoa muille kasvattajille. Keskustelua kasvatta-

jien kanssa, mitä kieli- ja kulttuuriopettajalta siinä ryhmässä tarvitaan. Mitä kieli- ja kult-

tuuriopettaja näkee tärkeäksi ryhmässä. Kieli- ja kulttuuriopettajalta vaaditaan heittäyty-

mistä sopeutumista joustavuutta. Paljon kieli- ja kulttuuriopettajien työ on kasvattajien 

neuvontaa ja ohjausta, palavereita ja koulutuksia.  Työ on myös kasvattajien tietotaidon 

lisäämistä. Kieli- ja kulttuuriopettajan työnkuva vaihteleva. Tiimeissä ja ryhmissä pohdi-

taan kieli- ja kulttuuriopettajan roolia kussakin ryhmässä. Suhteessa lapsiin kieli- ja kult-

tuuriopettajien työ on sanoittamista ja mukana olemista, läsnäoloa. yhteisopettajuutta, 

mallintamista, kielen rikastamista, juttelua sekä yhdessä tekemistä.  

Jokainen haastateltavista kertoi mallittamisen olevan tärkeä asia työssään. Mallittaminen 

tarkoittaa, että joku menetelmä näytetään ja opetetaan ryhmän kasvattajille. Moni mai-

nitsee esimerkiksi dialogisen lukemisen, nopean piirtämisen leikkitaulut sekä kuvien käy-

tön. Myös asioiden ennalta läpikäyntiä lasten kanssa, jotta lapsi voi olla osallisena esi-

merkiksi esiopetustuokiossa.  

Yhteistyöverkostoja kieli- ja kulttuuriopettajilla on monia. Näistä oleellisimmat on laaja-

alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joiden kanssa he tekevät tiivistä yhteistyötä 

lasten ja lapsiryhmän parhaaksi. Myös yksiköiden esimiehet ovat tärkeitä yhteistyökump-

paneita. Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori koordinoi kieli- ja kulttuuriopettajien 

työtä. Kieli- ja kulttuuriopettajien välistä yhteistyötä, etenkin alueellista, on paljon, ja sitä 

pidetään tärkeänä. Kieli- ja kulttuuriopettajat tekevät päivittäistä yhteistyötä lapsiryhmien 

kanssa. Kieli- ja kulttuuriopettajat ovat osa ryhmää ja toteuttavat yhteisopettajuuden mal-

lia ryhmän kasvattajien kanssa. Tässä haastattelujen mukaan on vaihtelevuutta ja haas-

teita.  

kieli- ja kulttuuriopettaja katsoo ja kuuntelee, mitä ryhmä tarvitsee(h1) 

 Ryhmän toiveita tulee kunnioittaa ja arvostaa, mutta samalla tuoda esiin 
erilaisia tapoja tukea lasten osallisuutta ja kielen oppimista (h8) 

Ryhmissä kieli ja kulttuuritietoisuus näkyy tutustumisena ryhmissä oleviin kieliin ja kult-

tuureihin. Ryhmissä voidaan juhlia eri kulttuureiden juhlia. Konkreettisesti ryhmätiloissa 

voi olla tervehdyksiä eri kielillä, erikielten aakkoset, monikielistä kirjallisuutta. Ryhmissä 

voidaan laulaa ja lukea monilla kielillä.  Myös esimerkiksi Afrikan tähti- peliä pelatessa 
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keskustellaan kuka mistäkin kotoisin, kuka käynyt missäkin. Tärkeää on arvostus ja kun-

nioitus kaikkien kieltä ja kulttuuria kohtaan.  Tässä oli vaihtelevuutta. Kuten haastattelu-

sitaateista käy ilmi. 

kielet ei näy ei hyödynnetä (h4) 

Kielet näkyvät erikielisinä tervehdyksinä, aakkosina, kirjoina, musiikkina. 

(h6) 

Kielten ja kulttuureiden sekä etenkin katsomusten, uskontojen näkyvyyttä ryhmissä ja 

niistä keskustelua vielä arastellaan. Mutta koko ajan enemmän ja enemmän näkyvät, 

kertoivat haastateltavat. 

 

7.2 Osallisuuden tukeminen  

Osallisuutta kuvattiin haastatteluissa samantyylisin kommentein. Osallisuus on sitä, mitä 

tehdään lasten kanssa, yhdessä suunnittelua. Lasten ideoista voi syntyä pitkäkestoinen 

leikki. Jokaisen lapsen ideat ja aloitteet ovat yhtä tärkeitä. Niitä kuunnellaan ja arvoste-

taan. Lasten tulee tuntea itsensä hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on, Kun lapsi tuntee 

itsensä hyväksytyksi, on hänen helpompi ilmaista itseään 

 Haastattelujen mukaan osallisuus, on sitä, että lapsi tulee kuulluksi ja nähdyksi omana 

itsenään. Osallisuus lisää lapsen itsetuntoa, henkistä hyvinvointia ja viihtymistä. Lasten 

aloitteiden huomiointi koettiin tärkeänä ja arvokkaana. Lapseen tutustuminen helpottaa 

lapsen osallisuutta ja sen tukemista.  Lasten aloitteiden huomiointi yksilöllisesti, ja lapsi-

lähtöisesti on erittäin tärkeää. Osallisuudessa haastateltavien mukaan oleellista on, että 

lapsella on sisäinen tunne; olen osa tätä ryhmää, ryhmän täysivaltainen jäsen. Tätä tun-

netta lisää se, että lapsella on kavereita. Haastateltavien vastauksissa kävi ilmi, että ryh-

mäytyminen on tärkeä tekijä lasten osallisuudessa. Yhdessä toimiminen yhteiset sään-

nöt yhteiset leikit tukevat ryhmäytymistä. 

 Kasvattajien osuutta lapsen osallisuuden mahdollistajana korostettiin. Haastateltavat to-

tesivat myös, että ryhmäytyminen sekä se, että lapset tuntevat kuuluvansa ryhmään, 
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olevansa osallisia on aikaa vievä prosessi. Se vaatii kasvattajilta asenteiden muok-

kausta, yhdessä tekemistä ja dialogia. Käytännössä aikuinen esimerkiksi pelaa yhdessä 

lasten kanssa, ja ajan kuluessa lapset pystyvät pelaamaan keskenään.  Näin sanoi yksi 

haastateltava tekevänsä. Seuraavissa sitaateissa haastateltavat kuvaavat työtään osal-

lisuuden näkökulmasta. 

Varhaiskasvatussuunnitelma painottaa, että jokaisen lapsen tulee tulla 
omilla kyvyillään nähdyksi kuulluksi sekä pystyä osallistumaan. (h4) 

syrjäytymisen ehkäisyähän meidän työ on. (h4) 

 lapsi saa loistaa oman äidinkielensä kautta(h7) 

Osallisuuden tukeminen haastatteluiden mukaan on suurelta osin havainnointia ja läs-

näoloa. Ulkopuolisena on helpompi keskittyä havainnoimaan. Esimerkiksi omaehtoisen 

leikin ja ulkoilun aikana on loistava mahdollisuus havainnoida ryhmädynamiikkaa. Miten 

ryhmä toimii, kuka jää yksin ja niin edelleen. Kasvattajan on hyvä olla myös aktiivisesti 

leikissä mukana, tällöin hän saa arvokkaan mahdollisuuden samalla havainnoida leikkiä. 

Havaintojen jälkeen on hyvä käydä aktiivista dialogista keskustelua kasvattajien kanssa. 

Muun muassa siitä, kuinka syrjäänvetäytyneet lapset saadaan mukaan. Kuinka lasten 

kielitaitoa kehitetään ja heidän osallisuuttaan lisätään. Haastatteluissa painottui dialogi-

suuden merkitys. Päivittäiset keskustelut kasvattajien kanssa ovat erittäin tärkeä osakieli 

-ja kulttuuriopettajien työtä. 

Haastattelujen mukaan lasten osallisuuden tukeminen vaatii kieli- ja kulttuuriopettajilta 

sekä muiltakin kasvattajilta herkkyyttä, sensitiivisyyttä sekä läsnäoloa. Kasvattajan tulee 

huolehtia, että kaikki lapset saavat äänensä kuuluviin, osallistuvat keskusteluihin. Pien-

ryhmätilanteet ovat erittäin tärkeitä ja paljon käytetty menetelmä maahanmuuttajataus-

taisten lasten kanssa. Vuorovaikutussuhteen laatu ja intensiteetti lapsen ja kasvattajan, 

kieli- ja kulttuuriopettajan, välillä on erittäin merkityksellinen lapsen osallisuudessa ja sen 

tukemisessa. Kuvien käyttö siirtymätilanteissa lisää lapsen tietoisuutta, turvallisuutta ja 

viihtyvyyttä. Nykyteknologian luomat mahdollisuudet ovat hyvä huomioida. Konkretia las-

ten kanssa toimiessa ja vuorovaikutuksessa on tärkeää. Nonverbaalisen viestinnän mer-

kitystä maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa ei voi liikaa korostaa. Nämä asiat tuli-

vat esille kaikissa haastatteluissa. 

Haastatelluissa ilmi tulleita menetelmiä osallisuuden lisäämiseksi kieli- ja kulttuuriopet-

tajien nimesivät kuvien käytön, nopean piirtämisen, lähellä olemisen, konkretian sekä 
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toiminnallisuuden. Kieli- ja kulttuuriopettajien ja muidenkin kasvattajien tulee puhua sel-

keästi, käyttäen yksinkertaisia sanoja ja täsmäkieltä.   

Yritän puhua selkeää suomen kieltä lapsille, antaa lapsille selkeitä, yksin-
kertaisia ja lyhyitä toimintaohjeita. Yritän olla kielitietoinen sillä tavoin, että 
puhun ns. täsmäkieltä. Esimerkiksi Laitetaan lelut tähän laatikkoon eikä lai-
tetaan lelut tuonne. (h2) 

Kieli- ja kulttuuriopettajan työ on yhdessä toimimista, vieressä istumista kunkin tarpeen 

mukaan. Lapset voivat kertoa asioistaan kuvista näyttämällä englanniksi, eleillä. Toimin-

nan oltava suunnittelusta lähtien sellaista, että siinä huomioidaan kaikki, myös kielitai-

dottomat lapset. Lapsia tulee innostaa ilmaisemaan itseään. Kasvattajien tulee järjestää 

tilaisuuksia, joissa kaikilla on mahdollisuus osallistua eri tavoilla; liikkuminen leikkiminen 

laulaminen. Ylipäätään monipuolinen toiminta, yksilöllisten tarpeiden ja mielenkiinnon 

huomioimista pidettiin haastatteluissa tärkeinä. Täytyy muistaa, että osallistua voi myös 

ilman yhteistä kieltä. Osa kieli- ja kulttuuriopettajista piti tärkeänä, että maahanmuuttaja-

taustaiset lapset olisivat jo pienestä lähtien osana suomalaista varhaiskasvatusta. Se 

tukisi heidän kielenkehitystä ja osallisuutta. Aikuisen herkkyys huomata tilanteet, joissa 

lapsien osallisuus tarvitsee tukea. on tärkeä- Lapset voi ottaa toiminnan arviointiin ja 

suunnitteluun. 

Lapset voivat esimerkiksi valita kahdesta tai useammasta hymynaamasta 
(tykkää – ei tykkää) jonkin toiminnan sujuvuutta tai mukavuutta, jolloin toi-
mintaa voidaan muokata haluttuun suuntaan(h4) 

Lapsen kuunteleminen ja läsnäolo juuri siinä hetkessä kuinka tuen lasta-
kommunikoimaan jotta häntä ymmärretään (h5) 

Riemu, mikä lapsilla tulee, kun saamme luotua keskusteluyhteyden kuvien 
avulla, on käsittämättömän hienoa ja näkyy lapsen olemuksessa rentoutu-
misena (h4) 

Kielitaidon ollessa heikko tai kokonaan alkuvaiheessa, lapsi putoaa pois 
osallisuudesta ja vaikuttamisesta, jos hänelle ei tarjota vastaavia/tukevia 
kommunikointivälineitä eli käytetä kuvia kommunikoinnin tukena. (h5) 

Nämä viimeiset sitaatit kuvaavat nonverbaalisen viestinnän ja erilaisten kommunikaatio-

menetelmien merkitystä toimiessa maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa.  Samaiset 

menetelmät mahdollistavat myös lasten osallisuuden 
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8 Johtopäätökset 

Tutkimuskysymykseni on mikä on kieli- ja kulttuuriopettajien työnkuva ja kuinka he tuke-

vat lasten osallisuutta. Toinen tutkimuskysymykseni on, kuinka he tukevat muita kasvat-

tajia työssään kieli- ja kulttuuritietoisessa työssään. 

Tulosten perusteella voin todeta, että kieli- ja kulttuuriopettajan työ on hyvin monipuo-

lista. Jokainen työpäivä on erilainen. Kieli- ja kulttuuriopettajien työ on ihmissuhdetyötä 

ja vuorovaikutusta. Pääosassa on lasten suomen kielen kehittymisen seuraamista ja tu-

kemista. Kieli- ja kulttuuriopettajien työpäivät koostuvat lasten kanssa olemisesta, ryh-

mässä yhteisopettajuuden mallilla toimien. Kieli- ja kulttuuriopettajat myös suunnittelevat 

ja tekevät materiaaleja sekö kouluttavat henkilökuntaa kieli- ja kulttuuritietoisesta var-

haiskasvatuksesta.  

Kieli- ja kulttuuriopettajien työ on pienryhmätyöskentelyä lasten kanssa. Lapsiryhmän 

kasvattaja on mahdollisuuksien mukaan seuraamassa työskentelyä. Kieli- ja kulttuu-

riopettaja käyttää työssään eri menetelmiä, kuten dialogista lukemista, sanasäkkiä sa-

noittamista. Hän mallintaa menetelmiä kasvattajalle ja pyrkii saamaan ne päivittäiseksi 

osaksi lapsiryhmän toimintaa. Kieli- ja kulttuuriopettajan työnä on ryhmän havainnointia, 

seuraamista. Tällöin hän näkee mitä kukakin ryhmä, kasvattaja ja lapsi tarvitsee. Työ on 

paljon myös dialogista, yhteistä vuoropuhelua ryhmän aikuisten kesken sekä yhteis-

työstä esimiesten ja varhaiserityisopettajan kanssa. Kieli- ja kulttuuriopettajat osallistuvat 

myös vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Osallistumismuotoina ovat monen-

laiset keskustelut, päivittäiset kohtaamiset sekä vanhempainillat ja tapahtumat. 

Osallisuuden tukeminen kieli- ja kulttuuriopettajien työssä on lapsen näkemistä, kuule-

mista sekä huomioimista. He tukevat lapsen suomen kielen oppimista ja näin tukevat 

heidän osallisuuttaan. Kasvattajia kieli- ja kulttuuriopettajat auttavat eri menetelmiä mal-

lintaen ja niiden käyttöä tukien ja avustaen. Kieli- ja kulttuuriopettajien työtä on myös 

tukea kasvattajia lasten osallisuuden tukemisessa 

Osallisuutta tuetaan aidolla läsnäololla. Lasten aloitteita kuunnellaan ja arvostetaan ja 

niihin vastataan. Kuvien käyttäminen sekä sanattomien viestien; eleet, ilmeet kosketuk-

set, huomioiminen ja hyödyntäminen on tärkeää. Lapsen hyväksyntä. Minä huomaan 

sinut, on oleellista. Kieli- ja kulttuuriopettajilla on aikaa ja mahdollisuutta tähän, heidän ei 

tarvitse huolehtia muusta. Kieli- ja kulttuuriopettajat tekevät arvokasta työtä syrjinnän 
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ehkäisemiseksi. Myös vanhempien kanssa keskusteluin ehkäistään syrjäytymistä sekä 

lisätään osallisuutta.  

Yhteenvetona totean, että kieli- ja kulttuuriopettajien työ on monesta näkökulmasta osal-

lisuutta tukevaa ja edistävää. Maahanmuuttajataustaisille lapsille osallisuus ja kokemus 

osallisuudesta on erittäin tärkeää heidän hyvinvointinsa ja tulevaisuutensa kannalta. 

Jotta lapset voivat tuntea olevansa osallisia, heidän on saatava äänensä kuuluviin. 

Tässä asiassa yhteinen kieli ja osallisuutta lisäävät menetelmät ovat tärkeitä. Tässä tär-

keässä asiassa kieli- ja kulttuuriopettajilla on merkittävä rooli. He tukevat lasten suomen 

kielen oppimista sekä tukevat muita kasvattajia tässä työssä. Tästä voidaan päätellä että 

koko kieli- ja kulttuuriopettajien työ on osallisuuden lisäämistä ja mahdollistamista Kun 

lapsi oppii yhteisen kielen, hänen osallisuutensa helpottuu itsestään huomattavasti. Kieli- 

ja kulttuuriopettajilla on aikaa kohdata lapsi. antaa hänelle aikaa. Kieli- ja kulttuuriopet-

tajat myös tukevat muita kasvattajia osallisuuden lisäämisessä ryhmissä, tuoden mene-

telmiä lisäämään maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuuden mahdollisuuksia. 
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9 Pohdinta 

Tutkimuskysymys oli; millaista on kieli- ja kulttuuriopettajan työ ja kuinka he työssään 

edistävät lasten osallisuutta. Kuten jo johtopäätökset- luvussa kirjoitin työ on monipuo-

lista, lasten kielitaidon lisäämistä ja kasvattajien tukemista kieli- ja kulttuuritietoisessa 

varhaiskasvatuksessa. Osallisuutta he lisäävät huomioimalla ja havainnoimalla lapsia ja 

vastaten heidän aloitteisiin sensitiivisesti. Kieli- ja kulttuuriopettajat mallintavat osalli-

suutta edistäviä ja kielitaitoa tukevia menetelmiä muille kasvattajille.  Näitä menetelmiä 

ovat muun muassa pienryhmätyöskentely, lasten havainnointi, yhdessä toimiminen/leik-

kiminen, sanoittaminen ja läsnäolo. Tarkoituksena on, että näistä menetelmistä tulee osa 

jokapäiväistä toimintaa. Kieli- ja kulttuuriopettajien työ on kokonaisuudessaan osallisuu-

den ja kielitaidon lisäämistä, ja näin ollen syrjäytymistä ehkäisevää. 

Opinnäytetyöni aineistosta saamilla tuloksilla ja niistä johdetuilla johtopäätöksillä on yh-

tymäkohtia niin aiemmin esitelmiini tutkimuksiin kuin varhaiskasvatuksen suunnitelman 

perusteisiin. Helsingin sanomissa syksyllä 2019 olleessa artikkelissa pohdittiin samoja 

teemoja. Myös Anna ääni lapselle - kirjassa puhutaan näistä teemoista (Aalto 2019; Ma-

linen 2019.) 

Haastattelemani kieli- ja kulttuuriopettajat painottivat pienryhmätyöskentelyn tärkeyttä. 

Pienryhmässä toimimisen eduista puhuvat myös Gyekye ja Ruponen sekä Kivijärvi. 

Pienryhmässä toimiessa hälyä ja ääntä on vähemmän sekä vuorovaikutus on intensiivi-

sempää. Kahdenkeskinen vuorovaikutus on kaikkein intiimein ja helpoin tapa kommuni-

koida kielitaidottomille. Kaikki toiminta on hyödyllisempää, kehittävämpää ja antoisam-

paa järjestää pienryhmissä maahanmuuttajataustaisille lapsille. Pienryhmässä lasten yk-

silöllinen huomiointi on helpompaa. Lasten on silloin myös luontevampi ja helpompi il-

maista itseään ja ajatuksiaan (Gyekye, Ruponen 350; Kivijärvi 2011, 252.) 

 Shierin mallin mukaan kieli- ja kulttuuriopettajat toimivat portaikon ensimmäisellä ja toi-

sella tasolla. He kuuntelevat lasta ja havainnoivat tämän toimintaa. Kieli- ja kulttuuriopet-

tajat ovat läsnä ja lähellä lasta, jotta huomaavat myös hänen sanattomat viestinsä ja 

aloitteensa. He myös tukevat ja rohkaisevat lapsia ilmaisemaan omia mielipiteitään. 

Kieli- ja kulttuuriopettajan työssä korostuu yhdessä tekeminen ja luottamuksen rakenta-

minen (Shier 2001,11.; Leinonen 2011: 19.) 



34 

 

 

Shierin mallin kolmannella tasolla lasten mielipiteet otetaan huomioon toiminnassa. Lap-

sia kuunnellaan ja arvostetaan. Tämä on toki tärkeää myös kieli- ja kulttuuriopettajan 

työssä. Tasavertaisuus on tässä huomioitava. Jokainen huomioidaan, ja jokaista tuetaan 

osallisuuteen, omien tarpeidensa ja kykyjensä mukaan. Sanattomat viestit ovat yhtä tär-

keitä kuin sanallisetkin Osallisuuden ja sen tukemisen tulee olla luontainen osa päivit-

täistä toimintaa (Shier 2001, 113 – 115.; Leinonen 2011: 20 – 22.) 

 Lasten aloitteisiin kasvattajien tulee vastata sensitiivisesti ja herkästi sekä aktiivisesti. 

Kasvattajan tulee puhua selkeästi ja rauhallisesti ja käyttää yksinkertaista kieltä, niin sa-

nottua täsmäkieltä. Läsnäolo, visuaalisuus, havainnollistaminen sekä toiminnallisuus 

ovat tärkeitä keinoja maahanmuuttajataustaisen lapsen kanssa toimiessa ja hänen osal-

lisuutta tukiessa (Gyekye& Ruponen 2018: 352-354.) Näitä menetelmiä kieli- ja kulttuu-

riopettajat käyttävät työssään, ja mallintavat niitä myös muille kasvattajille. 

Vastaukset tutkimusongelmaan vastaavat hyvin myös varhaiskasvatussuunnitelman ja 

varhaiskasvatuslain tavoitteisiin. Venninen, Leinonen ja Ojala kuvasivat tutkimukses-

saan, että kasvattajien on päästävä lasten maailmaan. Sitä painottivat myös haastatel-

tavat. Lasten osallisuus on prosessi, joka vie aikaa. Osallisuuden tukeminen tukee lap-

sen sitoutumista yhteisöön, yhteiskuntaan, Nämä asiat tulivat esille niin tutkimuksissa 

kuin opinnäytetyöni aineistossakin (Virkki 2015: 12 – 13.) 

Kangas on tutkimuksissaan todennut nonverbaalisen, sanattoman viestinnän tärkeyden 

maahanmuuttaja taustaisten lasten kanssa työskennellessä. Tätä samaa painottivat 

myös kieli- ja kulttuuriopettajat. Yhdessä tekemistä, läsnäoloa sekä havainnoinnin tär-

keyttä korostavat Kangas ja Turja, samoin kuin haastattelemani henkilöt. Turja puhui 

myös kielen tukemisen menetelmistä, kuten kuvien käytöstä. Samoista keinoista puhui-

vat haastattelemani henkilöt. Heidi Malinen on kirjassaan Anna lapselle ääni kirjoittanut 

kieli- ja kulttuuritietoisuudesta varhaiskasvatuksessa. Siinä oli hyvin kuvattu tämän het-

ken varhaiskasvatusikäisiä. Heille kielten ja kulttuurien moninaisuus ja ihmisten erilai-

suus on mutkatonta meidän kaikkien ominaisuuksia (Kangas 2016; Malinen 2019.) 

 Malisen mukaan kieli- ja kulttuuritietoisuuden perusajatuksen mukaan jokaisella lapsella 

on mahdollisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Lapsella tulee olla mahdol-

lisuus toimia, osallistua ja oppia omista lähtökohdistaan. Osallisuus on mahdollisuus olla 
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osa jotain suurempaa, olla osa yhteisöä (Malinen 2019: 96). Tämä samainen näkemys 

kävi ilmi myös haastattelemieni kieli- ja kulttuuriopettajien vastauksista. 

 

Helsingin sanomissa olleessa artikkelissa pohdittiin maahanmuuttajataustaisen lasten 

osallisuutta varhaiskasvatuksessa.  Artikkelissa esiteltyjen tutkimusten mukaan maahan-

muuttajataustaiset lapset saavat päiväkodissa hieman muita lapsia vähemmän syvällistä 

huomiota kasvattajilta. He leikkivät yksin ja ovat muita useammin passiivisessa roolissa. 

Tutkija Jyrki Reunamon mukaan ”yhteiskunnasta syrjään jääminen on hienovarainen ja 

tiedostamaton prosessi. Asiaan voidaan puuttua tietoa lisäämällä”. Nämä tutkimustulok-

set ovat osa isompaa tutkimusaineistoa, mutta silti merkittävä havainto yhä kasvavassa 

maahanmuuttajien määrässä. Samankaltaisia tuloksia ilmene Outi Arvolan vuoden 2015 

aineistossa. Maahanmuuttajataustaisten lasten leikit ovat useammin esine- ja rakentelu-

leikkejä, jotka eivät vaadi niin paljon sosiaalista kanssakäymistä, kuin esimerkiksi rooli-

leikit. Kasvattajien toiminta maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa on vähäisempää. 

Reunamon mukaan varhaiskasvattajat tietävät ja ymmärtävät, että maahanmuuttaja-

taustaisten lasten kanssa tarvitaan syvempää vuorovaikutusta. Tuetun leikin merkitys 

varhaiskasvatuksessa tiedostetaan. Tuetussa leikissä, leikki lähtee lapsesta, mutta ai-

kuiset ovat lasten saatavilla.  Lapsia ähellä olevat kasvattajat pystyvät herkästi huomaa-

maan, kuka lapsista tarvitsee apua leikissä ja vuorovaikutuksessa. Tämä on yksi tärkeä 

osa alue kieli- ja kulttuuriopettajien työtä. 

Helsingin sanomien artikkelia varten oli haastateltu varhaiskasvatuksen työntekijöitä. 

Heille lasten osallisuus on sitä, että jokaisella lapsella on oltava yhtäläiset mahdollisuu-

det toimia ryhmässä. Kasvattajilta se vaatii oikeaa asennetta, heittäytymistä sekä val-

miutta leikkiin. Lapsia on tuettava ilmaisemaan itseään kuvien avulla, jos he eivät sanal-

lisesti siihen kykene. Kielien ja kulttuurien moninaisuus näkyy lauluissa ja leikeissä (Aalto 

2019.)  Vastaukset olivat hyvin samantyyliset kuin haastateltavillani. 

Opinnäytetyötä tehtäessä on alusta alkaen otettava huomioon tutkimusetiikka. opinnäy-

tetyön on oltava luotettava. Luotettavuudella tarkoitetaan tutkimuksen laadun varmista-

mista. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta mitataan totuudellisuudella, siirrettävyy-

dellä(sovellettavuus), toistettavuudella, vahvistettavuudella (tutkittavat voivat varmistaa) 

sekä saturaatiolla (aineisto ei tuo enää uutta). Nämä taataan, sillä että opinnäytetyön 

aikana tehdään tarkkaa dokumentointia jokaisesta vaiheesta. Työn jokainen valinta on 



36 

 

pystyttävä perustelemaan aineistoon tai lähdekirjallisuuteen vedoten. Kaikkien tutkijoi-

den tulisi aineiston perustella tulla samaan johtopäätökseen.  Tutkimusta tehtäessä riskit 

on tiedostettava ja otettava huomioon. Näitä riskejä ovat muun muassa tutkijan vaikutus 

tutkittavaan asiaan (Kananen 2015: 352). Laadullisessa tutkimuksessa yleistäminen teh-

dään tulkinnasta, ei aineistosta. Tulkinta on tutkijan, tutkimusaineiston ja teorian vuoro-

puhelun tulos (Vilkka 2015: 195.) Tässä tapauksessa opinnäytetyöntekijä on osannut 

kuvata kieli- ja kulttuuriopettajien työnkuvaa ja osallisuuden edistämistä. Tämä opinnäy-

tetyö kuvaa Espoon tilannetta näiden kieli- ja kulttuuriopettajien osalta. Eikä näin ollen 

ole täysin yleistettävissä mutta osallisuuden tukemisen keinot ovat yleismaailmallisia ja 

näin ollen sitä voidaan yleistää. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja hänen rehellisyy-

tensä. Kaikki tekemäni valinnat ja ratkaisut olen dokumentoinut ja perustellut. Laadulli-

nen tutkimus on ainutlaatuinen tutkijasta riippuva. Tarkalla kuvauksella työn vaiheista 

sekä aineistokatkelmilla havainnollistetaan opinnäytetyöntekijän päättelyä ja tulkintaa. 

(Vilkka 2015: 198.) Opinnäytetyöntekijän ammatillinen asiantuntijuus tulee näkyä argu-

mentoivana tekstinä. Hän on tällöin perustellut tekemänsä valinnat ja tulkinnat suhteessa 

aineistoon ja teoriaan (Vilkka 2015: 207). Tutkimuslupa on haettu ja saatu Espoon kau-

pungilta tammikuussa 2020. Haastateltavilta on suostumus haastatteluun ja sen äänittä-

miseen. Aineistot hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Haastateltavien henkilöllisyys 

ei tule esiin missään vaiheessa. 

Ammatillisesti olen kehittynyt paljon opinnäytetyötä tehdessäni. Tieteellinen kirjoittami-

nen ja tutkimuksellinen työote sekä teorian ja käytännön yhdistäminen on ollut vaikeaa 

ja haastavaa. Se näkyy työssänikin. Teoriapohjaa ja sen yhdistämistä kysymyksiini ja 

aineistooni olisi voinut olla enemmän. Analysointi olisi voinut olla syvällisempää. Myös 

kysymykset olisivat voineet olla tarkempia, teoriapohjaisempia. Mutta haastattelujen teko 

oli oikein antoisaa ja opettavaista. Haastateltavat olivat motivoituneita, sitoutuneita va-

paaehtoisia osallistumaan opinnäytetyöhöni ja, sitä kautta oman työnsä edistämiseen. 

Kuka tietää, jos itsekin joku päivä toimin kieli- ja kulttuuriopettajana. Mielenkiintoni aihet-

tani kohtaan on noussut prosessin aikana.  

 Kieli- ja kulttuuritietoisuus on laaja aihe, johon kiinnitetään koko ajan enemmän huo-

miota. Kielten ja kulttuurien moninaisuus on osa elämäämme ja siihen me varhaiskas-

vatuksen ammattilaisina saamme mukautua. Lapsiryhmissä on yhä kasvava määrä 

maahanmuuttajataustaisia lapsia, jotka tarvitsevat tukeamme enemmän suomen kielen 
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ja kulttuurin omaksumisessa. Osaan tämän opinnäytetyön tehtyäni ottaa maahanmuut-

tajataustaiset lapset ja heidän tarpeensa huomattavasti paremmin huomioon työsken-

nellessäni varhaiskasvatuksen opettajana. 

Osallisuus ja sen tukeminen on myös aihe, josta luulin jo tietäväni ja jotain tiesinkin. 

Opinnäytetyötä tehdessäni se on kuitenkin avautunut minulle täysin uudelleen. Osalli-

suus on laaja aihe. Sitä voidaan tukea hyvin pienillä asioilla ja teoilla. Jokaisella lapsella 

on oltava oikeus ja mahdollisuus siihen. Uskon osaavani tulevaisuudessa työssäni tukea 

lasten osallisuutta avarakatseisesti lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden. Haluan, että 

jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään osana yhteisöä. 

Haastatteluissa ja aihetta tutkiessani on noussut monia mielenkiintoisia teemoja, joihin 

voisi perehtyä, joita voisi tutkia. Näitä ovat muun muassa kasvattajien haastatteleminen 

aiheesta, kuinka he kokevat kieli -ja kulttuuriopettajien työn. Toki myös vanhempien ja 

miksi ei lastenkin näkökulmaa suhteessa kieli- ja kulttuuriopettajien työhön voisi tutkia.  

Kasvattajien ja vanhempien asenteita maahanmuuttajataustaisia kohtaan voisi tutkia. 

Myös katsomuskasvatus kaiken kaikkiaan kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta aiheelta. 

Avoimeen varhaiskasvatustoimintaan osallistuu paljon maahanmuuttajataustaisia per-

heitä. Siellä on paljon hyötyä kieli- ja kulttuuriopettajista. Heidän työnsä on tärkeää per-

heiden, lasten, kielen kehityksen, osallisuuden, yhteisöllisyyden sekä syrjäytymisen eh-

käisyn näkökulmasta. Tätä aluetta on hyvä jatkossa kehittää. Näiden mielenkiintoisten 

jatkotutkimusaiheiden lisäksi toivon opinnäytetyössäni käsittelemieni teemojen; kieli- ja 

kulttuuritietoisuuden sekä lasten osallisuuden edistämisen herättävän keskustelua var-

haiskasvattajien keskuudessa. 
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Teemahaastattelurunko 

 

Koulutustaustasi? 

 

Kerro Kieli- ja kulttuuriopettajan työnkuvasta 

 

Kuvaile tyypillinen työpäiväsi 

 

millaisia lapsia kohtaat työssäsi? 

 

Yhteistyöverkostosi? 

 

Yhteistyö vanhempien kanssa? 

 

Miten kieli ja-kulttuuritietoisuus näkyy työssäsi? ryhmissä? 

 

Mitä sinulle tarkoittaa maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuus? 

 

Kielten ja kulttuurien moninaisuuden vaikutukset lasten osallisuuteen 

 

Miten tuet lasten osallisuutta? 

 

Millaista yhteistyötä muiden kasvattajien kanssa/miten tuet heitä työssään? 

 

Mitä muuta haluat kertoa työstäsi? 
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