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Nykypäivän ihmiselle kaksi- tai monikielisyys on melko yleinen ja tärkeä taito, jota halutaan 
vaalia. Kielten oppiminen jo varhaislapsuudessa on suuri etuoikeus, sillä silloin se sujuu 
aikuisikää vaivattomammin ja kuin itsestään vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
Monikulttuurisille perheille lasten äidinkielen tukeminen on perheiden hyvinvointia lisäävä tekijä. 
Monikulttuurisuus on rikkaus ja tämän päivän Suomessa siihen onneksi panostetaan sekä 
varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. 

Turussa lasten päivähoitoa on tarjolla kotimaisten kielten lisäksi englanniksi, ranskaksi ja 
venäjäksi. Alle kouluikäisille lapsille ei ole mitään espanjankielistä toimintaa Turussa, vaikka 
espanjankieliset ovat tilastollisesti ranskankielisiä suurempi ryhmä. Muutama vuosi sitten 
toiminut lasten espanjankielinen kerho osana lasten kulttuurikerhojen ryhmää loppui opettajan 
muiden töiden takia, vaikka osallistujia oli riittävästi. Espanjaa äidinkielenä opetetaan Turussa 
peruskoululaisille puolitoista tuntia viikossa kahdessa ryhmässä. Nyt yhtä ryhmää ollaan 
lisäämässä tarjontaan, sillä oppilaita on koko ajan enemmän. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa espanjankielisen varhaiskasvatuksen tarve 
Turussa sekä tällaiseen kasvatukseen kohdistuvia toiveita. Lähes kaikkiin Turun päiväkoteihin 
ja joihinkin lasten neuvoloihin jaettiin tutkimuksesta kertovat esitteet, joista vastaaja sai ottaa 
mukaan lapun linkkeineen sähköiseen kyselyyn. Lisäksi tutkimusta ja kyselyä mainostettiin 
Internetissä erilaisten espanjan kieleen liittyvien ryhmien sivuilla joko Facebookissa tai 
järjestöjen omilla sivuilla. Linkkiä käytiin katsomassa 770 kertaa, joten kyselyn levitys onnistui. 

Vastauksia tuli ajalla 24.4. - 13.8.2012 yhteensä 26 suomalais-espanjalaisista tai suomalais-
latinalaisamerikkalaisista perheistä, joissa on yhteensä 36 enimmäkseen alle kouluikäistä lasta. 
Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että Turkuun tarvitaan varhaiskasvatusta espanjan 
kielellä. Tutkimuksen tulosten pohjalta näyttäisi tarpeelliselta käynnistää Turussa 
espanjankielinen varhaiskasvatus jossain muodossa. Aluksi voitaisiin kokeilla pientä ryhmää 
jonkun jo olemassa olevan päiväkodin yhteydessä. Yhtenä vaihtoehtona olisi käynnistää 
aiemmin toiminut lastenkerho uudelleen, mitä varten olisi hienoa saada rahoitus Turun 
kaupungilta. 
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MULTICULTURALISM IN CHILDHOOD – A STUDY 
OF THE NEED FOR SPANISH EARLY EDUCATION 
IN TURKU 

Nowadays it is very common that people are bi- or multilingual and people are also willing to 
cherish their language skills. It is a privilege to learn languages in early childhood when it is 
easier than in adulthood. In childhood you learn languages easily in interaction with others. 
Supporting children´s possibility to learn their native language improves the wellbeing of 
multicultural families. Multiculturalism is a blessing and fortunately the Finnish society today is 
investing in it both in early and basic education. 

In Turku there is daycare for children, besides the national languages Finnish and Swedish, in 
English, French and Russian. There are no activities in Spanish for children under school age 
although the group of Spanish speakers is statistically bigger than the group of French speakers 
in Turku. Still a few years ago there was a club for Spanish-speaking children as part of the 
children´s cultural clubs in Turku. This club was suspended due to teacher's other duties 
although there was enough participants. Spanish as a native language is taught for primary 
school students one and a half hours per week in Turku. 

The purpose of this study was the survey of the need for early childhood education in Spanish 
in the city of Turku. The brochure about the study was distributed to almost every Kindergarten 
and some maternity clinics in Turku. From the brochure you were able to pick up a piece of 
paper with the internet link to the web questionnaire. The study was also published on several 
websites related to Spanish language, such as various groups in Facebook. There have been 
even 770 visitors on the web-page of the study, so the distribution was successful. 

The questionnaire was open in internet from April to August in the 2012 and during that time 
twenty-six answers arrived from Finnish-Spanish and Finnish-Hispanic families. Those families 
have thirty-six children, mostly under school age. All participants in the study agreed that there 
is a real need for day care in Spanish in Turku. According to the results of the study, it would be 
necessary to start early childhood education in Spanish in Turku.  Maybe it would be good to 
start with a little group in some existing Kindergarten. Other alternative would be to restart the 
cultural club for Spanish-speaking children which hopefully could be financed by the 
municipality of Turku. 

KEYWORDS: 

early childhood education, bilingualism, multiculturalism, foreign language teaching, cultural 
identity 
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1 JOHDANTO 

Kaksikielisyys on suuri rikkaus, jota tulee vaalia. Kaksikielisyyden merkityksen 

tuntevat erityisesti kielivähemmistöihin kuuluvat, joiden on pitänyt oppia valta-

kieltä, joko siksi että perheissä on puhuttu kahta tai useampaa kieltä tai siksi, 

että yhteiskunnassa on osattava myös muuta kuin omaa äidinkieltä. Maahan-

muuttajien kotimaan kieli on toinen kuin tulomaassa puhuttu kieli, jolloin on käy-

tettävä aikaa ja voimavaroja uuden kielen oppimiseen. Varsinkin lapsille tämä 

on tärkeä kysymys, koska he puhuvat usein eri kieltä perheensä kanssa kuin 

asuinympäristössään. Suomessa monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta pyritään tu-

kemaan sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 46). 

Muualla maailmassa kaksikielisyyden haasteet tunnetaan paremmin. Painavan 

kannanoton kielen merkityksestä on esittänyt esimerkiksi presidentti Barack 

Obama, joka on huolissaan yhdysvaltalaisten huonosta kielitaidosta ja yleisestä 

”pelkällä englannin kielellä pärjää” -mielipiteestä. Hän oli Ohiossa 2008 pitä-

mässään puheessaan sitä mieltä, että toki ulkomaalaisten täytyy oppia maan 

kieli, mutta sen he tulevat kyllä oppimaan. Valtakielen lapset oppivat aina, mutta 

tärkeää olisi voida säilyttää maahanmuuttajien alkuperäinen kieli ja pyrkiä ylläpi-

tämään sekä lisäämään lasten kaksikielisyyttä. (Phyrillas 2008.) 

Ennen opintojeni alkua muutin lasteni kanssa Turkuun kesällä 2009, jolloin tar-

vitsin hoitopaikkaa kaksivuotiaalle pojalleni. Olin ajatellut hänelle espanjankielis-

tä hoitoa, sillä perheessämme kaikki isovanhempia myöten puhuvat espanjaa. 

Turussa ei harmikseni ollut espanjankielistä päiväkotia, kuten Helsingissä toimi-

va Mi Casita, jossa kaksikielinen tyttäreni oli ollut hoidossa. Itse opin varhais-

lapsuudessani sekä suomea että espanjaa asuessamme Argentiinassa, mutta 

palattuamme Suomeen oppimani espanja unohtui. Toisaalta teini-iässä muutet-

tuamme El Salvadoriin opin espanjan hyvin nopeasti mitä ilmeisimmin varhais-

lapsuudessa oppimani pohjalta. Kokemukseni lapsuudessa ja nuoruudessa sai-
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vat minut tarttumaan tähän aiheeseen ja toiveeni on omalta osaltani edistää 

monikielisyyttä. 

Turussa on varhaiskasvatusta ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi ja venäjäksi, 

mutta kaupungin varhaiskasvatuksessa on mietitty jonkin kielen lisäämistä tar-

jontaan. Asia on vielä kehittämisvaiheessa, joten toivon mukaan tutkimukseni 

tukee espanjankielisen päivähoidon aloittamista Turussa. Espanjan opetusta 

kaupunki tarjoaa maahanmuuttajan äidinkielenä (MAI) peruskoululaisille, mutta 

alle kouluikäisille ei ole toimintaa espanjan kielellä. Yksityinen ranskalais-

suomalainen päiväkoti on toiminut Turussa jo lähes 30 vuotta, vaikka espanjan-

kielisiä on enemmän kuin ranskaa puhuvia. Tutkimuskyselyyn vastanneet ih-

mettelivät, ettei Turun kokoisessa kaupungissa ole varhaiskasvatusta espanjan 

kielellä. Joku vastaajista on jopa suunnitellut muuttoa Turusta Helsinkiin espan-

jankielisen päivähoidon perässä ja toinen on valmis muuttamaan samasta syys-

tä Raumalta Turkuun. 

Aiheeseen liittyvät aiemmat suomalaiset tutkimukset käsittelevät lähinnä ruotsin 

kieltä ja suomenruotsalaisten perheiden kielikysymyksiä. Kieliyhdistelmänä 

suomi-espanja ei ole kovin yleinen tutkimuskohde eikä siihen liittyvää materiaa-

lia juurikaan ole, mutta muuten kaksi- tai monikielisyyttä on tutkittu paljon. Ylei-

semmät tutkimukset liittyvät kaksisuuntaiseen kaksikieliseen opetukseen, jolla 

tarkoitetaan Yhdysvalloissa annettavaa englannin ja espanjan opetusta. Sen 

lisäksi Kanadasta lähtenyt englantilais-ranskalainen kielikylpy on laajalti tutkittu 

aihe ja Suomeen kielikylpy on rantautunut erityisesti suomenruotsalaiseen kult-

tuuriin. 

Hyvinvointi- ja sosiaalialan lopputyönä tämä palvelee mielestäni hyvin monikult-

tuuristen ja useampaa kuin yhtä kieltä puhuvien perheiden hyvinvoinnin edistä-

mistä. Juuri näitä palveluita pitää kehittää, jotta lapsi-, nuoriso- ja perhetyö to-

teutuisi mahdollisimman monipuolisesti ja tukisi erilaisten perheiden arkea sekä 

monikulttuuristen vanhempien kasvatustyötä. Turun varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa monikulttuurisuutta pidetään tärkeänä arvona ja sitä pyritään 

erilaisin keinoin tukemaan. Konkreettisimmillaan tukeminen näkyy esimerkiksi 

siinä, että varhaiskasvatusta järjestetään mahdollisimman monella kielellä. 
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2 MONIKIELINEN JA -KULTTUURINEN LAPSI 

SUOMESSA 

2.1 Vieraskielinen väestö Suomessa 

Suomen väestö on lisääntynyt vuonna 2011 enemmän kuin kahtenakymmene-

nä edellisenä vuotena ja viimeisen viiden vuoden aikana luonnollista väestön-

lisäystä suurempana tekijänä on ollut muuttovoitto ulkomailta. Viime vuoden 

lopussa Suomen väestöstä oli ulkomaiden kansalaisia 3,4 prosenttia ja suurim-

mat kieliryhmät muodostivat venäläiset, virolaiset, somalialaiset, englannin- ja 

arabiankieliset. Suomenkielisiä on väestöstä 90 prosenttia, ruotsinkielisiä 5,4 

prosenttia, saamenkielisiä vain 0,03 prosenttia ja muuta kuin kolmea edellä 

mainittua kieltä äidinkielenään puhuvia on 4,5 prosenttia. Tämä viimeksi mainit-

tu ryhmä alkaa määrältään pian vastata suomenruotsalaisen väestön osuutta 

Suomessa. (Tilastokeskuksen väestörakenne 2011, 1, 3.) 

Vuoden 2007 vieraskielisten väestöryhmien kasvua tutkivat tilastot osoittavat 

espanjaa puhuvien ryhmän olevan kovasti kasvussa. Tässä kiinnostavassa 

kasvavassa ryhmässä oli tuolloin 3 637 ihmistä, joista vain reilu kolmasosa on 

Espanjasta ja loput ovat latinalaisesta Amerikasta. Espanjankielisten maahan-

muuton syitä ja taustaa ei ole kovin helppoa arvioida, sillä ne ovat hyvin moni-

muotoisia. Espanjalaisista Suomeen tulijoista on korkeakouluopiskelijoita noin 

100, mikä on pysynyt jotakuinkin samanlaisena joukkona viime vuosina. Mie-

lenkiintoisena ryhmänä espanjaa puhuvien joukossa ovat adoptiolapset esimer-

kiksi Kolumbiasta, mikä osaltaan vaikeuttaa koko ryhmän maahanmuutto-

analyysiä. (Alanen 2008.) 

”Turun väestönkehityksen merkittävä muutos on 1990-luvun alusta alkaen ollut 

ulkomaalaisperäisen väestön, jonka mittarina käytetään muuta kuin suomea tai 

ruotsia äidinkielenään puhuvia eli muunkielisiä, osuuden nopea nousu 0,8 %:sta 

vuonna 1990 vuoden 2011 lopun 8,0 %:iin” (Muutoksen suunnat 2012, 1). Tu-

run ulkomaalaisväestön osuus lähti ratkaisevasti kasvamaan 1990-luvulla ja 
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vuoden 2011 suurimpia maahanmuuttajaryhmiä ovat virolaiset, venäläiset, iraki-

laiset, iranilaiset, entisen Jugoslavian alueelta tulleet ja somalialaiset (Turun 

kaupunki 2011, tilastollinen vuosikirja 2.10).  

 

Kuvio 1. Suurimmat vieraskieliset ryhmät Suomessa vuosina 2001 ja 2011 (Ti-

lastokeskuksen väestörakenne 2011, 6). 

Espanja on maailman yksi puhutuimmista kielistä ja Suomessa asuu paljon ih-

misiä, jotka ovat kotoisin Espanjasta sekä Etelä- ja Keski-Amerikan maista. 

Vuoden 2011 lopulla espanjankielisiä oli Turussa 301 henkilöä, joista suurin 

ryhmä eli 175 henkilöä oli iältään 25–44-vuotiaita (Tilastotietoa Turusta 2012, 

2.9). Tilastojen luvuissa eivät näy sellaiset, joiden toinen kieli on espanja ja joi-

den äidinkieleksi on virallisesti merkitty suomi, kuten minun tyttäreni. Heitä on 

luultavasti Turussa jopa suhteessa enemmän kuin vain espanjaa äidinkielenään 

puhuvia.  
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Suomen perustuslakiin on kirjattu, että jokaisella Suomessa asuvalla ulkomaa-

laisella on oikeus ylläpitää ja kehittää äidinkieltään, että äidinkieli kuuluu kaikki-

en perusoikeuksiin (Opetushallitus 2009, 3). Opetusministeriön vuonna 2003 

teettämässä selvityksessä, jonka opetushallitus on laatinut, tarkasteltiin muun 

muassa maahanmuuttajien äidinkielen opetusta sekä käsiteltiin maahanmuutta-

jaopetuksen kehittämistarpeita. Selvityksestä käy ilmi, että maahanmuuttajien 

äidinkielen opetuksen tunnit on järjestetty pääsääntöisesti kouluajan ulkopuolel-

le. Yli viisikymmentä kuntaa ei ole voinut järjestää opetusta, sillä opettajaa ei ole 

ollut saatavissa ja noin puolet opettajista on vailla muodollista kelpoisuutta. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2004.) 

Lapsen kielellisellä kehityksellä on suuri merkitys varhaiskasvatuksessa, missä 

sitä tuetaan puheen, satujen, laulujen, riimien ja leikkien avulla. Kasvattajat roh-

kaisevat lasta vuorovaikutukseen kunkin lapsen yksilölliset tavat ja valmiudet 

huomioiden. Kielen oppiminen edesauttaa lapsen ajattelutoimintojen kehittymis-

tä ja hyvät kielelliset valmiudet tukevat oppimista. Vuorovaikutuksessa aikuisten 

ja toisten lasten kanssa lapsi oppii kommunikointimalleja sekä kulttuurisia ja 

sosiaalisia tapoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 29.) 

2.2 Kulttuuritaustan huomioiminen varhaiskasvatuksessa 

Monikulttuurisuuskasvatusta ohjaavat tietyt säädökset, jotka on kirjattu Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteisiin ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teisiin. Säädöksien taustalla vaikuttaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimus, joka 

määrittelee lapsen oikeuksien koskevan kaikkia lapsia ilman minkäänlaista erot-

telua esimerkiksi lapsen rotuun, ihonväriin, kieleen tai syntyperään liittyen. So-

pimuksen 29. artiklassa selvennetään, että lapsen koulutuksen tulee tavoitella 

kunnioituksen edistämistä lapsen vanhempia, omaa sivistyksellistä identiteettiä, 

kieltä ja arvoja kohtaan. Lapsen oikeuksien sopimuksen 30. artiklan mukaan 

jokaisella vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansan jäsenellä on ”oikeus naut-

tia yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa omasta kulttuuristaan, tunnustaa 
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ja harjoittaa omaa uskontoaan ja käyttää omaa kieltään”. (Eerola-Pennanen 

2011, 233-234.) 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteisiin sisältyy muun muassa lasten kult-

tuuritaustan ja äidinkielen tukeminen, vaikka pääasiallinen vastuu lapsen kielen 

ja kulttuuritaustan ylläpitämisestä onkin perheellä (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2005, 46). Päivähoidon yleisiä tavoitteita ovat muun muassa 

maahanmuuttajalasten integroituminen suomalaiseen päivähoitoon, kouluval-

miuksien saavuttaminen ennen koulun aloittamista ja lapsen oman identiteetin 

tukeminen, johon sisältyy suomen kielen oppiminen ja lapsen oman äidinkielen 

säilyttäminen (Kurola ym. 2002). 

Jokaisen päivähoidossa olevan lapsen kohdalla tehdään varhaiskasvatussuun-

nitelma, johon työntekijät kirjaavat yhdessä vanhempien kanssa tehdyt sopi-

mukset esimerkiksi kielen ja kulttuurin tukemisesta (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2005, 46). Varhaiskasvatuksessa pyritään edistämään maahan-

muuttajalasten kotoutumista ja luomaan yhdessä vanhempien kanssa pohjaa 

toiminnalliselle kaksikielisyydelle (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 47-48). Toiminnallisella kaksikielisyydellä tarkoitetaan kykyä toimia niin 

arkipäivän tilanteissa kuin työelämässä kahdella kielellä ja kumpaakin kieltä 

voidaan käyttää koulutuksen välineenä. (Opetushallitus 2009, 6.) 

Päiväkodin arjessa tulee perehtyä eri kulttuuritaustaisten lasten elämäntapoihin, 

historiaan ja kulttuureihin sekä arvostaa niitä sekä tuetaan lapsen mahdollisuut-

ta ilmentää omaa kulttuuritaustaansa. Lasten vanhempien ja eri vähemmistö-

kulttuureja edustavien järjestöjen kanssa yhteistyössä pyritään varhaiskasva-

tuksessa edistämään lapsen kulttuuriperinteen jatkumista. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 46.) Ilkamon ja Suomisen tekemän varhaiskasva-

tuksen asiantuntijan teemahaastattelun tuloksien perusteella eri kulttuureja ko-

rostaessa tulisi säilyttää suhteellisuuden taju. Kasvatustyötekijän ei ole tarkoitus 

opetella täydellisesti kaikkia eri kulttuureja, vaan on hyvä osata hyödyntää päi-

väkotimaailmaa ympäröivää luonnollista tietotaitoa, kuten vanhemmat, lapset 

itse sekä eri kulttuuritaustaiset työntekijät. (Ilkamo & Suominen 2001, 35.) 
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Esiopetuksessa lasten erilaiset taustat pitää huomioida, vaikka opetus pohjau-

tuisikin esiopetuksen yleisiin kasvatus- ja oppimistavoitteisiin. Maahanmuuttaji-

en kohdalla esiopetuksen on tarkoitus auttaa lasta niin suomen kuin oman kie-

len oppimisessa ja tavoite on kasvattaa lasta kahden kulttuurin kansalaiseksi. 

”Kulttuuria tukevan esiopetuksen päämääränä on omanarvontuntoinen, kulttuu-

ristaan, taustastaan ja kielestään ylpeä, yhteiskuntaan integroitunut kaksikieli-

nen ja -kulttuurinen aikuinen, joka kykenee siirtämään omaa kulttuuriperintöään 

lapsilleen.” (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2011, 6.4.) 

Maahanmuuttajalasten tulisi voida säilyttää oma kielensä ja kulttuuriperimänsä 

huolimatta uudesta asuinympäristöstään. Merja Anis muistuttaa artikkelissaan 

kirjassa Lapset ja sosiaalityö, että jo “kotouttamislaissa maahanmuuttajilta edel-

lytetään uuden kielen ja uusien taitojen omaksumista uudessa ympäristössä 

unohtamatta kuitenkaan äidinkieltään ja kulttuuriaan” (Forsberg ym. 2006, 78). 

Maahanmuuttajalapset ja nuoret tai edes heidän vanhempansa eivät välttämät-

tä ymmärrä oman kielen ja kulttuurin säilyttämisen tärkeyttä. Oleellista on, että 

ammattikasvattajat ymmärtävät kulttuuritaustan säilyttämisen tärkeyden ja otta-

vat sen työssään huomioon. Kotouttaminen tarkoittaa maahan muuttaneen ul-

komaalaistaustaisen henkilön mahdollisuutta työntekoon ja muuhun yhteiskun-

nalliseen toimintaan säilyttäen samalla oman kielensä ja kulttuurinsa (Järvinen 

ym. 2009, 106). 

Päivähoidossa tulee esille erilaisia haasteita, kun työskennellään maahanmuut-

tajaperheiden kanssa. Esimerkiksi lasten vanhempien kanssa voi syntyä yhteis-

työongelmia, jos kommunikaatiota hankaloittaa yhteisen kielen puute sekä mo-

lemminpuoliset ennakkoluulot ja pelot. Lapsen kommunikaatiovaikeudet tai kie-

lelliset ja muut kehitysvaikeudet tai -häiriöt saattavat jäädä huomaamatta kielel-

lisen ilmaisuvaikeuden ja kielitaidon puutteen vuoksi.  Ammattikasvattajien pi-

täisi ymmärtää erilaisia kulttuureja ja tapoja, vaikkei niitä kaikkia hyväk-

syisikään. Monikulttuurisuus päivähoidossa lisää suvaitsevaisuutta niin lapsissa 

kuin aikuisissakin, eikä lasten kaveruudessa näe rajoituksia johtuen kielestä, 

kulttuurista tai ihonväristä. (Kurola ym. 2002.) 
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Päivähoidolla pyritään tukemaan lapsen normaalia kehitystä ja vahvistamaan 

hyvän itsetunnon kehittymistä tasavertaisesti lapsen sukupuoleen, taustaan tai 

syntyperään katsomatta. Lapsen identiteetin vahvistaminen on tärkeä osa var-

haiskasvatusta ja siihen kuuluu myös kielellisen kehityksen huomioiminen ja 

tukeminen. (Turun kaupunki 2012, lapsen hyvinvointi ja erityiset tarpeet.) Lap-

sen itsetunnon kehittyminen vahvaksi ja oman itsensä arvostaminen antavat 

hyvät eväät kouluun siirtyessä ja elämään muutenkin. Suomi toisena kielenä 

opetuksen lisänä oman äidinkielen opetus vahvistaa lapsen monikulttuurisen 

identiteetin kasvua. (Opetushallitus 2009, 6.) Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa muistutetaan, että maahanmuuttajalasten identiteetin muodostumi-

seen vaikuttaa positiivisesti se, että heidän kulttuuritaustoja ja kulttuuriin liittyviä 

asioita arvostetaan (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2011, 6.4). 

Identiteettiä pohtiessa tarvitaan kieltä, sillä molemmat sitovat ihmisen osallisuu-

teen ja vuorovaikutukseen sekä erilaisissa suhteissa olemiseen. Lapsen identi-

teetti muokkautuu monin tavoin, joilla häntä rohkaistaan vuorovaikutukseen tai 

tarjotaan osallisuutta toiminnassa. Aikuisen tavalla kutsua ja asettaa lapset eri-

laisiin toiminnallisiin suhteisiin toistensa kanssa on paljon merkitystä, sillä lap-

sen identiteetti rakentuu nimenomaan suhteissa muihin ihmisiin ja siinä, että 

otetaanko häntä mukaan vai suljetaanko ulkopuolelle. Kielellä on tärkeä rooli 

lapsen kiinnityksessä omaan yhteisöönsä ja näin myös oman identiteetin kehi-

tykseen (Eerola-Pennanen 2011, 95-96, 106-107.) 

Kasvattajan tehtävänä on rohkaista lasta kommunikoimaan ikäänsä sopivalla 

tavalla ja ruokkia lapsen tarvetta vuorovaikutukseen. Lapsen käsitys itsestään 

muovautuu positiivisemmaksi ja hän oppii hyväksymään itsensä, kun hän voi 

olla hyvässä vuorovaikutuksessa turvallisen aikuisen kanssa. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2005, 19.) Kieli on tärkeä ilmaisumuoto, jolla lapsi 

tuo esiin oman minuutensa ja yksilöllisyytensä. Lapsi tarvitsee kieltä ajatteluun, 

tunteiden ilmaisuun, sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja toimintansa ilmaisuun. 

Kielellinen kehitys on osa lapsen kokonaiskehitystä ja se on yhteydessä lapsen 

puheen kehitykseen. (Nurmilaakso & Välimäki 2011, 31.) 
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Kaksikielisen lapsen identiteetin kehittymiseen saattaa vaikuttaa kielteisesti halu 

integroitua enemmistökielen ryhmään (Hassinen 2005, 21). Varhaiskasvatuksen 

asiantuntijan haastattelusta ilmenee, että maahanmuuttajalapsi voi saada suo-

malaislasta useammin negatiivista palautetta itsestään, vaikka lasten tulisi saa-

da nimenomaan enemmän positiivista palautetta toiminnastaan ja onnistumisen 

kokemuksia. Erittäin tärkeää on myös huomioida lapsen oma kieli, jota pitää 

kehua lapselle ja tuoda esiin muulle lapsiryhmälle, että monikielisyys on rikkaut-

ta. Työntekijän kannattaa tarkkailla omaa viestintätyyliään, sillä on olennaista 

viestiä maahanmuuttajalapselle, jolle suomi ei ole ehkä vielä tunneilmaisun kieli, 

runsain elein ja ilmein sekä ilmaisten monia erilaisia tunteita selkeästi. (Ilkamo & 

Suominen 2001, 36.) 

2.3 Vieraskielinen opetus Suomessa 

Tavoitteena vieraskielisellä varhaiskasvatuksella on antaa lapsille mahdollisuus 

oppia vieraan kielen ymmärtämistä ja valmiuksia tuottaa sitä. Tärkeää on myös 

lasten kasvaminen monikulttuurisuuteen ja mahdollisuuteen nähdä kulttuurien 

erilaisuus rikkautena. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 49.) 

Myönteisen asenteen luominen kieliä, kielenoppimista ja kulttuureita kohtaan on 

hyvä aloittaa jo varhaiskasvatuksessa esimerkiksi tarjoamalla lapselle mahdolli-

suuksia kohdata monikielisyys ja monikulttuurisuus. Varhain aloitetuttu monikie-

lisyyskoulutus vaikuttaa tutkitusti lapsen motivaation lisääntymiseen sekä sii-

hen, että lapsi oppii uskomaan omiin taitoihinsa ja mahdollisuuksiinsa. Varhais-

kasvatuksessa lapset eivät osaa vielä lukea, mikä on erityinen etu kielikoulutuk-

sessa. Alle kouluikäiset lapset suhtautuvat tällaiseen toimintaan niin avoimesti, 

että oppiminen lähtee liikkeelle luontevasti aidosta kommunikaatiosta. (Mård-

Miettinen & Björklund 2007, 52.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaan opetuksesta, jossa 

käytetään muuta kuin koulun omaa opetuskieltä, käytetään nimitystä vieraskie-

linen opetus. Vieraskielisessä opetuksessa voidaan toteuttaa käyttäen erilaisia 

opetusmalleja, jotka ilmaisevat opetuksen erilaisia painotuksia. Näistä eri mal-
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leista käytetään Suomessa nimityksiä kaksi- tai monikielinen opetus, kielikylpy- 

ja kielisuihku, kielirikasteinen tai -painotteinen aineenopetus, sisältöpainotteinen 

vieraan kielen opetus ja laajennettu kielen opetus, joissa yhteistä on se, että 

opetuksessa käytetään kahta kieltä ja näin oppisisältöjä opitaan kummallakin 

kielellä. Vieraskielisen opetuksen tavoitteena on kielen ja oppisisältöjen omak-

sumisen lisäksi myös opetettavan kielen kulttuurin opettaminen opiskelijoille. 

Useamman kielen taitaminen mahdollistaa kansainvälistymisen ja vuorovaiku-

tuksen eri kulttuurien välillä. (Antola 2004,13; Cardwell 2010, 6-7.) 

Kaksikielinen opetus Suomessa toteutuu CLIL eli Content and Language Integ-

rated Learning mallin mukaan, jossa kielenopetus sisällytetään muuhun aine-

opetukseen. Opiskelija oppii eri aineita vieraalla kielellä ja samalla kehittää 

omaa kielitaitoaan aidossa kommunikoinnissa ja keskustelussa. Tavoitteena on 

toiminnallinen kielen opiskelu, jolloin se on mielekkäämpää ja jopa tehokkaam-

paa kuin pelkän kieliopin pänttääminen. (Cardwell 2010, 13.) Kasvattajan tulee 

muistaa, että kielen tai useamman kielen oppiminen on nimenomaan vuorovai-

kutusta. Opettajan itse ei tarvitse olla koko ajan äänessä, sillä lapset kommuni-

koivat myös keskenään ja opettavat toinen toistaan esimerkiksi päiväkodin leik-

kitilanteissa, mikä johtaa aktiiviseen kielenkäyttöön. (Laurén 2008, 81.) 

Kaksikielinen opetuksen ajatellaan usein koskevan vain kaksikielisiä lapsia, jol-

loin se olisi tarkoitettu vain jo ennestään kaksikielisille oppilaille. Tosin termiä 

käytetään kovin usein myös puhuttaessa kielellisille vähemmistöille suunnatusta 

opetuksesta, vaikka sen tarkoituksena on opettaa vähemmistöille valtakieltä. 

(Antola 2004, 12-13.) Vuorisen tutkimuksen, joka vertaili suomalaisten ja yhdys-

valtalaisten opiskelijoiden kieliopintoja, mukaan Suomessa ollaan hyvällä mallil-

la vieraskielisen opetuksesta puhuttaessa ja kielten opetus otetaan vakavasti. 

Yhdysvalloissa kielten opetus painottuu kaksikieliseen opetukseen, joka on 

enimmäkseen kohdistettu vähemmistöille. (Vuorinen 2009, 27.) 

Helsingin Alppilassa sijaitsee Suomen ainut espanjankielinen päiväkoti Mi Casi-

ta, joka on toiminut vuodesta 1994. Mi Casitan toiminta on kokonaisvaltaisesti 

espanjankielistä ja hoito on tarkoitettu niin espanjankielisille, suomalaisille, kuin 

mitä muuta tahansa kieltä äidinkielenään puhuville lapsille. Päiväkodin opetta-
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jat, hoitajat ja jopa kokki puhuvat espanjaa äidinkielenään ja päätavoitteena on 

tarjota lapselle mahdollisuus oppia espanjan kieltä. Suomalaiset yksikieliset 

lapset ovat täydellisessä kielikylvyssä, vaikka Mi Casita ei olekaan niin sanottu 

kielikylpypäiväkoti. Mi Casitassa kasvetaan kulttuurien moninaisuudessa, sillä 

sekä työntekijöillä että lapsilla on hyvin erilaiset kulttuuritaustat ja monikulttuuri-

suuteen tutustutaan luonnollisin menetelmin esimerkiksi kokkaamalla ja maiste-

lemalla eri maiden ruokia. (Mi Casita 2012.) 

Helsingin opetusvirasto teki vuonna 2008 aloitteen espanjankielisen opetuksen 

aloittamisesta ja kaksikielinen suomi-espanja opetus aloitettiin seuraavana 

vuonna 2009 Käpylän peruskoulussa. Oppilaat valitaan kaksikieliseen opetuk-

seen soveltuvuuskokeella, jossa arvioidaan oppilaan espanjan ja suomen kielen 

taitoa ja opetus on kaksikielistä ensimmäiseltä luokalta alkaen. Niin sanotun 

varhennetun espanjan kielen opiskelun lisäksi tutustutaan espanjankielisen 

maailman kulttuureihin. (En español 2009; Opetusvirasto 2012.) Helsinkiläiset 

hakijat ovat etusijalla ja monet oppilaat tulevat Käpylän kouluun Mi Casitan päi-

väkodista, joten espanjalais-suomalaiset kaverisuhteet voivat säilyä lasten siir-

tyessä päiväkodista kouluun (Marttinen 2012). 

Turussa on tarjolla lasten päivähoitoa kotimaisten kielten lisäksi englannin, 

ranskan ja venäjän kielellä. Mitään espanjankielistä toimintaa alle kouluikäisille 

lapsille ei tällä hetkellä ole Turussa. Viimeisimpänä on ollut lasten espanjankie-

linen kerho osana lasten kulttuurikerhojen ryhmää ja sen toiminta on loppunut jo 

muutama vuosi sitten (Turku -tiedotteet 2003). Yksityinen suomalais-

ranskalainen päiväkoti l´Hexagone on toiminut Turussa jo vuodesta 1985, vaik-

ka ranskankielisiä on Suomessa suhteessa vähemmän kuin espanjaa puhuvia 

(l´Hexagone 2012). Espanjankielisten ryhmä on kasvanut tuplasti verrattuna 

ranskaa puhuviin viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa (Tilastokes-

kuksen väestörakenne 2011). Tilastojen mukaan vuoden 2011 lopussa Turussa 

oli lähes puolet enemmän espanjaa äidinkielenään puhuvia verrattuna ranskan-

kieliseen väestöön (Tilastotietoa Turusta 2012, 2.9). 
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2.4 Vieraskielisen opetuksen malleja 

Kielikylpy - Språkbad - Language Immersion/Bath 

Suomeen ja tarkemmin Vaasaan kielikylpy alkoi rantautua 1970-luvulla Kana-

dasta, kun siellä kehitettyyn kielikylpymalliin tutustuivat Vaasan yliopiston edus-

tajat Christer ja Ulla Laurén (Vaasan yliopisto 2011). Kielikylvyn toivat Suomeen 

tutkijat, mutta kokeilun jatkuminen ja laajeneminen oli lasten vanhempien ansio-

ta. Kielikylpyryhmiä alettiin perustaa 90-luvulla Vaasan lisäksi muille paikkakun-

nille ympäri Suomea. (Virittäjä 2008, 137.)  Kielikylpylapsia oli vuonna 2009 päi-

vähoidossa 958 ja kielikylpyoppilaita peruskoulussa reilut 3000 (Vaasan yliopis-

to 2011). Kanadan kielikylpy kielet ovat lähtökohtaisesti englanti-ranska ja 

Suomessa suomi-ruotsi, mutta aikojen myötä on tullut lisää erilaisia kieliyhdis-

telmiä.  

Yleisin Suomessa käytettävä malli on niin sanottu varhainen täydellinen kielikyl-

py, mutta myös varhainen osittainen kielikylpy on käytössä Etelä-Suomessa. 

Kielikylvyllä tarkoitetaan Suomessa tutustumista ruotsinkieleen ja suomenruot-

salaiseen kulttuuriin, mutta tarjolla on myös kansainvälisillä kielillä annettua kie-

likylpyopetusta, joka kohdistuu eri vähemmistöryhmiin. (Vaasan yliopisto 2012, 

kielikylpy Suomessa.) Tavoitteena on, että kielikylpyoppilaat saavuttavat toimin-

nalliset taidot niin kirjallisessa kuin puhutussa kielikylpykielessä samanaikaisesti 

heidän ensikielensä kehityksen kanssa (Vaasan yliopisto 2012, Lyhyesti kieli-

kylvystä). Kielikylvyssä opittava kieli ei ole opetuksen kohteena vaan vuorovai-

kutuksen väline ja siinä hyödynnetään lapsen luontaista kykyä omaksua kieltä, 

jolla kommunikoidaan hänen kanssaan (Virittäjä 2008, 137). 

Kielikylpyä suositellaan kolmen vuoden iästä lähtien, kun uuden kielen oppimi-

nen ei enää sekoita ensin opittua äidinkieltä. Kuitenkin kielikylpyä varhaiskasva-

tuksessa annetaan pääsääntöisesti viiden vuoden iästä lähtien ja sen tarkoituk-

sena on tukea lapsen kielellisiä valmiuksia niin, että siirtyminen kielikylpyesi- ja 

perusopetukseen siirtyminen on mahdollista. Kunnan vastuulla on taata kielikyl-

vyn jatkuminen varhaiskasvatuksen jälkeenkin ja vanhempien vastuulle jää las-
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tensa suomenkielen ylläpito. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 

48–49.) 

Kielikylvyn sopivuutta oppimisvaikeuksista kärsiville oppilaille on tutkittu sekä 

Kanadassa että Suomessa ja tuloksista ilmenee kielikylvyn sopivan heille jopa 

perinteistä kielten opetusta paremmin. He ovat saaneet kielikylvyssä toimivan 

kielitaidon, mikä on ollut haasteellista saavuttaa perinteisillä kielten opetusme-

todeilla. (Laurén 2008, 77.) Nykyisellään toimivat kielikylpypäiväkodit eivät ole 

kaksikielisiä lapsia varten, sillä niiden periaatteena on antaa hoitoa yksikielisille 

lapsille, jotka ummikkoina aloittavat uuteen kieleen tutustumisen. Maahanmuut-

tajaperheiden yksikieliset lapset joutuvat tavalliseen suomalaiseen päiväkotiin 

mennessään ikään kuin sukeltamaan suomenkieliseen kielikylpyyn. (Hassinen 

2005, 144.) Kaksikieliselle lapselle sopivampi päivähoitomuoto voisi olla niin 

sanottu kaksisuuntainen kaksikielinen opetus, jota kuvailen seuraavaksi. 

Kielisuihku - Språkdusch - Language shower 

Kielikylvystä kevyempää versiota kutsutaan kielisuihkuksi, joka eroaa kielikyl-

vystä vieraan kielen esimerkiksi englannin käytön määrässä. Kun kielikylvyssä 

vierasta kieltä käytetään koko ajan, niin varhaisessa kielisuihkussa uuteen kie-

leen tutustutaan laulujen, leikkien, lorujen ja jokapäiväisten fraasien muodossa. 

Kielisuihkun avulla lapsi tutustuu toiminnallisesti uuteen kieleen, eikä kyse ole 

varsinaisesta kielen opetuksesta. Kielisuihkuryhmässä voi myös olla kyseistä 

vierasta kieltä äidinkielenään puhuvia, jotka saavat suomea kielisuihkuna, tai jo 

kaksikielisiä lapsia. (Päiväkoti Tellus-taaperot 2012.) Tarkoitus on oppia uutta 

kieltä unohtamatta kuitenkaan oman äidinkielen tärkeyttä ja merkitystä. 

Kielisuihkun avulla lapsi saa hyvät valmiudet kielten oppimiseen, kun vieraa-

seen kieleen tutustutaan jo varhaisessa vaiheessa. Sen lisäksi lapsi oppii käsit-

tämään muiden kielten ja kulttuurien olemassaolon, mikä on hyvä pohja nyky-

päivän monikulttuurisessa maailmassa kasvavalle. Tavoitteena kielisuihkuryh-

män toiminnassa on kasvattaa lapsista ennakkoluulottomia ja saada heidät 

kiinnostumaan kielistä ja kulttuureista. (Päiväkoti Karusellimaa 2012.) Kielisuih-

kuttelu eroaa kielisuihku toiminnasta siinä, että se on pienimuotoisempaa toi-
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seen kieleen tutustumista, jonka pääpaino on puhumisessa, vuorovaikutukses-

sa ja mielenkiinnon herättelyssä vieraan kielen oppimista kohtaan (Antola 2004, 

13–14). 

Kaksisuuntainen kaksikielinen opetus – Tvåvägs språkbad - Two-Way Bi-

lingual Education/Dual Language Immersion 

Kaksisuuntainen kaksikielinen opetus on Yhdysvalloissa paljon käytetty kielikyl-

pymenetelmä, jossa puolet oppilaista on englanninkielisiä ja toinen puolikas 

puhuu äidinkielenään espanjaa (Hahtala-Pirskanen 2005, 22). Kaksisuuntaises-

sa kaksikielisessä opetuksessa kieltä opitaan ja ylläpidetään vuorovaikutukses-

sa ja käytännössä, eikä niinkään kielen opetuksella. Olennaista on se, että 

kumpaakin kieltä käytetään opetuksessa yhtä paljon eli puolet ja puolet. Opetus 

voidaan jakaa esimerkiksi aikataulullisesti, että toista kieltä käytetään aamupäi-

vät ja toista iltapäivät, että niitä käytetään eri viikonpäivinä tai viikkoina. Toinen 

tapa on jakaa opetus oppiaineittain ja kolmas liittyy opettajaan eli on joko yksi 

kaksikielinen opettaja, joka puhuu lapsille eri kieltä tiettyinä aikoina tai kaksi yk-

sikielistä opettajaa eri aikoina tai aineittain. (DePalma 2010, 3,6.) 

Monikulttuurisesti ajateltuna kaksisuuntainen kaksikielinen opetus on toimiva 

menetelmä, jossa päiväkotiryhmä tai koululuokka koostuu puoliksi tietyn vä-

hemmistökielen ja puoliksi enemmistökielen puhujista. Opetus tapahtuu vuoro-

tellen molemmilla kielillä, joten kaikista osallistujista koulutetaan näin kaksikieli-

siä. (Olkkonen 2006, 24.) Opettajalla on opetuksessa roolinsa, mutta oppilaat 

tukevat toinen toistensa oppimista jakaessaan tietoaan omasta jo osaamastaan 

kielestä sekä kulttuuristaan. Tätä menetelmää voi jopa pitää yhtenä parhaim-

mista estämään vähemmistökielten puhujien kokemaa syrjäytymistä samalla 

kun se lisää kulttuurista vuorovaikutusta ja ymmärrystä (DePalma 2010, 9, 15.) 

Kaksisuuntaisen kaksikielisen opetuksen ideaalituloksena eritaustaisista lapsis-

ta saadaan kasvatettua kahden kulttuurin ja kielen taitaviksi osaajiksi eli tehdä 

heistä kaksikielisiä ja -kulttuurisia (Baker 2006, 228). Jotkut englantia puhuvat 

latinalaisamerikkalaiset vanhemmat haluavat lapsilleen kaksisuuntaista opetus-

ta ei ainoastaan ylläpitääkseen kulttuuritaustaansa vaan myös vahvistaakseen 
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sosiaalista ja kulttuurista yhteenkuuluvuuttaan toisten Yhdysvalloissa asuvien 

latinojen kanssa. Näille vanhemmille on tärkeää, että heidän lapsensa oppivat 

paikallisen kielen eli englannin ja samalla säilyttävät espanjankielen taitonsa. 

(DePalma 2010, 8-9.) 
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3 KAKSIKIELISYYS JA -KULTTUURISUUS 

3.1 Kaksikielisyyden käsitteitä ja määritelmiä 

Argentiinalainen kirjailija Jorge Luis Borges kertoo, kuinka hän vieraillessaan 

isänäidin luona puhui tietyllä tavalla ja äidinäidin kotona toisella, mutta vasta 

kasvaessaan vanhemmaksi hän ymmärsi puhuneensa toisen isoäitinsä kanssa 

espanjaa ja toisen englantia. Espanjalaisen kirjailijan Antonio Muñoz Molinan 

mielestä tällainen simultaaninen kaksikielisyys on ihmiselle suunnaton aarre, 

joka rikastuttaa elämää ja virkistää älykkyyttä. Kaksi- tai monikielinen lapsi voi 

kuvainnollisesti liukua kissamaisen helposti paikasta ja identiteetistä toiseen 

tutkiskellen niitä kuin ulkopuolinen olemalla samalla osa niitä. (Muñoz Molina 

2004.) 

Kaksikielinen ihminen ei ole yhtä kuin kaksi kertaa yksikielinen, sillä huolimatta 

kahden kielen osaamisesta kaksikielisen kokemukset kielistä ja sanavarastot 

voivat poiketa suuresti toisistaan. Jotkut tutkijat ovat huomanneet, että kaksikie-

lisen lapsen yhden kielen sanavarasto on yksikielisen vastaavaa pienempi, mut-

ta yhteensä kahden kielen sanavarasto on kaksikielisellä paljon suurempi kuin 

yksikielisellä. Kaksikielisen käyttämä sanavarasto vaikuttaa yksikielisessä ym-

päristössä todellisuuttaan vähäisemmältä, mutta kaksikielisessä ympäristössä 

kaksikielinen pystyy helpommin hyödyntämään koko osaamaansa sanastoa. 

(Romaine 1999, 65.) 

Kaksikielisyyden käsite eroaa jonkin verran eri tutkijoiden määrittelyissä, joista 

muutamia Olkkonen esittelee pro gradu -tutkielmassaan. Yhden mukaan kaksi-

kielisyys edellyttää natiivitasoista kahden kielen hallintaa, toisen mukaan puhu-

jan on pystyttävä tuottamaan merkityksellisiä lauseita kahdella kielellä ja kol-

mannessa väitetään jopa, että kaksikielisyys olisi yhden kielen eri rekisterien ja 

tyylien hallintaa. Kaksikielisyystutkijan Colin Bakerin mukaan eritasoisia kaksi-

kielisiä tulee määritellä kielen eri osa-alueiden, kuten kuuntelemisen, puhumi-

sen, lukemisen, kirjoittamisen ja ajattelun pohjalta. (Olkkonen 2006, 9.) Hassi-
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nen määrittelee kirjassaan Lapsesta kasvaa kaksikielinen kaksikielisyyden niin, 

että ”ihminen pystyy aktiivisesti puhumaan, ymmärtämään (varttuneempi myös 

lukemaan ja kirjoittamaan) ja ajattelemaan kahdella kielellä ja automaattisesti 

vaihtamaan niitä, vaikka lähes samantasoista osaamista molemmissa kielissä ei 

olekaan saavutettu” (Hassinen 2005, 9). 

Tutkija Arnberg jaottelee lapsen varhaisen kaksikielisyyden kolmella termillä eli 

aktiivinen, passiivinen ja absoluuttinen, joista ensimmäisen mukaan alle kuusi-

vuotias lapsi kykenee puhumaan sujuvasti kahta kieltä ja viimeisin kuvaa lasta, 

joka ymmärtää kahta kieltä puhuen kuitenkin vain toista niistä. Absoluuttinen 

kaksikielisyys tarkoittaa kahden kielen hallitsemista syntyperäisin kielen puhu-

jan tavoin. (Svensson 1998, 190-191.)  Kaksikielisyyden määrittely on hankalaa 

sen monimuotoisuuden takia. Monet maat muuttuvat koko ajan yhä monikulttuu-

risemmiksi, mistä syystä niissä maissa kaksi- tai monikielisyys on melkein itses-

täänselvyys ja jonkin asteista kaksikielisyyttä ilmenee jo enemmän kuin yksikie-

lisyyttä ympäri maailmaa. (Wikipedia 2012.) 

Monet kaksikielisessä perheessä kasvaneet lapset ymmärtävät molempien 

vanhempiensa kieltä, mutta esimerkiksi elinympäristöstään johtuen käyttävät 

aktiivisesti niistä vain toista. Nämä lapset tullessaan itse vanhemmiksi eivät vält-

tämättä puhu jälkeläisilleen kumpaakin kieltä, jolloin heidän lapsistaan saattaa 

tulla yksikielisiä. Sen sijaan alun pitäen aktiivisesti kaksikielisten ystävä- ja tut-

tavapiiri koostuu usein myös kaksikielisistä ihmisistä, jolloin heidän lapsensa 

perivät helpommin myös kaksikielisyyden. (De Houwer 1999, 75, 77.) Kaksi- tai 

monikieliseksi lapsi kykenee kehittymään eli hän pystyy omaksumaan ympäris-

tössään puhutut kielet, jos hänellä on normaalit biologiset, sosiaaliset ja kogni-

tiiviset valmiudet (Wikipedia 2012). 

Kaksikieliseksi ei voi kehittyä ainoastaan opiskelemalla vierasta kieltä, vaan 

kaksi- ja monikielisyys kehittyy elämällä monikielisessä ympäristössä ja kieltä 

tai kieliä puhuen.  Kaksikielisyys edellyttää kahden kulttuurin ymmärtämistä ja 

tarkoittaa kokonaisvaltaista elämäntyyliä, josta rakentuu koko kaksikielisen ih-

misen elämän sisältö. Lapsi omaksuu kieliä vuorovaikutuksessa kahden kielen 

ja kulttuurin edustajan tai edustajien kanssa, mikä on dynaaminen kasvupro-
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sessi ja enemmän kuin kielen puhumista. Lapsi voi kasvaa eri tavoin kaksikieli-

seksi omaksuen kahta kieltä lähes syntymästään saakka samanaikaisesti eli 

simultaanisti, kolmannen ikävuoden jälkeen peräkkäisesti eli suksessiivisesti tai 

myöhemmällä iällä noin 7-12 -vuotiaasta eteenpäin alisteisesti eli subordinatiivi-

sesti. (Hassinen 2005, 13, 17, 153.) 

3.2 Kaksikielisyyden vaikutukset 

Kaksi- tai monikielisellä lapsella kehittyy yhdestä ensikielestä usein sitä toista 

tai niitä muita kieliä dominoivampi, mihin vaikuttaa osaltaan lapselle hänen jo-

kelteluvaiheessaan enemmän puhuttu kieli. Dominoivan kielen perustus raken-

tuu jo varhaisessa noin 6-9 kuukauden iässä ja sitä osataan paremmin kuin ei-

dominoivaa kieltä, vaikka lapsi kasvaisikin syntymästään kaksi- tai monikieli-

sessä ympäristössä. Opittavilla kielillä on lapsen maailmassa usein kullakin 

asemansa ja kasvuympäristö määrittää yleensä, mitkä kielet lapsi oppii miten-

kin. Lapsen vanhemmilla on ratkaiseva osuus siinä, mitä kieliä heidän lapsensa 

oppivat. (Opetushallitus 2009, 5.) 

Päivähoito on oleellinen tuki kaksikielisellekin lapselle kielen, kulttuurin ja asen-

teiden omaksumisen kannalta, vaikkei varsinaista tarvetta päivähoidolle olisi-

kaan. Ihmisellä on luonnollinen tarve kuulua johonkin yhteisöön ja lapselle luon-

nollinen yhteisö on hoitoryhmä, jossa lapsi voi turvallisesti oppia vuorovaikutus-

taitoja niin aikuisen kuin leikeissä toisten lasten kanssa. Lapsen kehitykselle on 

tärkeää saada yhteisöllisyyden kokemuksia jo varhaislapsuudessa, jolloin lapsi 

jo kaipaa ikätovereidensa seuraa. Päivähoidossa oleminen helpottaa koulun 

aloittamista ja vähentää lapsen syrjäytymisriskiä. (Hassinen 2005, 144.) 

Myönteiset tulokset lapsen kehityksessä kaksikieliseksi riippuu paljon lapsen 

ominaisuuksista omaksua kieliä ja hänen suhtautumisestaan kieliin. Kaksikieli-

syyden positiivisia vaikutuksia analyyttisen ajattelun kehityksen lisäksi ovat lap-

sen älyllinen kehitys, laajempi maailmankuva ja suvaitsevaisuus muita ihmisiä 

kohtaan sekä helppous oppia lisää kieliä. Lapsen ei tarvitse edes osata puhua 

kahta kieltä, mutta kahden kielen päivittäinen kuunteleminen kehittää siitä huo-
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limatta hänen kielitaitoaan. (Hassinen 2005, 50.) Kaksikielisyys antaa lapselle 

mahdollisuuden omakohtaiseen yhteyteen kummankin vanhemman sukulaisten 

kanssa. Side kumpaankin vanhempaan on myös lujempi, jos lapsi osaa kom-

munikoida sujuvasti kahdella kielellä ja samalla lapsi oppii ymmärtämään kum-

mankin vanhemman kulttuuria kokonaisvaltaisesti. (Iranta 2011, 8.) 

Nykyiset tutkimustulokset poikkeavat varhaisista huonosti kontrolloitujen tutki-

musten tuloksista siinä, että kaksikielisyyden ei enää katsota haittaavan älyllistä 

kehitystä vaan pikemminkin päinvastoin. Torontolaisen tutkimusryhmän mukaan 

kaksikieliset pärjäävät yksikielisiä paremmin älyllisissä tehtävissä, joissa pitää 

kyetä johonkin suoritukseen erilaisista ärsykkeistä huolimatta. Tutkimustuloksiin 

toki vaikuttavat muutkin kuin kielellinen ominaisuus, kuten testattavien sukupuo-

li, ikä, koulutus ja sosioekonominen status. (Laine 2012.) Joidenkin tutkimusten 

mukaan on myös todettu, että kaksikielinen lapsi ymmärtää joitakin kielellisiä 

muotoja helpommin kuin yksikielinen ja näin ollen kaksikielisen on yksikielistä 

helpompi tunnistaa kieliopillisia virheitä (Arnberg 1989, 24). 

1900-luvun alkupuolella kaksikielisyyden on ajateltu olevan lapselle kielteinen ja 

älyllinen riski, joita korostivat ensimmäiset vuodesta 1923 alkaen Walesissa 

tehdyt tutkimukset. Puhuttiin puolikielisyydestä siitä syystä, että lapsen uskottiin 

kykenevän vastaanottaa vain yksi kieli sataprosenttisesti, jolloin matemaattisesti 

laskettuna kaksi kieltä kehittyisi kumpikin vain 50 prosentin verran. Kielteisiä 

tutkimustuloksia on saatu lähinnä niissä tutkimuksissa, joiden kohteena ovat 

olleet vähemmistöryhmien kuten maahanmuuttajien tai alempien sosiaaliryhmiin 

kuuluvien lapset. (Hassinen 2005, 48.) Joskus puolikielisyys termi on ymmärret-

ty niin, että jos ihminen osaa yhtä kieltä huonosti tai hänellä on huono kielitaito, 

se on esteenä muiden kielten oppimiselle (Svensson 1998, 194). 

Kielien sekoittumisesta tarkoittaa se, että lapsi sekoittaa samassa ilmaisussa 

kahta kieltä, eikä hän osaa vielä erottaa puhumiaan kieliä. Koodien yhdistymi-

sestä puhutaan silloin, jos lapsen puheessa sekoittuu tahattomasti sanaan tai 

lauseeseen aineksia kummankin kielen äänteistöstä, sanastosta, taivutuksesta 

tai lauserakenteista. Kielen vaihdosta on kyse silloin, kun lapsi vaihtaa ilmaisua 

kielien välillä tietoisesti puheessaan.  Kielet vaikuttavat toisiinsa kaikilla näillä 



26 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Saara Katainen 

tavoilla, kun lapsi omaksuu kahta kieltä samanaikaisesti.  (Karppinen 2011, 29-

30.) 

Maahanmuuttajataustaiset lapset omaksuvat ensin äidinkielensä ja sen jälkeen 

vähitellen toista kieltä, mitä kutsutaan perättäiseksi kielen oppimiseksi. He poik-

keavat niistä kaksikielisistä lapsista, jotka oppivat perheessään rinnakkain kaksi 

kieltä. Äidinkielen oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa 

aluksi tunnetasolla ja vasta myöhemmin älyllisellä tasolla. Toisen kielen oppimi-

nen etenee juuri päinvastoin, jolloin lapsen on mahdollista oppia puhumaan sitä 

sujuvasti, mutta emotionaalisen oppimisvaiheen puuttuessa se voi jäädä sisäl-

löllisesti tyhjäksi. (Ilkamo & Suominen 2001, 7.) 

Lapsen normaalista kaksikielisyyden kehittymisestä ei vieläkään ole olemassa 

vakiintunutta käsitystä. Ennakkoluulot, joiden mukaan kaksikielisyys aiheuttaa 

lapselle kielellisiä kehitysviivästymiä tai häiriöitä, vaikuttavat edelleen joidenkin 

esimerkiksi psykologien ja puheterapeuttien mielipiteisiin. (Hassinen 2005, 50.) 

Tavallisesti kaksikieliset lapset oppivat ensimmäiset sanansa suunnilleen sa-

manikäisinä kuin yksikieliset lapset ja vaikka heidän sanasto muodostuu kum-

mankin kielen sanoista, niin heidän kielenkehitys vastaa yksikielisten lasten kie-

lenkehitystä. Lapsen kasvaessa hän alkaa pitää kummankin kielen sanastoja 

erillään toisistaan, mikä saattaa joskus hidastaa kielenomaksumista. (Hassinen 

2002, 7.1.) Kuitenkaan ei voi sanoa kaksikielisen lapsen kielenoppimisen työ-

määrän olevan kaksinkertainen, vaan monissa kielissä on myös oppimista hel-

pottavia yhtäläisyyksiä (Arnberg 1989, 67; Wikipedia 2012). 

3.3 Vähemmistökieli vastaan valtakieli 

Pienet kielet, kuten esimerkiksi suomi, ruotsi ja viro, saavat aikaan erilaisia odo-

tuksia kuin niin sanotut suuret kielet, joita muun muassa englanti, espanja ja 

ranska ovat, sillä isojen kielten opetusta tuetaan helpommin valtiollisesti. Pien-

ten kielten opiskelussa on kyse yleensä henkilökohtaisesta kiinnostuksesta op-

pia tai ylläpitää kyseistä kieltä, mikä vaikuttaa positiivisesti kielen omaksumi-

seen, kun kyse ei ole pakosta. (Hassinen 2005, 16.) Kaksikielisissä perheissä 
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yleensä tehdään päätös kotona puhuttavasta kielestä ja usein päädytään ympä-

ristön puhumaan valtakieleen sen helppouden takia ja että esimerkiksi ulkomaa-

lainen puoliso samalla oppisi maan kieltä. Suomessa tosin joissain tällaisissa 

perheissä puhutaan valtakielen suomen sijasta suuren kielen maineen omaa-

vaa englantia. (Hassinen 2005, 45-46.) 

Vanhempien, joilla on eri äidinkieli, olisi hyvä puhua lapsilleen vain omaa kiel-

tään, vaikka he keskenään puhuisivatkin molempia kieliä. Tiukasti yksi kieli per 

yksi aikuinen -metodi on monien tutkimuksien mukaan todettu toimivaksi, mutta 

perhe voi valita kukin itselleen sopivimmin tavan käyttää kieliään. Toisena kie-

lenään vähemmistökieltä puhuvat lapset saavat yleensä tukea siihen vain koto-

na vanhemmiltaan. Yksikielisessä ympäristössä puhutaan valtakieltä ja lapset 

esimerkiksi koulun aloittaessaan usein alkavat puhua enemmän sitä uusien yk-

sikielisten kavereiden kanssa. (Bergroth & Kvist 2011, 48.) 

Valtakielen puhujilla on usein se käsitys, että oma kieli on alkeellisemmiksi kuvi-

teltuja vähemmistökieliä parempi, toimivampi ja kehittyneempi. Jokaisella kielel-

lä on tarkoituksensa ja arvonsa, minkä tulisi näkyä koulussa ja yhteiskunnassa, 

etteivät vähemmistökulttuurien edustajat alkaisi väheksyä tai hävetä omaa kiel-

tään. (Ilkamo & Suominen 2001, 8.) Maahanmuuttajien koulutuksessa tai kol-

mannen maailman koulusysteemissä yksi suurimmista huolen aiheista on valta-

väestön kielen tai yleiskielen eli language of wider communication, esimerkiksi 

Yhdysvalloissa englanti ja Suomessa suomi, hyvä hallinta. Toisinaan ajatellaan 

kielen oppimisen onnistuvan paremmin, mitä enemmän sille altistutaan, mutta 

tutkimukset osoittavat, ettei suurempi altistuminen esimerkiksi jo alkeiskoulutuk-

sen yhteydessä takaa nopeampaa oppimista. (Olkkonen 2006, 28.) 

Lasten vanhemmilla saattaa olla voimakas tarve sulautua valtakulttuuriin niin, 

ettei heidän mielestään ole lapsen edun mukaista puhua hänen kanssaan tai 

perheen kesken vähemmistökieltä. Vanhempien tulisi olla tarkkoja suhtautumi-

sessaan omaan kieleensä, sillä se heijastuu heidän lapsiin, eikä tunne isän tai 

äidin kielen huonommuudesta ole suotavaa (Hassinen 2005, 46). Lapsen kielel-

lisen kehityksen kannalta ei välttämättä ole hyvä, jos vanhempi puhuu itselleen 

vierasta kieltä, sillä harvoin vieraan kielen puhujan kielitaito yltää syntyperäisen 
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puhujan tasolle. Luonnollisen tunneyhteyden saaminen lapseen onnistuu par-

haiten oman äidinkielen avulla ja jos vanhempi myöhemmin vaihtaa toiseen kie-

leen, saattaa yhteys lapseen jopa katketa. (Hassinen 2005, 13.) 

3.4 Monikulttuurisuus perheissä 

Kaksikulttuurisella ihmisellä voidaan tarkoittaa sellaista, joka vanhempiensa 

taustojen mukaan perii kaksikulttuurisen identiteetin. Kulttuuri-identiteetti antaa 

ihmiselle tunteen kuuluvuudestaan johonkin tiettyyn ryhmään tai tiettyihin ryh-

miin, jotka määrittelevät hänen arvoja, tapoja, perinteitä, kieliä ja historiaa. Kult-

tuuriset tekijät muokkaavat lasta tämän kehityksessä yhtä lailla kuin perintöteki-

jätkin. Lapsi omaksuu vuorovaikutuksessa vanhempiensa ja kasvuympäristönsä 

kanssa jo ensimmäisten elinvuosiensa aikana oman kulttuurin toimintatapoja 

niitä kyseenalaistamatta. Rakentaessaan identiteettiään kaksikulttuurinen lapsi 

voi ottaa vaikutteita kahdesta eri kulttuurista, kuten esimerkiksi toisesta kielen ja 

toisesta tavat, mikä on rikkautta. (Iranta 2011, 5.) 

Lapsen on tärkeää voida omaksua ja hyväksyä kaksikulttuurinen identiteettinsä, 

jotta hän välttyisi pahimmilta sisäisiltä konflikteilta ja ikävyyksiltä teini-iässä, mitä 

hankaluudet kahden kulttuurin yhteensovittamisessa saattavat aiheuttaa. Kaksi-

kulttuurisilla ihmisillä, jotka ovat onnistuneet kasvamaan kahteen kulttuuriin 

luontevasti, on havaittu olevan positiivisempi, monipuolisempi ja totuudenmu-

kaisempi asenne eri kulttuurien edustajia kohtaan. (Iranta 2011, 6.) Kahden kie-

len ylläpitäminen ja puhuminen vaatii perheeltä enemmän työtä, myönteistä 

suhtautumista ja tukea, aikaa ja virikkeitä. Lapselle tärkeintä kielten oppimisen 

kannalta on ensisijaisesti äidin, isän ja sukulaisten myönteinen suhtautuminen 

kaksikielisyyteen. Lisäksi kaksikielisellä lapsella tulisi olla molemmilla kielillä 

tarpeeksi virikkeitä ja kummankin kielen kaikenikäisiä puhujia kavereina. (Has-

sinen 2005, 46.) 

Monikulttuuriset lapset toimivat ikään kuin siltoina eri kulttuurien välillä ja heidän 

vahvuutena on erilaisten tapojen, uskomuksien ja kielten rikkaus. Monikulttuuri-

siksi kasvavilla lapsilla on kekseliäisyyttä, kielitaitoa ja erilaisia näkökulmia kult-
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tuurieroista. Erään afrikkalaisen äidin tummaihoisilla pojilla on suomalainen isä 

ja he puhuvat sujuvasti kummankin vanhemman äidinkieltä. Joskus ihonvärinsä 

takia kiusatuksi tulleet pojat leikittelivät identiteetillään murrosiässä eli he ovat 

leikkineet olevansa ulkomaalaisia, jotka eivät ymmärrä suomea ja sitten todista-

neet hassuja tilanteita, kun muut eivät ole tienneet heidän suomenkielen taidos-

taan. (Oksi-Walter ym. 2009, 144.) 

Vanhempien aktiivisuudesta ja tietoisista valinnoista riippuu, tarjoavatko he lap-

silleen kahden kulttuurin ja kahden kielen perimän. Ikävä yleinen väärinymmär-

rys on, että maahanmuuttaja-aikuinen oppisi uuden kielen nopeammin lopetta-

malla oma kielensä puhumisen kokonaan. Ajatellaan, että luopumalla äidinkie-

lestä sulauduttaisiin kivuttomammin uuteen kotimaahan. Uuteen kotimaahan 

asettuessaan ihminen on joutunut fyysisesti irrottautumaan entisestä kotimaas-

taan ja juuristaan, jolloin hänen minuutensa säilyy kielen, kulttuurin ja historian 

välityksellä. Oma äidinkieli on oleellinen osa ihmisen minuudesta, joten sen yl-

läpito on uudessa elinympäristössä tärkeää. (Hassinen 2005, 13, 52.) 

Monikulttuurisia perheitä on monenlaisia, mutta niitä yhdistää se, että niissä 

puhutaan valtakielestä poikkeavaa ja/tai useampaa kuin yhtä kieltä. Joissakin 

perheissä toisen vanhemman äidinkieli on eri kuin ympäristön valtakieli ja toinen 

puhuu enemmistön kieltä, toisen perhetyypin erikoisuus on kummankin van-

hemman yhteinen valtakielestä poikkeava äidinkieli ja kolmannessa variaatios-

sa kummallakin vanhemmalla on eri äidinkieli, jotka poikkeavat ympäristön kie-

lestä. Viimeksi mainitussa perheessä lapset kasvavat kolmen kielen vaikutuk-

sen alla ja voivat siis oppia niitä kaikkia. (Oksi-Walter ym. 2009, 99.) 

Maahanmuuttajien määrä tulee kasvamaan Suomessa entisestään ja monikult-

tuurisuus ei ole enää pelkkä projekti, vaan pysyvä suomalaisen yhteiskunnan 

ominaisuus. Tästä syystä julkisia palveluita ja rakenteita tulee kehittää palvele-

maan paremmin koko monikulttuurista kansaa. (Alitolppa-Niitamo 2005, 50.) 

Toiseen maahan muutetaan monista eri syistä ja lähtökohdista, kuten omasta 

halusta työn tai avioliiton perässä tai pakon edessä vaikka turvapaikkaa tai pa-

kolaisstatusta hakiessa. Maahanmuuttajat eivät sanasta huolimatta ole homo-

geeninen joukko ihmisiä, vaan käsite kattaa niin pitkälle kouluttautuneen diplo-
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maatin kuin luku- ja kirjoitustaidottoman pakolaisen (Alitolppa-Niitamo 2005, 37-

38.) 

Suomessa puhutaan jo noin 150 kieltä, joista kolmasosaa opetetaan suomalai-

sissa kouluissa, mikä kertoo varmasti siitä, että kielten osaaminen nähdään ar-

vokkaana taitona (Opetushallitus 2009, 7). Suomen Kuvalehden tuoreessa ar-

tikkelissa todetaan kuitenkin suomalaisten kieltenopiskelun romahtaneen paris-

sa kymmenessä vuodessa. Vieraista kielistä vastaavan opetusneuvos Anna-

Kaisa Mustaparran mukaan yhä harvempi pitää kielten ja kulttuurien osaamista 

tärkeänä. Englannin ylivallan voi ajatella olevan suomalaislasten kielitaidon ka-

penemisen syynä, sillä suurin osa niin lapsista kuin vanhemmista uskoo, että 

pelkällä englannilla pärjää. Naapurimaamme Venäjän läheisyydestä huolimatta 

venäjän opiskelu Suomessa on aina ollut vähäistä, saksan opiskelu on lopahta-

nut viime vuosina ja tilalle on noussut jopa muoti-ilmiön saavuttanut espanjan-

kieli. (Penttilä 2012, 25–26, 28.) 

Suomesta on edelleen illuusio hyvin kielitaitoisesta kansasta, mikä ei enää koh-

ta pidä paikkaansa. Kieltenopiskelun vähenemiseen vaikuttaa myös nuorten 

laiskuus, kun on totuttu saamaan asiat nopeassa tahdissa, mutta uuden kielen 

oppiminen vaatii aikaa ja henkilökohtaisia ponnisteluja. Nykyään kieltenopiskelu 

ei ole enää vain tiukkaa kieliopin pänttäämistä, vaan opiskelussa keskitytään 

enemmän suulliseen harjoittelemiseen ja kommunikoinnin opetteluun. Varhai-

seen kieltenopiskeluun erikoistunut tutkija Karita Mård-Miettisen mukaan kiel-

tenopiskelu olisi hyvä aloittaa jo esikoulussa ja jollakin muulla kuin englannin-

kielellä. Englantia suomalaislapset oppivat varmasti, sillä se on tänä päivänä 

niin vahvasti läsnä lasten ja nuorten elämässä muun muassa elokuvien, musii-

kin ja pelien kautta. (Penttilä 2012, 29.) 

Noin 50 miljoona ihmistä EU:n alueella puhuu vähemmistökieltä, mikä tarkoit-

taa, että koko Euroopassa on paljon kaksi- tai monikielisyyteen liittyviä kysy-

myksiä pohtivia perheitä. EU:n rahoittamalla projektilla, jossa yhtenä ryhmänä 

olivat suomenruotsalaiset, on saatu paljon hyviä tuloksia aikaan. Yhtenä esi-

merkkinä mainittakoon kaksikielisten lasten vanhemmille tehty opas nimeltä 

Flerspråkighet i vardagen (Monikielisyys arkielämässä), jossa on muun muassa 
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tietoa pienen lapsen kielellisestä kehityksestä. Projektissa luotiin myös yh-

teneväistä pohjaa kaksi- ja monikieliselle varhaiskasvatukselle Euroopassa, 

mihin liittyen kirjoitettiin ja käännettiin muutamalle kielelle opas varhaiskasva-

tuksen työntekijöille. Oppaassa on arvokasta tietoa ja vinkkejä siihen, kuinka 

kasvattajat voivat työssään pienin teoin rikastaa ja kehittää lapsen kielitaitoa. 

(Hertzberg & Sallinen 2012.) 

Äidinkielen hallitseminen on jokaiselle tärkeää, sillä sen avulla ihminen ajattelee 

ja ilmaisee tunteitaan. Muita olennaisia tehtäviä äidinkielen oppimisella on esi-

merkiksi, että minäkuva ja identiteetti muodostuvat sen mukana, lapsi oppii il-

maisemaan itseään ja sosiaalinen kanssakäyminen helpottuu. Kielellisten taito-

jen kehittyminen auttaa lasta selviytymään ongelmatilanteissa, mikä jälleen vai-

kuttaa myönteisesti lapsen itsetuntoon. (Ilkamo & Suominen 2001, 8.) Oman 

äidinkielen taito vahvistaa lapsen monikulttuurista identiteettiä ja on pohjana 

kaksikielisyydelle, mikä on lapsen tulevaisuuden kannalta suuri rikkaus (Ope-

tushallitus 2009, 6). Kielellinen vuorovaikutus maahanmuuttajavanhempien ja 

heidän lastensa välillä heidän omalla äidinkielellään edistää arvojen, normien, 

asenteiden ja roolien omaksumista, mikä luo perustan lapsen omalle identiteetil-

le, tavoille ja kielenkäytön kulttuurille jo varhaislapsuudessa. Vaikka vanhemmat 

haluaisivat lapsen oppivan valtakielen nopeasti, heidän itse ei pitäisi puhua 

puutteellista suomea lapsilleen, sillä se vaikuttaa lapsen kieleen ja identiteettiin 

pikemminkin haitallisesti. (Opetushallitus 2009, 8.) 

Lapsi oppii helposti uuden ympäristön kielen ja yhteiskunnan toimintaperiaattei-

ta vanhempiaan nopeammin, jolloin hänelle muodostuu usein tahtomattaan tul-

kin ja välittäjän rooli vanhempiensa ja ympäristön suhteissa. Vaarana on lasten 

ja vanhempien roolien kääntyminen ylösalaisin niin, että vanhemmat menettävät 

auktoriteettinsa ja lapset lapsuutensa, jos lapset alkavat ottaa liikaa vastuuta. 

(Alitolppa-Niitamo 2005, 46; Hassinen 2005, 46.) Lapsen tulkkina oleminen ai-

kuisille voi aiheuttaa lapselle paineita esimerkiksi, kun ei löydäkään oikeita sa-

noja oman kielenkehityksen ollessa vielä kesken. Toisekseen lapsen kehityksel-

le voi olla haitallista kuulla aikuisten välisiä asioita tai joutua muuttamaan käy-

töstään aikuismaiseksi tulkatessaan, vaikka häneltä muuten odotetaan lap-
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senomaista käytöstä. Lapsen käyttäminen vanhempiensa tulkkina saattaa myös 

lisätä kielteisiä asenteita vanhempien äidinkieltä kohtaan. Kaksikieliset eivät 

välttämättä myöskään ole kovin hyviä kielenkääntäjiä, sillä se vaatii kahden kie-

len identtistä sanavaraston hallitsemista. (Baker 2007, 114.) 

Maahan muuttaneen lapsen äidinkielen käyttöä tulisi laajentaa myös kodin ul-

kopuolelle esimerkiksi järjestämällä lapselle tilaisuuksia viettää aikaa muiden 

oman kulttuurinsa edustajien kanssa ja kannustaa lasta käyttämään kieltään 

aktiivisesti. Äidinkielen tuntien lisäksi vähemmistökieltä voi yrittää pitää yllä 

olemalla yhteyksissä sukulaisiin sekä muihin samankielisiin, käymällä omakieli-

sissä konserteissa, teatteriesityksissä tai muissa kulttuuritapahtumissa, osallis-

tumalla omankieliseen kerho- ja muuhun toimintaan sekä mahdollisuuksien mu-

kaan matkustelemalla entiseen tai toiseen kotimaahansa sekä muille alueille, 

joissa kieltä puhutaan. (Opetushallitus 2009, 11.) 

Suomalaisessa peruskoulussa on maahanmuuttajataustaisilla oppilailla mahdol-

lisuus opiskella omaa äidinkieltään (Opetushallitus 2009, 12). Kaikissa Suomen 

kouluissa opetus perustuu opetussuunnitelmaan, joka laaditaan kuntakohtaises-

ti Opetushallituksen hyväksymien perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden pohjalta (Turun kaupunki 2012, opetussuunnitelma). Sekä Suomeen 

muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuo-

ret määritellään opetussuunnitelman perusteissa maahanmuuttajaoppilaiksi, 

joille tulee pyrkiä järjestämään heidän oman äidinkielen opetusta (Turun kau-

pungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio 2011, 55). 

Peruskoulussa maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen lyhenne on MAI ja 

opetuksen tavoitteena on tukea niin oppilaan oman äidinkielen käyttötaitojen 

kehittymistä kuin kulttuurin tuntemusta. Sen lisäksi opettajien ja etenkin van-

hempien olisi syytä rohkaista ja innostaa oppilaita oman kielen opiskeluun. Ko-

tona opittua ja käytettyä kieltä laajennetaan ja ylläpidetään koulun maahan-

muuttajien äidinkielen opetuksessa. ”Äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan 

ajattelun sekä kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän kehittymistä, sosi-

aalisten suhteiden ja maailmankuvan muodostumista sekä persoonallisuuden 

ehyttä kasvua.” (Opetushallitus 2009, 12.) 
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Vuonna 2007 maahanmuuttajan äidinkielen opetusta järjestettiin Suomessa 72 

kunnassa, jolloin oppilaita oli 11 482 ja opetettavia kieliä yhteensä 55. MAI -

opetus on täysin vapaaehtoista ja sen tarkoituksena on täydentää perusopetus-

ta. Opetuksen alkaessa maahanmuuttajan äidinkielen opetuksen ryhmässä on 

oltava vähintään neljä oppilasta ja usein ryhmissä on kaikenikäisiä peruskoulu-

laisia ja hyvin eritasoisia oppilaita, mikä tekee opettajan työstä haastavaa. Ope-

tustunteja on enintään kaksi ja puoli viikoittain ja opetus tulisi voida järjestää 

koulupäivän aikana. (Opetushallitus 2009, 12.) Turussa on tällä hetkellä MAI -

opetusta yli kahdellakymmenellä kielellä ja opetus on keskitetty tiettyihin koului-

hin iltapäivisin kuitenkin niin, ettei koulupäivästä tulisi kohtuuttoman pitkää (Tu-

run kaupunki 2012, maahanmuuttajan äidinkieli). 
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4 TUTKIMUKSEN TARVE JA TOTEUTUS 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Espanjan kieli on yksi suurista kielistä, jota puhuu noin 450 miljoonaa ihmistä 

maailmassa hyvin erilaisissa maissa, mikä vaikuttaa sen laajaan ja monisäikei-

seen kulttuuriperimään. Suomessa espanjankielisten ihmisten joukko kasvaa 

jatkuvasti, mikä koskee myös Turun kaupunkia. Vuoden 2011 kulttuuripääkau-

punkina Turun tulisi voida vastata kasvavan espanjankielisen väestön tarpeisiin 

esimerkiksi tarjoamalla espanjankielistä varhaiskasvatusta, jonka tavoitteena on 

mahdollistaa lapsen kasvu monikulttuurisen yhteiskunnan jäseneksi ottamalla 

huomioon lapsen oma kulttuurinen tausta ja äidinkieli (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 45-46) . 

Varhaiskasvatuksessa kieliä opitaan erilaisin menetelmin. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden mukaan maahanmuuttajalasta tulee kannustaa ja 

tukea yhdessä vanhempien kanssa toiminnalliseen kaksikielisyyteen (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 48). Varhaiskasvatusta koskevan ohjeis-

tuksen lisäksi opiskeluun vaikuttavat opetukseen osoitetut resurssit sekä opis-

keluun osallistuvien lasten vanhempien toiveet ja halukkuus osallistua itse opis-

kelusta aiheutuviin kustannuksiin. Kaikista päivähoitopalveluista maksetaan, 

mutta kunnallinen päivähoito on edullisempaa kuin yksityinen. Käytännössä vie-

raskielistä päivähoitoa on useimmiten tarjolla yksityisellä puolella. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää espanjankielisen varhaiskasva-

tuksen tarpeen laajuus Turussa ja siihen liittyviä odotuksia. On kiinnostavaa 

tietää, minkälaista espanjankielen harjoitusta vanhemmat toivovat lapselleen. 

Yhden tai molempien vanhempien kansalaisuus ja äidinkielenä puhuttu espanja 

ovat oletettavasti suuri syy opettaa lapselle espanjaa. Mielenkiintoista on tutkia, 

mitä erilaisia asioita vanhemmat painottavat kielen oppimisen tärkeydessä. Yksi 

haluaa lapsen voivan kommunikoida kanssaan omalla äidinkielellään, toisen 

mielestä lapsen pitää voida kommunikoida muiden sukulaistensa kanssa heidän 



35 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Saara Katainen 

omalla kielellään, joku voi yleisesti pitää monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta hyvä-

nä arvona. Ehkä suomalainen vanhempi haluaisi itse osata espanjaa tai osaa-

kin sitä, minkä vuoksi hän haluaa lapsensa oppivan kyseisen kielen jo lapsuus-

iässä, jolloin kielen oppiminen sujuu aikuisikää vaivattomammin. 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen perusteet antavat selkeät toimintatavoitteet 

lasten päivähoidolle. Tavoitteiden lisäksi voidaan kysyä, minkälaisia asioita 

suomalaiset ja espanjankieliset vanhemmat itse pitävät tärkeinä lastensa hoi-

dossa. Mielenkiintoista on nähdä, onko suomalaisilla ja espanjankielisillä erilai-

nen käsitys varhaiskasvatuksesta tai onko eurooppalaisilla ja latinalaisamerik-

kalaisilla vanhemmilla erilaiset käsitykset lasten kasvatuksesta, päivähoidosta 

tai kielten oppimisen tärkeydestä. Suomalaisten ja espanjalaisten elintavat 

poikkeavat toisistaan, mutta niitä yhtenäistävät muun muassa Euroopan Unio-

nin säädökset. Latinalaisen Amerikan kulttuuriympäristö eroaa paljon eurooppa-

laisesta, mikä mahdollisesti näkyy vanhempien erilaisissa käsityksissä varhais-

kasvatuksen sisällöstä. 

Turun kaupungilla on ollut ajatuksena lisätä joku vieras kieli päivähoidon tarjon-

taan. Espanjankielisen päivähoidon tarvetta ja kysyntää ei ole aikaisemmin tut-

kittu, joten tutkimukseni tuloksista ollaan kiinnostuneita Turun varhaiskasvatuk-

sessa. Parhaimmillaan tutkimus saa aikaan sen, että asiaan paneudutaan saa-

dun tiedon pohjalta ja esimerkiksi yksi espanjankielinen ryhmä aloitettaisiin jos-

sakin Turun päiväkodeista - jos ei kunnallisella niin yksityisellä puolella. Tämä 

on tärkeää, koska espanjan kielen ylläpitäminen täysin suomenkielisessä ympä-

ristössä on hankalaa ilman järjestettyä espanjankielistä toimintaa. Monet espan-

jankieliset ovat Suomessa tekemisissä enimmäkseen vain suomalaisen puo-

lisonsa, hänen sukulaistensa ja suomalaisten ystävien kanssa. Espanjankieli-

nen varhaiskasvatus on Helsingissä ja olisi Turussa merkittävä tuki monikielis-

ten perheiden lasten espanjan kielen oppimisessa. 
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4.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa lasten espanjankielisen varhaiskasvatuk-

sen tarve Turussa sekä missä muodossa vanhemmat toivovat sitä lapsilleen 

(kokopäivähoito, kielisuihku, iltapäiväkerho jne.). Selvitän myös vanhempien 

halukkuutta osallistua espanjankielisestä varhaiskasvatuksesta mahdollisesti 

aiheutuviin kustannuksiin tai lasten kuljetuksiin. Lisäksi tarkastelen vanhempien 

ajatuksia kaksikielisyyden tärkeydestä ja tukemisesta. Kartoitan tutkimuksessa 

vanhempien yleisempää suhtautumista lasten päivähoitoon sekä millaisia asioi-

ta he pitävät tärkeinä ja arvostavat varhaiskasvatuksessa. Tiedustelen myös 

vastaajien kokemuksia tai tietoa espanjankielisestä opetuksesta peruskoululai-

sille Turussa. Ne, joita tutkimukseni aihe koskettaa, antavat varmasti mielellään 

tietoja asiasta, jota he pitävät itsensä kannalta tärkeänä (Alkula ym. 1994, 67). 

 

Tutkimuskysymykset 

1) Millaista espanjankielistä varhaiskasvatusta vanhemmat haluavat 

lapselleen? 

2) Ovatko vanhemmat valmiita maksamaan espanjankielisestä 

varhaiskasvatuksesta tai kuljettamaan lapsiaan, jos sitä tarjotaan 

muualla kuin lähipäiväkodissa?  

3) Mitä hyötyä vanhemmille tai heidän lapsilleen on tukea kaksikielisyyttä tai 

oppia toinen kieli suomen lisäksi? 

4) Mitä asioita vanhemmat arvostavat ja pitävät tärkeinä lapsen 

varhaiskasvatuksessa? 

4.3 Kohderyhmä ja aineiston hankinta 

Tutkimukseni kohderyhmään kuuluvat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet espan-

jankielisestä varhaiskasvatuksesta Turussa. Kohderyhmän takia valitsin kvanti-

tatiivinen tutkimusotteen mielipiteiden ja toiveiden selvitykseen, jotta niistä saisi 
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mahdollisimman laajan kuvan todellisuudesta. Määrälliselle tutkimukselle omi-

naisia piirteitä ovat tutkimuksen objektiivisuuden lisäksi suuri määrä vastaajia, 

tiedon strukturointi, mittaaminen ja esittäminen numeroin (Vilkka 2007, 13-17).  

Suurella määrällä yksittäisten vastaajien tulkinnoista riippumattomia ja yleistet-

täviä tosiasiatietoja todellisuudesta pyritään tavoittamaan kvantitatiivisin tutki-

musmenetelmin. Vastauksissa ilmenevän toistuvuuden ja säännönmukaisuuden 

takia voidaan käsityksiä kysytyistä asioista tulkita ja laajentaa yleisiksi. (Ronkai-

nen ym. 2008a, 20.) 

Ensimmäinen haaste oli saada tiedotus tutkimuksestani toimimaan niin, että se 

saavutti mahdollisimman monia aiheesta kiinnostuneita sekä innosti heitä osal-

listumaan tutkimukseen. Turussa asuvien espanjankielisten ihmisten yhteystie-

toja on mahdoton saada omaan tutkimuskäyttöön, eikä tilastoissa välttämättä 

näy ihmiset, joiden toinen kieli on espanja. Lisäksi espanjankielisestä varhais-

kasvatuksesta voivat olla kiinnostuneita myös suomen- tai ruotsinkieliset van-

hemmat. Olen käyttänyt tutkimukseni tiedonhankinnassa Turun kaupungin ja 

Tilastokeskuksen tilastoja. Lisäksi olen hankkinut aineistoa aikaisemmista tut-

kimusaineistoista ja joukkotiedotuksen tuotteista, kuten aikakauslehdistä ja In-

ternetistä. (Uusitalo 1991, 94.) 

Käytin tutkimuksessani kyselylomaketta (Liite 4.) sähköisessä muodossa Web-

ropol-ohjelmassa, jolla kohderyhmän saavuttaminen olisi jotenkuten mahdollis-

ta. Usein kyselyä käytetään selvitettäessä ihmisten mielipiteitä, asenteita, omi-

naisuuksia tai käyttäytymistä, jotka ovat henkilökohtaisia asioita (Vilkka 2007, 

28). Tein kyselystä esitteen (Liite 3.), jota tulostin ja vein lähes kaikkiin Turun 

päiväkoteihin. Esitteiden jakamista varten hain ja sain luvan Turun kaupungin 

varhaiskasvatuksen tulosaluejohtajalta, Raili Koskelta (Liite 1. ja Liite 2.). Toi-

nen tiedotuskanavani oli Internet ja siellä eri espanjan kieleen liittyvät ryhmät, 

järjestöt ja yhdistykset, joita ovat esimerkiksi Club Español de Finlandia, Latinos 

en Finlandia ja Suomi-Espanja Seura ry. Kyselyn linkki oli avoin ja vastausaikaa 

noin neljä kuukautta ajalla 24.4. - 13.8.2012. 

Aloitin kyselyn laatimisen operationalisoinnilla, koska kysyttävät asiat eivät ol-

leet selkeästi mitattavia eikä niille ollut olemassa mittaria, jota olisi aiemmin tes-
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tattu (Valli 2010a, 104). Operationalisoinnilla tarkoitetaan sitä, että tutkittava 

asia jaetaan konkreettisiksi vastattaviksi kysymyksiksi jo ennestään tiedetyn 

tiedon, käsitteiden ja niiden määritelmien perusteella (Ronkainen ym. 2008a, 

32). Kysymykset tulee laatia mahdollisimman lähelle vastaajan kokemusmaail-

maa ja arkea, kun asioita konkretisoidaan ja asiat on jäsenneltävä selkeiksi ko-

konaisuuksiksi kerättävän tiedon ollessa luonteeltaan asenteita ja mielipiteitä. 

Kun kerätään käyttäytymistä kuvaavaa tietoa, konkreettisia kysymyksiä tulee 

olla useita ja niiden on oltava vastaajalle tuttuja. (Alkula ym. 1995, 128-129.) 

Kyselyssä oli viisi taustatietoa koskevaa peruskysymystä, jotka käsittelivät koti-

kaupunkia, kansalaisuutta, syntymämaata, kotikieliä sekä lasten lukumäärää ja 

ikiä. Lisäksi tiedustelin vanhempien halukkuutta maksaa espanjankielisestä päi-

vähoidosta tai kuljettaa lapsiaan hoitoon. Seuraavaksi esitin väittämiä koskien 

vastaajien toiveita espanjankielisestä varhaiskasvatuksesta, mielipiteitä espan-

jankielisen päivähoidon tarpeesta sekä käsityksiä lasten päivähoidosta. Kysyin 

myös missä määrin vastaajat ovat tietoisia Turun kaupungin espanjan opetuk-

sesta peruskoululaisille maahanmuuttajan äidinkielenä (MAI). Kyselylomakkee-

seen liitin saatetekstin, joka kertoi vastaajalle tietoa tutkimukseni tavoitteesta, 

vastausten käytöstä ja sen anonyymiudesta. Lisäksi kerroin siinä itsestäni ja 

annoin yhteystietoni niitä tarvitseville. (Ronkainen ym. 2008a, 41.) Saate kertoo 

vastaajalle tarpeelliset tiedot, ja yleensä sen perusteella henkilö joko osallistuu 

tai ei osallistu tutkimukseen. (Vilkka 2007, 65, 81.) 

Laadin kyselyn väittämät mahdollisimman yksinkertaisiksi ja käytin siinä runkoa, 

jonka Valli (2010a, 104-105) on muotoillut ja jossa alun taustakysymysten jäl-

keen esitetään helpommista vaikeampiin eteneviä asiakysymyksistä ja lopuksi 

on muutama helpompi kysymys. Lisäkysymyksissä ”Jotain muuta, mitä?” sai 

vastaaja kertoa omia ajatuksiaan koskien kyseistä väittämää. Avoimen vastaus-

vaihtoehdon katsotaan lisäävän vastaajan tunnetta siitä, että hän voi vaikuttaa 

mielipiteillään ja saa siitä henkilökohtaista hyötyä, jolloin kyselyyn vastataan 

paremmin (Ronkainen ym. 2008a, 40). Väittämät olivat minämuodossa, mikä 

antoi vastaajalle mahdollisimman luonnollisen ja henkilökohtaisen tunteen osal-

listumisestaan (Valli 2010a, 106). Kyselyssä oli kaikkiaan 17 kohtaa, joista viisi 
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ensimmäistä käsitteli perustietoja ja kohdissa 6-9 sekä 11-13 oli väittämiä, jois-

sa oli kussakin eri määrä alakohtia. Kohdat 10 ja 14 olivat edellä mainittuja lisä-

kysymyksiä. Kohdassa 15 vastaaja sai halutessaan jättää yhteystietonsa, koh-

dassa 16 ilmaista halunsa saada tutkimuksesta tuloksia ja tietoa sähköpostiinsa 

ja viimeisessä kohdassa 17 vastaaja sai kertoa mielipiteensä tai terveisensä 

tutkimukseen liittyen. 

Kysymykset olivat Likertin asteikon mukaisia väittämiä, joihin vastattiin annet-

tuihin vaihtoehtoihin yhdestä viiteen olemalla 1 = täysin samaa mieltä, 2 = jok-

seenkin samaa mieltä, 3 = en osaa sanoa, 4 = jokseenkin eri mieltä ja 5 = täy-

sin eri mieltä (Jyväskylän yliopisto 2003, 20). Joissakin kysymyksissä käytin 

mitta-asteikkona soveltaen laatueroasteikkoa, jolla voidaan esittää asioiden 

samanlaisuutta ja erilaisuutta, kuten esimerkiksi kaupunginosa tai kansalaisuu-

den vaikutusta vastaukseen (Jyväskylän yliopisto 2003, 12). 

Kyselylomaketutkimuksen hyviä puolia on muun muassa se, ettei tutkijan tarvit-

se matkustella tutkimuskohteidensa luokse eikä tutkijan läsnäolo vaikuta vasta-

uksiin ja kyselyyn saa vastata anonyymisti kaikessa rauhassa. Toisaalta kysely-

lomakkeen heikkous on se, että vastausprosentti saattaa jäädä hyvin alhaiseksi 

varsinkin, jos sitä ei ole erityisesti osoitettu millekään tietylle ryhmälle. (Aaltola & 

Valli 2001, 101.) Internetissä täytettävät Web-kyselyt ovat yleistyneet viime 

vuosina huomattavasti, sillä niillä on edullista, nopeaa ja vaivatonta tavoittaa 

vastaajat. (Ronkainen ym. 2008a, 31.) Huolimatta Web-kyselyn suosion kasvus-

ta tiedonkeruumenetelmänä se ei ole täysin sivuuttanut paperiversiota, eikä se 

sovi kaikkia kohderyhmiä tutkittaessa, sillä kaikilla ei esimerkiksi ole käytössään 

Internetiä. Kuitenkin nuorten ja lapsiperheiden mielestä Web-lomakkeessa on 

enimmäkseen hyviä puolia, minkä vuoksi se sopii tutkimukseeni hyvin. (Järven-

sivu 2008.) 

4.4 Aineiston analyysimenetelmät 

Analyysin lähtökohtana ovat kvantitatiivisen tutkimuksen yleiset periaatteet, joi-

den mukaan analyysissä haetaan aineiston rakennetta ja selvitetään tyypillisten 
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asioiden esiintymistä sekä niiden välisiä yhteyksiä. (Alkula ym. 1995, 281.) Ih-

mistieteissä yleisesti ottaen mittaaminen ei ole absoluuttista vaan vertailevaa, 

epäsuoraa ja numeerista (Erätuuli ym. 1994, 37–38). Käyttämäni Likert-

asteikko, jota pidetään ihmistieteissä välimatka- tai intervalliasteikkona, toimii 

tutkimuksessani, koska sillä mitataan eroja suhteessa toisiin eikä suhteessa 

absoluuttiseen asteikkoon. Välimatka-asteikkoa käytettäessä aineistoon voi-

daan määrittää normaalijakauma, kun tiedetään sen kaksi parametria eli kes-

kiarvo ja keskijakauma, joita käytetään aineiston vertailun tunnuslukuina. (Erä-

tuuli ym. 1994, 39–42.) Yleensä Likert-asteikko on viisi- tai seitsemänportainen, 

kuten minun kyselyssäni. Vaihtoehdoista muodostuu nouseva tai laskeva skaa-

la (Hirsjärvi ym. 1997, 189). 

Vastausaineisto hankittiin sähköisellä Webropol-kyselyllä. Työkalussa voidaan 

määritellä datan analysoinnin vaihtoehdoissa esimerkiksi vastausvaihtoehtojen 

minimi- ja maksimimäärät, mikä estää ongelmia vastauksissa ja niiden ana-

lysoinnissa (Valli 2010b, 237-250). Kun aineisto on valmiiksi sähköisessä muo-

dossa, pienenee virheiden todennäköisyys (Ronkainen ym. 2008a, 31). Webro-

polin käytössä on kuitenkin rajoituksia, jotka hankaloittivat jonkin verran analyy-

siä. Siksi vastausaineisto siirrettiin käytettäväksi myös SPSS:n tilasto-

ohjelmaan. 

Tilastollisen analyysin tein sekä Webropol-työkalun että SPSS:n avulla. Analyy-

siin ryhdyin Hirsjärven ym. (1997) ohjeen mukaan pian aineiston keruuvaiheen 

jälkeen. Se on mahdollista tällaisessa tutkimuksessa, jossa aineisto on kerätty 

strukturoidulla lomakkeella tiettynä ajanjaksona. Analyysitapani on kasvatustie-

teille tyypillinen selittämiseen pyrkivä lähestymistapa, jossa käytetään yleensä 

tilastollista analyysia ja tehdään päätelmiä. (Hirsjärvi ym. 1997, 211-212.) Kvan-

titatiivisessa tutkimuksessa rakennetta haetaan aineistosta ja yksinkertaisimmil-

laan se tarkoittaa halua tietää, mikä on aineiston pohjalta tyypillistä ja miten asi-

at tai mielipiteet jakautuvat Alkula ym. 1994, 281). 

Analyysissä käytin tilastollisia menetelmiä. Tarkastelen muuttujien jakaumia ja 

keskiarvoja sekä keskinäisiä yhteyksiä ja niitä kuvaavia riippuvuuksia. Usein 

keskiarvoa käytetään juuri silloin, kun muuttuja on välimatka-asteikollinen (Alku-
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la ym. 1994, 184). Jatkokäsittelyyn otin tilastollisesti merkitsevät tiedot sekä 

muut mielenkiintoiset tutkimuksen tavoitteisiin liittyvät näkökohdat. Tutkimuk-

sessa tarkastellaan erikseen vastaajien taustatietoja ja ominaisuuksia sekä hei-

dän mielipiteitään ja käsityksiään varhaiskasvatuksesta. Näitä verrataan toisiin-

sa riippuvuuslukujen avulla ja ristiintaulukoimalla muuttujia, joiden väliset riippu-

vuudet ovat tilastollisesti merkitseviä. Riippuvuuden voimakkuutta kuvaa deter-

mistisyys ja sen ollessa voimakas vaihtelut keskiarvojen ympärillä ovat vähäiset 

(Alkula ym. 1994, 282). Mielipiteistä muodostetaan yleisempiä ulottuvuuksia, 

joihin tietoa voidaan tiivistää selkeämmän yleiskuvan hahmottamiseksi. 
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5 TULOKSET 

5.1 Kyselyyn vastanneiden taustatietoja 

Tutkimuksen sähköiseen kyselyyn osallistui 26 vastaajaa, joilla kaikilla on jon-

kinlainen yhteys espanjan kieleen. Vastaajista 14 puhuu äidinkielenään espan-

jaa. Lisäksi moni vastaaja arvostaa monikulttuurisuutta ja espanjan merkitystä 

kansainvälistyvässä maailmassa.  Kun vastaajien lukumäärää vertaa Turun 

seudun 15–65-vuotiaaseen espanjankieliseen väestöön, jota oli vuoden 2011 

lopussa yhteensä 269 henkilöä, voidaan arvioida, että kysely on tavoittanut 

melko hyvin espanjaa puhuvan väestön. Internetissä levitettyyn kyselyyn on 

tutustunut kaikkiaan 770 ihmistä, mikä puolestaan kertoo, että kysely on levin-

nyt tilaston mukaista espanjankielistä väestöä laajemmalle. Kyselyyn tutustumi-

sen voi tulkita kiinnostukseksi monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä kohtaan, 

vaikka tarkempaa tietoa tästä joukosta ei ole. 

Espanjankieliset perheet ovat hyvin monikulttuurisia, ja joissakin puhutaan 

suomen ja espanjan lisäksi ruotsia tai englantia. Joillakin vanhemmilla on keski-

näisenä kielenä englanti, mutta kumpikin puhuu lapsilleen omaa äidinkieltään eli 

yleensä joko suomea, ruotsia tai espanjaa. Enemmistö eli 15 vastaajaa on yksi-

lapsisista perheistä, joista yhdessä odotetaan toista lasta. Kahden lapsen per-

heitä on kuusi ja kolmen lapsen perheitä kolme. Vastanneista kahdella ei ole 

lapsia, mutta toinen heistä odottaa ensimmäistään. Kaikkiaan vastanneiden 

perheissä elää yhteensä 36 lasta, mikä on iso luku verrattuna Turun kaupungin 

vuoden 2011 tilaston 0–14-vuotiaisiin espanjankielisiin, joita oli 32 (Turun kau-

punki 2011, tilastollinen vuosikirja 2.9). 

Kyselyyn vastanneista puolet oli Suomen, neljännes Espanjan ja toinen neljän-

nes Latinalaisen Amerikan maiden kansalaisia. Joukossa oli myös yksi, jolla on 

Ruotsin kansalaisuus. Latinalaisamerikkalaisissa oli kaksi meksikolaista sekä 

yksi chileläinen, guatemalalainen, panamalainen, bolivialainen ja venezuelalai-

nen. Moni Latinalaisessa Amerikassa syntynyt oli joko vaihtanut kansalaisuu-
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tensa suomalaiseen tai hankkinut kaksoiskansalaisuuden, mikä ei Euroopan 

kansalaisille eli espanjalaisille ole samalla lailla tarpeellista. Tarkastelin vastaa-

jia heidän synnyinmaan (Kuvio 2.) perusteella, jotta kulttuuritaustat ja -erot tuli-

sivat selkeämmin esille. 

 

Kuvio 2. Vastaajat jaettuna synnyinmaan mukaan (N=26). 

Vastaajista suurin osa asuu Turussa. Lähikunnista oli yksi raisiolainen ja yksi 

lietolainen. Raumalta, Vaasasta ja Helsingistä oli kustakin yksi vastaaja. Rau-

malainen olisi valmis muuttamaan perheensä kanssa Turkuun, jos espanjankie-

listä varhaiskasvatusta aletaan järjestää Turussa. Helsinkiläinen vastaaja on 

lapseton chileläinen, eikä mistään selvinnyt, minkä vuoksi hän on kiinnostunut 

espanjankielisestä varhaiskasvatuksesta Turussa. Alla olevassa kuviossa (Ku-

vio 3.) näkyy vastanneiden kotipaikkakunta. Kaksi vastanneista oli laittanut koti-

kaupungikseen sen, josta ovat kotoisin, kuten Guatemala City ja Panama City, 

mutta merkitsin heidät turkulaisiksi kotiosoitteen perusteella. 
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Kuvio 3. Vastaajat kotikaupungeittain (N=26). 

 

Vastauksista ilmenee, että espanjankielistä hoitoa lapselleen toivovat eivät ole 

tyypillisiä maahanmuuttajia, jotka asuisivat keskitetysti Turun 

maahanmuuttajapainotteisissa kaupunginosissa. Vastoin yleistä käsitystä 

tutkimukseni näyttää osoittavan, että espanjankieliset ovat monisäikeinen eikä 

yhtenäinen kulttuurisidonnainen ryhmä ja että he asuvat hajautetusti hyvin 

erilaisilla alueilla. Kaupunginosat, joissa vastanneet turkulaiset asuvat, ovat Port 

Arthur, Keskusta, Harittu, Nättinummi, Uittamo, Luolavuori, Lauste, Moikoinen, 

Pansio, Hannunniittu, Lonttinen, Härkämäki ja Vähäheikkilä. Keskustasta ja 

Pansiosta oli kolme vastaajaa kummastakin ja muista yksi tai kaksi. 



45 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Saara Katainen 

5.2 Mielipiteitä espanjankielisestä varhaiskasvatuksesta 

Kyselyn kohdassa kuusi esitin väittämän, että ”Toivon lapselleni 

espanjankielistä kokopäivähoitoa, osapäivähoitoa, kielisuihkua, iltapäiväkerhoa 

tai esikouluopetusta”, johon vastattiin Likert-asteikon mukaisesti ollen täysin 

samaa mieltä, täysin eri mieltä tai jotain siltä väliltä. Alla olevassa taulukossa 

(Taulukko 1.) näkyy vastauksien jakaumat ja keskiarvot keskiarvojen 

osoittamassa tärkeysjärjestyksessä. Sarakkeessa ”Yhteensä” näkyy kyseiseen 

väittämään vastanneiden lukumäärä. 

 

Taulukko 1. Vastaajien toiveet espanjankielisestä varhaiskasvatuksesta. 

6. 
 Toivon 

lapselleni 
espanjankielistä

... 

1 =  
täysin 
samaa 
mieltä 

2 = 
jokseenkin 

samaa 
mieltä 

3 =  
en osaa 
sanoa 

4 = 
jokseenkin 
eri mieltä 

5 =  
täysin eri 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo 

iltapäivä-
kerhoa. 

18 7 0 0 0 25 1,28 

kielisuihkua. 15 8 0 1 1 25 1,6 

esikoulu-
opetusta. 

15 3 1 2 2 23 1,83 

osapäivä-
hoitoa. 

13 6 0 3 2 24 1,96 

kokopäivä-
hoitoa. 

14 3 0 2 5 24 2,21 

 

Taulukon suurin keskiarvo 2,21 kertoo kokopäivähoidon olevan kaikkein kiis-

tanalaisin vaihtoehto. Kokopäivähoitoa toivoi lapselleen 24:stä kysymykseen 

vastanneesta 14 ja kolme vastaajaa jonkun verran, mutta viisi oli jopa täysin eri 

mieltä siitä. Viidestä vaihtoehdosta iltapäiväkerhon jälkeen kielisuihku kiinnosti 

vastaajia seuraavaksi eniten. Mielipiteet ovat jakautuneet melko tasaisesti eri 

vaihtoehtojen välillä eli yleisesti ottaen kaikki vastaajat toivovat lapselleen es-

panjankielistä varhaiskasvatusta jossain muodossa. 

Taulukon pienin keskiarvo 1,28 kuvaa sitä, että vastaajat olivat melko yksimieli-

sesti iltapäiväkerhon kannalla. Tästä asiasta olivat useimmat vastaajat joko täy-
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sin tai jokseenkin samaa mieltä. Espanjankielinen saattaa käsittää sanan ilta-

päiväkerho eri tavalla kuin suomalainen, mikä voi osaltaan selittää iltapäiväker-

ho -vaihtoehdon suosiota. Suomessa se tarkoittaa alakoululaisten koulupäivän 

jälkeistä kerhoa, mutta espanjankielinen voi ajatella sen olevan kaikenikäisille ja 

myös kotihoidossa oleville lapsille tarkoitettu kerho, joka kokoontuu esimerkiksi 

kerran pari viikossa. 

Tähän teemaan olen liittänyt seuraavat viiden vastaajan avoimiin kysymyksiin 

antamat kommentit. Espanjankielisten kommenttien alapuolella ovat suomen-

kieliset käännökseni normaalifontilla. Näissä kaikissa ilmenee toive saada es-

panjankielistä päivähoitoa, esiopetusta tai jotakin muuta toimintaa kaksikielisille 

lapsille Turussa. Kaksi vastaajista painottaa, että hänen lisäkseen on paljon 

muitakin samoin ajattelevia Turun seudulla. Yhden vastaajan mielestä on suo-

rastaan törkeää, ettei Turun kokoisessa kaupungissa ole päivähoitoa espanjan 

kielellä, ja toinen on valmis sitä varten viemään lapsensa minne vain. 

Seria un genial si se habre un jardin de guarderia en español. 

= Olisi mahtavaa, jos espanjankielinen päiväkoti avattaisiin. 

Amo la idea de que se realicen actividades para niños en español acá en 
Turku. Yo pronto iré a tomar el curso de familiarización con la cultura finlandesa 
y pronto necesitare llevarlo a la guardería, aun no se si por tiempo completo o 
parcial pero finalmente necesitare el servicio y que mejor que lo haga en 
español.  

= Minusta on ihana idea, että Turussa toteutettaisiin espanjankielistä toimintaa 
lapsille. Itse olen juuri menossa suomalaiseen kulttuuriin tutustuttavalle kurssil-
le, joten tarvitsisin pian lapselleni hoitopaikkaa. En tiedä vielä, tarvitsenko osa- 
vai kokopäivähoitoa, mutta kuitenkin tulen tarvitsemaan päivähoitopalveluja ja 
mikä olisikaan parasta kuin saada sitä espanjaksi. 

Olisi unelmien täyttymys saada lapset tällaiseen toimintaan ja meitä on paljon. 

Turkuun on erittäin tärkeää saada myös esiopetusta ja päivähoitoa espanjaa jo-
ko toisena tai äidinkielenään puhuvalle lapselle. Suorastaan törkeää, ettei Turun 
kokoisessa kaupungissa sitä ole. 

Vien lapseni minne vain että voisivat saada espanjankielistä päivähoitoa ja Tu-
russa on monia muita, jotka ajattelevat samoin. Ehdottomasti espanjankielinen 
päivähoito Turkuun!!!!! 



47 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Saara Katainen 

5.3 Vanhempien osallistuminen ja kielen oppimisen tärkeys 

Kaikista tutkimuskyselyyn vastanneista 16 antoi mielipiteensä lasten kuljetta-

mista ja 20 vastaajaa maksua koskevaan kysymykseen. Kyselyn tähän kohtaan 

annettiin vastauksia selvästi muita kohtia vähemmän. Kaikki vastanneet olivat 

pääsääntöisesti halukkaita osallistumaan sekä kuljettamiseen että päivähoidos-

ta aiheutuvien kustannusten maksamiseen (Taulukko 2.). Tulos on mielenkiin-

toinen, sillä yleensä lasten päivähoito halutaan mahdollisimman läheltä kotia. 

Erään yksityisen turkulaisen päiväkodin johtajalla, jonka kanssa keskustelin tut-

kimuksestani, oli käsitys, etteivät turkulaiset ole kovin innokkaita viemään lapsi-

aan muualle kuin lähipäiväkotiin hoitoon. 

Taulukko 2. Vanhempien kuljetus- ja investointivalmius. 

7.  
Olen valmis... 

1 =  
täysin 
samaa 
mieltä 

2 = 
jokseenkin 

samaa 
mieltä 

3 =  
en osaa 
sanoa 

4 = 
jokseenkin 
eri mieltä 

5 =  
täysin eri 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo 

kuljettamaan 
lastani Turun 

alueella. 

12 3 0 0 1 16 1,44 

maksamaan 
espanjan-
kielisestä 

toiminnasta. 

10 7 1 2 0 20 1,75 

 

Vanhempia varmasti motivoi heille tärkeät asiat, kuten oman äidinkielen opetus 

heidän lapsilleen. Suomalaisista ja espanjalaisista kolmannes jätti vastaamatta 

kuljetuskysymykseen, latinalaisamerikkalaisista jopa puolet. Vastaamatta jättä-

misen voisi tulkita esimerkiksi siten, että vaikka halukkuutta olisikin, niin kaikilla 

ei ole autoa, varaa tai aikaa lasten kuljettamiseen. Alla olevasta vastaajan huo-

mautuksesta käy ilmi, että sähköisen kyselyn asetuksissa on saattanut olla jokin 

ongelma, joka on estänyt kuljetusta koskevaan kysymykseen vastaamisen. Se 

selittäisi alhaisen vastausprosentin kyseisessä kohdassa. 

Edellisen sivun kysymykset haluaisin myös vastata että olen valmis kuljetta-

maan lastani, mutta systeemi ei sallinut vastaaminen molempiin kysymykseen. 
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Kahdestakymmenestä vastaajasta puolet oli täysin valmiita maksamaan espan-

jankielisestä toiminnasta, seitsemän jokseenkin valmiita ja kaksi oli jokseenkin 

sitä vastaan. Kukaan ei ollut täysin asiaa vastaan ja vain yksi vastaajista ei 

osannut sanoa siitä mitään. Seuraavassa kommentissa, jonka alla suomenkieli-

nen käännökseni, yksi vastaajista toivoo, ettei toiminnasta tarvitsisi maksaa niin 

paljon, kuten Suomessa palveluista usein maksetaan. Tämä kommentti viitan-

nee siihen, ettei vastaajalla ole varaa korkeisiin maksuihin. 

Si se tiene que pagar por una actividad en espanol, espero no sea muy caro 
como suele ser todo en Finlandia, ya que para que mi hijo aprenda espanol 
basta con ser su mama de habla hispana.  

= Jos espanjankielisestä toiminnasta pitää maksaa, toivon ettei kovin paljoa, ku-
ten Suomessa yleensä kaikesta. Mielestäni poikani oppii espanjaa vain äitinsä-
kin kanssa. 

Tulos näyttäisi toteen oman ennakkokäsitykseni siitä, että monikielisten perhei-

den vanhemmat ovat valmiita tekemään uhrauksia ja investointeja saadakseen 

omalle lapselleen itselle tärkeän kielen opetusta. Siitä huolimatta ihmisillä ei 

välttämättä ole mahdollisuuksia toteuttaa niitä syystä tai toisesta. Todennäköi-

simpänä syynä lienee vanhempien pienet tulot. 

Vanhempien mielipiteitä heidän lastensa espanjan kielen osaamisesta ja oppi-

misesta tarkasteltiin kyselyn kohdassa kahdeksan ”Minusta on tärkeää, että... 

lapseni oppii espanjan kieltä/lapseni espanjan kieli vahvistuu” (Taulukko 3.). 

Kohdassa yhdeksän ”Espanjankielisellä toiminnalla on mielestäni merkitystä, 

koska...” käsiteltiin vanhempien käsityksiä espanjan kielen hyödyllisyydestä 

heidän lapsilleen (Taulukko 4.). Kumpaankin kysymykseen vastattiin hyvin, mi-

kä osoittaa mielestäni, että kielikysymys on lasten vanhemmille tärkeä. 

Kohdassa kahdeksan eli lapsensa espanjan kielen oppimista tai ylläpitämistä 

koskevassa kysymyksessä oltiin lähes yksimielisiä.  Pääasiassa vastaajat ha-

luavat lapsensa oppivan espanjaa ja pitävän sitä yllä pienestä pitäen muutenkin 

kuin esimerkiksi yhden vanhemman kanssa puhuen. Täysin eri mieltä espanjan 

kielen oppimisen tärkeydestä oli yksi suomalainen ja yksi latinalaisamerikkalai-

nen vastaaja. Suomalainen vastaaja haluaa lapsensa oppivan espanjan kieltä 

vahvistamalla esimerkiksi kielisuihkun menetelmin ja hän toivoikin lapsilleen eri 

varhaiskasvatusmuodoista (Taulukko 1.) vain kielisuihkua tai iltapäiväkerhoa. 
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Latinalaisamerikkalaisen vastaajan lapset luultavasti osaavat jo espanjaa ja tar-

vitsisivat ehkä enemmänkin suomen kielen opetusta. Yleisesti ottaen vanhem-

pien mielestä on tärkeää, että heidän lapsistaan tulee kaksi- tai monikielisiä. 

Taulukko 3. Vastaajien mielipiteet lastensa espanjan kielen tärkeydestä. 

8.  
Minusta on 

tärkeää, 
että... 

1 =  
täysin 
samaa 
mieltä 

2 = 
jokseenkin 

samaa 
mieltä 

3 =  
en osaa 
sanoa 

4 = 
jokseenkin 
eri mieltä 

5 =  
täysin eri 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo 

lapseni 
espanjan 

kieli 
vahvistuu. 

22 1 0 0 1 24 1,21 

lapseni oppii 
espanjan 

kieltä. 

20 3 0 0 2 25 1,44 

 

Taulukko 4. Espanjan kielen merkitys vastaajien lapsille. 

9. Espanjankielisel-
lä toiminnalla on 

mielestäni merkitys-
tä, koska... 

1 =  
Täysin 
samaa 
mieltä 

2 = 
Jokseenkin 

samaa 
mieltä 

3 =  
En osaa 
sanoa 

4 = 
Jokseenkin 
eri mieltä 

5 =  
Täysin eri 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo 

lapselle on siitä 
hyötyä 

tulevaisuudessa. 

24 1 0 0 1 26 1,19 

siten lapseni voi 
kommunikoida 

espanjankielisten 
sukulaistensa 

kanssa. 

24 0 0 0 2 26 1,31 

siten lapseni 
tutustuu 

espanjankieliseen 
kulttuuriin. 

20 3 2 0 1 26 1,42 

itse puhun 
espanjaa. 

15 4 2 2 3 26 2,00 

 

Espanjankielisen toiminnan tärkeydestä vastaajat olivat eniten yhtä mieltä sen 

hyödystä lapsilleen tulevaisuudessa ja toiseksi eniten, että lapset voivat espan-

jan kielen avulla kommunikoida sukulaistensa kanssa. Hieman vähemmän tär-

keänä arvona pidettiin lasten mahdollisuutta tutustua kielen oppimisen myötä 
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espanjankieliseen kulttuuriin ja kaikkein vähiten lapsen espanjan oppimisen tär-

keyttä yhdistettiin vastaajan omaan espanjan kielen taitoon. Vastaajissa on 

suomalaisia, jotka eivät itse osaa espanjaa, mutta heidän puolisonsa on espan-

jankielinen, mistä syystä vastaaja toivoo lapsilleen espanjankielistä varhaiskas-

vatusta. Kielen oppimisen tärkeyttä vahvistavat alla olevat vastaajien lisäkom-

mentit, joissa korostuu muun muassa kansainvälisyys ja monikulttuurisuus. 

Alla on aiheeseen liittyviä kommentteja vastaajilta. Espanjankielisen kommentin 

alapuolella on suomenkielinen käännökseni. 

Lapsesta tulee kansainvälinen ihminen ja hän tuo erilaisia tapoja Suomeen, jo-
ka enemmän ja enemmän kansainvälistyy. 

Mi esposo hablamos finlandes en casa. Mi hijo habla solo conmigo español, mi 
esposo y demas familiares le hablan en finlandez. El idioma mas fuerte para mi 
hijo por el momento es finlandes.  

= Mieheni kanssa puhumme kotona suomea. Poikani puhuu espanjaa vain mi-
nun kanssa, mieheni ja muiden sukulaisten kanssa suomea. Tällä hetkellä vah-
vempi kieli pojallani on suomi. 

ymmärtää nopeampi että on erilaisia kultturia/ihmisia maailmassa 

Lasteni isän äidinkieli on espanja ja olisi hienoa että lapseni oppisivat paremmin 
kommunikoimaan espanjaksi isänsä ja muiden sukulaisten kanssa. 

 

Lisäselvitykseni vanhempien tietoisuudesta espanjan kielen opetuksesta maa-

hanmuuttajan äidinkielenä paljasti, että vain pieni osuus, viisi kahdestakym-

menestäkuudesta, vastaajista tietää Turun kaupungin järjestämistä oppitunneis-

ta kaksikielisille peruskoululaisille. Syynä voi olla se, että vastaajien lapset ovat 

enimmäkseen alle kouluikäisiä. Kokemukseni mukaan muutenkin hyvin harvat 

ihmiset tietävät MAI-opetuksesta. Tyttäreni on ekaluokkalaisesta alkaen osallis-

tunut espanjan MAI-opetukseen ja vuosien aikana olen saanut selittää hyvin 

monille, mitä se on. 

5.4 Varhaiskasvatukseen liittyviä käsityksiä ja toiveita 

Hyvään hoitoon kuuluvia asioita selvitin kohdassa 13, joka sisälsi useampia 

väittämiä suomalaiseen varhaiskasvatukseen sisältyvistä arvoista ja toiminnois-
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ta. Taulukkoon 5 olen laittanut arvot siihen järjestykseen, että ensimmäisenä 

ovat ne, joista vastaajat olivat eniten samaa mieltä. Kolme tärkeintä ovat tulos-

ten mukaan vapaa leikki, kirjojen luku ja monipuolinen ruokavalio, joiden kaikki-

en keskiarvo on 1,19. Yhden vastaajan kaikki vastaukset ovat sarakkeessa 

”Täysin eri mieltä”, minkä voisi kuvitella olevan erehdys. 

Taulukko 5. Vastaajien mielipiteet hyvästä varhaiskasvatuksesta. 

13. Hyvään ja lapsen 
kehitystä tukevaan 

hoitoon kuuluu 
mielestäni... 

1 =  
Täysin 
samaa 
mieltä 

2 = 
Jokseenkin 

samaa 
mieltä 

3 =  
En osaa 
sanoa 

4 = 
Jokseenkin 
eri mieltä 

5 =  
Täysin eri 

mieltä 

Yhteensä Keskiarvo 

vapaata leikkiä. 24 1 0 0 1 26 1,19 

kirjojen lukua. 24 1 0 0 1 26 1,19 

monipuolinen 
ruokavalio. 

24 1 0 0 1 26 1,19 

liikuntaa ja urheilua. 23 2 0 0 1 26 1,23 

tutustumista 
luontoon. 

22 3 0 0 1 26 1,27 

askartelua. 22 3 0 0 1 26 1,27 

musiikkia. 22 2 1 0 1 26 1,31 

pelejä. 22 2 1 0 1 26 1,31 

lepoa tai päiväunet. 21 3 1 0 1 26 1,35 

rauhallinen ilmapiiri. 18 5 2 0 1 26 1,50 

monikulttuurisuutta. 16 8 1 0 1 26 1,54 

paljon ulkoilua säästä 
riippumatta. 

14 7 3 1 1 26 1,77 

elokuvien katselua. 7 2 5 7 4 26 2,96 

uskonnon opetusta. 3 5 2 8 6 26 3,38 

 

Yhdeksi muuttujaksi hyvään varhaiskasvatukseen valitsin ”paljon ulkoilua sääs-

tä riippumatta” siksi, että halusin nähdä eroaako mielipide paljon vastaajien vä-

lillä riippuen kansalaisuudesta. Suomalaisessa päivähoidossa ulkoillaan säässä 

kuin säässä, mutta ollessani harjoittelussa espanjankielisessä päiväkodissa 

Helsingissä huomasin latinalaisamerikkalaisen henkilökunnan useammin valit-

sevan sisätoiminnan ulosmenon sijaan kurjalla säällä. Tulokset eivät kuitenkaan 
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osoittaneet eroja tämän muuttujan kohdalla, vaan vastaajat olivat melko yksi-

mielisiä ulkoilun tärkeydestä. 

Elokuvien katselu on jakanut vastaajien mielipiteitä suuresti, ja siinä kohdassa 

näkyvät selkeästi erot suomalais- ja espanjankielisten vastaajien välillä 

(Taulukko 6.). Suomalaiset eivät halua lastensa katsovan elokuvia 

päivähoidossa, sillä lapset pelaavat tietokonepelejä ja katsovat elokuvia vapaa-

ajallaan monien mielestä liikaa. Useamman espanjalaisen ja latinalais-

amerikkalaisen mielestä elokuvien katselu on luonnollinen osa 

lastenkasvatusta, mikä näkyy vastauksissa ja minkä olen itse kokenut 

asuessani Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa. 

 

Taulukko 6. Vastaajan synnyinmaa ja elokuvien katselu (N=25). 

Hyvään varhaiskasvatukseen kuuluu elokuvien katselua 

Vastaajan 
synnyinmaa 

1 =  
Täysin samaa 

mieltä 

2 = 
Jokseenkin 

samaa mieltä 

3 =  
En osaa 
sanoa 

4 = 
Jokseenkin 
eri mieltä 

5 =  
Täysin eri 

mieltä 

Yhteensä 

Suomi 0 1 3 3 3 10 

Espanja 3 0 1 1 1 6 

Latinalainen 
Amerikka 

4 1 1 3 0 9 

Yhteensä 7 2 5 7 4 25 

 

Viimeisenä keskiarvolla 3,38 on uskonnon opetus, mikä jakoi mielipiteitä ja si-

sälsi kaikkein eniten eri mieltä olevia vastauksia (Taulukko 5.). Toisin sanoen 

suurempi osa vastaajista ei pidä uskonnon opetusta tärkeänä osana varhais-

kasvatusta, mikä kuvastaa mielestäni hyvin tätä päivää ja uskontokasvatuksen 

merkityksen vähenemistä. 

Ristiintaulukoinnin tuloksista näkee, että mielipiteet jakaantuvat laidasta laitaan, 

mutta vastauksia on enemmän ”eri mieltä” laidassa (Taulukko 7.). Espanjalais-

ten vastaukset keskittyvät suomalaisia ja latinalaisamerikkalaisia enemmän kiel-

teiseen suhtautumiseen uskonnosta varhaiskasvatuksessa, mihin saattaa olla 

syynä se, että uskontokasvatus kuuluu Espanjassa ensisijaisesti kirkolle. Suo-

malaisten keskuudessa uskonto ja sen kuuluminen lasten ja nuorten kasvatuk-
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seen on ollut kiistanalainen aihe jo vuosia, mikä näkyy suomalaisten vastausten 

hajonnassa. 

Taulukko 7. Vastaajan synnyinmaa ja uskonnon opetuksen tärkeys (N=26). 

Hyvään varhaiskasatukseen kuuluu uskontoa 

Vastaajan 
synnyinmaa 

1 = Täysin 
samaa mieltä 

2 = 
Jokseenkin 

samaa mieltä 

3 = En osaa 
sanoa 

4 = 
Jokseenkin 
eri mieltä 

5 = Täysin eri 
mieltä 

Yhteensä 

Suomi 1 3 0 3 3 10 

Espanja 1 0 1 2 2 6 

Latinalainen 
Amerikka 

1 2 1 3 1 8 

Yhteensä 3 5 2 8 6 26 

 

Lisäksi vanhemmat toivoivat alla olevia asioita liittyen hyvän varhaiskasvatuk-

sen sisältämiin toimintoihin ja arvoihin. Espanjankielisten kommenttien alla ovat 

suomenkieliset käännökseni. 

actividades musicales en español y baile seria divertido para los niños!  

= musiikkia ja tansseja espanjaksi olisi hauskaa lapsille! 

kontakti kavereiden kanssa? 

Conocer las fiestas y costumbres más importantes de España/del mundo 
hispanoparlante. 

actividades con comidas tipicas de los diferentes paises realizadas por los 
padre seria una buena idea !  

= Tutustua tärkeimpiin sekä espanjalaisiin että latinalaisamerikkalaisiin juhliin ja 
tapoihin, olisi hyvä idea toteuttaa lasten vanhempien kanssa toimintaa, jossa tu-
tustuttaisiin eri maiden perinneruokiin! 

Esta super bien que apoyen la cultura Latina y Eurolatina, que esten pensando 
en abrir algun lugar para que nuestros hijos nacidos en Finlandia puedan 
aprender mas nuestro idioma y socializar con otras personas, tomando en 
cuenta que la cultura Latina en Turku va creciendo cada vez mas. Muchas gra-
cias!!!!!  

= Mahtavaa että latinalaisamerikkalaista ja espanjalaista kulttuuria tuetaan ja et-
tä suunnitelmissa on avata joku paikka Suomessa syntyneille lapsillemme, jotta 
he voisivat oppia enemmän kieltämme ja tutustua muihin. Täytyisi huomioida, 
että latinokulttuuri Turussa laajenee jatkuvasti. Paljon kiitoksia!!!!! 

 

Lisäykset ovat erittäin hyviä espanjankielistä varhaiskasvatusta ajatellen, sillä 

espanjankielisten kulttuurien ja perinteiden esiin tuominen ja opetus on oleellis-

ta espanjankielistä toimintaa ajatellen. Monikulttuurisuutta yleisesti ei pidetty 
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niin kovin tärkeänä, minkä ymmärtäisin niin, että vanhemmat haluaisivat espan-

jankielisen toiminnan painottuvan espanjankielisen maailman kulttuureihin. Tar-

koitan, ettei käsiteltäisi niin paljon muiden kulttuurien asioita, vaan keskityttäisiin 

lasten kanssa toimimiseen espanjan kielellä. Vaikka mielestäni espanjalainen, 

latinalaisamerikkalainen ja suomalainen toiminta yhdessä on juuri monikulttuuri-

suutta. 

Sekin on hieno ajatus, että espanjankielinen toiminta toisi yhteen samankaltai-

sista perheistä olevien lapset ja ehkä myös heidän vanhempansa. Espanjankie-

linen varhaiskasvatus lisäisi kontaktia espanjaa puhuvien lasten välillä, mikä 

varmasti motivoisi lapsia ylläpitämään tätä vähemmistökieltä. Turkuun tarvitaan 

espanjankielistä väestöä yhdistäviä ryhmiä, mikä tukisi espanjankielisten per-

heiden kielen ja kulttuurien säilyttämistä sekä asioiden ja kokemusten jakamis-

ta. 

Kyselyn viimeiseen kohtaan vastaajat saivat jättää terveisensä tai kertoa aja-

tuksiaan liittyen tutkimuksen aiheeseen. Enemmistö vastaajista on kommentoi-

nut tähän kohtaan antaen hyvää ja kannustavaa palautetta. Suuri osa palaut-

teen antajista oli sitä mieltä, että tämä on tarpeellinen tutkimus ja että Turkuun 

todella tarvitaan espanjankielistä varhaiskasvatusta.  

Lopultakin joku on aloittanut tämän!!!! Kiitos paljon sinulle. Yritin aloittaa päivä-
kodin toimintaa, mutta tuntui niin vaikealta, että päätin lopettaa ja aloittaa uudel-
leen, kun lapset kasvavat ja voin keskittyä siihen. Haluan aloitan uudelleen syk-
syllä espanjankielisen kerhon, kun entinen opettaja ei voi jatkaa työn vuoksi. 
Kerho oli tosi kiva ja oli paljon lapsia. Ota yhteyttä ilman muuta, jos tarvitsen mi-
tään tahansa. Autan mielellään sinun projektillasi. 

Todella tarpeellinen tutkimus,toivottavasti se tavoittaa mahdollisimman monen 
vanhemman joka toivoo lapsilleen espanjankielistä päivähoitoa ja esikou-
lua,kielikylpyjä ja iltapäivätoimintaa,jotta sellaisten saaminen toteutuisi mahdol-
lisimman pian. 

Te deseo suerte en este trabajo, les voy a pasar la vos a mis demas amigas q, 
tienen niños, Tengo mas de 10 amigas en Turku q, tienen niños pero los llevan 
a guarderia normal nomas. Mis amigas se pondran muy feliz al escuchar q, 
estas haciendo tesis sobre esto. Te deseamos mucha suerte y entre todas te 
vamos a apoyar. 

= Toivotan sinulle onnea tässä työssä, kerron myös ystävilleni, joilla on lapsia. 
Minulla on Turussa yli 10 ystävätärtä, joilla on lapsia, joita he vievät tavallisiin 
päiväkoteihin. Ystäväni tulevat iloisiksi kuullessaan, että teet opinnäytetyötä täs-
tä aiheesta. Toivomme sinulle paljon onnea ja me kaikki tuemme sinua. 
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Nosotros estaríamos encantados de tener acceso al cuidado de niños en 
español en Turku, en caso de que se realizara el proyecto lo apoyamos 
incondicionalmente y ofrecemos nuestra ayuda para llevarlo a cabo. A su vez 
tenemos contactos de psicopedagogas, educadoras infantiles y profesoras 
españolas que residen en España y han mostrado un gran interés por trabajar 
en Finlandia, en especial Turku. Muchas gracias por su idea y ojala el proyecto 
salga adelante! 

= Meistä olisi ihana saada lapsemme espanjankieliseen hoitoon Turussa, jos 
tämä projekti onnistuu, autamme sinua pyyteettömästi ja tarjoamme apuamme, 
jotta se saadaan vietyä päätökseen. Meillä on tuttuja opettajia, varhaiskasvatta-
jia ja espanjan opettajia, jotka asuvat Espanjassa ja he ovat todella kiinnostu-
neita työskentelemään Suomessa, etenkin Turussa. Suuret kiitokset ideastasi ja 
toivottavasti projekti onnistuu! 

Suerte con la investigación! Por favor mantenme infirmado de los resultados.  

= Onnea tutkimukseen! Ole ystävällinen ja tiedota minua tuloksista. 

Hola me parece excelente la idea de cuidar niños en espeñol porque a mi 
personalmente me gustaria que mi hija aprenda nuestro idioma.  

= Moi minusta on upea idea hoitaa lapsia espanjaksi, koska henkilökohtaisesti 
minusta olisi mukavaa, että tyttäreni oppii kielemme. 

Mucha gracias por la iniciativa y espero q sea uba realidad pronto.  

= Paljon kiitoksia aloitteesta ja toivon sen pian toteutuvan. 

Mahtavaa että espanjankielisille lapsille ollaan ideoimassa tällaista toimintaa 
Turussa! Olimme jo vähällä muuttaa Helsinkiin kaksikielisen (suomi-espanja) 
päivähoidon perässä, mutta kumpikaan meistä ei viihdy kaupungissa niin että 
olisi mahtavaa jos espanjankielinen vaihtoehto olisi olemassa näinkin lähellä 
Raumaa. 

Mieheni vanhemmat jäävät pian eläkkeelle ja tulevat varmasti viettämään paljon 
aikaa Suomessa toistaiseksi ainoan lapsenlapsensa kanssa. Espanjantaitoiset 
hoitajat/opettajat olisivat heillekin tärkeä tuki ja henkireikä Suomessa, koska he 
itse puhuvat vain espanjaa. Opetamme molemmat espanjaa, joten senkin takia 
meitä kiinnostaa espanjan kielen kehitys Suomessa. 

Hei! Olemme epätoivoisesti hakeneet turun alueelta esim. yksityistä hoitajaa tai 
hoitopaikkaa jossa espanjan kieli olisi edes osa päivää mieluiten täysin espan-
jankielistä. Olisi hienoa että lapsemme kuulisi espanjaa aktiivisesti muualtakin 
kuin vain toiselta vanhemmalta jolloin kielen kehitys jää vajavaiseksi. Tiedän et-
tä espanjankieliselle ryhmälle olisi kysyntää turun seudulla. Toivottavasti hanke 
toteutuu ja Lietolaisetkin kelpuutettaisiin ryhmään! 

Tarpeellinen tutkimuskohde. Toivon, että saaduilla vastauksilla on vaikutusta 
siihen, että päivähoitoa espanjankielisille lapsille järjestetään. 

Me parece exelente tu iniciativa y como tesis muy interesante ya que me 
imagino debes saber que existen este tipo de proyetos, cursos y talleres para 
niños y jovenes en otros idiomas (somalí, sueco,etc) pero hacá falta es o que tu 
estas haciendo. 

= Mielestäni aloitteesi on mahtava ja opinnäytetyönä todella mielenkiintoinen, 
kun uskon sinun tietävän vastaavista projekteista, kursseista ja kerhoista lapsil-
le ja nuorille eri kielillä (somali, ruotsi jne.), mutta puuttuu se mitä olet tekemäs-
sä. 
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Yo he vivido 3 y medio años en Finlandia y nunca he sabido de algun tipo de 
curso de español,obiamente a mis hijos trato de enseñarles con libros 
,peliculas, musica ,internet, aunque aun son muy pequeños. 

= Olen asunut Suomessa kolme ja puoli vuotta, enkä ole koskaan tiennyt mis-
tään espanjankielisestä kurssista, tietenkin yritän opettaa lapsilleni kirjojen, elo-
kuvien, musiikin, internetin avulla, vaikka he ovat vielä hyvin pieniä. 

Asi que apuntadisimo a cualquier proyecto que se pueda llevar a cabo y que 
mejor si es en Turku. Saludos y que tengas exito en tu proyecto. 

= Olen todellakin mukana viemässä eteenpäin mitä tahansa projektia ja vielä 
parempi, jos se on Turussa. Terveisiä ja onnea projektiisi. 

 

Moni terveiset jättänyt vastaaja tarjosi myös tukea ja apua, jos espanjankielistä 

toimintaa lapsille aletaan järjestää. Palaute ja kiitokset olivat mahtavia ja vahvis-

tivat omaa ajatustani espanjankielisen varhaiskasvatuksen tarpeesta Turun 

seudulla. Kannustus on antanut minulle intoa tehdä asian hyväksi niin paljon 

kuin mahdollista ja selkeästi useat odottavat tämän vaikuttavan espanjankieli-

sen päivähoidon aloittamiseen. 
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6 YHTEENVETO 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvantitatiiviseen tutkimukseen liittyvät mittauksen validiteetin ja reliabiliteetin 

käsitteet, joiden suomenkieliset vastineet ovat luotettavuus ja toistettavuus (Uu-

sitalo 1991, 82). Tutkimuksessa nämä kaksi käsitettä yhdessä määrittävät sen 

kokonaisluotettavuuden (Vilkka 2007, 152). Aineiston sisäisestä luotettavuudes-

ta puhutaan silloin, kun kerätty aineisto kuvaa niitä asioita, joita oli tarkoituskin 

tutkia. Jos aineiston pohjalta voidaan tehdä yleistyksiä, on kyse aineiston ulkoi-

sesta luotettavuudesta. Kokonaisluotettavuuden kannalta sisäinen luotettavuus 

on näistä kahdesta tärkeämpi. (Alkula ym. 1994, 44-45.) 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta eli tulosten pysyvyyttä 

mittaustilanteesta toiseen (Vilkka 2007, 149). Validiteetti on mittauksen luotetta-

vuuden määrittelyssä ensisijainen peruste ja se ilmaisee mitattiinko tutkimuk-

sessa sitä mitä pitikin. Reliabiliteetti ilmaisee puolestaan, miten tarkasti asiaa 

mitataan. (Vehkalahti 2008, 41.) Tutkimuksen toistettavuutta voi heikentää niin 

sanottu satunnaisvirhe ja systemaattinen virhe puolestaan vaikuttaa tutkimuk-

sen luotettavuuteen. Jopa vastaajan mieliala voi vaikuttaa asenteita koskevien 

mittaustulosten toistettavuuteen satunnaisvirheinä. (Alkula ym. 1994, 89, 95.) 

Täytyy muistaa, että tutkijaan vaikuttaa omat mielipiteet ja ennakkoluulot, mitä 

myös observointiharhaksi sanotaan. Kysymyslomakkeessa näkyy usein tukijan 

ote ja heijastaa kysymykset heijastavat niiden laatijan omia intressejä. (Soininen 

1995, 39.) Vaikka kyseessä oli niin sanotusti nopea Web-kysely, niin mainosta-

miseen kului paljon aikaa ja rahaa esimerkiksi esitteiden tulostamiseen ja auton 

polttoaineeseen. Usein juuri itse hankitun aineiston haittapuolena on edellä 

mainitut tutkijalle kertyvät kustannukset (Alkula ym. 1994, 66). 

Vastaajajoukon valikoitumiseen on tutkimuksen tavoitteen mukaisesti vaikutta-

nut keskittyminen espanjankielisen varhaiskasvatuksen kysymyksiin. Tutkimuk-

sen tulosten yleistettävyyden kannalta ongelmana oli tutkimukseni perusjoukon 
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hahmottaminen. Jotta tutkimusta voi pitää luotettavana, sen vastaajien tulisi 

edustaa riittävästi perusjoukkoa. Kun halusin selvittää nimenomaan espanjan-

kielisen varhaiskasvatuksen tarvetta Turun seudulla, perusjoukkoon kuuluivat 

Turun alueella asuvat espanjakieliset lapsiperheet tai perheet, joissa jompikum-

pi vanhemmista puhuu äidinkielenään espanjaa. Lisäksi perusjoukkoon voi kat-

soa kuuluvan myös sellaiset lapsiperheiden vanhemmat, joita syystä tai toisesta 

kiinnostaa antaa lapsilleen espanjankielistä päivähoitoa. Syitä voivat olla kiin-

nostus itse kieleen, monikulttuurisuuteen tai huoli lapsen selviytymisestä kan-

sainvälistyvässä maassa. 

Tutkimuksen sisäistä luotettavuutta lisää se, että kyselyyn valikoituivat espan-

jankielisestä päivähoidosta kiinnostuneet, kuten vastausaineisto osoittaa. Näin 

voitiin syventää kieleen ja päivähoitoon liittyvien kysymysten käsittelyä. Tutki-

muksen ulkoista ja sisäistä luotettavuutta voi edellä sanotun perusteella pitää 

riittävän hyvänä tulosten tarkastelussa ja niiden yleistettävyyden arvioimisessa. 

6.2 Arviointi ja eettisyys 

Eettisyys on tärkeä lähtökohta etenkin sosiaalitieteellisissä tutkimuksissa, joissa 

keskitytään ihmistieteille ominaisesti ihmisiin ja heidän mielipiteisiin, tulee eetti-

siin kysymyksiin kiinnittää erityistä huomiota. Sosiaalieettiset kysymykset ja nii-

den käsittely on kiistanalainen aihe. Pääkysymykseksi on noussut, että kuinka 

paljon tutkimustoiminnan tulee ottaa vastuuta tutkimuksesta saadun tiedon seu-

rauksista yhteiskunnalle. (Hirsjärvi ym. 1997, 26.) Tästä syystä eettisten kysy-

mysten pohdinta ja tarkkailu oli oleellinen osa tekemääni sosiaalialan tutkimus-

ta. 

Vaikka tein tutkimuksen itsenäisesti ilman toimeksiantajaa, halusin keskustella 

aiheesta Turun kaupungin varhaiskasvatuksen ja joidenkin päiväkotien henkilö-

kunnan tai johtajien sekä espanjankielisten ryhmien edustajien kanssa saadak-

seni laajempaa käsitystä ja näkökulmia tutkimukseeni. Plagiointiin en toivotta-

vasti ole vahingossakaan sortunut ja lähdeviitteet olen pyrkinyt merkitsemään 
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mahdollisimman tarkasti, vaikka monesti tiedon alkuperää on vaikea määritellä 

(Hirsjärvi ym. 1997, 111). 

Omat kokemukseni espanjankielisestä varhaiskasvatuksesta niin ulkomailla 

kuin helsinkiläisessä päiväkodissa auttoivat minua kohdistamaan tutkimusky-

symykseni oleellisiin asioihin. Kyselyssä painotin vastaajien anonyymiutta, jotta 

kaikki voisivat osallistua siihen pelkäämättä henkilöllisyytensä tulevan ilmi. Kui-

tenkin suurin osa vastaajista halusi antaa minulle yhteystietonsa saadakseen 

tietoa tutkimustuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Yhteystiedot ovat 

tiedotusta varten ja aion käyttää niitä vain siihen siten, etteivät vastaajat saa 

tietää esimerkiksi toistensa sähköpostiosoitteita. Kommentteja lisäsin tutkimuk-

sen raporttiin niin, ettei niistä voi tunnistaa vastaajien henkilöllisyyttä. 

Saadakseni suuremman otannan olisin voinut olla aktiivisempi ja osallistua esi-

merkiksi Turun kaupungin varhaiskasvatuksen kokouksiin, joissa olisin voinut 

esitellä tutkimustani ja jakaa esitteitä kyselystä päiväkotien johtajille. Tutkimuk-

sen esittely olisi ehkä varmistanut useamman esitteen päätymisen näkyvälle 

paikalle päiväkodeissa, sillä nyt joissakin päiväkodissa oltiin varuillaan ja ehkä 

hieman epäileviä sen suhteen. Jotkut henkilökuntaan kuuluvat ihmettelivät, että 

onko heillä lupaa laittaa esitettä ilmoitustaululleen tai että onkohan heidän päi-

väkodissa espanjankielisiä lapsia. Sain yhä uudestaan selittää, että suomenkie-

linenkin perhe voi haluta lapsensa espanjankieliseen päivähoitoon. 

Huomasin myös tutkimuksen liitteitä käsitellessä yhden ongelman Webropol-

työkalun käytössä, sillä olin vastausasetuksiin valinnut kohdan ”Salli vastata 

vain kerran julkiseen kyselyyn, selaimeen jää eväste”. Olin ajatellut tämän 

vaihtoehdon estävän useamman kuin yhden vastaamisen samasta perheestä, 

mutta sen takia kyselyyn ei päässyt enää vastaamaan myöhemmin, jos linkki oli 

avattu kerran vaikka vain katselua varten. Tämä saattaa selittää vastaajien 

vähäisyyden (26 kpl) verrattuna suureen (770 kpl) määrään linkin avanneeseen, 

sillä ehkä moni oli ajatellut ensin tutustua kyselyyn ja vastata joskus 

myöhemmin itselleen sopivammalla ajalla. 
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6.3 Pohdinta, oppimisprosessi ja ammatillinen kasvu 

Tämä tutkimus osoittaa espanjankielisen varhaiskasvatuksen tarpeen ja tärkey-

den, mikä on mielestäni selkeä todiste Turun varhaiskasvatuksen palveluja 

suunnitteleville, että espanjan kielen lisääminen tarjontaan olisi kannattavaa. 

Tutkimukseen osallistuneilla vanhemmilla on selvästi huoli lastensa espanjan 

kielen vahvistamisesta ja ylläpitämisestä. Vanhempien kommenteista paistoi 

läpi suorastaan epätoivo ja huutava tarve espanjankieliselle varhaiskasvatuksel-

le. Tutkimustulokset osoittavat, että ihmiset ovat kiinnostuneita monikielisyydes-

tä ja kielten opiskelun tukemisesta jo varhaislapsuudessa, mikä on tärkeää mo-

nikulttuuristuvassa Suomessa. Viimeisimpien tutkimusten mukaan suomalaisten 

hyvänä pidetty kielitaito on laskussa, mitä vastaan pitäisi taistella esimerkiksi 

lisäämällä kielten opetusta sekä perusopetukseen että varhaiskasvatukseen. 

Kielitaito auttaa ihmistä työllistymään ja sosiaalistumaan nykypäivän globalisoi-

tuvassa maailmassa. Monikielisyys lapsuudesta lähtien edistää tutkitusti kogni-

tiivisia taitoja ja edesauttaa oppimista ja lisää muun muassa suvaitsevaisuutta. 

Nämä kaikki ovat tänä päivänä todella tärkeitä arvoja, joita tulee vaalia. Suo-

meen muuttaneiden kielitaitoa tulee edistää niin heidän oman äidinkielensä kuin 

suomen kielen osalta, sillä kummankin kielen sujuva osaaminen ehkäisee maa-

hanmuuttajien syrjäytymistä, nopeuttaa uuteen yhteiskuntaan integroitumista ja 

kotoutumista sekä lisää työllistymismahdollisuuksia. 

Tutkimusmenetelmien opiskelu auttoi osaltaan oman tutkimuksen tekemisessä, 

mutta kaikkein eniten olen oppinut tekemisen kautta. Opinnäytetyöni aihe oli 

minulle selvää jo hyvissä ajoin ennen työhön ryhtymistä ja minulle on ollut tär-

keää, että aihe on minulle melko henkilökohtainen. Tutkimusta oli todella mie-

lenkiintoista tehdä johtuen juuri aiheen kiinnostavuudesta ja halusta selvittää 

asiaa eli espanjankielisen varhaiskasvatuksen tarvetta Turussa. Näin ollen voin 

vaikuttaa siihen itse ja mahdollisesti olla myös mukana hankkeen käynnistämi-

seen. Se olisi minulle ja monelle muulle toiveen täyttymys. 

Ammatillisuuteeni olen saanut paljon eväitä tätä tutkimusta tehdessäni. Selvit-

täessäni ja lukiessani aiheeseen liittyvää materiaalia olen oppinut runsaasti it-
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selleni ammatillisesti tärkeää asiaa. Yhteistyö erilaisten tahojen, kuten Turun 

kaupungin varhaiskasvatus, päiväkodit ja espanjankieliset yhteisöt, kanssa on 

kasvattanut tietoisuuttani monista asioista liittyen opiskeluihini ja ammattiini. 

Opinnäytetyöhöni liittyvä harjoittelu keväällä 2012 Helsingissä espanjankielises-

sä päiväkodissa tuki opinnäytetyöni tekoa ja sain harjoittelusta paljon ideoita 

tutkimukseeni. 

6.4 Jatkotutkimus- tai kehittämisideat 

Aihetta olisi mielenkiintoista tutkia uudestaan, mutta vähän toimivammilla mene-

telmillä. Nyt kun on itse kokenut, miten Webropol-työkalu toimii, niin tekisi mieli 

kokeilla uudelleen toistamatta samoja virheitä. Kyselyn strukturoinnissa olisin 

voinut löytää jonkin verran parempia ratkaisuja. Yksi ongelma oli, ettei aikataulu 

antanut mahdollisuutta kyselylomakkeen kokeiluun pienemmässä ryhmässä ja 

siitä saatavien korjausideoiden saamiseen. Olisi ollut mahdollista lisätä kysy-

myksiä esimerkiksi ottamalla mukaan iän ja sukupuolen, mutta pyrin toisaalta 

rajaamaan kyselylomakkeen mahdollisimman lyhyeksi ja yksinkertaiseksi ajatel-

len sen ymmärrettävyyttä. 

Turun seudun espanjankielistä väestöä ei ole paljon tutkittu, joten tarkkaa tietoa 

heidän lukumäärästään ja kansallisuuksistaan ei ole. Olisi kiinnostavaa tietää 

tästä asiasta enemmän, jotta esimerkiksi espanjankielisiä varhaiskasvatuksen 

palveluja voidaan kehittää. Voisi olla syytä perustaa esimerkiksi Facebookiin 

oma ryhmä Turussa asuville espanjankielisille, missä yhdessä muiden kanssa 

voitaisiin suunnitella ja edesauttaa espanjankielisen toiminnan aloittamista. Es-

panjaa maahanmuuttajan äidinkielenä opetetaan Turussa peruskoululaisille 

kahdessa ryhmässä. Nyt tarjontaan ollaan lisäämässä yhtä uutta ryhmää, sillä 

oppilaita on koko ajan enemmän. Sain tietää tulevasta ryhmästä espanjan kie-

len (MAI) opettajalta Judith Asnólta, jonka oppilaana tyttäreni on. 

Tämän tutkimuksen pohjalta näyttää tarpeelliselta aloittaa jotakin espanjankie-

listä varhaiskasvatusta turkulaisille kaksikielisille lapsille. Varhaiskasvatuksen 

suunnitelman perusteet ja tutkimukseen vastanneiden mielipiteet antavat tälle 
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hyvän pohjan, ja pyrin itse vaikuttamaan sen onnistumiseen. Aluksi voisi kokeil-

la esimerkiksi yhtä espanjankielistä ryhmää jonkun olemassa olevan päiväkodin 

yhteydessä. Myöhemmin toiminnan laajetessa voisi olla tarvetta kokonaiselle 

espanjankieliselle päiväkodille, jollainen on Helsingissä toiminut vuodesta 1994. 

Yksityisen päiväkodin perustaminen voisi olla mahdollisten ylempien ammatti-

korkeakouluopintojeni opinnäytetyön aihe. Voisin suunnitella päiväkodin toteut-

tamista tulevaisuudessa jonkun yhteistyökumppanin kanssa. Yksi vaihtoehto 

voisi olla käynnistää uudelleen aiemmin toiminut kerho espanjankielisille lapsil-

le. 
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20740 Turku 

p. 045-1315494 

ASIA: TUTKIMUSLUPA 

Kunta: Turku 

Vastuuhenkilö: Raili Koski 

 

Teen Turun ammattikorkeakoululle sosiaalialan koulutusohjelmaan ja lapsi-, 

nuoriso- ja perhetyöhön liittyvää opinnäytetyötä, joka käsittelee lasten espan-

jankielisen päivähoidon tarvetta Turun seudulla. Työtäni ohjaa tutoropettajani 

Johanna Gadd. Tutkimustulosten tavoitteena on selvittää niin espanjan- kuin 

suomenkielisten turkulaisten halua saada lapsilleen espanjankielistä päivähoi-

toa Turun alueella. Opinnäytetyöni empiirinen aineisto muodostuu ihmisten vas-

tauksista avoimeen sähköiseen kyselyyn internetissä. Tutkimushenkilöt tulevat 

olemaan vapaaehtoisia aiheesta kiinnostuneita Turun alueella asuvia ihmisiä. 

Kriteerinä on, että he ovat kiinnostuneita espanjankielisestä päivähoidosta ja 

haluaisivat saada sellaista lapsilleen. 

Teoriapohjaa varten tarvitsen lupaa tutustua Turun kaupungin väestötilastoihin 

ja aineiston hankintaa varten luvan laittaa kaupungin internet -sivuille tietoa tut-

kimuksestani sekä linkin Webropol -kyselyyn. Lupaa tarvitsen myös siihen, että 

voin laittaa esittelyjulisteita tutkimuksestani kaupungin päiväkotien ja lastenneu-

voloiden ilmoitustauluille. Mahdollisesti olisin myös sähköpostitse yhteydessä 

Turun kaupungin päiväkotien johtajiin, mihin haen samalla lupaa. Tutkimusalu-

eeni on Turun kaupunki lähikuntineen. Turkulaisista asukkaista tarvitsen teoriaa 

ja lähialueen asukkaista kerään tietoa vain vastausten 
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perusteella. Vastauksia voi tulla niukasti tai runsaasti, mutta rajaan aineistoa 

matkan varrella, jos on tarvetta. Laitan Webropol -kyselyyn takarajaksi 

31.7.2012. Nyt keväällä teen osan harjoitteluistani Helsingin espanjankielisessä 

päiväkodissa, mistä tulen saamaan tukea ja lisämateriaalia tutkimukseeni. Syk-

syllä teen pidemmän harjoittelujakson toivon mukaan soveltaen tutkimustulok-

siani ja kokeillen espanjankielistä ryhmätoimintaa jossakin turkulaisessa päivä-

kodissa, jos kiinnostusta ilmenee. 

Sähköiseen kyselyyni saa vastata täysin vapaaehtoisesti, luottamuksellisesti ja 

anonyymisti, mutta siihen on mahdollisuus lisätietoihin laittaa omat yhteystie-

tonsa, jos haluaa jatkossa saada tietoa aiheesta. Ihmisiä saattaa kiinnostaa, 

että tullaanko tämän tutkimuksen tulosten pohjalta Turun seudulle järjestämään 

lapsille espanjankielistä hoitoa tai ryhmätoimintaa. Työssäni noudatan tutki-

museettisten periaatteiden mukaista ehdotonta vaitiolovelvollisuutta ja asialli-

suutta. Kenenkään henkilöiden nimiä en tutkimusraportissani esitä. Täten anon 

lupaa tutkia Turun kaupungin väestötietotilastoja, laittaa esittely ja linkki tutki-

muksestani kaupungin internet -sivuille sekä päiväkotien ja neuvoloiden seinille. 

Lisäksi anon lupaa saada Turun kaupungin päiväkotien johtajien nimet ja yh-

teystiedot ja olla heihin yhteydessä tutkimukseni tiimoilta. Tutkimuksen ajankoh-

ta on kevät 2012 – syksy 2012. 

 

Yhteistyöterveisin: 

 

Saara Katainen 

Sosionomiopiskelija 

Sosiaalialan koulutusohjelma, Turun yksikkö 

Turun ammattikorkeakoulu 
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Tutkimuslupa 

VS: Tutkimuslupa-anomus 

Koski Raili [raili.koski@turku.fi] 

Lähetetty:  21. toukokuuta 2012 19:05 

Vastaanottaja: Saara M. Katainen 

hei 

Minulla on mahdollisuus antaa sinulle lupa laittaa esittely  tutkimuksestasi kau-
pungin päiväkotien seinille. Linkkiä et voi saada laittaa kaupungin internet-
sivuille. Neuvoloiden seinille laittamisesta sinun pitää kysyä lupa pirjo-
riitta.liuksila@turku.fi . 

Päiväkotien johtajien nimet ja sähköpostiosoitteet löydät helposti kaupungin 
www -sivuilta. Turun kaupungin väestötietoja löydät kaupungin www -sivuilta 
Tilastot ja tutkimukset 

terveisin 

Raili Koski 
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Tutkimusesite           

 

Hola Mi Amigo 
 
 
 
 
 

 

Haluaisitko saada 
lapsellesi espanjan-
kielistä päivähoitoa 

Turussa? 
 

 

Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa 
sosionomiksi ja teen opinnäytetyönä 
tutkimuksen espanjankielisen päivä-
hoidon tarpeesta Turussa. Tutkimuk-

sen tulosten pohjalta voidaan toivotta-
vasti ryhtyä suunnittelemaan espan-

jankielistä toimintaa. 
 

 

Kyselyyn voit vastata 12.8.2012 
asti seuraavassa linkissä! 

http://www.webropolsurveys.com/S/00171 
4F77410A9E5.par 

Te gustaria que tus hijos 
recibieran educación 
infantil en español en 
Turku? 
 

Soy estudiante de servicios sociales en la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Turku y estoy haciendo mi tesis 
investigando la necesidad de educación 
infantil en español en Turku. Según las 
respuestas de la investigación existe la 
posibilidad de comenzar alguna actividad 
en español en Turku. 
 

Por favor contesta a través de 
este enlaze antes del 12.8. 2012! 
http://www.webropolsurveys.com/S/00171 
4F77410A9E5.par 

 
 

Tästä linkki mukaan! Llévate el enlaze! 

Lisätiedot/ Más información: 
saara.katainen@students.turkuamk.fi 
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Tutkimuskysely 

 
 

"Mi Amigo"  
Lasten espanjankielisen päivähoidon tarpeen 

kartoitus Turussa 

Investigación sobre la necesidad de cuidado de 

niños en español en Turku 

Hei Ystävä! 

Haluaisitko saada lapsellesi espanjankielistä päivähoitoa tai muuta 
toimintaa Turussa? 

Opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja teen 
opinnäytetyönä tutkimuksen espanjankielisen päivähoidon tar-
peesta Turussa. Vastaathan ystävällisesti kyselyyni, jos olet kiin-

nostunut aiheesta. Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan toivot-
tavasti ryhtyä suunnittelemaan espanjankielistä toiminta Turussa. 

 

Hola Amigo! 
 

Te gustaria que tus hijos recibieran educación infantil o tendrán 
actividades en español en Turku? 

 
Soy estudiante de servicios sociales en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Turku y estoy haciendo mi tesis investigando la 
necesidad de educación infantil en español en Turku. Si te 

interesa el tema por favor contesta a mi cuestionario. Según las 
respuestas de la investigación existe la posibilidad de comenzar a 

organizar la actividad en español en Turku. 
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Perustiedot/ Información básica  

1. Kotikaupunkini ja kaupunginosa/ Mi ciudad y barrio  
 

 
 

 

 

2. Synnyinmaani/ País de nacimiento  
 

 
 

 

 

3. Kansalaisuuteni/ Mi nacionalidad  
 

 
 

 

 

4. Kotikieleni/ Los idiomas en casa  
 

 
 

 

 

5. Lasteni lukumäärä ja heidän iät/ Cuántos hijos tengo y su 

edad  
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6. Toivon lapselleni espanjankielistä.../ Quiero para mi hijo en 

español...  
 

 

1 = täysin 
samaa 

mieltä/ to-

talmente 
de acuerdo 

2 = jok-

seenkin 
samaa 

mieltä/ al-

go de 
acuerdo 

3 = en 
osaa 

sanoa/ 

no sé 
decir 

4 = jok-
seenkin eri 

mieltä/ algo 

en desa-
cuerdo 

5 = täysin 
eri mieltä/ 

totalmente 

en desa-
cuerdo 

kokopäivähoitoa./ 

cuidado de día 

completo.  
 

     

osapäivähoitoa./ 

cuidado de tiempo 

parcial.  
 

     

kielisuihkua./ 

ducha de idioma 

(toma de 

contacto).  
 

     

iltapäiväkerhoa./ 

club de tarde.  
 

     

esikouluopetusta./ 

educación pre-

escolar.  
 

     

 

7. Olen valmis.../ Estoy dispuesto a...  
 

 
1 2 3 4 5 

kuljettamaan lastani edellä mainittuun toimintaan Turun alueel-

la./ llevar a mi hijo a las actividades mencionadas en zona de 

Turku.  
 

     

maksamaan lapseni espanjankielisestä toiminnasta./ pagar por 

las actividades en español para mi hijo.  
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8. Minusta on tärkeää, että.../ Para mi es importante que...  
 

 

1 = täysin 
samaa miel-

tä/ total-
mente de 

acuerdo 

2 = jok-
seenkin 

samaa 
mieltä/ algo 

de acuerdo 

3 = en 
osaa 

sanoa/ 
no sé 

decir 

4 = jok-
seenkin eri 

mieltä/ algo 
en desa-

cuerdo 

5 = täysin 
eri mieltä/ 

totalmente 
en desa-

cuerdo 

lapseni oppii 

espanjan 

kieltä./ mi 

hijo aprenda 

español.  
 

     

lapseni 

espanjan kieli 

vahvistuu./ 

mi hijo pueda 

mejorar su 

nivel de 

español.  
 

     

 

 

 

9. Espanjankielisellä toiminnalla on mielestäni merkitystä, kos-
ka.../ Las actividades en español tienen importancia porque...  

 

 
1 2 3 4 5 

itse puhun espanjaa./ yo hablo español.  
      

lapselle on siitä hyötyä tulevaisuudessa./ será beneficioso para 

mi hijo en su futuro.  
 

     

siten lapseni voi kommunikoida espanjankielisten sukulaisten-

sa kanssa./ mi hijo podrá comunicarse con sus familiares de 

habla hispana.  
 

     

siten lapseni tutustuu espanjankieliseen kulttuuriin./ así mi 

hijo se familiarizará con la cultura hispana.  
 

     
 

 

 

10. Jotain muuta, mitä?/ Alguna otra sugerencia?  
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11. Olen tietoinen Turun kaupungin järjestämistä espanjan kielen op-

pitunneista niille peruskoululaisille, joiden toinen kieli on espanja./ 
Conozco clases de español por parte de la ciudad para alumnos de 
primaria y secundaria los cuales su lengua paterna o materna es 

español.  
 

 Kyllä/ Sí 
 

 En/ No 
 

 

 

 

12. Lapseni käy tai on käynyt Turun kaupungin järjestämillä espanjan 

tunneilla./ Mi hijo participa o ha participado en clases de español de la 

ciudad.  
 

 Kyllä/ Sí 
 

 Ei/ No 
 

 

 

 

13. Hyvään ja lapsen kehitystä tukevaan hoitoon kuuluu mielestäni.../ 

En mi opinion el buen cuidado que apoya el desarrollo del niño incluye 
lo siguiente...  

 

 
1 2 3 4 5 

paljon ulkoilua säästä riippumatta/ estar mucho al aire 

libre sin importar el clima  
 

     

tutustumista luontoon/ conocer la naturaleza  
      

liikuntaa ja urheilua/ ejercicio y deporte  
      

musiikkia/ música  
 

     

uskonnon opetusta/ religión  
      

monikulttuurisuutta/ educación multicultural  
 

     

lepoa tai päiväunet/ descanso o siesta  
      

pelejä/ juegos  
 

     

vapaata leikkiä/ juego libre  
      

rauhallinen ilmapiiri/ ambiente tranquilo  
 

     

elokuvien katselua/ ver películas  
      

kirjojen lukua/ leer libros  
 

     

askartelua/ manualidades  
      

monipuolinen ruokavalio/ dieta variada  
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14. Jotain muuta, mitä?/ Alguna otra sugerencia?  
 

 

 

 

 

15. Yhteystietojen jättäminen on täysin vapaaehtoista ja luot-

tamuksellista, mutta toivottavaa jos haluat kuulla tuloksista 
tai espanjankielisen toiminnan aloittamisesta tulevaisuudes-

sa./ Es voluntario y confidencial dar los datos personales 
pero conveviente si desea saber sobre los resultados de la 

investigación.  
 

Etunimi/ Nombre 

 
 

Sukunimi/ Apellido(s) 

 
 

Sähköposti/ Correo electrónico 

 
 

Osoite/ Dirección 

 
 

Postinumero/ Código postal 

 
 

Postitoimipaikka/ Ciudad 

 
 

Puhelin/ Teléfono 
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16. Haluan saada tietoa tutkimuksen tuloksista sähköpostii-
ni./ Me gustaría recibir información sobre los resultados de 

la investigación via correo electrónico.  
 

 Kyllä/ Sí 
 

 En/ No 
 

 

 

 

17. Alla olevaan kenttään voit jättää terveisesi tai kertoa 

ajatuksiasi tutkimukseen liittyen. Abajo puedes dejarme tus 
saludos o pensamientos sobre la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Kiitos osallistumisestasi! Gracias por tu colaboración! 

 

Tarvittaessa voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse. Por 

cualquier pregunta puedes contactarte conmigo por e-mail.  

 

saara.katainen@students.turkuamk.fi 


