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Abstract  

 
This publication is part of the project “Good Start in the Early Childhood 
Education”, during the project period 2018–2020. The University of Oulu, Faculty 
of Education, is coordinating the project. The project is funded by the Finnish 
Ministry of Education and Culture. The project goals are to develop the evaluation 
and supporting of linguistic skills, and language- and culture-conscious work 
approach in preschools through continuing education for early childhood educators 
in Northern Finland. The project planned and executed two continuing education 
courses of separate scopes. The courses were implemented during 2018–2019 in 
Oulu region and in Sámi region, Inari. The project cooperated closely with the City 
of Oulu and with the Sámi Education Institute (SAKK) in the planning and 
implementation of the continuing education courses. This publication is based on 
the 15 ECTS course organized in Oulu. The articles relate to the key content areas 
of this continuing education course: development of language skills evaluation, 
language diversity and equality in early childhood education, and mentoring in the 
implementation of common practices. The articles of this publication are written 
by experts who acted as lecturers in this continuing education. There is also one 
article by an expert from the field of early childhood education. The articles deal 
with the importance of listening skills in child´s language development, diversity 
from gender perspective in early childhood education, the importance of values in 
the Sámi early childhood education, supervised peer group working in supporting 
practice development, and also language and cultural awareness of early childhood 
education in everyday life. The introductory chapter of the publication describes 
the project and the completed continuing education courses. The publication is 
aimed at early childhood educators and as an educational material for early 
childhood education courses dealing with language and cultural awareness at 
different levels of education.  

Keywords: cultural awareness, diversity, early childhood education, language 
awareness, linguistic development 
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Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta 

 
Tiivistelmä  

 
Tämä julkaisu on syntynyt osana Hyvään alkuun varhiksessa -hanketta. Hanke on 
toteutunut Oulun yliopiston, Kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoimana 
vuosien 2018–2020 aikana ja hankkeen on rahoittanut Opetus- ja 
kulttuuriministeriö. Hanke on tähdännyt kielellisten valmiuksien arvioinnin ja 
tukemisen kehittämiseen sekä kieli- ja kulttuuritietoisen työotteen lisäämiseen 
päiväkodeissa varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattujen 
täydennyskoulutusten avulla pohjoisessa Suomessa. Hankkeessa on suunniteltu 
kaksi eri laajuista täydennyskoulutuskokonaisuutta, jotka on toteutettu vuosina 
2018–2019 Oulussa ja saamelaisalueella, Inarissa. Hankkeessa toteutettujen 
täydennyskoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä 
Oulun kaupungin ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa (SAKK). Tämä 
julkaisu on rakentunut Oulussa järjestetyn, 15 opintopisteen laajuisen 
täydennyskoulutuksen pohjalta ja artikkelit liittyvät täydennyskoulutuksen 
keskeisiin sisältöalueisiin: kielellisten valmiuksien arvioinnin kehittäminen, kielen 
moninaisuus ja yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa sekä mentorointi yhteisten 
käytänteiden jalkauttamisessa. Julkaisussa kirjoittavat täydennyskoulutuksessa 
luennoitsijoina toimineet asiantuntijat. Mukana on myös yksi varhaiskasvatuksen 
kentän asiantuntijan puheenvuoro. Ajankohtaiset artikkelit käsittelevät varhaisten 
kuuntelutaitojen merkitystä lapsen kielenkehitykselle, moninaisuutta sukupuolen 
näkökulmasta varhaiskasvatuksessa, saamelaisten arvojen merkitystä 
saamelaisessa kasvatuksessa, ohjattua vertaisryhmätyöskentelyä käytänteiden 
kehittämisen tukena sekä kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatuksen arjessa. 
Lisäksi julkaisun johdantoluvussa kuvataan hanketta ja toteutuneita 
täydennyskoulutuksia. Julkaisu on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle 
sekä varhaiskasvatuksen oppimateriaaliksi kieli- ja kulttuuritietoisuutta 
käsitteleville opintojaksoille eri koulutusasteilla.  

Asiasanat: kielellinen kehitys, kielitietoisuus, kulttuuritietoisuus, moninaisuus, 
varhaiskasvatus 
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1 Hyvään alkuun varhiksessa – Kielellisten 
valmiuksien arviointiin ja tukemiseen 
päiväkodeissa -hanke 
Riikka Kess & Marko Kielinen 

Pienten lasten kielen kehityksen tukemisen merkitys on noussut esille 
viimeaikaisissa julkisissa keskusteluissa. Myös uusimmissa 
valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 
2019, s. 36) painotetaan, että varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa 
lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien 
kehittymistä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) julkaisi 
vuonna 2019 selvityksen, jonka mukaan varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteiden asettamat sisällölliset tavoitteet toteutuvat suuressa osassa 
päiväkoteja hyvin, mutta kuitenkaan kaikkialla tavoitteet eivät toteudu 
perusteiden edellyttämällä tavalla ja varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee 
runsaasti (Repo ym., 2019). Selvityksen mukaan valtaosassa 
varhaiskasvatuksen ryhmissä kieltä kyllä käytetään päivittäin 
monipuolisesti ja rikkaasti sekä lapsia innostetaan osallistumaan 
kielelliseen vuorovaikutukseen, mutta kuitenkin vain puolet selvitykseen 
vastanneista kertoivat, että lapsille luetaan kirjallisuutta joka päivä (Repo 
ym., 2019). Tällöin yksinkertaisin arkinen toimi lasten kielellisen 
kehittymisen tukemisessa, ääneen lukeminen, jää toteutumatta osassa 
varhaiskasvatuksen ryhmissä. Kuitenkin lukemisen, edes viiden minuutin 
lukuhetken, pitäisi kuulua jokaisen lapsen päivään. Varhaiskasvatuksen 
ammattilaisille ei ole ollut runsaasti tarjolla laajamittaisempaa koulutusta 
kielellisten valmiuksien tukemisesta ja arvioinnista. Kuvaavaa on, että 
kasvattajat tiedostavat kielen tukemisen merkityksen, mutta välttämättä 
käytännössä sen tukemiseen ei ole keinoja (Kimanen, Alisaari & 
Kallioniemi, 2019). Kielitietoisuuden rinnalla tulisi myös kiinnittää 
huomiota kulttuuritietoiseen pedagogiikkaan varhaiskasvatuksen arjessa. 

Hyvään alkuun varhiksessa -hanke on toteutunut Oulun yliopiston, 
Kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoimana vuosien 2018–2020 aikana. 
Hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut edistää monikulttuurisuutta, 
yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä tasa-arvoa, jotka ovat 
avainasemassa, kun tuetaan lasten kielellisiä valmiuksia. Hankkeen 
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pääasiallisena tehtävänä on ollut varhaiskasvatuksen henkilöstölle 
suunnattujen täydennyskoulutusten toteuttaminen Pohjois-Suomessa. 
Hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu kaksi eri laajuista 
täydennyskoulutusta vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hyvään alkuun 
varhaiskasvatuksessa – Kielellisten valmiuksien arviointiin ja tukemiseen 
päiväkodeissa (15 opintopistettä) on toteutettu monimuoto-opetuksena eli 
lähiopetuspäivien, verkko-opiskelun, itsenäisten oppimistehtävien sekä 
harjoittelujakson muodossa Oulussa. Hyvään alkuun varhaiskasvatuksessa 
– Kielellisten valmiuksien arvioinnin kehittäminen päiväkodeissa (5 
opintopistettä) on puolestaan järjestetty saamelaisalueella, Inarissa.  

Hyvään alkuun varhiksessa -hankkeen tavoitteina on ollut tarjota 
syvällisemmät ja laajemmat tiedot lasten kielellisten taitojen, valmiuksien 
ja kielellisten identiteettien kehittymisestä ja tukemisesta, nostaa esille 
kielen kehityksen huolestuttavien piirteiden tunnistaminen sekä vahvistaa 
saamen kielen erityisasemaa kielellisten valmiuksien tukemisessa 
varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tavoitteina on ollut vahvistaa 
varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista ja konsultatiivista työotetta 
kielellisten valmiuksien tukemisessa sekä antaa valmiudet tukea kielellisen 
moninaisuuden osaamisen kehittämistä työyhteisöissä. Hyvään alkuun 
varhaiskasvatuksessa – Kielellisten valmiuksien arviointiin ja tukemiseen 
päiväkodeissa -täydennyskoulutus on ollut laajuudeltaan 15 opintopistettä. 
Tämä täydennyskoulutuskokonaisuus on muodostunut seuraavista 
opintojaksoista: 1. Kielellisten valmiuksien arvioinnin kehittäminen, 2. 
Kielen moninaisuus ja yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa ja 3. 
Mentorointi yhteisten käytänteiden jalkauttamisessa. 

Hankkeessa toteutettujen täydennyskoulutusten suunnittelussa ja 
toteutuksessa on tehty tiivistä yhteistyötä erityisesti Oulun kaupungin ja 
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa (SAKK). Hankkeen on 
rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö ja täydennyskoulutukset ovat 
olleet osallistujille maksuttomia. Hyvään alkuun varhiksessa -hanke on osa 
Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opettajakoulutuksen kieli- 
ja kulttuuritietoisuuteen liittyvien hankkeiden jatkumoa. Hyvään alkuun 
varhiksessa -hankkeessa toteutettujen täydennyskoulutusten kohderyhmänä 
on ollut varhaiskasvatuksen henkilöstö Oulun alueella ja saamelaisalueella. 
Koulutukset ovat olleet avoimia varhaiskasvatuksen henkilöstölle 
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koulutustaustasta riippumatta. Koulutuksiin on osallistunut henkilöitä eri 
koulutustaustoilla ja tehtävänimikkeillä sekä mukana on ollut myös 
varhaiskasvatuksen opettajaksi ja varhaiserityisopettajaksi opiskelevia. 
Hankkeessa toteutetuissa koulutuksissa mukana on ollut 23 opiskelijaa, 
joista 16 on osallistunut koulutukseen Oulussa ja seitsemän on ollut mukana 
Inarin koulutuksessa.  

Täydennyskoulutukset ovat vastanneet osaltaan pohjoisen Suomen 
varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutustarpeeseen. Koulutukset ovat 
vahvistaneet palautteen perusteella varhaiskasvatuksen henkilöstön 
pedagogista osaamista ja asiantuntijuuden kehittymistä lasten kielellisten 
valmiuksien arvioinnissa ja tukemisessa sekä kulttuuritietoisessa 
työotteessa työyhteisöissä. Viimeaikaisissa varhaiskasvatuksen 
valtakunnallisissa selvityksissä on tuotu esille, että yhteisöllisyyttä 
rakentavien kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvien pedagogisten 
käytäntöjen toteuttaminen edellyttää henkilöstöltä nykyistä laajempaa 
tietoperustaa sekä lisäksi tukea tarvitaan kielellisen kehityksen tukemiseen 
silloin, jos lapsen kielellinen kehitys ei etene odotetusti (Repo ym., 2018, s. 
113; Repo ym., 2019, s. 99). Selvityksissä tuodaan myös esille 
täydennyskoulutuksen merkitys henkilöstön osaamisen tukemisessa: 
täydennyskoulutuksen avulla voidaan tukea henkilöstön ammatillista 
kehittymistä ja tätä kautta myös yksikön toimintakulttuuria (Repo ym., 
2019, s. 160). Tässä hankkeessa on kehitetty kaksi eri laajuista 
täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle kielellisten 
valmiuksien tukemisen ja arvioinnin kehittämiseen pohjoisessa Suomessa. 
Tulevaisuudessa koulutuskokonaisuuksia kehitetään edelleen järjestäjien ja 
osallistujien palautteen pohjalta sekä pyritään järjestämään kielellisten 
valmiuksien tukemisen teemoihin liittyvää täydennyskoulutusta pohjoisen 
alueen varhaiskasvattajille. 

Molemmissa täydennyskoulutuksissa kouluttajina ovat toimineet sekä 
Oulun yliopiston asiantuntijat että ulkopuoliset asiantuntijat. 
Puheenvuoroja kieli- ja kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta -julkaisu 
pohjautuu Oulussa toteutetun täydennyskoulutuksen (15 opintopistettä) 
kouluttajina toimineiden asiantuntijoiden luentoteemoihin. Lisäksi 
julkaisussa on yksi puheenvuoro kieli- ja kulttuuritietoisuudesta 
varhaiskasvatuksen arjen näkökulmasta. Kirjoittajat ovat valinneet oman 
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näkökulman, jonka he ovat kokeneet tärkeäksi kieli- ja kulttuuritietoisessa 
täydennyskoulutuksessa. Tämän hanketta esittelevän johdantoluvun jälkeen 
tässä julkaisussa kirjoittavat FT Sini Haapala, KT Outi Ylitapio-Mäntylä, 
KT Rauni Äärelä-Vihriälä, KT Teemu Suorsa ja Oulun kaupungilla 
varhaiskasvatuksen mentorina ja S2-mentorina työskentelevä Tarja 
Mäkikangas. Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille ja mukavia lukuhetkiä 
julkaisun parissa!  

Hyvään alkuun varhiksessa -hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta 
https://www.oulu.fi/ktk/node/55970.  
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2 Varhaisten kuuntelutaitojen merkitys lapsen 
kielenkehitykselle 
Sini Haapala 

Lapsi omaksuu puhutun kielen kuulemalla puhetta vuorovaikutustilanteissa 
toisten ihmisten kanssa. Kuuntelutaidoilla tarkoitetaan tässä 
kuuloärsykkeiden käsittelyä keskushermoston kuulojärjestelmässä aina 
sisäkorvan simpukasta lähtevästä kuulohermosta laajoille aivokuoren 
alueille saakka. Kuulojärjestelmän toiminta ja sen myötä kuuntelutaidot 
kehittyvät lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana niin biologisen 
yksilönkehityksen kuin koettujen kuulohavaintojenkin myötä (Kolb & Gibb, 
2011). Aivojen plastisiteettiin eli muovautuvuuteen liittyy, että 
hermoyhteydet, joita käytetään, vahvistuvat ja toisaalta yhteydet, joille 
käyttöä ei ole karsiutuvat. Näin tiedonkäsittely tehostuu vastaamaan 
erityisen hyvin niitä olosuhteita, joissa yksilö elää. Kielen kannalta nopea 
ja tarkka kuulotiedon käsittely on tärkeää, sillä on arvioitu, että puheen 
tehokas havaitseminen vaatii aivoilta noin 40 000 tietoyksikön 
prosessointia sekunnissa (ks. Korpilahti, 2012). 

Kuuntelutaidot alkavat kehittyä jo kohdussa, kun sikiön kuulojärjestelmä 
on noin 24. raskausviikolla riittävän kehittynyt vastaanottamaan ääniä 
(Hepper & Shahidullah, 1994). Vaikka kudokset vaimentavat kohtuun 
eteneviä ääniä, vauva kuulee puhetta ja luo jo kohdussa muistijälkiä 
perheessä puhutun kielen tai kielten sävelkulkuun ja painotuksiin liittyvistä 
havainnoista (Huotilainen ym., 2005). Vauva tunnistaa siten syntyessään 
oman ensikielensä näistä puheen niin sanotuista prosodisista piirteistä. 
Eräänlaista kuulohavaintoihin perustuvaa oppimista tapahtuukin jo 
sikiöaikana. Aivojen automaattista kuuloerottelua tutkittaessa on 
esimerkiksi havaittu, että vastasyntyneet voivat jopa erottaa virheen tutun 
laulun sävelkulussa, jos laulua on esitetty heille systemaattisesti 
raskausaikana (Partanen, Kujala, Tervaniemi & Huotilainen, 2013).  

Syntymän jälkeen vauva alkaa erotella myös puheäänteitä (Cheour-
Luhtanen ym., 1995). Kuulokokemusten myötä puheäänteiden erottelukyky 
tarkentuu nopeasti nimenomaan ympäristön kielen tai kielten äänteisiin 
samalla, kun kyky erotella äänteitä sellaisissa kielissä, joita vauva ei 
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ympäristössään kuule, alkaa heikentyä (Kuhl ym., 2008). Patricia Kuhlin ja 
kollegoiden (2008) natiivikielen magneettiteorian mukaan lapsi alkaa jo 
ensimmäisen ikävuotensa aikana muodostaa eräänlaista äännekarttaa 
kuulemansa kielen äänteistä. Tämä tarkoittaa sitä, että pysyvät muistijäljet 
ensikielen tai -kielten äänteistä muodostuvat hyvin varhain. Vokaalit 
sisältävät runsaammin akustista energiaa ja ovat kestoltaan pidempiä kuin 
konsonantit, joten niiden erottelu on helpompaa kuin konsonanttien. Kielen 
vokaaliäänteiden muistiedustumien vahvistumista voidaankin havaita jo 
puolen vuoden iän jälkeen. Toisaalta myös konsonanttiäänteiden 
muistiedustumat ovat nekin pitkälti muodostuneita jo vuoden iässä.  

Vauva ei juuri kuule yksittäisiä sanoja vaan jatkuvaa puhevirtaa, josta hänen 
tulisi erotella samanlaisena toistuvia äännejonoja omaksuakseen sanoja ja 
niiden merkityksiä. On esitetty, että kuulojärjestelmä tekee ikään kuin 
tilastollista analyysiä siitä, millaiset äänneyhdistelmät esiintyvät yhdessä, ja 
näin vauva alkaa pikkuhiljaa erottaa sanoja puhevirrasta (Kuhl, 2004). 
Sanan liittyessä usein samaan tilanteeseen sen muistiedustumaan alkaa 
muodostua äänteellisen rakenteen lisäksi myös sanan merkitys. Lapsen 
edustumat sanojen merkityksistä ovat aluksi erilaisia kuin aikuisen 
(Kunnari & Savinainen-Makkonen, 2012b). Koira voi esimerkiksi 
tarkoittaa lapselle vain perheen omaa lemmikkikoiraa, jolloin puhutaan 
aliyleistyksestä. Myös yliyleistykset ovat tavallisia pienillä lapsilla. Tällöin 
koira merkitsee lapselle esimerkiksi kaikkia karvaisia ja hännällisiä eläimiä. 
Vähitellen kokemusten ja kehityksen myötä sanojen merkitykset alkavat 
vastata aikuiskielen edustumia. 

Mielenkiintoista on, että varhainen kyky muodostaa muistiedustumia 
ensikielen äänteistä, ja toisaalta jättää vähitellen kielen äännejärjestelmään 
kuulumattomien äänteiden erot huomioimatta, ennustaa vahvasti lapsen 
myöhempää kielenkehitystä (Kujala, 2007). On esimerkiksi havaittu, että 
vuoden ikäisten lasten kuuloerottelukyvyn tarkentuminen ensikielen 
äänteisiin ennusti tuottavan sanaston kokoa 2-vuotiaana (Jansson-Verkasalo 
ym., 2010). Yhteys varhaislapsuuden automaattisen kuuloerottelukyvyn ja 
kielellisten taitojen välillä säilyy vielä kouluiässäkin, ja erityisesti 
lukemisen ja kirjoittamisen taidot näyttäisivät olevan herkkiä varhaisten 
kuuntelutaitojen ja äänteellisen kehityksen poikkeavuuksille (ks. esim. 
Guttorm ym., 2005; Leppänen ym., 2002). Kuuntelutaitojen yhteys luku- ja 
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kirjoitustaitoon ilmenee myös myöhemmässä iässä. On esimerkiksi 
osoitettu, että äänteellisen tietoisuuden taitoja harjoittavalla tietokonepelillä 
(Ekapeli) voidaan kuntouttaa lapsia, joilla on lukivaikeus, ja 
kuntoutustulokset näkyvät luki-taitojen lisäksi aivojen automaattisen 
kuuloerottelukyvyn paranemisena (Lovio ym., 2012). 

Lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat näin ollen erittäin tärkeitä 
kuuntelutaitojen kehittymisen kannalta ja luovat pohjaa kehittyvälle kielelle. 
Perusta kielenkehitykselle muodostetaan jo esileksikaalisessa vaiheessa, 
jolla tarkoitetaan aikaa syntymästä noin puoleentoista vuoteen (ks. Kunnari 
& Savinainen-Makkonen, 2012a). Tässä vaiheessa lapsi ei vielä itse juuri 
tuota puhetta. Puheen ymmärtämisen kehitys kulkeekin huomattavasti 
puheen tuottoa edellä. Kuulojärjestelmän kehitys on kuitenkin vahvasti 
yhteydessä myös puheen tuottoon ja puhemotoriseen järjestelmään, sillä jo 
vauvoilla puheen kuuleminen aktivoi myös aivojen puhemotorisia alueita 
(Kuhl, Ramírez, Bosseler, Lin & Imada, 2014). On jopa havaittu, että 
puolen vuoden ikäisillä vauvoilla kielen liikkeiden estäminen purulelun 
kaltaisella levyllä heikensi äänteiden kuuloerottelua (Bruderer, Danielson, 
Kandhadai & Werker, 2015). 

Koska kuuntelutaitojen ja kielen perusta rakentuu hyvin vahvasti jo 
varhaislapsuudessa, yksi tärkeä huomioitava seikka on se, että pienet lapset 
sairastavat runsaasti välikorvatulehduksia. Korvatulehduksen aikainen 
tulehduserite välikorvassa aiheuttaa lievää kuulon heikkenemistä, joka 
kestää muutamasta päivästä jopa useampaan kuukauteen eritteen 
poistumisen mukaan (Kujala, 2015). Korvatulehdusten esiintyvyys on 
suurimmillaan nimenomaan alle 2-vuotiailla, jotka ovat kuuntelutaitojen ja 
kielen omaksumisen kannalta kiivaassa kehitysvaiheessa. Tulehdus voi olla 
molemmissa korvissa tai vaihdellen vain toisessa korvassa, ja tulehdusten 
välillä lapsi kuulee yleensä normaalisti. Tällainen kuulohavaintojen 
vaihtelevuus voi vaikeuttaa tarkkojen muistiedustumien muodostamista 
kielen äänteistä ja sanoista. Toistuvia korvatulehduksia sairastaneiden 2-
vuotiaiden lasten automaattisen kuuloerottelun ja kuulonvaraisen 
tarkkaavuuden onkin havaittu olevan poikkeavaa verrattuna ikätovereihin, 
jotka eivät ole sairastaneet korvatulehduksia (Haapala ym., 2014; Haapala 
ym., 2016). Lisäksi havaittiin, että toistuvia korvatulehduksia sairastaneet 
2-vuotiaat lapset myös tuottivat vähemmän konsonanttiäänteitä kuin 
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verrokkiryhmän lapset (Haapala ym., 2015). Korvatulehduskierteisen 
lapsen kuuntelutaitojen ja kielenkehityksen tukemiseen olisi siten hyvä 
kiinnittää erityistä huomiota. Tärkeintä on, että aikuinen tiedostaa lapsen 
kuulon olevan heikentynyt korvatulehduksen aikana ja pystyy näin 
huomioimaan sen lapselle puhuessaan. Seuraavana esitellyt, yleisesti 
kaikilla lapsilla kuuntelutaitojen kehitystä tukevat seikat, sopivat 
erinomaisesti myös korvatulehduksia sairastavien lasten kielenkehityksen 
tukemiseen. 

Vauvan ja taaperoikäisen kuuntelutaitojen kehitystä ja sen myötä 
kielenkehitystä voidaan tukea arjessa yksinkertaisin keinoin. 
Kielenkehitystä edesauttaa, kun lapselle puhutaan kasvokkain siten, että 
hän näkee puhujan suun liikkeet. Tällöin lapsi pystyy hyödyntämään myös 
tärkeää näönvaraista tietoa artikulaatioliikkeistä kuulotiedon rinnalla (ks. 
Tuomainen, 2010). Vauvan kanssa kasvotusten oleminen ja matkimaan 
houkutteleminen, sekä pienen lapsen pysäyttäminen katsekontaktiin 
koskettamalla ja lapsen tasolle laskeutumalla, ovat erinomaisia keinoja 
tukea lapsen kielenkehitystä.  

Pienen lapsen kuuntelutaitojen ja kielen kehityksen kannalta on merkitystä 
myös sillä, millä tavalla hänelle puhutaan. Ihmisellä on biologispohjainen 
halu opettaa lapselle kieltä ja sen myötä taipumus sopeuttaa puhetyyli 
kielenkehityksessään alkuvaiheessa olevan lapsen taitotasoa vastaavaksi. 
Hoivapuhe on pienelle lapselle suunnattua puhetta, joka poikkeaa 
normaalista puhetavastamme (ks. Laalo & Kunnari, 2012). Hoivapuheessa 
suositaan konkreettisia, tässä ja nyt käsillä oleviin asioihin ja esineisiin 
viittaavia sanoja sekä helpotettuja sanamuotoja kuten pipi (kipeä) ja heppa 
(hevonen). Lisäksi hoivapuhe sisältää runsaasti toistoa. Tällainen puhetyyli 
tukee pienen lapsen kielen omaksumista. Hoivapuheessa käytetään myös 
runsaasti sävelkorkeuden vaihteluita, painotuksia ja puheen hidastamista, 
jolloin lapsen on helpompi kuulonvaraisesti erotella äänteitä ja sanoja 
jatkuvasta puhevirrasta (Estes & Hurley, 2013). Erityisen tehokasta puheen 
sävelkorkeuden vaihteluiden erottelu saattaa olla toistuvia 
korvatulehduksia sairastaneilla lapsilla (Haapala ym., 2014). Tämä voi 
kertoa siitä, että he pyrkivät hyödyntämään puheen prosodisia piirteitä 
kompensoidakseen poikkeavien kuulohavaintojen aiheuttamaa haittaa. 



17 

Korvatulehduksia sairastavat lapset voivat siis erityisesti hyötyä aikuisen 
käyttämästä eloisasta puhetyylistä. 

Kuuntelutaitojen ja kielen kehityksen kannalta tärkeää on myös huomioida, 
että lasten kyky kuulla puhetta taustahälyssä on heikompi kuin aikuisilla 
(Välimaa ym., 2017). Kielellisten taitojen kehittyessä pystymme 
täydentämään heikentynyttä puhesignaalia kokemusten ja muistijälkien 
ohjatessa kuulohavaintojamme. Pienillä lapsilla tämä kyky on kuitenkin 
vielä heikko, ja taustamelun on havaittu häiritsevän aivojen automaattista 
kuuloerottelua samalla tavalla niin 2- kuin 4-vuotiailla lapsilla (Niemitalo-
Haapola ym., 2017). Kielenkehityksen ollessa aktiivisessa vaiheessa 
taustamelu voi haitata huomattavasti lapsen mahdollisuuksia luoda ja 
tallentaa pysyviä muistijälkiä äänteistä ja sanoista. Päiväkotiryhmissä 
melua kannattaakin pyrkiä aktiivisesti vähentämään kiinnittämällä 
huomiota tilojen akustiikkaan ja jakamalla ryhmiä. Myös kotona on hyvä 
huomioida mahdolliset taustamelun lähteet, kuten taustalla auki oleva 
televisio. 

Kielenkehitys on jatkumo, jossa varhaiset kuuntelutaidot ovat yhteydessä 
äänteelliseen kehitykseen, sanaston ja kieliopin kehitykseen sekä luku- ja 
kirjoitustaitoon ja niiden myötä myös koulumenestykseen. 
Varhaislapsuudessa muodostuvat tehokkaasti kuulotietoa käsittelevät 
hermoverkot, ja tämä kehitys muodostaa pohjan myös puhutun kielen 
omaksumiselle. Puheäänten tehokas käsittely luo optimaaliset olosuhteet 
kielenkehitykselle. Lapsen varhaisilla kuulokokemuksilla on suuri merkitys 
näiden hermojärjestelmien kehitykselle. Myöhempiä kielenkehityksen 
ongelmia voidaan jopa ennaltaehkäistä kiinnittämällä huomiota siihen, että 
lapsi kuulee ensimmäisten elinvuosiensa aikana runsaasti puhetta hyvissä 
kuunteluolosuhteissa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. 
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3 Moninaisuus ja sukupuoli 
varhaiskasvatuksessa 
Outi Ylitapio-Mäntylä 

Kohtaamme varhaiskasvatuksen arjessa lapsia, perheitä, kasvattajia, 
opettajia ja muuta henkilökuntaa, jotka tulevat moninaisista 
kulttuuritaustoista. Monimuotoisuus on läsnä kulttuureissamme muun 
muassa etnisyytenä, sosiaalisena luokkana, seksuaalisuutena, 
katsomuksellisena ja sukupuolen moninaisuutena. Moninaisuus on siten 
monin tavoin läsnä ihmisten arjen vuorovaikutustilanteissa ja kohtaamisissa. 
Kasvattaja kohtaa lapsen, ei vain sukupuolen edustajana, vaan lapsi on 
myös oman kulttuurinsa, yhteiskunnallisen aseman, vakaumuksen tai 
uskonnon edustaja (Naskali, 2010, s. 280). Erilaiset erot siis risteävät 
kasvatuksen arjessa. Näitä yksilöiden ja ryhmien välisiä eroja voidaan 
tarkastella intersektionaalisuuden näkökulmasta, jolloin huomio 
kiinnitetään erilaisiin erontekoihin liittyviin luokitteluihin, etuoikeutuksiin 
ja marginalisointiin eli vallan rakenteisiin (Saresma, 2018). 
Intersektionaalisuus analyyttisena välineenä avaa erojen moninaisuutta ja 
risteävyyttä (ks. esim. Jauhiainen, Lehtonen & Ylitapio-Mäntylä, 2018; 
Saresma, 2018). Eri erojen risteävyyttä kasvatuksen arjessa ei voi ohittaa. 
Intersektionaalisuuden näkökulmasta voidaan siis pohtia ja havainnoida sitä, 
millaisia kategorioita kasvatuksessa tuotetaan eri erojen risteyminä. 

Myös kasvatuskulttuurin arvoja tarkastelemalla tullaan moninaisuuden ja 
erilaisuuden kysymysten äärelle. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 
arvoperusta koostuu kuudesta eri arvosta, joissa jokaisessa on jollakin 
tasolla luettavissa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden näkökulmat. 
Arvot perustuvat YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen. Yksi näistä 
arvoista on lapsuuden itseisarvo, jossa korostetaan, että jokainen lapsi tulee 
kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään ja 
yhteisönsä jäsenenä. Ihmisenä kasvamisessa puolestaan tähdennetään 
ihmisarvon ja -oikeuksien kunnioittamista. Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet pohjautuvat varhaiskasvatuslakiin ja lain tavoitteena on antaa 
lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen sekä edistää 
yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa (Opetushallitus, 2019). 
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Tarkastelen tässä artikkelissa moninaisuutta sukupuolen näkökulmasta. 
Avaan tasa-arvo- ja sukupuolisensitiivistä kasvatusta arjen käytäntöjen 
näkökulmasta. Pohdin myös sitä, miten kieli tuottaa todellisuutta. Lopuksi 
käsittelen sukupuolisensitiivistä kasvatusta lapsen identiteetin 
rakentumisen näkökulmasta. 

Suunnitelmallista tasa-arvokasvatusta 

Kasvatuksen sukupuolistavat käytännöt, erityisesti varhaiskasvatuksessa, 
ovat olleet tutkimukseni kohteena (Ylitapio-Mäntylä, 2009; 2012a; 
Ylitapio-Mäntylä & Uitto, 2018). Olen viime vuosina myös kouluttanut 
varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen opettajia ja kasvattajia kyseistä 
aiheesta. Kun kasvatuksen käytäntöjä alkaa havainnoida 
sukupuolittuneisuuden näkökulmasta, on tärkeää avata keskeisiä käsitteitä.  

Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa sukupuoli nähdään moninaisena. Se 
ei ole kahtiajakautunut kahteen biologiseen sukupuoleen, vaan sukupuoli 
ymmärretään laajasti sosiaalisena, psykologisena ja kulttuurisena. 
Kasvatuksen sukupuolistavia käytäntöjä voidaan tarkastella 
sensitiivisyyden rinnalla myös sukupuolitietoisuuden näkökulmasta. 
Sukupuolentietoisuuden käsite on käytössä erityisesti perusopetuksessa (ks. 
Jääskeläinen ym., 2015). Sukupuolivastuullisuus puolestaan lisää 
ymmärrystä tunnistaa sukupuolinen moninaisuus sukupuolistuneiden 
rakenteiden näkökulmasta (Huuki, Kivijärvi & Lunabba, 2018, s. 11). Arjen 
puheissa käytössä oleva sukupuolineutraali -käsite johtaa sukupuolen 
huomiotta jättämiseen, sillä neutraali määrittyy samankaltaisuutena ja jättää 
huomiotta yksilöiden erovaisuuksia (Ylitapio-Mäntylä, 2012b, s. 25).  

Sukupuolisensitiivinen näkökulma on kirjoitettu näkyviin nykyisissä 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2019). Tämä 
suunta kertoo siitä, että kasvatuksen sukupuolistuneista käytännöistä ollaan 
tietoisia kasvatus- ja opetustyössä (ks. Lahelma, 2019). Esimerkiksi 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Toimintakulttuurin kehittäminen 
ja sitä ohjaavat periaatteet -luvussa sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta 
avataan osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmista. 
Luvussa painotetaan sitä, että lapsia rohkaistaan tekemään valintoja ilman, 
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että sukupuoleen ja muihin eroihin liittyvät ennakko-olettamukset 
rajoittavat toimintaa ja lapsen valintoja (Opetushallitus 2019, s.30). 

Koulutuspoliittisena asiakirjana suunnitelma tuottaa virallista tietoa ja 
ohjeistusta varhaiskasvatuksen suuntaviivoista. Velvoittavana asiakirjana 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin kirjatut asiat tulee huomioida 
varhaiskasvatuksen suunnitellussa ja toiminnassa. Suunnitelman 
tavoitteena on herätellä kasvattajia pohtimaan epätasa-arvoa tuottavia 
käytäntöjä ja muuttamaan toimintaa sukupuolisensitiiviseksi. Kasvatuksen 
eriarvoistavat teot ovat usein piiloisia (Ylitapio-Mäntylä, 2009) ja siksi 
suunnitelmaan kirjattuja näkökulmia tulee avata varhaiskasvatuksen 
ammattilaisten kesken. Millaisin pedagogisin keinoin tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta voidaan edistää? Miten tehdä piiloiset tekijät näkyviksi? 
Kasvatuksen ammattilaisten tulee myös pohtia, miten he arjessa omalla 
toiminnalla ja puhetavoilla tuottavat sukupuolisensitiivisiä kasvatuksen 
käytäntöjä. 

Luokittelevia puhetapoja ja arjen sukupuolistavia erotteluja 

Kielen ja puhetapojen tarkastelu on keino pohtia kasvatuksen 
sukupuolistavia käytäntöjä. Kuten Ricouer (2005, s. 143–155) toteaa, kielen 
avulla kuvaamme maailmaa ja ymmärtämisen ontologiaa, joka vaatii 
reflektiivisyyttä. Käsitteet, ilmaisut, sanat ja puhetavat, joita käytämme 
arjessa, rakentavat toimintaa ja todellisuutta. On siis tärkeää pohtia, 
millaisia käsitteitä käytämme ja mitä puhetapamme tuottaa. Puhetavoissa 
luodaan usein yleistyksiä siitä, millaisia tytöt ja pojat ovat, sekä millaista 
toimintaa ja oppimisen tiloja heille tulisi järjestää (Sulkunen & Kauppinen, 
2018).  

Kysymykset, palautteet, kannustukset ja kehut välittävät lapsille 
sukupuolittunutta todellisuutta, kuten Tiina Teräs (2012) on 
tutkimuksessaan osoittanut. Hän on tarkastellut päiväkodin kasvattajien 
puhetoimintaa, erityisesti kehujen sukupuolittuneisuutta. Tutkimuksessaan 
hän muun muassa osoitti, kuinka tyttöjä kehuttiin ahkeruudesta ja poikia 
viisaudesta, tarkkaavaisuudesta ja rohkeudesta. Nämä yleistävät 
sukupuolistavat puhetavat kytkeytyvät perinteisiin ajattelutapoihin ja ovat 
siten historiallisia, vallan läpitunkemia ja siksi luonteeltaan normatiivisia 
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sekä luonnollisia (Juvonen, 2016, s. 51). Kyse on siis siitä, kenellä on valtaa 
ja mahdollisuus puhua, nostaa esiin stereotyyppistä toiminta- ja puhetapoja. 
Tarvitaan tahtoa ja lujuutta puhua vastaan ja tarkastella erilaisia puhetapoja, 
koska puhetavat eivät ole vain puhetta, vaan usein vakiintuneita tapoja 
toimia (Kupiainen, 2019).  

Varhaiskasvatuksessa laulut, lorut ja sadut ovat arjessa yleensä joka päivä 
läsnä, ja niiden käyttö tukee lasten kielen kehitystä. 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan sitä, että lasten 
kanssa tutustutaan monipuolisesti lastenkirjallisuuteen, visuaalisiin, 
auditiivisiin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin sekä myös lasten omaa 
tarinan kerrontaa tuetaan (Opetushallitus 2019, s. 42). Kun lauluja, satuja ja 
loruja tarkastelee sukupuolen näkökulmasta, voi huomata, että esimerkiksi 
lasten musiikkikulttuurissa sukupuolet esitetään yleensä rajoittuneella 
tavalla.  

Sukupuolen mukainen jaottelu voi alkaa jo vauvamuskareissa, kuten 
Leppänen (2010, s. 25) on todennut tutkimuksessaan. Hänen tutkimuksensa 
osoitti, että tytöt ja pojat jaotellaan usein eri ryhmiin, vaikka sukupuolta ei 
voi kuin arvailla pukeutumisen perustella. Monissa lauluissa myös 
heteronormatiivisuus korostuu, kun sanoituksissa tytöt tykkäävät pojista ja 
pojat tykkäävät tytöistä (Leppänen, 2010, s. 70). Heteronormatiivisuus sekä 
sukupuolen stereotyyppinen kahtia jakautuneisuus korostuvat perinteisissä 
saduissa, joissa prinsessat haaveilevat omasta prinssistään ja vahvat prinssit 
taistelevat hirviöitä vastaan pelastaakseen prinsessan. Lastenkirjojen 
päähenkilöt ja satuolennot esitetään sukupuolistereotyyppisesti, 
esimerkiksi maskuliinisuutta korostetaan kuvaamalla miehiset olennot 
autojen, junien ja muiden tekniikan välineiden kanssa (Berry & Wilkings, 
2017).  

Tanner, Haddock, Zimmerman ja Lund (2003) toteavat analysoidessaan 
Disneyn elokuvia ja sarjakuvia, että sukupuolesta luodut kuvat eivät ole 
realistisia, koska ihanne perhe-elämä huipentuu ydinperheisiin, 
ihanneparisuhteeseen, avioliittoon ja nauraviin lapsiin. Erilaisia 
perhemuotoja on nähtävissä joissakin kuvauksissa, joissa esiintyy 
yksinhuoltajia ja adoptiovanhempi. Kuitenkaan kahden äidin tai isän 
perheitä ei esiinny Disneyn tuotannossa (Tanner, Haddock, Zimmerman & 
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Lund, 2003). Todellisuudessa lapsen elämismaailma on moninaisempi kuin 
esimerkiksi Disneyn tuotannossa. Perinteisten satujen, lorujen ja laulujen 
sanomaa voidaan pohtia lasten kanssa kriittisesti ja peilaten todelliseen 
maailmaan. Tekstien ja kuvien analyysin välineenä toimii 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin mainittu monilukutaito, joka 
on tekstien ja kuvien arvioivaa sekä kriittistä lukemista (Opetushallitus 
2019, s. 26). Pedagogisesta näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että asioita ja 
toimintaa tarkastellaan moninaisesti erilaiset erot huomioon ottaen (ks. 
Mustola & Koivula, 2017). 

Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä on hyvä katsoa ja analysoida, miltä 
se näyttää sukupuolisensitiivisyyden ja kulttuurisen moninaisuuden 
näkökulmista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sanotaan, että 
oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään niin, että yhdenvertaisuutta 
ja sukupuolten tasa-arvoa vahvistetaan ja perinteistä sukupuoleen liittyvää 
luokittelua rikotaan (Opetushallitus 2019, s. 33). Kasvatuksen ja oppimisen 
tilat eivät lukkiudu yleistävään ja stereotyyppiseen ajatteluun sukupuolesta 
tai muusta erosta. Ympäristöä on hyvä silmäillä ja pohtia, miten lapset 
käyttävät eri tiloja tai jakaantuvatko tilat tyttöjen ja poikien leikkipaikoiksi? 
Yhdenvertaisuuden näkökulmasta oppimisympäristöjä tulee suunnitella 
myös niin, että ne tukevat lapsen kielen kehitystä. Kielellisesti tuettu 
oppimisympäristö tukee lapsen omia vahvuuksia. Lapsi voi kehittää 
taitojaan ja hän voi itse vaikuttaa siihen, miten omia taitoja voi harjoitella 
(Sulkunen & Kauppinen, 2018, s. 159). 

Kasvatuksen ammattilaisten tulee olla tietoisia niin epätasa-arvoa 
tuottavista puhetavoista kuin kasvatuksen käytännöissä olevista rakenteista, 
jotka määrittävät ja rajaavat lapsen toiminnan mahdollisuuksia. 
Ympäröivällä kulttuurilla ja yhteisöllä on vahva vaikutus lapsen identiteetin 
rakentumiseen, koska toisten puhe- ja toimintatavat kertovat lapselle, 
millainen hän on ja millainen hänen pitäisi olla. 

Sukupuolisensitiivisyys ja lapsen rakentuva identiteetti 

Varhaiskasvatuksessa lapsen identiteettiä ja kehitystä tarkastellaan usein 
vahvasti biologisesta näkökulmasta, jolloin sukupuolen näkökulmasta 
ajattelutapa johtaa dikotomiseen ajatteluun. Sukupuolta tulee biologisuuden 
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rinnalla tarkastella myös laajemmin sosiaalisesta ja kulttuurisista 
näkökulmista. Erityisesti tarkastelu tulee kiinnittää siihen, miten eri 
käytännöissä sukupuoli rajaa ja määrittää lapsen toimintaa ja siten 
identiteetin kehitystä. Lapsen identiteettiä rakennetaan koko ajan 
varhaiskasvatuksen arjessa. Se rakentuu arjen käytännöissä ja 
kertomuksissa, mitä lapselle kerrotaan hänestä ja miten lapsi itse kertoo 
tarinaa itsestään (Estola & Puroila, 2013). Lapsi saa kuulla, mitä häneltä 
odotetaan, miten hänen tulisi toimia tai millainen oppija hän on. Hän kuulee 
näitä tarinoita toisilta lapsilta, huoltajilta, omilta isovanhemmilta sekä 
aikuisilta päiväkodissa ja harrastuksissa. 

Lapsi tuo aina mukanaan oman perhe- ja kulttuuritaustansa tulleessaan 
päiväkotiin. Identiteetin kannalta on tärkeää huomioida lasten erilaiset 
taustat ja ymmärtää se, että sukupuoli kietoutuu moniin muihin eroihin 
kuten ikään, etnisyyteen, kansallisuuteen ja katsomuksiin. Eerola-Pennasen 
(2017, s. 229) tutkimuksessa ilmeni, että osa eri kulttuuritaustoista tulevista 
lapsista kiinnittivät päiväkodissa huomion tyttöjen ja poikien välisiin 
eroihin ja korostivat muun muassa maskuliinista johtajuutta. 
Tämänkaltaiset arjen tilanteet ovat oivallisia pysähtymisen hetkiä 
kulttuurisen moninaisuuden ja sukupuolisensitiivisen kasvatuksen äärelle. 
Kuitenkin kasvatuksen ammattilaiset sivuttavat usein näitä tilanteita ja 
kokevat epävarmuutta kyseisten asioiden käsittelyssä (Eerola-Pennanen, 
2017, s. 229−230; Siippainen, 2017, s. 214) tai ajattelevat ja luokittelevat 
lapsen toimintaa sukupuolistereotyyppisesti (Chapman, 2016; Emilson, 
Folkesson & Lindberg, 2016).  

Identiteetin rakentumisen näkökulmasta on olennaista tiedostaa se, että 
lasta tulee tukea hänen toiminnassaan ja valinnoissaan ilman, että sukupuoli 
rajaa mahdollisuuksia toimia. Esimerkiksi leikkiessään lapsi kokeilee 
erilaisia rooleja ja leikin lomassa hän saa vihjeitä ja palautetta siitä, millaiset 
roolit ovat sopivia. Niin vertaiset kuin aikuiset tuottavat tätä ”oikeanlaista” 
sukupuolen kerrontaa, millainen toisen tulisi olla (Chapman, 2016). Lapset 
myös toimivat toisin, vastoin totuttuja toimintatapoja, valitsemalla 
sukupuolelleen epätyypillisiä leikkejä ja pelejä (Lehtinen, 2009; Ylitapio-
Mäntylä, 2009). Toisin tekemisen mahdollisuus on lapsen identiteetin ja 
kasvun kannalta merkityksellistä.  
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Lopuksi 

Kasvatustieteellisellä sukupuolentutkimuksella on pitkä perinne 
suomalaisessa kasvatus- ja opetuskulttuurien tarkastelussa (Ylitapio-
Mäntylä, Vaattovaara, Jauhiainen & Lahelma, 2017). Lukuisten 
feminististen kasvatus- ja opetusalan tutkimusten myötä 
sukupuolisensitiivinen ja -tietoinen kasvatus on jo nykyään 
varhaiskasvatuksen arjessa tunnistettu ja toteutettu. Kuitenkin edelleen 
perinteisten ja normittavien sukupuolikäsitysten toistamisen poistamiseksi 
tarvitaan jatkuvaa ammattilaisen reflektoivaa ajattelua ja ajatusten 
ravistelua. Ja edelleen sukupuolittuneita eroja on tärkeää tutkia ja pohtia 
arjessa muiden risteävien erojen ohella (Lahelma, 2019).  

Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien kasvatustavoitteiden tulee 
näkyä jokapäiväisessä toiminnassa, sillä Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet velvoittavat tähän (Opetushallitus, 2019). Toiminnallinen tasa-
arvosuunnitelma on konkreettinen työväline, johon kirjataan havaintoja 
sukupuolistavista käytännöistä sekä suunnitellaan kasvatuksen käytäntöjä 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Suunnitelma ei ole erillinen 
asiakirja, vaan se tulee liittää arjen suunnittelutyöhön ja varhaiskasvatuksen 
opetussuunnitelmiin (Ylitapio-Mäntylä, 2012c). Aikuiset ovat 
varhaiskasvatuksessa avainasemassa, sillä he voivat vaikuttaa siihen, miten 
sukupuolistavia käytäntöjä voi muuttaa. He voivat vaikuttaa myös siihen, 
miten lapsesta kerrotaan ja millaisia mahdollisuuksia lapsella on toimia, 
kasvaa sekä oppia. 
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4 Saamelaiset arvot keskiössä saamelaisessa 
kasvatuksessa 
Rauni Äärelä-Vihriälä 

”Kyllähän se menee niin, että lapsi oppii vanhempien mukana myös”, totesi 
kielipesän työntekijä tehdessäni kenttähaastattelua väitöskirjaani varten 
vuonna 2015. Hän viittasi saamelaisten yhteisöllisyyteen ja perheen 
merkitykseen osana lasten kasvua. Aihe on puhututtanut erityisesti 2000-
luvulla, kun saamelainen varhaiskasvatus on kehittynyt jokseenkin 
vakiintuneeksi palveluksi ja erityisesti kielipesätoimintaa on kehitetty 
osaksi saamen kielen elvytystoimia. Vanhemmat, perhe ja koko sukuyhteisö 
ovat perinteisesti aina olleet hyvin keskeisessä roolissa lapsen kasvattajina 
osaksi saamelaisyhteisöä. Saamelaisten varhaiskasvatusyksiköiden 
tehtävänä onkin sovittaa nämä saamelaisen yhteisön arvot, kuten vahva 
sukuyhteys, osaksi toiminnan toteuttamistaan. Tämä tuo saamelaiselle 
varhaiskasvatukselle sen omaleimaisuuden ja haastaa kasvattajia sekä 
toiminnan järjestäjiä uudistamaan varhaiskasvatuksen rakenteita.  

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman uudistuksen yhteydessä 
vuonna 2017 useat saamelaisalueen kunnat painottivat kuntakohtaisissa 
varhaiskasvatussuunnitelmissaan saamelaisen kasvatuksen arvoja. 
Sodankylän kunnassa kirjoitettiin saamenkielisille kielipesille oma 
varhaiskasvatussuunnitelma (Sodankylän kunta, 2017, s. 9), jonka mukaan 
kielipesän varhaiskasvatus perustuu saamelaisen varhaiskasvatuksen 
kulttuurisiin arvoihin, joita ovat erityisesti kieli, suku, yhteisö, vahva 
identiteetti, luonto, perinteiset elinkeinot, sukupuolten välinen tasa-arvo ja 
ihmisyys, monikulttuurisuus, rauha ja sovinnollisuus, sekä taide ja luovuus. 
Inarin kunnan saamenkielisen varhaiskasvatussuunnitelman (Inarin kunta, 
2019, s. 17) mukaan saamelaisia yhdistävät kieli, identiteetti, luonto, suku, 
yhteisöllisyys, rauha ja sovinnollisuus. Saamelaiseen kulttuuriin kuuluvat 
perinteiset elinkeinot kuten poronhoito, kalastus, metsästys, keräily ja 
käsityöt. Kulttuuria on myös saamelainen elämäntapa. Saamelaiskäräjät on 
koonnut saamelaista varhaiskasvatusta yhdistävät kulttuuriset arvot (ks. 
Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Saamelaista varhaiskasvatusta yhdistävät kulttuuriset arvot (Saamelaiskäräjät, 
2013, s. 9; julkaistu Saamelaiskäräjien luvalla). 

Nämä edellä mainitut arvot nousevat esille saamelaisesta 
kasvatusajattelusta kumpuavasta tavasta kasvattaa lapsia ja opettaa heille 
uusia taitoja. Saamelainen kasvatusideologia pohjautuu holistiseen 
maailmankuvaan, jonka mukaan kaikki elämässä liittyy toisiinsa (ks. 
Keskitalo, 2010). Asta Balton (2008, s. 57) mukaan saamelaisessa 
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kasvatuksessa painotetaan yhteyttä luontoon (oktavuohta lundui), 
pärjäämistä (iešbirgejupmi), omatoimisuutta (iešráđálašvuohta), 
kärsivällisyyttä (gierdevašvuohta) ja vapautta (friddjavuohta). Saamelaisen 
varhaiskasvatuksen keskeisenä tehtävänä on välittää kulttuuriperinnettä ja 
elämäntapaa positiivisella tavalla tukien lasta kiinnittymään omaan 
kulttuuriinsa. Lapsen identiteetin ja kulttuuritietoisuuden vahvistaminen 
sekä sosiaalistaminen saamelaiseen kulttuuriin ovat olennainen osa 
saamelaista varhaiskasvatusta (Saamelaiskäräjät, 2013, s. 14). 

Saamelaisessa kasvatuksessa näkyy epäsuora kasvatusote, jossa lapset 
kasvatetaan kurin ja nuhtelun sijaan sosiaalisen kontrollin avulla yhteisön 
jäseniksi. Itseohjautuvuuden kehittämiseksi ei aseteta tiukkoja ohjeita tai 
rajoja, eikä anneta selkeitä ohjeita. Lapsi oppii ottamaan vastuun omista 
toimistaan ja itsetunto kehittyy luonnollisesti. Saamelaisen kasvatuksen 
yhtenä tavoitteena on yksilön kehityksen tukeminen siten, että hän osaa 
kognitiivisesti selvittää ongelmat, joita hän voi kohdata yllättäen. 
Saamelainen yhteisö odottaa yksilöltä valmiutta selvitä uusien haasteiden 
edessä ja siksi lapsen omatoimisuuden kehittymistä halutaan tukea (Balto, 
1997, s. 44–51; 2008, s. 57). Toisaalta taas Balto kehottaa miettimään 
kulttuurin perinteisiä arvoja siten, että niihin voitaisiin hyödyntää 
nykyaikaista tietoa sen sijaan, että ihannoitaisiin sellaisia arvoja, joilla ei 
ole tekemistä nykyhetken toiminnan kanssa. 

Kaiken kaikkiaan saamelaisen kasvatuksen taustalla on saamelainen 
perinteinen tieto (pohj.saam. árbediehtu), joka on luonteeltaan hiljaista 
tietoa, eikä sitä usein ole kirjoitetussa muodossa (Saamelaiskäräjät, 2006, s. 
10). Jelena Porsangerin ja Gunvor Guttormin (2011, s. 98–125) mukaan 
árbediehtu on saamelaisten kollektiivista viisautta ja taitoja, joita on 
käytetty vuosisatojen ajan elinkeinojen kehittämiseen. Árbediehtu siirtyy 
suullisesti käytännön ja kokemuksen kautta sukupolvelta toiselle ja yhdistää 
näin menneen, nykyhetken ja tulevaisuuden.  

Saamelaisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen 

”Kielipesän naulakossa luhkat ja nahkavyöt roikkuvat sopusointuisesti 
järjestyksessä, odottaen pieniä käsiä ja jalkoja nappaamaan ne ylleen, 
kun pakkanen koittaa ja työt alkavat.” 
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Kielipesä on yksi saamelaisen varhaiskasvatuksen toimintatavoista. Se on 
alle kouluikäisille kielivähemmistön lapsille tarkoitettu päivähoitopaikka, 
jossa uhanalainen vähemmistökieli pyritään siirtämään lapsille puhumalla 
sitä heille koko ajan alusta asti, vaikka he eivät ymmärtäisi sitä pesään 
tullessaan (Pasanen, 2003, s. 4). Saamelaisalueella kielipesätoimintaa on 
kehitetty erityisesti Suomessa, jossa kielikylpymenetelmästä löytyy 
runsaasti tutkimustietoa ruotsinkielisen kielikylvyn toteuttamisesta. 
Kielipesässä toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpyä (pohj.saam. 
árrádievaslaš giellalávgun; engl. early total immersion), jossa kaikki 
toiminta tapahtuu saamen kielellä ja tavoitteena on toiminnallinen 
kaksikielisyys (ks. Genesee, 1987, s. 12, 20–21; Lambert & Tucker, 1978; 
Swain & Lapkin, 1984). Alun perin kielipesätoiminta on saanut alkunsa 
māorien Kōhanga reo -liikkeestä Āotearoassa, Uudessa-Seelannissa 1980-
luvun alussa. Neljän vuosikymmenen kuluessa kielipesät ovat levinneet 
maailmanlaajuisiksi alkuperäiskansojen kielten elpymistoimiksi (Hinton, 
2016, s. 179; Olthuis, Kivelä & Skutnabb-Kangas, 2013, s. 190; Pasanen, 
2015, s. 211). 

Saamelaisen kasvatuksen näkökulmasta saamen kieli on keskeisessä 
asemassa. Kieli on arvo, jonka oppimalla tulee osaksi saamelaista yhteisöä 
ja sen kulttuurista viisautta. Kielen elvytyksen yhtenä tavoitteena on 
palauttaa saamen kielen arvostus ja merkityssuhde kulttuurin välittymisessä 
sukupolvelta toiselle. Saamelaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa 
(Saamelaiskäräjät, 2009, s. 8) painotetaan kielen merkitystä ihmiseksi 
kasvamisessa. Sen mukaan kieli rakentaa yhteistä maailmaa ja 
kulttuuriamme. Kielen kautta lapsella on mahdollisuus kokonaisvaltaiseen 
osallistumiseen saamelaisyhteisössä. Kielen säilymisen elinehto on kielten 
käyttömahdollisuuksien vahvistaminen kaikilla elämän osa-alueilla. 
Monille lapsille saamenkielinen päivähoito tai kielipesä voi olla lapsen 
ainoa saamenkielinen ympäristö (Saamelaiskäräjät, 2009, s. 8; Äärelä, 2016, 
s. 78). 

Kielipesien lisäksi Suomessa järjestetään saamenkielistä varhaiskasvatusta 
äidinkielenään saamea puhuville sekä päiväkodeissa että 
perhepäivähoitoryhmissä. Saamenkielinen varhaiskasvatus aloitettiin 1970-
luvulla Utsjoella. Samaan aikaan perustettiin myös Saamelaiskäräjien 
edeltäjä Saamelaisvaltuuskunta, jonka myötä saamelaisten ja 
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saamelaislasten oikeudet tulivat uudella tavalla esille (Laiti, 2018, s. 59). 
Nykyisin saamelaisten kotiseutualueen kunnista Utsjoki, Enontekiö ja Inari 
järjestävät saamenkielistä varhaiskasvatusta pohjoissaamen kielellä. 
Saamelaisalueen ulkopuolella äidinkielistä varhaiskasvatusta tarjoavat 
Rovaniemi, Oulu, Helsinki ja Kittilä. Kielipesiä Suomessa on tällä hetkellä 
12; yksi Oulussa, yksi Rovaniemellä, kaksi Sodankylässä, kolme Utsjoella 
ja viisi Inarissa. Kielipesistä seitsemän on pohjoissaamenkielisiä, kaksi 
koltansaamenkielisiä ja kolme inarinsaamenkielisiä (Saamelaiskäräjät, 
2019, s. 10). 

Arvot saamelaisen varhaiskasvatuksen arjessa  

”Katson lasten intoa, kun ohjaaja kertoo voivansa olla hippa. Lapset 
lähtevät nauraen juoksemaan ympäri pihaa ohjaajan yrittäessä ottaa 
heitä kiinni. Joka puolelta kuuluu lasten joikaamista. Joikaaminen on 
turva.”  

Tutkimukseni osoittaa, että kielipesässä toteutetaan erityislaatuista, 
vuosikymmenien aikana hioutunutta pedagogiikkaa, jolla on omat 
edellytyksensä ja reunaehtonsa. Käytännön toteutusta ovat vuosien ajan 
leimanneet marginaalissa toimimisen haasteet, kuten jatkuvat muutokset ja 
epävarmuus. Näistä haastavista olosuhteista huolimatta kielipesäohjaajat 
ovat aktiivisesti ylläpitäneet ja kehittäneet kielipesän omaleimaisia 
käytänteitä, kielipesäpedagogiikkaa. Kuviossa 2 kuvataan 
kielipesäpedagogiikkaa symbolisesti komsiopallona saamelaisessa 
ympäristössä: 
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Kuvio 2. Kielipesäpedagogiikan malli (Äärelä, 2016, s. 208). 

Mallin taustalla olevat saamen päävärit korostavat kielipesäpedagogiikan 
saamelaista ja kielen omaksumisen viitekehystä: saamen kielen elvytystä, 
saamelaiskulttuuria, saamelaiskasvatusta ja kielen omaksumista. Saamen 
pääväreistä punainen symbolisoi tulta, vihreä maata, keltainen aurinkoa ja 
sininen vettä. Näiden neljän päävärin ja päätehtävän keskellä on 
komsiopallo, joka saamelaisessa kulttuurissa tarkoittaa lapsille annettavaa 
suojelusesinettä. Hopeisesta pallosta roikkuu laukkasia, jotka heleällä 
äänellä pitävät pahat henget ja maahiset loitolla. Se kiinnitetään komsioon, 
sänkyyn, vaunuihin tai kantokoppaan. Komsiopallo kuvastaa 
kielipesäpedagogiikkaa, joka toiminnoillaan tuo lapsille turvan oppia 
saamen kieltä saamelaisessa ympäristössä. Kielipesäpedagogiikka on 
komsiopallo (ks. Kuvio 2), jonka laukkaset kuvaavat kielipesäpedagogiikan 
perusperiaatteita, toimintoja, joiden avulla kieltä omaksutaan kielipesässä. 
Näitä toimintoja ovat: kielipesän ensisijaiset toiminnot, luonnon 
vuotuiskiertoon perustuva toiminta, yhteisö ja vierailijat voimavarana, 
pienryhmäpedagogiikka, teemaopetus, aamupiiri, kielen omaksumista 
tukevat leikit, sadut ja kerronta sekä materiaaliresurssit. 

Lopuksi 

Saamelainen varhaiskasvatus on vahvasti sidoksissa saamelaisyhteisöön, 
sen menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Varhaiskasvatusyksiköiden 
työntekijät pyrkivät löytämään parhaat tavat tukea lasten kasvua osaksi 
saamelaisyhteisöä. Erityisesti kielipesissä he tukevat lasten kielen 
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omaksumista yhteisössä, jossa kahden ja kolmen sukupolven takaiset 
assimilaatiokokemukset ovat edelleen läsnä. Saamelaisen 
varhaiskasvatuksen toteuttamisen tulisikin nivoutua kokonaisuudeksi, jota 
työntekijät voivat tietoisesti toteuttaa saamelaiskasvatukselle tyypillisen 
kasvatusideologian pohjalta. Tämä edellyttää ainakin marginaalitilassa 
toimimisen tiedostamista ja siten uusien toimintamahdollisuuksien 
luomista. Saamelaisen varhaiskasvatuksen tavoitteet, arvot, sisällöt ja 
toimintatavat on laitettava keskiöön paikallisessa suunnittelussa sekä 
käytännön toteutuksen tasolla. Saamelaisen varhaiskasvatuksen 
toimiminen yhtäältä suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän yhteydessä, 
mutta saamelaisen arvo- ja kasvatuskäsityksen pohjalta, tulisi olla tiedossa 
kaikilla toiminnan järjestäjillä.  

Tutkimusten (Keskitalo, 2010; Rahko-Ravantti, 2016; Äärelä, 2016; Laiti, 
2018) tulokset osoittavat, että mitä enemmän saamelaispäiväkodit ja koulut 
ovat yhteydessä saamelaiseen yhteisöön, sitä enemmän 
saamelaiskasvatukseen liittyvät elementit näkyvät niiden toiminnassa. 
Yhteys ympäröivään yhteisöön vahvistaa saamelaisen kasvatusideologian 
toteuttamista. 
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5 Ohjattu vertaisryhmätyöskentely 
käytänteiden kehittämisen tukena 
Teemu Suorsa 

Hyvään alkuun varhiksessa -koulutushankkeessa on järjestetty kieli- ja 
kulttuuritietoisuuteen liittyvää koulutusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 
Oulussa järjestetyn täydennyskoulutuksen Mentorointi yhteisten 
käytänteiden jalkauttamisessa -osion keskeisenä tavoitteena oli, että 
opiskelija syventää ymmärrystään toimintakulttuuriin ja moniammatillisen 
yhteistyön kehittämiseen vaikuttavista tekijöistä. Järjestetyssä 
koulutuksessa osion tavoitteita toteutettiin esittelemällä eräitä organisaation 
käytänteiden kehittämiseen liittyviä periaatteita, rohkaisemalla osallistujia 
toteuttamaan pienimuotoinen kehittämisprojekti hankkeen aikana sekä 
organisoimalla vertaisryhmätyöskentelyä kehittämisidean tueksi. 
Kehittämiskohteeksi valittiin jokin omaan työhön varhaiskasvatuksen 
kentällä liittyvä ja koulutushankkeen teemoihin kytkeytyvä käytänne. 
Nämä liittyivät esimerkiksi kuvien tai tukiviittomien hyödyntämiseen 
leikkitilanteen tukena, tai yleisemmin kielitietoisuuden lisäämiseen omassa 
työyhteisössä työskentelevien aikuisten keskuudessa. 
Vertaisryhmätyöskentely järjestettiin konsultatiivisen työotteen ja 
ratkaisukeskeisen ohjauksen periaatteita hyödyntäen. Tässä artikkelissa 
kuvaan yhtäältä niitä yleisiä lähtökohtia käytänteiden kehittämiseen, joista 
osallistujien kanssa puhuttiin. Toisaalta kuvaan toteutettua 
vertaisryhmätyöskentelyä yleisissä piirteissään. Artikkelin tavoitteena on 
yhtäältä nostaa esille eräitä käytänteiden kehittämiseen liittyviä lähtökohtia, 
ja toisaalta konkretisoida rakenteistetun vertaisryhmätyöskentelyn ideaa 
tavalla, jota voi koetella ja kehittää edelleen omalla työpaikalla. 

Lähtökohtia vertaisryhmätyöskentelyn organisoimiselle 

Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa kehitetyn ammatillisten 
vuorovaikutustaitojen koulutuksen ydin on ollut ohjatuissa vertaisryhmissä, 
joissa käsitellään osallistujien työhön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä 
(Soini, Rantanen & Suorsa, 2012; Suorsa ym. 2015). Sen lisäksi, että 
koulutuksissa on käsitelty työn erilaisia solmukohtia, ryhmissä on 
pureuduttu myös siihen, millä tavalla työn ajankohtaisista kysymyksistä 
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keskustellaan, tutkien ja kehittäen yhdessä esimerkiksi kuuntelemisen, 
tarkentamisen ja keskustelun johtamisen taitoja. Näistä kiinnostuneet voivat 
tutustua esimerkiksi Tuetaan yhdessä -hankkeessa tuotettuun 
videoon ”Ammatilliset vuorovaikutustaidot ja voimavarakeskeisyys” 
osoitteessa https://vimeo.com/294297951/b8aa172eaa sekä VERKKO-
hankkeen ”Eväitä onnistuneeseen vuorovaikutukseen” -videoon osoitteessa 
https://vimeopro.com/user11333845/videopit2/video/90122519.  

Nykyisessä tutkimuksessamme olemme yliopistolla tapahtuvan 
täydennyskoulutuksen ja siihen kytkeytyvän tutkimuksen lisäksi 
osallistuneet esimerkiksi yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien toimintaan 
kouluissa ja sitä kautta pyrkineet saamaan parempaa käsitystä koulujen 
toiminnan kehittämisen mahdollisuuksista ja rajoituksista (ks. 
https://www.oulu.fi/psykologia/). 

Yksi asia, jonka olemme erilaisten organisaatioiden kanssa toteutetuissa 
hankkeissa todenneet, on se, että organisaation arkisten käytänteiden 
kehittämiseksi ei useinkaan riitä, että koulutetaan yksittäisiä työntekijöitä 
(mm. Soini, 2014). Monet ovat osallistuneet todella hyvin toteutettuihin 
koulutuksiin, joista on saanut paljon hyviä ideoita arkityön kehittämiseen, 
mutta joutuneet toteamaan, että hyvien ideoiden ja työn arjen välille jää 
jonkinlainen kuilu: jostakin syystä asiat eivät etene toivotulla tavalla tai 
erilaiset periaatteessa hyvältä kuulostaneet toimintaideat tuntuvat arjen 
kiireissä epäkäytännöllisiltä haavekuvilta. 

Erilaisten koulutusten ohella myös työn arki on jatkuva ideoiden lähde. 
Esimerkiksi varhaiskasvatuksen kentällä opettajille, jotka ovat arjessa 
jatkuvasti tekemisissä lasten ja heidän perheidensä kanssa, kertyy erityistä 
ymmärrystä siitä, minkälainen toiminta päiväkodissa on 
tarkoituksenmukaista ja minkälainen ei. Tätä ymmärrystä saattelee 
henkilökohtainen käsitys siitä, mikä nykyisissä olosuhteissa on realistista ja 
mikä ei. Tärkeä kysymys on, millä tavalla tämä erityinen ymmärrys arjen 
mahdollisuuksista ja rajoituksista pystytään hyödyntämään työn käytänteitä 
ja rakenteita kehitettäessä. 

Työn kehittämiselle on työyhteisöissä omat paikkansa: asioista voidaan 
keskustella johtoryhmässä tai henkilöstön yhteisissä koulutuspäivissä. 
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Kehittämistä tai kehittämättä jättämistä tapahtuu myös jatkuvasti 
työyhteisön arjessa. Olipa kysymys suurisuuntaisista rakenneuudistuksista 
(mm. Eichinger, 2019) tai pienemmistä yllättävistä löydöksistä (Toivanen, 
2019), jotka tuntuvat merkittäviltä työn todellisen tuloksen näkökulmasta, 
muutos ei ole koskaan yksioikoinen ideasta toteutukseen etenevä asia, vaan 
monisyinen, mutkitteleva ja muuntuva kokonaisuus.  

Ei ole mitenkään tavatonta kohdata työntekijää, joka on tyytymätön siihen, 
millä tavalla työt on organisoitu, mutta joka silti tyytyy tilanteeseen 
ajatellen, että hänen asemastaan käsin ei ole mahdollista eikä 
tarkoituksenmukaista pyrkiä vaikuttamaan työn organisoinnin suuriin 
linjoihin. Työntekijöiden perustelut voivat vaihdella: yksi uskoo, että joku 
muu ymmärtää kokonaiskuvan paremmin ja hänen asemassaan on viisainta 
keskittyä oman tehtävänsä hoitamiseen. Toinen ehkä ajattelee, että pyrkisi 
aktiivisesti vaikuttamaan asioihin, jos hänellä olisi kylliksi aikaa, tai jos hän 
voisi olla varma siitä, että kriittisten huomioiden esittäminen ei vaarantaisi 
hänen nykyistä tai tulevaa työpaikkaansa. 

Esimerkiksi Ulrike Eichinger (2019) tutki sosiaalityön rakenneuudistusta 
Saksassa ja sosiaalityöntekijöiden erilaisia tapoja suhteutua uudistuksiin. 
Tutkimuksensa tuloksena Eichinger kuvasi viittä erilaista suhteutumistapaa, 
jotka sijoittuivat ”täydellisen sopeutumisen” ja ”irtisanoutumisen” välille. 
Yksi suhteutumistavoista oli ”myönteinen suhtautuminen ja hyvien 
mahdollisuuksien toteutumisen aktiivinen tukeminen”. Toista 
suhteutumistapaa hän kuvasi ”vastarintataisteluksi, joka pyrkii 
käytettävissä olevin keinoin estämään tai hidastamaan haitallisena 
pidettyjen uudistusten toteutumista”. Samankaltaisia suhteutumistapoja 
voidaan tunnistaa myös muissa vastaavissa uudistuksissa. Suhteutumistavat 
yhteisiin olosuhteisiin eivät kuvaa niinkään yksittäisiä työntekijöitä kuin 
yleisiä, mahdollisia tapoja suhteutua rakennemuutokseen. Suhteutumistavat 
risteilevät eri tavoin sekoittuneina työn arjessa. Siten yksittäinen työntekijä 
saattaa huomata erilaisissa tilanteissa tasapainolevansa ”myönteisen 
suhteutumisen” ja ”vastarintataistelijana toimimisen” välillä. Myös 
Eichingerin tutkimuksessa todettiin, että suhteutumistavoilla on yhteytensä 
työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Olennaista sekä 
kehittämistoimintaan ryhtymisen että työhyvinvoinnin näkökulmasta on, 
että ihmiset eivät ole ”olosuhteiden armoilla”, vaan heillä on mahdollisuus 



42 

osallistua tietoisesti omalta kannaltaan olennaisten olosuhteiden 
ylläpitämiseen ja muuttamiseen (Holzkamp, 2013; ks. myös esim. Suorsa, 
2020; Viljanen, 2020). 

Organisaation käytänteiden kehittämiseen liittyen voidaan tehdä erilaisia 
yleisiä havaintoja. Esimerkiksi hyvien suunnitelmien lisäksi on olennaista 
huolehtia siitä, että uuden oppimiselle on kylliksi aikaa (mm. Salonen-
Hakomäki, Soini, Pietarinen & Pyhältö, 2016) ja vuorovaikutuksen puitteet 
ovat uuden tiedon luomista tukevia (Suorsa & Huotari, 2014). 
Kehittämiseen liittyy myös ohittamaton paikallinen ulottuvuus: 
organisaation historia määrittää osaltaan, mikä on mahdollista ja mikä 
mahdotonta kulloisissakin olosuhteissa ja millä tavalla henkilökohtaisen 
osallisuuden rajat kulloinkin piirtyvät (Peltola, Suorsa, Karhu & Soini 
[Painossa]; Suorsa, 2019). Kehittäjät ovat kehollisia olentoja, joiden 
toimintaa määrittävät myös monet organisaation ulkopuoliset asiat (Suorsa, 
Suorsa & Svento, 2019). Kehittäminen ei tapahdu ”abstraktissa tilassa” 
(Kulusjärvi, 2019), vaan arkisten biologisten, yhteisöllisten ja 
yhteiskunnallisten käytänteiden sekä olosuhteiden mahdollistamana ja 
rajoittamana. Olennaista on miettiä, millä tavalla työntekijät osallistuvat 
työn olosuhteiden ylläpitämiseen ja muuttamiseen (Raetsaari, Suorsa & 
Muukkonen, 2020). Kehittäminen on aina organisaatiokohtainen 
tapahtumasarja, joka onnistuakseen edellyttää osallisten havaintojen ja 
kokemusten hyödyntämistä. Havaintojen ja kokemusten hyödyntämisessä 
on syytä muistaa, että kokemusten ja tavoitteiden kuvaaminen ei ole 
yksioikoista, vaan edellyttää yhteistä kokeilua ja keskustelua. Erilaiset 
vertaisryhmät ovat hyviä paikkoja tähän. 

Hankkeen vertaisryhmien käytänteitä 

Mitä työntekijän sitten pitäisi tehdä, jos hänellä on ajatus siitä, millä tavalla 
organisaation toimintaa pitäisi kehittää? Tätä kysymystä lähdettiin 
tutkimaan hankkeeseen osallistuneiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten 
ja opiskelijoiden kanssa ohjatuissa vertaisryhmissä. Lähtökohtana 
yhteiselle työskentelylle oli yhtäältä SOLMU-koulutuksessa ja 
tutkimuksessa hahmottunut periaate siitä, että keskustelussa on oltava tilaa 
kunkin osallistujan ajatuksille, ja että kullakin osallistujalla on 
mahdollisuus oppia toisten asiantuntemuksesta (ks. Soini ym., 2012). 
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Toisaalta lähtökohtana oli ratkaisukeskeinen ajatus, jonka mukaisesti 
rajallisessa ajassa on mielekästä keskittyä ongelman sijasta tavoitteen 
muotoiluun ja sen mukaisen toiminnan edistämiseen (esim. Suorsa, 2015). 

Työskentely alkoi videoluennolla arkisten käytänteiden kehittämisestä. 
Luennolla annettiin osallistujille myös ennakkotehtävä. Tehtävässä 
pyydettiin osallistujia hahmottelemaan verkkolomakkeelle 
pienryhmätapaamiseen mennessä alustava idea jostakin hankkeen 
aihepiiriin liittyvästä muutoksesta, jota haluaisi kevään aikana edistää. 
Alustavasti pyydettiin myös miettimään muutamaa konkreettista asiaa, jota 
voisi kokeilla pienryhmätapaamisen ja hankkeen päätöstapaamisen 
välisenä aikana. Ohjeistuksen mukaan idean sai kirjata itselleen parhaiten 
sopivalla tavalla ja laajuudella, kuitenkin hyödyntäen seuraavia käsitteitä: 
1) muutostoive/tavoite, 2) parhaassa tapauksessa saavutetut hyödyt eri 
osapuolille, 3) tukijat: ketkä ja millä tavalla voivat auttaa, 4) takaiskuihin 
valmistautuminen sekä 5) onnistumisen juhlistaminen. Näitä käsitteitä 
käytetään muun muassa Tapani Aholan ja Ben Furmanin ideoimassa 
ReTeaming-prosessissa ja Muksuopissa (esim. Ahola & Furman, 2015). 
Käsitteitä ei tässä vaiheessa kuitenkaan määritelty erityisen tarkoin. 
Osallistujia pyydettiin myös valmistautumaan esittelemään 
kehittämisideansa tiiviisti tapaamisessa. 

Tapaamiset toteutettiin neljän hengen ryhmissä. Kullekin ryhmälle oli aikaa 
kaksi tuntia. Ryhmätapaamisessa keskustelu eteni rennosti, mutta kuitenkin 
tarkoin ajoitetusti. Aloituskahvien ja työskentelyn idean kertaamisen 
jälkeen jokaista kehittämisideaa käsiteltiin vuorollaan samalla rakenteella: 
1) Idean kuvaus: mitä voisin kokeilla? Idea kuvattiin lomakkeelle etukäteen 
jäsenneltyä ajatusta mukaillen. 2) Esittelyn jälkeen 
kouluttaja, ”superviisori”, esitti tarkentavia ratkaisukeskeisiä kysymyksiä 
osallisen ideasta. Kysymykset liittyivät muun muassa siihen, mitkä asiat 
vahvistivat esittäjän uskoa, että kokeilu voisi onnistua ja mikä voisi olla 
seuraava konkreettinen askel asian edistämisessä. 3) Seuraavaksi toiset 
osallistujat esittivät huomioitansa esitellystä ideasta kiinnittäen huomionsa 
muun muassa siihen, mitä hyötyä idean toteutumisesta voisi heidän 
mielestään parhaimmillaan olla ja minkä asian huomioiminen tai tekeminen 
lisäisi idean toteutuksen onnistumisen todennäköisyyttä. 4) Lopuksi esittäjä 
kirjasi itselleen ylös keskeiset tarkennukset alustavaan suunnitelmaansa 
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sekä perustelut sille, miksi uskoi tämän tarkennuksen edistävän 
suunnitelman toteutumista. Lisäksi esittäjä kirjasi ylös 1–2 konkreettista 
asiaa, joita tulisi tekemään asiaan liittyen. Esittäjää pyydettiin myös 
nimeämään kokeilunsa ja kertomaan ajatuksiaan siitä, millä tavalla 
kehittämisideaan olisi hänen mielestään hyvä palata hankkeen 
päätöstapaamisessa. Työskentelyn lopuksi, kun jokainen kehittämisideoista 
oli käsitelty samalla rakenteella, jaettiin vielä tärkeimmät oivallukset 
kehittämisideoihin liittyen sekä tuntemuksia työskentelystä. 
Kehittämisideoiden työstämisen ohella keskusteluissa tehtiin havaintoja ja 
purettiin ennakkoluuloja muun muassa kollegoiden erilaisista tavoista 
suhtautua muutoksiin – ja myös itsestä kehittäjänä.  

Hankkeen päätöstapaamisessa osa työskentelyajasta varattiin pienryhmien 
kokoontumiseen. Osallistujille tarjottiin näin vielä mahdollisuus jatkaa 
yhteistä keskustelua kehittämiskokeiluista, erityisesti sen pohtimisen 
merkeissä, minkälaisia onnistumisia tai vastoinkäymisiä kokeiluun liittyi. 

Lopuksi 

Hankkeen yhteinen teema, aiemmat opiskeluun liittyvät tapaamiset sekä 
vastaavanlaiset kokemukset varhaiskasvatuksen kentällä työskentelystä 
tarjosivat hyvän lähtökohdan keskusteluille vertaisryhmissä. Yhteinen 
kokemus oli, että kahteen tuntiin mahtui yllättävän paljon keskustelua 
asioista, joiden käsittelylle työn tai opiskelun arjessa ei aina ole aikaa. 
Palautteissa yksi keskeinen esille noussut asia liittyikin siihen, millä tavalla 
tällaiselle hyödylliseksi koetulle keskustelulle löytyisi aikaa arjen kiireissä. 
Yksi vastaus on, että tällainen aika ei synny itsestään, vaan jonkun täytyy 
järjestää se. Vertaisryhmien organisoimista voi pitää myös yhteisenä 
yrityksenä ottaa aikaa haltuun: varata aikaa sen yhteiseen kysymiseen, 
missä olemme, mihin olemme menossa ja miten haluamme aikamme 
käyttää. 
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6 Arjen näkökulmia kieli- ja 
kulttuuritietoisuudesta 
Tarja Mäkikangas 

Tässä artikkelissa pohdin kieli- ja kulttuuritietoisuutta varhaiskasvatuksen 
ja esiopetuksen käytännön työn kautta. Kieli liittyy kokonaisvaltaisesti 
kaikkeen lapsen elämässä. Oman äidinkielen merkitys on tärkeä lapsen 
identiteetin kehittymisen ja muiden kielten oppimisen kannalta. Opettajan 
pedagoginen osaaminen S2-kielen opetuksessa ja kulttuuritietoinen työtapa 
ovat avainasemassa lähestyttäessä lasta ja perhettä. 

Kieli- ja kulttuuritietoisuus 

Kieli- ja kulttuuritietoisuus -termi nousee usein esille vasta puhuttaessa eri 
kieli- ja kulttuuritaustaisista lapsista. Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteissa 2018 (Opetushallitus, 2019) kuitenkin todetaan, että kieleen ja 
kulttuuriin liittyvät näkökulmat koskevat kaikkia varhaiskasvatukseen 
osallistuvia lapsia. Myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(Opetushallitus, 2014) mainitaan, että ”esiopetuksen tavoitteena on tukea 
jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin kasvua sekä opettaa lapsia 
kunnioittamaan eri kieliä ja kulttuureja”. Kieli ja kulttuuri on helpompi 
hahmottaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisen perheen kautta, mutta emme ehkä 
huomaa, että yhtä lailla kaikilla perheillä on erilaiset perhekulttuurit ja 
toimintatavat. Vaikka taustamme olisivat samasta kulttuurista, uskonnosta 
tai vakaumuksesta, ympärillämme olevat vallitsevat olosuhteet muokkaavat 
meidän kaikkien tapaa elää ja ratkaista eteen tulevia asioita. Meidän ehkä 
kannattaisikin ajatella niin, että jokaisella perheellä on omat kulttuurilliset 
tavat toimia riippumatta siitä, ovatko perheen sukujuuret Suomessa tai 
muualla maailmassa. Varhaiskasvattajan on hyvä perehtyä jokaisen lapsen 
ja perheen yksilölliseen kulttuuriseen ja kielelliseen taustaan (Malinen, 
2019). Näin varhaiskasvattajalla on paremmat mahdollisuudet tukea lapsen 
oman yksilöllisen identiteetin kehitystä. Jokaisella lapsella on oikeus myös 
saada varhaiskasvattajan arvostava suhtautuminen perheen kieleen ja 
kulttuuriin sekä mahdollisuus rakentaa kielellistä ja kulttuurista 
identiteettiään omista lähtökohdistaan käsin (Malinen, 2019). Lapsen ja 
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perheen taustat, niin kulttuurin kuin kielenkin osalta, on siis hyvä tiedostaa 
ja tuntea. Se tuntemus auttaa meitä ymmärtämään lasta ja perhettä. 

Kaikki vanhemmat tahtovat lapsilleen parasta ja haluavat heidän kasvavan 
onnellisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Eroavaisuuksien etsimisen sijaan 
meidän olisi hyvä välillä miettiä lisää yhteisiä arvoja ja ajatuksia. Toki 
eroavaisuuksia löytyy esimerkiksi vanhempien roolista perheessä tai 
työelämässä ja ne on hyvä tiedostaa. Myös meidän varhaiskasvattajien 
omien arvojen ja asenteiden tutkiskelu aika ajoin on paikallaan. Arvot ja 
asenteet muuttuvat sitä mukaa kun kokemusta ja ymmärrystä kertyy. 

Perheiden arvostavan suhtautumisen ja kohtaamisen lisäksi kieli- ja 
kulttuuritietoisuuteen kuuluu kielen ja kulttuurin siirtäminen 
varhaiskasvatuksen arjessa (Malinen, 2019). Varhaiskasvatuksen tai 
esiopetuksen ryhmissä on usein suomen kielen ja kulttuurin lisäksi yksi tai 
useampi muu kieli ja kulttuuri edustettuina. Kielellisen ja kulttuurisen 
pääoman siirtyminen mahdollistuu vuorovaikutustilanteissa (Malinen, 
2019). Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaan 
pienryhmätoiminta luo hyvät puitteet jokaisen lapsen yksilölliselle 
huomioimiselle (Oulun kaupunki, 2019). Pienryhmätoiminta tukee myös 
kielen ja kulttuurin oppimista. Leikin avulla pienryhmässä tulevat tutuksi 
niin suomalaiset kuin muidenkin maiden perinneleikit. Myös eri suvuissa 
saattaa kulkea esimerkiksi omia lauluja ja syliloruja, joita vanhemmat tai 
isovanhemmat voivat opettaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
opettajille sekä lastenhoitajille. Tuttujen laulujen sanojen luova 
muokkaaminen on arkea varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmissä, 
myös ryhmässä olevien lasten äidinkielille. Esimerkiksi eräässä ryhmässä 
laulettiin tuttu tervehdyslaulu ”Käsi oikea sanoo hyvää huomenta…” 
suomen lisäksi myös muiden ryhmän lasten äidinkielillä. Vanhemmat olivat 
osallistuneet sanoituksen tekemiseen. Tämä esimerkki tukee 
monikielisyyden näkyväksi tekemistä, mihin myös 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet meitä velvoittavat (Opetushallitus, 
2019). 
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Kielen oppiminen 

Oulun kaupungin Varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä (S2) -
opetussuunnitelmassa (Oulun kaupunki, 2018) on varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen opettajille tärkeää tietoa S2-opetukseen liittyen, kuten 
kielellinen vuosikello, esimerkkejä lapsen kielitaitoja edistävistä 
toiminnoista (pelit, sadut ja leikit) sekä tulkkipalvelut. Lisäksi 
opetussuunnitelmasta löytyy kielireppu, jota käytetään S2-kielen 
kartoitusmenetelmänä. Kun alkukartoitus on tehty, se antaa tärkeää tietoa 
lapsen kielitaidon tasosta. Alkukartoituksen jälkeen opettaja pystyy myös 
tavoitteellisesti suunnittelemaan ja arvioimaan S2-opetusta ja sen 
toteutumista.  

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perusteissa meiltä kaikilta edellytetään 
kielitietoisia toimintatapoja ja näin ollen jokainen lapsen kanssa 
työskentelevä henkilö on kielen opettaja (Malinen, 2019). Yksi kieli- ja 
kulttuuritietoinen työskentelytapa, josta on helppo lähteä liikkeelle, on 
ryhmän lasten ja aikuisten kielien kirjon näkyviin asettaminen tervehdyksin 
ja fraasein. Arjen fraasit ovatkin se kielen alue, johon kannattaa 
ensimmäisenä panostaa (Malinen, 2019). Samat fraasit toistuvat päivittäin 
samoissa ennakoitavissa tilanteissa ja näin ollen ne ovat yleensä lapselle 
helppo ja hauska tapa oppia eri kieliä. Fraasien avulla lapselle tulee 
luontevasti yhteenkuulumisen tunne niin ryhmän muihin lapsiin kuin 
aikuisiinkin. Fraasien avulla S2-oppija oppii yleensä lyhyessäkin ajassa 
suomen kielen yleisimmät tervehdykset sekä suomen kielisellä lapsella on 
vastaavasti mahdollisuus oppia esimerkiksi somalin tai arabian kielisiä 
fraaseja, jos niitä toistetaan ryhmän arjessa.  

Kielen oppiminen alkaa usein nimeämisestä, jolloin toistetaan asioiden ja 
esineiden nimeä niiden luonnollisessa ympäristössä ja käyttötarkoituksessa. 
Läsnäolo tehostaa nimeämisen vaikutusta. Varhaiskasvattajan täytyy 
havainnoida lasta ja tunnistaa lapsen mielenkiinnon kohteet. Lapsen 
kokemuspiirin laajentuessa ja mielenkiinnon kohteiden vaihtuessa tarvitaan 
taas uusia sanoja opeteltavaksi. Arjen pyörityksessä tahtoo usein unohtua 
se, kuinka tärkeää on tavallisten arjen toimintojen ja rutiinien ääneen 
sanoittaminen (Malinen, 2019). 
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Nimeämisen ja ymmärtämisen tueksi ovat erinomaisia kuvat, 
pikapiirtäminen tai konkreettiset esineet. Asioiden ja ilmiöiden 
havainnollistaminen ja konkretisoiminen auttavat muistamisessa ja kielen 
oppimisessa. S2-oppija alkaa usein lyhyenkin ajan sisällä yhdistää sanoja 
lauseiksi. Kielen kehitys noudattelee pääpiirteittäin yksikielisen lapsen 
kielen kehitystä. Suomen kielessä esimerkiksi taivutusmuodot koetaan 
vaikeiksi oppia. On tavallista, että S2-oppija taivuttelee sanoja hieman 
epämääräisesti tai käyttää puheessaan sanojen perusmuotoa. Tällöin kielen 
oppimisen tueksi voidaan käyttää esimerkiksi korjaavaa toistoa siten, että 
korjataan virheellinen sananmuoto tai lause ilman, että pyydetään lasta 
toistamaan asia uudelleen (Gyekye & Ruponen, 2018). 

Kieli näkyy ja kuuluu arjessa kaikkialla. Pienillä tavallisilla arjen asioilla, 
kuten kirjaa lukemalla, lapsi pääsee oppimaan itselleen vierasta kieltä 
luontevasti päiväkotipäivän sisällä. Päiväkodin kuvitettu ympäristö 
houkuttelee lasta kertaamaan ja oppimaan sanoja sekä niiden merkityksiä 
eri yhteyksissä. Kuvitettu ympäristö auttaa kaikkia lapsia oppimaan kieltä. 
Päivän ja ajan kulkua voi oppia hahmottamaan päiväjärjestyskuvien avulla. 
Eri tiloille voidaan antaa omat toimintaohjeet (esimerkiksi wc-tilaan omat 
kuvat) ja leikin valintaa helpottaa esimerkiksi leikinvalintataulun avulla. Eri 
tunnetilojen nimeämiseen ja tunnistamiseen on myös tarjolla laaja 
valikoima kuvia. Kielen välittämä informaatio tulee lapselle kuvien, puheen 
ja toiminnan kautta. Jos jumppahetkellä näytämme esimerkiksi kuperkeikan 
kuvaa sanallisen ohjeen sekä aikuisen tai lapsen tekemän 
esimerkkikuperkeikan lisäksi, lapsi hahmottaa paljon paremmin sen, mitä 
häntä pyydetään tekemään ja oppii samalla uuden sanan. Kuvien avulla 
voimme myös ennakoida lapselle tulevia tapahtumia, esimerkiksi retkelle 
lähtöä, sekä opettaa jo etukäteen sanoja, mitä tarvitsemme uudessa 
tilanteessa. 

Myös aiemmin esille nostamani laulaminen on lapselle luontainen tapa 
ilmaista itseään ja oppia kieltä. Monet vanhemmat kertovatkin, että 
ensimmäiset suomenkieliset sanat kuuluvat kotona usein laulun kautta. 
Tämän päivän lapselle on myös tuttua tieto- ja viestintätekniikan käyttö. 
Pienikin lapsi osaa käyttää esimerkiksi tabletin kosketusnäyttöä tottuneesti 
ja ennakkoluulottomasti. S2-opetuksessa oiva väline kielen opetukseen on 
esimerkiksi esikouluikäisille suunnattu Niilo Mäki Instituutin ”Ekapeli 
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maahanmuuttajille”. Myös Bormin ja Goncalvesin kehittämän Kielinuppu-
menetelmän laulut ovat hyviä välineitä kielen oppimisen tueksi ja ne 
soveltuvat myös erinomaisesti pienemmille lapsille.  

Monilukutaitoon tutustuminen on tärkeää. Kirjoitetun, kuvallisen ja 
suullisen viestin tulkinta kuuluvat monilukutaidon osaamisalueisiin 
(Malinen, 2019). Monilukutaidon kehittymisen kannalta on hyvä lukea 
lapselle erilaisia tekstejä. Opettaja voi mallintaa puhutun kielen 
muodostamista kirjoitetuksi kieleksi esimerkiksi saduttamalla. Tarinaa voi 
kertoa myös kuvin esimerkiksi tarinanoppien avulla. Tänä päivänä elämme 
informaatiotulvassa. Kriittisen ajattelun oppiminen on ehkä jo elinehto, kun 
yritämme ymmärtää ja tulkita ympärillämme olevaa informaatiota. Kun 
herättelemme lasta pohtimaan erilaisia tekstejä, mikä niissä voisi olla totta 
ja mikä satua, annamme lapselle avaimet tulevaisuuden maailman 
hahmottamiseen. 

Toisinaan varhaiskasvattajien kanssa käytävissä keskusteluissa nousee 
esille kielen muoto. Millaista suomen kieltä pitäisi puhua lapselle? Saako 
käyttää esimerkiksi murteita? Selkokielinen puhe ja pysähtyminen lapsen 
äärelle hänelle puhuttaessa on tärkeää, ja tämä korostuukin kielen 
oppimisen alussa sekä uusien sanojen opettelussa. Mutta kieltä saa käyttää 
monipuolisesti ja rikkaasti, eikä yksittäisten murresanojen käyttöäkään 
tarvitse pelätä (Malinen, 2019). 

Toinen kysymys, mitä usein pohdimme arjessa, on kielitaidon arviointi. 
Milloin huolestua lapsen kielitaidon kehittymisestä? Arjen kielitaidon lapsi 
oppii yleensä kahdessa vuodessa ja toisinaan kielen oppimiseen saattaa 
kuulua myös niin sanottu hiljainen kausi, jolloin lapsi prosessoi mielessään 
uutta kieltä, vielä tuottamatta sitä itse. Jos lapsen kielitaito ei ole mennyt 
eteenpäin kahden vuoden aikana, lapsen saadessa tavoitteellista, 
suunniteltua ja arvioitua S2-opetusta, on syytä huolestua lapsen kielen 
kehityksestä. Riskiä kasvattaa myös se, jos lapsen oman äidinkielen 
oppiminen on hidasta (Gyekye & Ruponen, 2018). Tällöin on hyvä ottaa 
yhteyttä varhaiserityisopettajaan tukimuotojen, esimerkiksi puheterapian, 
käynnistämiseksi. Muuten S2-opetus on yleistä tukea. 
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Oman äidinkielen merkitys 

Oman äidinkielen oppiminen on vanhempien vastuulla ja onkin 
ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmat puhuvat lapselle juuri omaa 
äidinkieltään eivätkä esimerkiksi englantia. Kun vanhemmat puhuvat 
lapselleen omaa äidinkieltään, lapsen kielellinen osaaminen kehittyy 
kaikilla kielen osa-alueilla parhaalla mahdollisella tavalla (Malinen, 2019). 
Hyvä äidinkielen osaaminen edistää siis toisen kielen oppimista. Lapsi voi 
omaksua myös kaksi tai useampaa kieltä äidinkielenään, esimerkiksi jos 
molemmat vanhemmat ovat erikielisiä tai he ovat itse omaksuneet kaksi 
äidinkieltä. Tällöin lapsen on mahdollisuus kasvaa monikieliseksi (Gyekye 
& Ruponen, 2018). 

Oman äidinkielen oppimisen tärkeyttä varhaiskasvatuksessa ja 
esiopetuksessa korostetaan vanhemmille ja heitä kannustetaan esimerkiksi 
lukemaan ja puhumaan omalla äidinkielellään sekä katsomaan oman 
äidinkielisiä lastenohjelmia yhdessä. Ongelmaksi nousee usein se, että 
kaikille kieliryhmille ei löydy oman kielistä kirjallisuutta tai lastenohjelmia 
tai ne eivät ole vanhempien mielestä sisällöllisesti sopivia heidän lapsilleen. 
Perheet tulevat myös eri lähtökohdista Suomeen ja voi olla, ettei 
esimerkiksi kaikilla vanhemmilla ole luku- tai kirjoitustaitoa. Tällöin 
vanhempia voi rohkaista sensitiivisesti ja kunnioittavasti puhumaan ja 
tarinoimaan mahdollisimman rikkaasti omalla äidinkielellään. Toisena 
haasteena voidaan pitää englannin kielen ylivertaisuutta muihin kieliin 
nähden. Vanhemmat mielellään tukevat lapsensa englannin kielen 
oppimista jopa perheen oman äidinkielen kustannuksella, mutta jos englanti 
ei ole perheen äidinkieli, vaarana on, että lapsi ei opi mitään kieltä 
äidinkielenään. 

Oulun kaupungissa työskentelee tällä hetkellä kolmessa suurimmassa 
kieliryhmässä (arabia, somali ja venäjä) oman äidinkielen opettajia. 
Kaikille kieliryhmille ei ole tarjolla oman äidinkielen opetusta. Oman 
äidinkielen opettaja on lapselle tärkeä tuki oman kulttuurisen identiteetin ja 
kielen kehittymisen kannalta. Oman äidinkielen opettaja toimii osana 
kasvatusyhteisöä, mutta pedagoginen vastuu kuuluu aina 
varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen opettajalle. Oman äidinkielen 
opettajalla on oltava myös riittävä suomen kielen taito, jotta hän kykenee 
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toimimaan ryhmässä kaikilla tarvittavilla kielillä. Oman äidinkielen 
opettaja voi ottaa muitakin ryhmän lapsia mukaan esimerkiksi peleihin, 
leikkeihin tai kirjan lukuhetkiin. Hänen näkemyksensä lapsen oman 
äidinkielen tasosta on tärkeä tieto myös ryhmän opettajalle. 

Kieli- ja kulttuuritietoinen arki 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmissä työtä riittää. Opettajalla on 
pedagogista vastuuta ryhmänsä kaikkien lasten kasvun, kehityksen ja 
oppimisen edistymisestä. Velvoitteita liittyy myös kirjaamiseen, kuten 
varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimiseen ja päivittämiseen 
sekä pedagogiseen dokumentointiin. Myös yhteistyö muiden tahojen 
kanssa, esimerkiksi tuen tarpeisten lasten asioiden hoidossa, vie aikaa. 
Tähän yhtälöön olisi vielä mahdutettava suomen kieltä toisena kielenään 
oppivan lapsen ja perheen tarpeet. Kieli- ja kulttuuritietoisuutta ei 
välttämättä tarvitse ottaa ylimääräisenä työtehtävänä, vaan sen voi omaksua 
toimintatapana tehdä työtä (Malinen, 2019). Usein huomaan sen, että 
ryhmässä tehdään jo työtä kieli- ja kulttuuritietoisesti. Sitä ei vaan itse aina 
tiedosteta. Kieli- ja kulttuuritietoisuus syntyy arjen pienissä kohtaamisissa 
lapsen ja perheen kanssa. Kun lapselle nimetään ja sanoitetaan 
selkokielisesti ja kuvien kautta arjen tilanteita, esimerkiksi ruokailua tai 
pukemista, tuemme lapsen kielen oppimista. Kielitietoisuutta voimme 
harjoitella esimerkiksi hassuttelemalla suomen kielellä. Lasten kanssa 
voimme myös ihmetellä, miten suomen kieli taipuu moneen ja yksittäisen 
sanan merkitys muuttuu vaikkapa eri murrealueilla. 

Kulttuurien moninaisuus ymmärretään usein rikkautena. Esimerkiksi 
erilaisissa varhaiskasvatuksen tapahtumissa voidaan tutustua erilaisiin 
ruokakulttuureihin luontevasti, kun perheet tuovat omaan 
ruokakulttuuriinsa kuuluvia herkkuja yhteisesti tarjottavaksi. 
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristöissä eri kulttuurit 
näkyvät usein tervehdysten tai lippujen muodossa sekä joissakin ryhmissä 
on myös erikielisiä lastenkirjoja. Myös vanhemmille suunnattuja tiedotteita 
saattaa löytyä eri kielillä. Mutta matkaa on vielä jäljellä siihen, että 
ryhmässä olevien eri kulttuurien ja kielien kirjo tehtäisiin kaikissa ryhmissä 
näkyväksi ja osaksi arkea. Askelia siihen suuntaan on kuitenkin 
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havaittavissa ja hyvä niin. Valmista ei tarvitse olla, vaan riittää, että olemme 
matkalla kohti kieli- ja kulttuuritietoista arkea. 
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