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Tutkimuksessani tarkastelen lasten yhteisöön kuulumista päiväkodin kontekstissa. Tutkimukseni on 

osa Oulun yliopiston TelLis – tutkimushanketta (Children tell of their well-being – Who listens? 

Hankenumero 21892). Tutkimustehtäväkseni muotoutui kysymys, millaista on lapsen yhteisöön 

kuuluminen hänen kertomuksissaan päiväkodissa. Yhteisöön kuuluminen on yksi ihmisen hyvinvoinnin 

osa-alue (Allardt, 1980). Tutkimuksessani keskiöön ovat nousseet Allardtin loving- ja being –

kategoriat. 

 

Tutkimusaineistonani ovat olleet havainnointipäiväkirjat, jotka on kerätty TelLis-hankkeessa 

kahdessa pohjoissuomalaisessa päiväkodissa vuosina 2009-2010. Uuden lapsuudentutkimuksen 

teoriaa soveltaen olen pyrkinyt tuomaan esille lasten näkökulmia, ajatuksia ja kokemuksia 

yhteisöön kuulumisesta. Uusi lapsuudentutkimus korostaa lapsen roolia aktiivisena toimijana 

omissa ympäristöissään (mm. Alanen, 2009). Lapset ovat tuottaneet tutkimusaineistoni yhdessä 

päiväkotiryhmän lasten, aikuisten ja tutkijan kanssa.  

 

Tutkimukseni lähestymistapa on kerronnallinen. Lasten arjen kertomuksien kautta olen lähestynyt 

lasten yhteisöön kuulumisen kerroksia. Tutkimusaineistoni on kerronnallista, ja 

analyysimenetelmänä olen soveltanut sekä narratiivien että narratiivista analyysiä. Tutkimuksessani 

on myös autoetnografisia piirteitä, koska peilaan oman tutkimuspäiväkirjani kautta omaa kasvuani 

tutkijana ja varhaiskasvattajana tutkimusprosessin aikana. 

 
Tutkimukseni johtopäätöksenä voidaan todeta, että päiväkodin arjen kertomuksissa lapset tuovat 

esille kuulumistaan perheeseensä, päiväkotiryhmäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan. Lapset 

ilmaisevat kuulumistaan kaikkiin heitä ympäröiviin yhteisöihin riippumatta siitä missä he fyysisesti 

ovat. Lapsen kerronnasta käy ilmi erilaisia tapoja, joilla hän ilmaisee yhteenkuuluvuutta toisiin 

ihmisiin ja yhteisöihin. Lasten kerronnallisuuden kautta meille aikuisille avautuu näkökulmia lasten 

omiin kokemuksiin hyvinvoinnistaan.  

 

Päiväkoti näyttäytyy lasten vertaiskulttuurin paikkana, mutta myös paikkana, jossa aikuiset 

rajoittavat lapsen ilmaisua. Tutkimus herättää kysymyksen tulevatko lapset kuulluksi ja kuunnelluksi 

päiväkodin arjessa. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kannalta lasten kerronnallisuuden tukeminen 

ja lasten kuunteleminen tulisi huomioida osana työn kehittämistä.  

 
 

Asiasanat Hyvinvointi, lapsitutkimus, narratiivisuus, päiväkoti, yhteenkuuluvuus     

 



 
 

Poika: Äiti, mitä sää oikein teet siellä yliopistossa? 

Äiti: No mää teen sellaista tutkimusta. 

Poika: Ai jaa, no mitä sää tutkit? 

Äiti: No mää tutkin lapsia, että mitä kaikkea teille kuuluu ja sellasta. 

Poika: Hyvä, kirjotathan sinne, että mää tykkään pelata jääkiekkoa ja 

tykkään banaanista ja… (lista jatkui ja jatkui), äiti kirjoitathan? Koska sehän 

on hyvin tärkeetä.  

(tutkimuspäiväkirja 12.8.2012.) 
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1 ”Sitte kaikki tietää mitä täällä tapahtuu!” – JOHDANTO  

1.1 Nanna haluaa kertoa 

Istuudun pöytään, jossa muutamia lapsia on pelaamassa jääkiekkopeliä. Nanna istuu pöy-

dässä ja katselee sitä. Hän tulee sitten minun viereeni hiljaa, katsoo suoraan silmiin ujon 

näköisenä. Minulle tulee sellainen tunne, että hän haluaisi jutella. 

Tutkija: Mitä sinulle kuuluu? 

 Nanna: Hyvää. 

Hän odottaa, että kyselen. Kysyn, onko Nanna pelannut jääkiekkopeliä. Nanna sanoo, että 

on mutta ei nyt. 

 Tutkija: Tykkäätkö sinä jostakin toisesta pelistä enemmän? 

Nanna nyökkää. 

 Tutkija: Mistä pelistä sinä tykkäät? 

 Nanna: Semmosesta, jossa on eläimiä ja jossa pitää piirtää. 

 Tutkija: Onko semmonen peli täällä päiväkodissa? 

Nanna pudistaa päätään. 

 Tutkija: Onko se teillä kotona? 

 Nanna: On. 

Tutkija: Minä muistankin, että sinä oot hyvä piirtämään. Minä oon nähny 

täällä päiväkodissa kun sinä oot piirtäny. 

Nyt Nanna kertoo jo vähän pidemmästi. Hän muistaa päivän ”jolloin te molemmat olitte 

täällä” ja hän antoi meille kuvan, jonka oli piirtäny. Sitten Nanna kertoo, että hänen äitin-

sä tulee perjantaina päiväkotiin ja täällä tehdään pupumangoja. 

 Nanna istuskelee vähän aikaa, katsoo kun minä kirjoitan. Sitten juttelemme 

vähän aikaa jutuista, mitä päiväkodissa on tehty Nannan äidin kanssa. Kerron, että muis-

tan kun joulua ennen tehtiin kultaisesta paperista kukka. Nanna muistaa, että hän teki 

myös sormipelin. Minäkin muistan sen. 

Tutkija: Onko sinusta mukavaa, kun äiti tulee tänne? 

  Nanna: On. Mutta nyt se ei tuu aina, ku se on töissä.  

 Tutkija: Missä se äiti on töissä? 

 Nanna: Kaupassa. Minä oon nyt kokopäivänen lapsi. 

 Tutkija: Onko sinusta mukavaa olla kokopäivänen? 
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 Nanna: On. Ku täällä voi tehdä mukavia asioita. 

 Tutkija: Niin, on pidempi aika niin ehtii enemmän. 

 Nanna: Mutta ei oo pakko mennä askartelemaan. Saa mennä jos haluaa. 

 Tutkija: Meetkö sinä aina, ku äiti on täällä? 

Nanna nyökkää. 

Nanna: mutta mulla aina häviää jotaki askarteluja. 

 Tutkija: Jos askartelee paljon, niin varmaan voi hävitä. 

 Nanna: Pitää panna tyynyn alle, jos haluaa, ettei häviä. 

 Tutkija: Onko sulla nyt tyynyn alla askarteluja? 

 Nanna: Ei oo. Siellä on vaan kaks sukkaa ja auto. 

Nanna katselee vielä vähän aikaa kirjoittamistani. Sitten hän lähtee pois pöydästä, palaa 

hetken päästä pöytään pelaamaan eläinhahmopeliä Millan kanssa. 

 Tutkija: Onko tämä se Nannan lempipeli? 

Nanna: Ei ku se on semmonen, jossa liikutaan eläimillä, ei ihmisillä (tässä 

pelissä liikutaan ihmishahmoilla. eläimet pitää ottaa pussista) 

Milla laittaa omat eläimensä Vilin ja Heikin jääkiekkopelin laidalle ”yleisöksi”. Nanna 

näyttää minulle, kun hän löytää pelissä oikean eläimen. 

 Nanna: Kato! […] Joku eläimistä puraisi minua käteen (hymyilee) 

1.2 Tutkimukseni tausta ja tehtävä 

Nannan tarinaan kietoutuvat tutkimukseni kerrokset. Tutkimuksessani tarkastelen sitä millä 

tavalla lapsen yhteisöön kuuluminen ilmenee lapsen kertomuksissa päiväkodin arjessa. 

Tutkimukseni on osa Oulun yliopiston TelLis - tutkimushanketta (Children tell of their 

well-being – Who listens? Tutkimusnumero 21892).  

Tutkimukseni on jatkoa kandidaatintyölleni ”Lapset oman elämänsä asiantuntijoina; lasten 

subjektiivinen hyvinvointi uuden lapsuudentutkimuksen näkökulmasta” (Juutinen, 2012). 

Lasten hyvinvoinnin käsitteen ja uuden lapsuudentutkimuksen tieteellinen syventäminen 

sekä empiirinen tarkastelu ovat tämän tutkimukseni lähtökohtia. Tieteellisellä kentällä tut-

kimukseni asettuu varhaiskasvatuksen alueelle. Sovellan uuden lapsuudentutkimuksen nä-

kökulmia ja pyrin tuomaan esille lapsen arjen sellaisena kuin se päiväkodissa näyttäytyy. 

Lähestyn lapsen arkea kerronnallisen tutkimuksen tavoin. Tutkimukseni tuo esille myös 

sitä millaisena kerronnan paikkana päiväkoti näyttäytyy arjen tilanteiden kautta.  
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Tutkimusalueena lapsuudentutkimus on nuori, se on kehittynyt 1980-luvulta alkaen moni-

tieteisenä yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen alueena. Lapsuudentutkimuksen tutkijoita 

yhdistää pyrkimys lasten ymmärtämiseen yhteiskuntien ja yhteisöjen aktiivisina toimijoina. 

(Alanen, 2009, 9.) Lapsuudentutkimuksessa minua kiehtoo uusi näkökulma lapsuuden 

merkitykseen, ja nimenomaan siihen miten paljon ja millä tavoin lapset kertovat heille 

merkityksellisistä asioista, jos me aikuiset vain osaisimme kuunnella heitä.  

Lawrence Langeria mukaillen kirjoitettu kerronta on lopullisessa muodossa, kun aloitam-

me lukemaan sitä. Kirjan kansien välistä löydämme alun, keskikohdan ja lopun. Mutta 

näyttäytyykö maailma meille hyvin muodostuneina kertomuksina, joissa on alku ja loppu 

sekä koherenssi, josta voimme päätellä jo alusta pitäen sen miten kertomus päättyy? (Ochs 

& Capps, 2001, 4.) Toivoisin, että tutkimustani luettaisiin siitä näkökulmasta, että sen ei 

ole tarkoitusta täyttää edellä mainittuja hyvän kertomuksen ominaisuuksia, vaikka alku ja 

keskikohta sekä loppukin tästä löytyvät. Tutkimuksessa sukellan lasten kerronnallisuuden 

maailmaan päiväkodissa, josta tämä tässä kansien välissä löytyvä osuus on vain pieni ote. 

Maailma ei muodostu minulle valmiina loppuun hiottuina kertomuksina, joita pyrkisin 

tässä tutkimuksessa esittämään, vaan minun ja lasten kerronnallisuuden äänet saavat sijan 

sellaisena kuin ne ovat; kaikkine epälineaarisuuksineen ja elämänmakuisuuksineen. Ker-

tomukset jatkuvat tämän jälkeenkin.  

Tutkimukseni on aineistolähtöinen, ja olen kerronnallisin menetelmin lähestynyt tutkimus-

aineistoani. Havainnointipäiväkirjat päiväkodin arjesta ovat johdatelleet minut seuraavan 

kysymyksen äärelle.  

Millaista on lapsen yhteisöön kuuluminen hänen kertomuksissaan päiväkodissa? 

Lähestyn tutkimukseni kohdetta eli lapsen kerrontaa ja sitä kautta tulevaa tietoa hänen ar-

jestaan päiväkodin kontekstissa. Päiväkoti on lapsen yhteisö, jossa lapsi toimii aktiivisesti. 

Yhteisön luoma lapsen toiminnan konteksti sisältää muita ihmisiä, vuorovaikutussuhteita ja 

yhteisöön kuuluvaa toimintaa, jonka keskipisteessä lapsi on. Lapsen kerrontaa ja toimintaa 

ei voida erottaa paikastaan ja ajastaan, vaan lähestyn lapsen kerrontaa siitä näkökulmasta, 

että se syntyy siinä hetkessä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kuitenkaan ei ole miele-

kästä yleistää tutkimustani koskemaan ”päiväkotilapsia”, vaan lapset tulevat päivähoitoon 

kantaen mukanaan kokemuksia päiväkodin ulkopuolelta. Kertomukset syntyvät omissa 

konteksteissaan. (Viljamaa, 2012, 52-53.) Lasten kertomukset ovat täynnä teräviä havain-
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toja heitä ympäröivästä maailmasta, jota he tulkitsevat omaan kokemuksiinsa peilaten, ku-

ten seuraavasta keskustelusta käy ilmi: 

 

Piirustuspöytä, pienen miehen arvoitus 

Liisa ja Patrik istuvat piirustuspöydässä.  

Liisa: Minä oon nähny, että yks aikunen mies oli tähän asti (näyttää kädel-

lään noin 60-70cm korkuiselle lattiasta). Se on totta. Mää oon nähny sen tie-

tokirjasta. 

Patrik: No mää tiedän kuka aikuinen on nuin pieni, tietenkin muura-

haisaikuinen! 

1.3 TelLis –tutkimushanke ja tutkimusaineistoni 

TelLis-tutkimushanketta toteuttaa on Oulun Yliopisto ja Helsingin Yliopisto. Tutkimus-

hanketta on rahoittanut Suomen Akatemia osana Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -

tutkimusohjelmaa (SKIDI-KIDS). TelLis –hankkeessa tutkijoiden mielenkiinnon kohteena 

on lasten kerrottu ja koettu hyvinvointi. Eri-ikäisiä sekä eri sukupuolen ja taustan omaavia 

lapsia kuunnellaan heidän erilaisissa ympäristöissään. Lähtökohtana on ajatus siitä, että 

kerronnan avulla lapsi ymmärtää itseään ja ympäröivää maailmaa.  Toisaalta taas lasten 

kerronta avaa aikuisille näköaloja lasten omiin kokemuksiin hyvinvoinnistaan. (TelLis – 

tutkimushankkeen kotisivut.) 

Tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää kerrontaa menetelmänä, jolla voitaisiin edistää 

lasten hyvinvointia ja auttaa aikuisia ymmärtämään lasten koettua ja elettyä hyvinvointia. 

Tutkimushankkeen tuloksia jaetaan lapsille ja lasten kanssa työskenteleville aikuisille eri-

laisissa ympäristöissä. TelLis – tutkimushankkeen tutkimuskysymyksiä ovat: Miten lapset 

kertovat hyvinvoinnistaan ja miten heitä kuullaan? Miten voimme edistää lasten hyvinvoin-

tia kehittämällä kerronnan käytäntöjä lasten arkielämän ympäristöissä?  (TelLis - tutki-

mushankkeen kotisivut.) Narratiivista lähestymistapaa ja etnografiaa yhdistävässä tutki-

muksessa tutkijat ovat osallistuneet päiväkodin arkeen keräten sieltä monimuotoista (päi-

väkirjat, lasten piirustukset, valokuvat, nauhoitteet) tutkimusaineistoa (Puroila, Estola, & 

Syrjälä, 2012a, 196).  

Tutkimuksessa lapset ovat tuottaneet tutkimusaineiston yhdessä aikuisten ja tutkijan kans-

sa. Tutkimusaineistoni koostuu TelLis - tutkimushankkeen puitteissa päiväkodista kerätys-
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tä ja litteroidusta havainnointiaineistosta. Havainnointipäiväkirjoja minulla on ollut käytös-

sä noin 200 sivun verran. Aineisto on koottu kahdessa eri pohjoissuomalaisessa 3-6 –

vuotiaiden lasten päiväkotiryhmässä vuosina 2009-2010. Aineiston koonnut tutkija työs-

kentelee TelLis – tutkimusryhmässä, ja hän on toiminut tutkimukseni pääohjaajana. Tut-

kimustyöni aikana olen myös työskennellyt tutkimusryhmässä osana maisteriopintoihini 

liittyvää hankeharjoittelua. Tutkimusryhmässä olen saanut korvaamatonta tukea ja kannus-

tusta omalle tutkimukselleni sekä muihin tehtäviin aloittaessani taivaltani lapsuudentutki-

muksen maailmassa.  

”Kannoin laukussani kahtasataa sivua lasten kertomuksia arjesta. En maltta-

nut olla vilkaisematta aineistoani ennen seuraavaa luentoa. Muutaman sivun 

jälkeen kertomukset nappasivat minut mukaani, ja olin keskellä päiväkodin 

äänekästä ja eläväistä arkea. Tunsin kaipuuta työhöni lasten pariin, sillä ai-

neisto olisi hyvin voinut kuvata myös minun arkeani, sitä työtäni päiväkodis-

sa, jota olen tehnyt yli kahdeksan vuoden ajan. Painoin paperipinon takaisin 

laukkuun, ja ajattelin innoissani, että mihinkähän tämä matka tutkijana minut 

vie. Aurinko heitteli säteitään Linnanmaan kirjaston suurista ikkunoista.”  

(Tutkimuspäiväkirja 17.4.2012.) 

Tutkimuksessa olevat viittaukset aineistoon ovat tutkijan kirjoittamasta havainnointipäivä-

kirjasta päiväkodista. Näillä pyrin kuvantamaan päiväkodin arkea sellaisena kuin se ilme-

nee, ja aineisto puhuu kieltä lasten maailmasta. Merkinnät tutkimuspäiväkirjasta päivämää-

rineen viittaavat puolestaan minun omaan tutkijan päiväkirjaani, jota olen pitänyt koko 

tutkimusprosessin ajan. Omalla tutkimuspäiväkirjallani tuon esille prosessin etenemistä 

sekä omaa positiotani ja kasvamistani tutkijana tämän tutkimuksen aikana.  

1.4 Tutkijan positio 

Hänninen (2002, 34) kirjoittaa, että kerronnallisen lähestymistavan tavoitteena on antaa 

tutkimukseen osallistuville ihmisille ”ääni”. Kuitenkin tutkija tekee aineistoonsa nähden 

aina valintoja ja tulkintoja, joten viime kädessä tutkimuksen esityksessä kuuluu tutkijan 

ääni. Tämä on hyvä tiedostaa ja tunnustaa.  

Tutkimuksessani on autoetnografisia piirteitä, koska lasten yhteisöön kuulumisen lisäksi 

tutkimuksessani peilaantuu myös oma kasvuni lapsuuden tutkijana. Kuvaan tutkimuspro-
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sessia omien päiväkirjamerkintöjeni kautta, joiden avulla teen näkyväksi myös vaikutustani 

tulkintoihin. Tutkimukseni suodattuminen ja tutkijan katseeni kohdistuminen johonkin 

tiettyyn näkökulmaan todentuvat varhaiskasvattajan, äidin ja tutkijan linssien läpi. Huoli-

matta siitä millaisen tutkimusotteen tutkija valitsee, on tutkijan persoonallinen elämänkerta 

läsnä tutkimusprosessissa (Kujala M., 2008, 45).  

Denziniä & Lincolnia mukaillen Kujala T. (2008, 33) huomauttaa, että kerronnallisessa 

tutkimuksessa tutkija ei ole objektiivinen, näkymätön hahmo tekstinsä takana. Tutkija on 

osa elämää. Hän on ajallisesti ja paikallisesti positioitunut ja käy tutkimuksensa kohteen 

kanssa moraalista dialogia.  

Lapsuuden tutkiminen kiehtoo minua. Minulla on reilun kahdeksan vuoden työkokemus 

päivähoidosta lastentarhanopettajana, esiopettajana, josta viimeiset vajaa kolme vuotta olen 

myös toiminut päiväkodin johtajana. Varhaiskasvatuksen maailma on se, joka on tarjonnut 

minulle paljon ammatillisia haasteita, mahdollisuuden asiantuntijuuteni kehittymiseen sekä 

lukemattoman määrän antoisia ihmissuhteita ja ikimuistoisia kohtaamisia. Reflektiivinen 

työote ja jatkuva itsensä kehittäminen saivat minut lähtemään jatkamaan varhaiskasvatuk-

sen maisteriopintoja syksyllä 2011. Sillä tiellä olen nyt ihan loppusuoralla.  

Karila (1998) kirjoittaa, että hänen tutkimuksessaan kohosivat lastentarhaopettajien asian-

tuntijuutta muokkaavaksi asioiksi juuri elämänhistorian ja persoonallisuuden ulottuvuudet. 

Henkilöiden elämänhistoria näytti vaikuttavan siihen, millaisena he toimintaympäristöt 

kokivat, miten he eri tilanteissa toimivat ja kuinka heidän asiantuntijuutensa rakentui. (Ka-

rila, 1998, 85.) Lastentarhanopettajan ja päiväkodin johtajan työn lisäksi olen työskennellyt 

varhaiskasvatuksen aikuiskouluttajana lähihoitajille kesällä 2012. Tutkimuksen myötä olen 

tarkastellut myös omaa kasvuani varhaiskasvattajana, ja tämä prosessi on vaikuttanut mi-

nun ammatilliseen kehittymiseeni paljon. Omien lasteni syntymä työurani alkupuolella 

ovat eittämättä vaikuttaneet suuresti minuun kasvattajana, koska vanhemmuus on ollut 

suuri ilo ja haaste. Nyt jo koulussa olevat poikani ovat olleet ihmeissään äidistä, joka me-

nee kouluun.   

Työkokemuksestani on paljon hyötyä analysoidessani valmista, toisen tutkijan tuottamaa 

havainnointipäiväkirjaa päiväkodista. Pystyn näkemään arjen tilanteita, kuvat hetkistä piir-

tyivät mieleeni niitä lukiessani. Havainnointipäiväkirjaa lukiessani tunnistan päivähoidon 

arjen toiminnot ja ryhmätoiminnan lainalaisuudet. Tutkimusaineisto kuvaa sitä elämää päi-

väkodissa, joka on ollut yli kahdeksan vuoden ajan minunkin arkeani.  
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Heikkinen, Huttunen ja Syrjälä (2007, 11-12) osoittavat tutkimuksen luotettavuuden kan-

nalta olevan hyvin oleellista se, että tutkija tiedostaa oman subjektiivisen suhteensa tutki-

muksen kohteeseen. Somekhia mukaillen he kirjoittavat, että tutkijan täytyy huomioida 

olevansa itse olennainen osa tutkimustaan ja sisällön tuottamista. Tutkijan tulee olla tietoi-

nen omien kokemustensa ja tiedon vaikutuksista siihen, miten hän tutkimuksensa kohtee-

seen suhtautuu. Esimerkiksi tutkijan identiteetti vanhempana vaikuttaa hänen käsitykseen-

sä kasvatuksesta. (Heikkinen ym., 2007, 11-12.) 

”Havainnointipäiväkirjoja lukiessani asetun ikään kuin tilanteen ulkopuolel-

le, ja huomioni kiinnittyy nimenomaan lasten kerrontaan ja toimintaan. Oi-

keastaan on aika hurjaa huomata, miltä näkökulman muutos saa arjen tilan-

teet näyttämään. Tarkastelu peilautuu omiin tapoihin ja toimintoihini, osaan-

ko minä kuunnella lapsia? Puhunko päälle, annanko aikaa vuorovaikutuksel-

le?”   

(Tutkimuspäiväkirja 25.8.2012) 
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2 ”Ja kaikkea hupsua me tehtiinkin!” – PÄIVÄKOTI TUTKIMUKSEN 

KONTEKSTINA 

 

Äänimaisemaa päiväkodin aulassa 

Istun lasten päivälevon aikana päiväkodin aulassa. Ilmastointikoje suhisee. 

Yhdeltä käytävältä kuuluu aikuisen ääni, aikuinen lukee ääneen kirjaa. Krok-

sien pehmeät askeleet aulaa kohden. Samalla kuuluu naurua ja puhetta. Puhe 

lähenee tulee aulaan (aikuinen korvallaan kännykkä). Äänet häipyvät toiseen 

käytävään, ovi sulkeutuu. Kohta ovi kolahtaa auki, kiireiset askeleet käytä-

västä toiseen. Yhden oven takaa kuuluu laulua. ”Autolla ajetaan varovaro-

vasti.” ”Tuiki tuiki tähtönen” Pianon soitto kuuluu laulun läpi. Astioiden ki-

linää ja veden kohinaa keittiöstä.  Taas ovi kolahtaa auki. Askeleet läpi au-

lan. Joku nauraa jossain. Lapsen ääniä, aikuisten ääniä. Loppumaton äänten 

tulva yhdeltä käytävältä. Toisen käytävän suunnassa on hiljaista.   

2.1 Lapsuus instituutioiden varjossa? 

Varhaiskasvatuksen historiallinen tausta vaikuttaa tänäkin päivänä siihen millainen positio 

varhaiskasvatuksella on yhteiskunnassamme. Tuon esiin varhaiskasvatuksen taustaa, sen 

asemaa ja merkitystä lapselle sekä niitä näkökulmia, joista käsin varhaiskasvatusta on tut-

kittu. Tutkimustani ja siinä olevaa lasta ei ole tarkoitus tarkastella irti kontekstistaan, vaan 

nimenomaan lähestyn lapsen yhteisöön kuulumista päiväkodissa ilmenneiden näkökulmien 

kautta. Historiaa tuntematta on vaikea nähdä tulevaan. 

1800-luvun yhteiskunnallisiin muutoksiin kuuluvat myös lastentarhat, jotka syntyivät vas-

taamaan teollistumisen ja kaupungistumisen kautta tulleeseen kodin ulkopuolisen hoidon 

tarpeeseen. Lastentarhojen myötä siirryttiin moderniin lapsuuteen, jolle ominaista on lap-

suuden yhdenmukaistuminen, institutionalisoituminen ja ammatillistuminen. (Eerola-

Pennanen, 2009, 48.) 

Lasten ja lapsuuden historian tutkimuksessa on paljolti keskitytty tutkimaan niitä instituu-

tioita, joissa lapset elävät. Instituutioiden kehittämisen kannalta olisi tarpeen tuntea yhteis-

kunnallisia taustekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet instituution syntyyn. Huomioon tulisi ottaa 

arvomaailma, jonka pohjalta käytänteet ovat syntyneet ja mistä yhteiskunnallisista lähtö-
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kohdista ja oloista säädökset on laadittu. Instituutiot pitävät yllä traditioita.  (Eerola-

Pennanen, 2009, 51-52.)  

Alanen (2009) kirjoittaa, että lapsuuden institutionaalistuminen sai aikaan myös sen, että 

tutkimustietoa lapsesta tarvittiin enemmän. Erityisesti lapsipsykologiselta tutkimukselta 

odotettiin tiedollista tukea siihen millä tavalla lapsikeskeisyys tulisi huomioida instituuti-

oissa ja niiden kehittämisessä. Myös lääketiede, psykologia ja pedagogiikka kehittyivät 

empiirisen tutkimuksen perustana ja sovelluskenttänä. Tieto lasten fyysisestä ja psyykki-

sestä kehityksestä ja sen ehdoista on lisääntynyt ja sitä myöten suhtautuminen lasten asioi-

hin on muuttunut. 1900-luvun lapsuustietämykseen perustuvan tutkimuksen kontekstina 

ovat toimineet lapsen instituutiot ja näiden ei-ammatilliset ja ammatilliset käytännöt. (Ala-

nen, 2009, 14-15.) 

Aikuiset ja instituutiot määrittelevät lapsuuden, mutta lapset ovat tutkimuksen tavoilla vai-

keasti tavoitettavissa olevia (Stearns, 2006, 2). On totta, että lapsuuden usein määrittelee 

aikuinen ja hän asettaa sille rajat ja tavoitteet. Instituutiot traditioineen kantavat mukanaan 

historian kehitystä ja vaiheita. Instituutiot myös edustavat ajalle tyypillisiä arvoja ja kasva-

tuksessa tärkeinä pidettyjä asioita. On mielenkiintoista pohtia sitä, millaisilla tutkimusme-

netelmillä voisimme tavoittaa aidosti lapsen äänen, kokemukset ja ajatukset tuosta instituu-

tioiden maailmasta, jossa he elävät. Arkistoiduissa dokumenteissa lapsuus nähdään valitet-

tavan usein lukuina, emmekä voi tavoittaa sitä kautta lapsen omaa näkökulmaa asioista.  

Modernin lapsuuden katsotaan kattavan ne sosiaalisten ja kulttuuristen palvelujen järjes-

telmät, joiden piirissä lapset elävät, kuten perhe, päivähoito ja koulu. Siihen kuuluvat myös 

lapsuuden asiantuntijaryhmät sekä yhteiskunnan lasten kohtelua säätelevät lait ja lapsia ja 

lapsuutta koskeva tutkimus. Näille tahoille on määritetty velvollisuudet hoitaa, kasvattaa, 

suojella ja valvoa lapsuutta. Lapsella on oikeus hyvään lapsuuteen, ja tiedetään mitä lapsi 

milloinkin tarvitsee ja keneltä hän sen saa. Lapsuutta on alettu ajattelemaan 1900-luvun 

kuluessa yhtenä elämänkulun vaiheena, jossa he saavat tarpeitaan vastaavan suojelun, hoi-

don ja kasvatuksen ensin perheen ja sittemmin päivähoidon ja koulun puitteissa. (Alanen, 

2009, 13-14.)  

Strandell (1995, 13) kirjoittaa päivähoidon tutkimuksen olleen pitkälti keskittynyt siihen, 

että aikuiset ovat päivähoidon toimijoita ja lapset heidän toimintansa kohteita. Tutkimusta 

on kohdistettu päivähoidon kehittämiseen aikuisten toimintana ja vähemmälle huomiolle 

on jäänyt se millaista on lapsen elämä päivähoidossa. Lasten asema toimijoina on jäänyt 
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epäselväksi. Kun tutkimukset ovat pyrkineet toimenpide-ehdotuksillaan vastaamaan siihen, 

mikä on lapselle hyväksi ja mitä he tarvitsevat, katse on kohdistettu aikuisten toimintaan. 

Mielenkiintoista on myös se, että lasten toimintoja, esimerkiksi leikkiä, on tutkittu irralli-

sena päiväkodin toiminnan kokonaisuudesta. Leikkiä on tutkittu usein iän tai kehitysvai-

heen näkökulmasta, joka pois sulkee ajan, paikan ja sosiaalisten suhteiden merkityksen.  

Viimeisen viidentoista vuoden ajan lapsuudentutkimuksessa on tapahtunut perustavanlaa-

tuinen näkökulman muutos. Lapsi nähdään autonomisena ja sosiaalisena toimijana, joka 

vaikuttaa sosiaalisiin ympäristöihinsä samoin kuin ympäristöt vaikuttavat häneen. Lapset 

luovat sosiaalisia suhteita toisiin lapsiin ja aikuisiin sekä rakentavat kulttuuriaan. (Chris-

tensen & Prout, 2005, 42.) Myös varhaiskasvatuksen tutkimuksessa tämä näkökulman 

muutos on näkynyt siinä, että lasten elämää päiväkodissa on alettu tutkimaan lapsen näkö-

kulmasta (esim. Lehtinen, 2000; Kyrönlampi-Kylmänen, 2007; Koivula, 2010; Puroila, 

Estola, & Syrjälä, 2012a, 2012b). Näissä tutkimuksissa lapsen toiminta nähdään kietoutu-

neena aikaan, paikkaan sekä sosiaalisiin suhteisiin ja lapsi on aktiivinen toimija omassa 

ympäristössään. 

2.2 Päiväkoti osana varhaiskasvatusta tänä päivänä 

”Varhaiskasvatuspalveluilla tarkoitetaan päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, esiopetusta, 

koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä avointa varhaiskasvatustoimintaa. Päivähoi-

dolla tarkoitetaan nykyisen lasten päivähoidosta annetun lain mukaan lapsen hoidon järjes-

tämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitona.” 

Educare - käsitteellä kuvataan Suomessa varhaiskasvatusta sekä palvelujärjestelmän että 

palvelujen sisällön osalta. Kasvatukseen liitetään olennaisena osana hoito, ja katsotaan, että 

lapselle on oikeus yhteiskunnan järjestämään varhaiskasvatukseen ja vanhemmilla on oi-

keus saada lapselle päivähoitopaikka. (Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia, 2009, 

15.) 

Tutkimukseni kontekstina ovat olleet kaksi lapsiryhmää kunnallisessa päiväkodissa. Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tilastoraportin mukaan vuonna 2011 suomalai-

sista 1-2 – vuotiaista lapsista 41% ja 3-5 –vuotiaista lapsista 74% oli joko kunnallisessa tai 

yksityisessä päivähoidossa. Kunnallisessa päiväkodissa hoidossa oli enemmistö lapsista, 

hieman yli 74%, ja kunnallisessa perhepäivähoidossa noin 18% lapsista. (Lasten päivähoi-

to, 2011, 2.) Suomalaisessa yhteiskunnassa päiväkoti on osa julkisorganisaatioita, ja sillä 
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on tietty institutionaalinen tehtävä. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudeksi sen 

määrittävät viralliset ohjausdokumentit, kuten Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 

(Nummenmaa, 2006, 23.)  

Varhaiskasvatusta ja päivähoitoa ohjataan päivähoitolain ja -asetuksen kautta, esiopetusta 

säätelee perusopetuslaki. Päivähoitolaki on ollut voimassa vuodesta 1973, normitukseen on 

tuon jälkeen tehty useita muutoksia. Päivähoitolain muutostarpeet on kirjattu hallituksen 

ohjelmaan vuonna 2007, ja varhaiskasvatuksen neuvottelukunta on nostanut useissa rapor-

teissaan lain muutostarpeet yhdeksi kiireellisimmistä kehittämistarpeista. Kunnissa on 

työstetty varhaiskasvatussuunnitelmaa kunta-, päivähoitoyksikkö- ja lapsitasolla vuodesta 

2005 lähtien, jolloin julkaistiin asiakirja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Varhais-

kasvatussuunnitelmien tavoitteena on taata laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen, 

kehittäminen sekä tasa-arvoisuus.  Esiopetussuunnitelman perusteet puolestaan julkaistiin 

vuonna 2000. (Alila, 2010, 115-116.)  

 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan jaosto ehdottaa selvityksessään, että uuden lain tu-

lee huomioida ennen kaikkea lapsen oikeudet ja lapsen etu, kuten Lasten oikeuksien sopi-

muksessa on kirjattu.  Lasten oikeuksien sopimuksessa tuodaan esille myös lapsen oikeus 

osallisuuteen ja päivähoidossa nimenomaan yhteisöön kuuluminen ja siihen vaikuttaminen 

ovat perusoikeuksia. (Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia, 2009, 22, 27.) YK:n 

Lasten oikeuksien yleissopimuksella pyritään turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etuja, 

ihmisoikeudet kuuluvat kaikille iästä riippumatta. Sopimus on hyväksytty vuonna 1989, ja 

Suomi ratifoi sopimuksen vuonna 1991. Sopimukseen liittyy neljä yleistä periaatetta, jotka 

ovat: 

1) Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti. 

2) Kaikessa päätöksenteossa lapsen etu tulee asettaa etusijalle. 

3) Lapsella on oikeus yksilölliseen kasvuun ja hyvään elämään. 

4) Lapsen näkemykset tulee ottaa huomioon.  

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011, 18-19.) 

Lasten yhdenvertaisen kohtelun mukaan lapsella on tasa-arvoiset oikeudet maan lainkäyt-

tövaltaan ilman lapsen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksiin liittyvää erottelua. Lapsen 

edun ensisijaisuus tarkoittaa, että viranomaisten on kaikissa lasta koskevissa päätöksissään 

ja toimenpiteissään otettava huomioon lapsen etu ja arvioitava päätösten ja toimenpiteiden 

vaikutusta lapseen. Lapsivaikutusten arvioinnin tueksi tarvitaan tutkimusta, seurantaa ja 
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tietoa lasten hyvinvoinnista. Aikuisten velvollisuus on ottaa huomioon lasten näkemykset 

ja mielipiteet heitä koskevissa päätöksissä ja suunnitelmissa lapsen iän ja kehitystason mu-

kaisesti. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011, 18-19.) 

Dahlberg ja Moss (2005, 89) kirjoittavat, että varhaiskasvatuksen laadusta puhuttaessa tar-

kastellaan myös eettisiä ja poliittisia kysymyksiä, kuten millainen on lapsi, mitä heiltä ha-

luamme ja millainen rooli varhaiskasvatuksella on yhteiskunnassamme sekä miten käsitteet 

kasvatus, hoito, tieto ja koulutus ymmärretään. Pedagogiikan arviointia ei voi koskaan 

erottaa näistä kysymyksistä. Arviointi vaatii työn tekemistä näkyväksi; sen tulee olla 

avointa keskustelulle, tulkinnalle ja reflektiolle. 

 

Tämän tutkimuksen teon aikana (7.12.2012) opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut aset-

tamispäätöksen uudistamistyöryhmästä, jonka tehtävänä on uudistaa varhaiskasvatuksen ja 

päivähoidon lainsäädäntö. Tavoitteeksi on asetettu, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 

1.1.2015. ( Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2012.) Uuden lainsäädännön valmistelu on nyt 

käsillä, ja se tekee varhaiskasvatuksesta tällä hetkellä hyvin ajankohtaisen aiheen. Tuleva 

aika tulee varmasti nostamaan esille paljon keskusteluja varhaiskasvatuksen laadusta, ke-

hittämisestä sekä siitä millä tavalla uusi lainsäädäntö tulee vaikuttamaan varhaiskasvatuk-

sen käytännön työhön ja ennen kaikkea millaisena lapsen asema päiväkodin toimijana näh-

dään. Elämme mielenkiintoisia aikoja. 
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3 ”Paa päälle tuo nauhuri nyt!” – TUTKIMUKSENI TEOREETTIS-

METODOLOGISET VALINNAT  

3.1 Lapsi ja lapsuus tutkimuksen kohteina  

Lapsuus ilmenee erilaisina aikoina ja paikkoina lapsen elämänkaaressa. Lapsen arkea voi-

daan tarkastella erilaisista näkökulmista, ja sitä voidaan jakaa pienempiin osiin. Suomalai-

nen lapsuus on kirjallisuudessa saanut erilaisia ulottuvuuksia; puhutaan koululapsuudesta, 

päiväkotilapsuudesta ja perhelapsuudesta. Lapset toimivat monissa yhteiskunnan osajärjes-

telmissä. Toiminnallaan he vaikuttavat ympäristöönsä ja luovat sosiaalista todellisuutta. 

Sosiaalinen todellisuus on kiehtova, mutta vaikeasti tutkittavissa oleva ilmiö. Lasten itsen-

sä luoma todellisuus näkyy ja säilyy heidän toimintansa ja ajattelunsa kautta. Tieto on kui-

tenkin aina suhteellista, se edustaa jonkun ihmisen näkökulmaa asiasta. (Kyrönlampi-

Kylmänen, 2007, 28-29.) 

Lapsuuden ja yhteiskunnan käsitettä ovat ensimmäisten joukossa käsitelleet filosofit ja 

psykologit siitä näkökulmasta millaisia vaikutuksia yhteiskunnalla on lapseen. Empiirisistä 

tieteenaloista erityisesti kehityspsykologia on vankalla reilun sadan vuoden lapsitutkimuk-

sella tehnyt tietä lapsuuden ilmiöiden tutkimukselle. (Alanen, 2009, 10.)  

Lapsuus tunnetaan kulttuurissamme yksilöllisenä elämänvaiheena. Sitä on tutkittu paljon 

muun muassa biologian, lääketieteen ja psykologian tieteenaloilla, joilla on pitkät perin-

teet. Lapsuuden pituus ja sen yhteiskunnallinen paikka merkityksineen vaihtelevat kulttuu-

reittain. (Alanen & Bardy, 1990, 9.) Historian tutkimuksen näkökulmasta lapset jättävät 

jälkeensä loppujen lopuksi hyvin vähän tietoa ja materiaalia lapsuudentutkimusta ajatellen. 

Aikuiset toimivat tiedon välittäjinä, tallentajina ja tulkitsijoina. (Stearns, 2006, 2.) 

Tutkimuksessani tarkastelen lasten yhteisöön kuulumisen todellisuutta, kerroksia ja ulottu-

vuuksia lapsen päiväkodissa rakentuneiden arjen kertomusten kautta. Voidaksemme ym-

märtää nykyisyyttä ja lapsen aseman muuttunutta näkökulmaa, on hyvä tietää millaisena 

lapsi ja lapsuus on nähty aiemmin. Lyhyen lapsuudentutkimuksen historian kautta siirryn 

käsittelemään uuden lapsuudentutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, jotka ovat olleet tut-

kimuksessani merkityksellisiä. 
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3.1.1 Historiallinen näkökulma lapsuuteen 

Historiatieteen avulla voidaan kokonaisuuksia ja erilaisia yhteyksiä nähdä selvemmin, kos-

ka menneisyyttä tarkastellaan silloin välimatkan päästä. Näin ollen lapsuuden historia avaa 

meille mahdollisuuksia ymmärtää miten oman aikamme lapsuuskäsitys on syntynyt. Lap-

suus on historiallisesti ja kulttuurisesti rakentunut, ja lapsuuden historian tutkimuksen 

avulla kulttuuriset rakenteet voivat tulla näkyviksi. (Eerola-Pennanen, 2009, 51.)  

Alanen (2009) kirjoittaa, että Ariès ajoitti lapsuuden historiallisen syntymisen tapahtuneen 

1500- ja 1600-luvulla. Sitä ennen ei lapsuutta ja aikuisuutta eroteltu toisistaan, vaan lapsia 

pidettiin pienikokoisina aikuisina. Muutos perheen, kasvatuksen ja koulutuksen piirissä 

kehittyväksi lapseksi tapahtui seuraavien vuosisatojen aikana, ja sen myötä myös suhtau-

tuminen lapsiin muuttui välittävämpään suuntaan. (Alanen, 2009, 18.) Jean-Jacques Rous-

seau nosti esiin lapsen erityisyyden kirjassaan Emilé eli kasvatuksesta vuonna 1762. Suo-

malaisen lapsuuden katsotaan alkaneen muotoutua vuoden 1809 jälkeen kansallisidentitee-

tin rakentamiseen liittyvien kasvatus- ja valistuskeskusteluiden kautta. (Karlsson, 2012, 26-

27.) 

Lapsi ja lapsuuden tila nostettiin julkiseen keskusteluun useissa Euroopan maissa 1900-

luvun alussa muun muassa Ellen Keyn (1900) kirjan ”Lapsen vuosisata” ansiosta. Kirjas-

saan Key esitti kuvan paremmasta yhteiskunnasta, jossa lapset nähtäisiin uudessa merki-

tyksessä ensisijaisesti emotionaalisesti arvokkaina eikä vain työvoimana ja taloudellisena 

arvona. Monet tahot sekä valtion että kuntien tasolla asettivat tavoitteeksi parantaa lasten 

elinehtoja ja suojata lapsia ympäristöjen sopimattomilta vaikutuksilta. (Alanen, 2009, 13.)  

Reformipedagogisissa suuntauksissa (reformipedagogeja mm. Pestalozzi, Fröbel, Montes-

sori, Dewey) on alettu 1800- luvulta lähtien nostamaan esille eri tavoin aktiivisesti toimiva 

lapsi ja nuori. Toisen maailmansodan jälkeen jälleenrakentamisen myötä hyvinvointi, tasa-

arvo ja ihmisoikeudet puhuttivat ja ne heijastuivat myös lapsen asemaan. 1970-luvulla 

Suomeen luotiin päivähoitojärjestelmä ja maksuton peruskoulu vastaamaan yhteiskunnan 

ja arvojen muutokseen. (Karlsson, 2012, 27.) 

Lapsuuden historisoinnin myötä on syntynyt kuvia erilaisista lapsuuksista. Historiatiedon 

avulla voimme ymmärtää modernia lapsuutta ja siihen liittyviä tekijöitä sekä lapsuuden 

kehitysteitä. Lapsuuden kehittyminen vahvistaa käsityksen lapsuuden jatkuvasta muutok-

sesta ja muovautumisesta, jossa lapsuusrakennelmat uusiutuvat. Historiantutkimus on 
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osoittanut, että lapsuus on sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö, joilla on omia yhteiskunnalli-

sia ehtoja, tuottajia ja kehitysprosesseja. (Alanen, 2009, 19.)  

Kuitenkin Vehkalahden (2010, 158) mukaan kuva lapsuudesta ja sen historiasta viimeisen 

neljän vuosikymmenen ajalta on moniääninen ja pirstaleinen. Hänen mukaansa yksi histo-

riantutkijan velvollisuuksista on tuoda esiin lapsuuteen ja nuoruuteen liittyvien keskustelu-

jen aikasidonnaisuus ja se näkökulma, että nykyinen käsityksemme lapsuudesta tai per-

heestä on historiallisesti muuttuva ja oman kulttuurimme muovaama.  

1970-luvulta lähtien historiantutkimuksen piirissä pyritty nostamaan esille myös arjen his-

torian tutkimisen arvokkuus sekä ”tavalliset ihmiset” kokemuksineen ja ajatuksineen. Tut-

kimusten painopisteiden muutoksen myötä ovat lapsuus ja nuoruus sekä nais- ja perhehis-

toria tuoneet uusia näkökulmia sosiaali- ja kulttuurihistoriallisesti painottuneeseen tutki-

mukseen. Myös näiden tutkimusalojen arvostus on kasvanut. (Vehkalahti, 2010, 142.)                                                                                                           

Eerola-Pennanen (2009, 52-53) nostaa esille sen, että lapsuuden historian tutkimuksen yksi 

olennaisempia ongelmia on ollut se, ettei lasten itsensä tuottamaa aineistoa ole olemassa 

kovinkaan paljoa. Lasten näkökulma historiallisissa dokumenteissa tulee esille aikuisten 

kirjoittamana ja tulkitsemana. Historialliset dokumentit on laadittu aikuisen, usein virka-

miesten näkökulmasta, ja niiden tarkoitusperät ja tarkistusmahdollisuudet vaihtelevat. Las-

ten ääntä ei ole kuultu saati sitä olisi tutkittu. Historiaa katsottaessa lapsuuden tutkimus on 

valtaosin ollut tutkimusta, joka on kertonut ennemminkin aikuisten ajatuksia ja käsityksiä 

kuin lasten.  

Haluan omalta osaltani jättää jälkeeni tutkimuksen, jossa lapsi on tullut kuulluksi ja hänen 

ajatuksilleen on annettu niille kuuluva arvo. Lasten näkökulmien tutkiminen ja aito kuule-

minen ovat tutkimukseni lähtökohtia, joita olen tarkastellut uuden lapsuudentutkimuksen 

valossa. 

3.1.2 Uusi lapsuudentutkimus tieteen kentällä 

Lapsuudentutkimus on alle 18-vuotiaita koskevaa monitieteistä tutkimusta, jossa lapsuuden 

ajatellaan olevan sosiaalinen ja moniulotteinen ilmiö (James & James, 2008, 25-26). Tie-

teen kentällä puhutaan lapsitutkimuksesta, lapsuudesta, lapsuudentutkimuksesta sekä lapsi-

lähtöisyydestä ja kaikkien näiden suhteesta toisiinsa. Suhteet eivät ole vakiintuneet, ne 

muokkautuvat jatkuvasti. (Karlsson, 2012, s. 18.) Kaikkea lapseen ja lapsuuteen liittyvää 
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tutkimusta tieteen kentällä ohjaa käsitys lapsesta ja lapsuudesta. Lapsuuden rajat määritty-

vät eri tavoin riippuen ajasta ja yhteiskunnasta, käsitteinä lapsi ja lapsuus muovautuvat 

kulttuurisesti ja historiallisesti. Käsitteiden rajaukset ohjaavat tutkimuksen toteutusta ja 

tutkijan eettisiä valintoja. Lapsitutkimuksen voidaan ajatella yhden määritelmän mukaan 

pohjautuvan lääketieteellis-psykologiseen tieteenperinteeseen ja lapsuudentutkimuksen 

näkökulma on yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen tieteenaloilla.  (Vehkalahti, Rutanen, 

Lagström, & Pösö, 2010, 13, 15.) 

Alanen (2009,10-11) kirjoittaa uuden lapsuudentutkimuksen (childhood studies) muodos-

tumisen tieteenalaksi alkaneen 1980-luvun alkuvuosina.  

 

Kuvio 1. Lapsitutkimus, lapsuudentutkimus, lapsilähtöisyys ja lapsinäkökulmainen tutki-

mus. (Karlsson, 2012, 25.) 

Karlsson (2012, 24-25) on kuviossa 1 kuvannut tutkimuksen kentällä käytettävien 

käsitteiden hierarkiaa ja suhdetta toisiinsa. Lapsinäkökulmainen tutkimus kuvaa sellaista 

lapsi- ja lapsuudentutkimusta, jossa lapset tuottavat tutkittavan tiedon. Tutkimuksessa ote-

taan huomioon lasten näkökulmia asioihin. Lapsinäkökulmainen tutkimus (studies of child 

perspective) lähestyy lasta yhteisöjen kautta. Lapsen toiminnan ajatellaan olevan aina si-

doksissa toimintaympäristöön, toisiin toimijoihin ja heidän tavoitteisiin.  
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Lapsitutkimus (child studies) voi toimia eri tutkimusalojen yleiskäsitteenä, joka väljimmil-

lään voidaan katsoa olevan lapsia koskevaa tutkimusta. Lapsitutkimuksessa tietoa lapsesta 

voidaan saada lapsilta itseltään, vanhemmilta tai lapsialan ammattilaisilta, ja sitä voidaan 

hankkia monin eri tavoin. Tutkimusaineisto voi olla kvalitatiivista tai kvantitatiivista tai 

näiden aineistojen yhdistelmä (mixed methods). (Karlsson, 2012, 19-20.) Tutkimukseni 

asettuu uuden lapsuudentutkimuksen alueelle. Tavoitteena on ollut kuunnella lapsia, hei-

dän näkökulmiaan ja ajatuksiaan päiväkodin arjessa. Tutkimuksessani on lapsinäkökul-

mainen ote, mutta tutkimusasetelma on poikkeava sen suhteen, etten itse ole kerännyt ai-

neistoani. Uusi lapsuudentutkimuksen tuo uuteen valoon myös sen kuka antaa lapselle lu-

van tutkimukseen osallistumiseen. 

”Poikani tuo koulusta kotiin tutkimuslupalomakkeen, johon tartun innok-

kaasti ja alan lukemaan sitä tutkijan linsseilläni. Huomaan pitäväni monolo-

gia ruokaa laittavalle miehelleni ja kahdelle pojalleni siitä, että miten minä 

voin päättää haluaako 10-vuotias poikani osallistua tutkimukseen vai ei. 

Lapset häipyvät vähin äänin paikalta, ja mies ihmettelee paatostani hiljaa 

kastiketta sekoittaen. Vedän viivan lomakkeeseen, ja pyydän poikaani itse 

allekirjoittamaan sen ja laittamaan rastin ruutuun haluamaansa kohtaan. Jään 

miettimään miksi lupaa ei ikään kuin tarvitse kysyä lapselta. Näin tulkitsen 

tuon lomakkeen, ja eniten jään pohtimaan sitä reaktiota ja tunnetta, jonka tuo 

lomake sai minussa aikaan…” 

(Tutkimuspäiväkirja 12.9.2012) 

Tänä päivänä lapsia tuetaan osallistumaan ja rohkaistaan vaikuttamaan asioihin, he ovat 

oman elämänsä kompetentteja toimijoita. Tutkijan tulee kuitenkin huomioida lapsen erityi-

nen asema tutkimuksen kohteena. Pohdinnan keskiöön nousevat lapsen oikeus osallistumi-

seen ja lapsen suojeltavuus sekä niiden toteutuminen tutkimuksessa. Tutkijan on hyvä tar-

kastella sitä, kuinka hyvin lapsen ääni tutkimuksessa oikeasti kuuluu ja millä tavoin lapsel-

le on luontaista osallistua.  (Vehkalahti ym., 2010, 15-16.) Tutkimuksessani mukana olleis-

sa päiväkodeissa lapset olivat hyvinkin tietoisia tutkimuksen toteutuksesta: 

Aamu, lapset tietävät mistä on kyse 

Ulkoilun jälkeen lapsia tulee ryhmätilaan. Joitakin lapsia tulee myös tässä 

vaiheessa päiväkotiin. Samppa tulee ryhmätilaan kädessään lappu. Hän vie 

lapun aikuiselle, joka vilkaisee sitä ja pyytää Samppaa tuomaan sen minulle 
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(kyseessä on tutkimuslupakaavake). Tällöin Eetu tulee Sampan luo, kurkis-

taa lappua. 

 Eetu: Kumpaan sinä laitoit? (katsoo paperia) Ai kyllä. Niin minäkin 

laitoin! 

Pojat lähtevät yhdessä leikkimään. 

 

Ajattelen, että lasta ja lapsuutta ei voi täysin irrottaa siitä sosiokulttuurisesta kon-

tekstista, jossa lapsi kulloinkin elää. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tavoin tut-

kimukseni lähestyy lasta hänelle ominaisessa kontekstissa eli päiväkodissa ja las-

ten ehdoilla. Huomioni kohdistuu lapsen kertomuksien kautta siihen millaista lap-

sen yhteisöön kuuluminen on. Arki päiväkodissa rakentuu kaikkien toimijoiden 

kanssa yhdessä, vuorovaikutuksen kautta. Lapsi saa itse valita osallistumisensa 

intensiteetin:  

 

Mitä sinä nyt kirjoitat? 

Menen ryhmätilaan ja istuudun penkille katsomaan Maijan ja Aksun leikkiä 

puisella linnasarjalla (linnan seinien osia, torneja, hevosia, ritareita jne.).  

Leikin lomasta kuuluu lauleskelua "hetkun ketkun keli keli ketkun...". Kun 

alan kirjoittaa, Maija hyökkää luokseni. 

 Maija: Mitä sinä nyt kirjoitat? 

 Tutkija: Minä kirjoitan sitä, mitä sinä haluat. 

Kerron Maijalle, että jos hän haluaa kertoa jonkin tarinan, minä voin kirjoit-

taa sen ylös ja sitten lukea hänelle (sadutuksen ohje). Maija toteaa tässä vai-

heessa, ettei hänellä tule mieleen mitään. Jonkin ajan päästä Maija kuitenkin 

alkaa kertoa tarinaa linnasta. Hän osoittaa sanansa minulle. Aksu yhtyy tari-

nan kerrontaan. Kun yksi lopettaa, toinen jatkaa. En ehdi kirjoittaa muistiin, 

kumpi mitäkin sanoo, mutta tällainen tarina syntyy: 

Me ollaan tehty linna ja se on heppalinna. Ja kirjota, että siellä on heppa ja 

siellä on kakkaa lattialla (Maijaa ja Aksua naurattaa). Ja siellä haisee ja sei-

nillä on haamuja. Siellä on laskuportti ja merihirvioitä ja kuorma-autoja, jot-

ka kuljettavat haamuja ulos linnasta. 

Luen tämän tarinan Maijalle ja Aksulle. Kuulemaan tulee muitakin lapsia. 

Kakka-kohta tuntuu naurattavan lapsia. 

 Tino: Vähä hullu. "Kakkaa lattialla." 
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Kysyn Tinolta, haluaako hän kertoa minulle tarinan. Saan päättäväisen vas-

tauksen. 

 Tino: En! 

Sanon hänelle, että ei tarvitse, se on aivan vapaaehtoista. Tino lähteekin 

muihin touhuihin. 

3.2 Ontologisia ja epistemologisia lähtökohtia 

Tutkimusaineistoni ovat tuottaneet yhdessä koko päiväkodin ryhmän lapset, työntekijät 

sekä tutkija, joka on osallistunut yhteiseen arkeen lasten kanssa. Lasten kanssatutkijuus 

näyttäytyy lasten kerronnassa: 

Kanssatutkijat 

 ”Anna: Mitä sinä kirjoitat? 

Luen vähän matkaa muistiinpanojani. Anna ja Tatu käskevät minun kirjoittaa 

Riinan lumiukosta, jolla on kädet ja luuta. Se on tästä syystä vähän erilainen 

kuin muut lumiukot [hienompi?] 

Tatu: Tuosta kans pittää kirjottaa. [osoittaa seinällä olevaa vesiväri-

maalausta]” 

 

Aamulla 

Aake tulee hakemaan laatikosta jotain. 

Aake: Tuu tuonneki (osoittaa toista huonetta, jossa eskarilaiset ovat). 

Älä kirjoita vaan, mitä täällä puhutaan, vaan tuu tuonnekin. Ettei tuu täyteen 

tuo (osoittaa muistivihkoani). 

 

Ontologiset ja epistemologiset käsitykset ovat tieteessä erityisen keskeisessä osassa, mutta 

ne ovat myös ongelmallisia. Nämä taustasitoumukset eli tutkijan käsitykset ihmisestä, tie-

dosta, maailmasta ja tiedonhankinnasta ohjaavat tieteen tekijää. Ontologiassa on kyse siitä 

millaisena tutkittava kohde syvemmin nähdään. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 2010, 129, 

130.) Tutkimukseni lähtökohtana on se kuinka tutkimuksen kohde eli lapsi itse ymmärre-

tään aktiivisena, luotettavaa tietoa omasta elämästään tuottavana yksilönä. Olen pyrkinyt 

kuulemaan ja kuuntelemaan lapsen kerrontaa omasta arjestaan päiväkodissa. On kuitenkin 

todettava, että omat käsitykseni ohjaavat sitä millaisena lapsen arki päiväkodissa näyttäy-

tyy minulle tutkijana, ja tekemäni tulkinnat sisältävät aina myös jotain minusta tutkijana.  
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Hänninen (2002) kirjoittaa, että ihmisen olemassaolon olevan olemukseltaan kerronnallis-

ta. Ihmisen olemisen, elämisen ja kerronnan välillä on yhteys. McIntyreä mukaillen kerro-

tut tarinat toimivat yhteisön arvojen ja roolien kuvantajina ihmiselle. Yksilön elämä on 

sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan, sen käytäntöihin ja traditioihin. Hänninen (2002) 

viittaa myös Carr’n , joka on verrannut kerrottujen tarinoiden sisältävän saman rakenteen 

kuin ihmiselämän itsessään. Alku, kiinnekohta, jännite ja päätös ovat kerronnan elementte-

jä, joita voidaan elämän itsessään katsoa sisältävän erilaisine tapahtumineen ja projektei-

neen. (Hänninen, 2002, 24. )  

Epistemologiassa tarkastelun kohteeksi asetetaan tieto-opilliset käsitykset siitä, millä taval-

la tutkimuskohdetta on parasta lähestyä.  Tutkijan tulee miettiä mistä saadaan tietoa tutki-

muskohteesta ja millä metodilla tietoa muodostetaan. Empiirisessä tutkimuksessa tieto-

opillisilla käsityksillä tarkoitetaan myös niitä asioita, joiden perusteella tutkija valitsee tut-

kimusmetodinsa ja kuinka hän sen perustelee suhteessa tutkimuskohteeseen. (Hirsjärvi 

ym., 2010, 130-131.)  

Tutkimuksessani tarkastelen tutkimusaineistoani siinä valossa, että mitä se kertoo minulle 

lasten arjesta päiväkodissa. Tutkimusaineisto on kerätty lapselle ominaisessa toimintaym-

päristössä päiväkodissa, jossa tutkija on viettänyt aikaansa. Hän on kirjoittanut havainnoin-

tipäiväkirjaa lasten arjen tapahtumista sekä nauhoittanut lasten keskusteluja. Tutkija on 

elänyt ryhmän lasten mukana päiväkodin arkea ja dokumentoinut omia ajatuksiaan proses-

sista. Minulla on ollut koko tämän tutkimuksen teon ajan mahdollisuus peilata tekemiäni 

tulkintoja ja ratkaisuja aineiston keränneen tutkijan kanssa. Hän on toiminut tutkimukseni 

pääohjaajana, ja mielestäni tutkimuksen luotettavuuden kannalta tämä on ollut ensiarvoisen 

tärkeää.  

Kerronnallisuus punoutuu tutkimuksessani moneen muotoon. 

Pyyntö 

Osmo haluaa kertoa Marjalle (päiväkodin työntekijä) viikonlopun laskette-

lureissusta. 

 Osmo-äidilleen: Auta minua kertomaan Marjalle. 

Äiti: Miten sinua pitää auttaa? 

 

Tutkimustani kuvaavana teoreettisena lähtökohtana voi pitää Ochs’n ja Capps’n (2001, 2) 

ajatusta siitä, että kerronnallisuus rakentuu ja muotoutuu tavallisissa sosiaalisissa tilanteis-
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sa, ja kertomuksia ovat muokkaamassa kertojan lisäksi myös muut ihmiset. On selkeä ero 

siinä kerrotaanko asiaa/ tarinaa jollekin vai jonkun kanssa. Tapahtumat arjessa harvoin 

näyttäytyvät valmiina, loppuun hiottuina kokonaisuuksina, vaan pikemminkin raakoina 

vedoksina. Yhdessä toisten kanssa tapahtuva kerronta tarjoaa arkipäiväisen sosiaalisen 

areenan ymmärryksen rakentumiselle. Kerronnallisuus voidaan nähdä työkaluna yhteistoi-

minnalliselle kokemusten reflektoinnille ja kokemusten sijoittamiselle elämän rakennel-

missa. Tämä ajatus mielessä on aika palata tarkastelemaan kuinka Nannan tarina alussa 

rakentui. Nanna haluaa kertoa tarinaansa tutkijalle, ja he yhdessä rakentavat sitä pala 

palalta. Hetki alkaa satunnaisesti päiväkodin arjessa, tallentuu ja dialogin jälkeen Nanna 

jatkaa puuhiaan päiväkodin yhteisössä. 

3.3 Kerronnallinen tutkimus 

Kerronnallisuus eli narratiivisuus on käsitteenä monimuotoinen, ja sitä käytetään tieteen 

kentällä monin eri tavoin. Kujala T. (2008, 25) kirjoittaa laadullisen tutkimusten lähesty-

mistapojen usein olevan liikkeessä, ja käsitteitä sovelletaan eri tavoin. Kerronnallisesta 

tutkimuksesta puhuttaessa sillä viitataan lähestymistapaan, jossa tutkija huomio kiinnittyy 

kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. Kertomuksen ja tutkimuksen suhde voi läh-

teä kahdesta eri päänäkökulmasta. Tutkimus voi käyttää materiaalinaan, aineistonaan ker-

tomuksia, tai toisaalta tutkimuksen avulla voidaan tuottaa kertomuksia maailmasta. Narra-

tiivisuuden käsitteelle ei ole vakiintunut suomenkielistä käsitettä, narratiivisuuden lisäksi 

puhutaan kerronnallisuudesta ja myös tarinallisuudesta. Narratiivisuus on noussut myös 

Suomessa esille 1990-luvulta lähtien, ja on saanut sijansa tieteellisessä keskustelussa. 

(Heikkinen, 2010, 143-144.)  

Tieteellisellä kentällä myös kertomuksen käsite vaihtelee. Elämänkerrallinen, tulkinnalli-

nen metodi on osa narratiivisuuden perinnettä, jossa ajatellaan, että asian kokonaisuus on 

enemmän kuin sen osiensa summa. Tällaisella tutkimusmetodilla tutkija pyrkisi siis saa-

maan kokonaiskuvan tutkittavan elämästä. (Savin-Baden & Van Niekerk, 2007, 462.) Nar-

ratiivisuus ja kerronnallisuus nähdään usein samaa tarkoittavina käsitteinä, ja tutkimukses-

sani käytän kerronnallisuuden käsitettä kuvatessani tutkimukseni lähestymistapaa sekä 

tutkimusaineistoni muotoa ja tapaani käsitellä tutkimusaineistoa. Kerronnallista ovat myös 

tutkimuksen kirjoitusmuoto ja tieteenteoreettinen lähestyminen. Narratiivin käsitettä käy-

tän kuvaamaan aineistoni kertomuksia. Narratiiveiksi voidaan kutsua yhtä hyvin suullisia 
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kuin kirjoitettujakin tekstejä ja tarinoita, ja myös erilaisia tulkintoja ja havainnointeja. Ta-

rinat myös edustavat sitä kulttuuria, jossa ne ovat tuotettua ja niillä on merkitystä myös 

osana sosiaalista ympäristöä. (Estola, 1999, 133.)  

Tutkimusaineistoni luonteen vuoksi kerronnallinen lähestyminen ja sen kokonaisvaltaisuu-

den ymmärtäminen ovat olleet tutkimustani vahvasti ohjaavia tekijöitä. Viljamaa (2012) 

valaisee lasten kerronnan sisältävän heidän asioilleen antamia merkityksiä, lasten maail-

maa ajatuksineen. Bruneria mukaillen Viljamaa kirjoittaa maailman jäsentyvän kerronnal-

liseen muotoon, kerronnallisia prosesseja on kaikkialla, ei vain ihmisten puheissa ja kirjoi-

tuksissa. (Viljamaa, 2012, 26.) 

Kerronnalliselle tutkimukselle on tyypillistä, että aineisto voi koostua monimuotoisesta 

materiaalista, esimerkiksi tutkijan muistiinpanoista yhteisesti koetuista tilanteista, haastat-

teluista, tutkittavien kertomuksista, kirjeistä sekä elämänkerrallisista kirjoituksista. Tutki-

muksen toteutuksessa tärkeää on tutkijan kannalta, että hän kuuntelee tutkittavien kerto-

muksia. Tutkijan tulee ymmärtää se, että kertomukset rakentuvat siinä tilanteessa yhdessä 

tutkittavan ja tutkijan yhteisesti kokemana, kuten Nannan tarina tutkimukseni alussa. Tut-

kijan tulee myös ymmärtää se, että ihmiset reflektoivat kokemuksiaan ja selittävät tekojaan 

kertoessaan niitä muille. (Savin-Baden & Van Niekerk, 2007, 463.)  

Kerronnallisessa lähestymistavassa maailman ja ihmisten elämän ajatellaan koostuvat ker-

tomuksista, jotka muodostavat sosiaalisia todellisuuksia. Ihmisten ajatellaan kertomustensa 

kautta jakavan ja järjestävän kokemuksiaan. (Puroila ym., 2012a, 348.) Kerronnallisen 

tutkimuksen tavoitteena on paikallinen, subjektiivinen tieto. Se ei pyrikään objektiiviseen 

ja yleistettävään tietoon, vaan luomaan joukon pieniä kertomuksia, joissa ihmisten äänet 

pääsevät aidosti kuuluville. (Heikkinen, 2010, 157.) Kerronnallisessa lähestymistavassa 

minua kiehtoo ajatus maailman kerronnallisuudesta, sekä se, ettei sillä pyritäkään yleistet-

tävyyteen. Tutkimusaineisto on ikään kuin välähdys jonkun ihmisen elämästä tai jostakin 

tilanteesta tai asiasta. Tutkijan tavoitteena on löytää välähdyksestä narratiivien avulla jo-

tain tutkimuskohteelle merkityksellistä.  

Riessman (2008) laajentaa kerronnallisuuden käsitettä koskemaan myös puhutun kielen 

lisäksi kirjoitettuja sekä visuaalisia materiaaleja. Hän mukailee Bakhtinin ajatusta siitä, että 

monenlaista aineistoa voidaan tarkastella narratiivisesta lähtökohdista. Kerronnallinen ai-

neisto muotoutuu siinä tilanteessa, ja ihminen valikoi ja järjestää tuotostaan kuulijoiden 

mukaan. (Riessman, 2008, 3-4.) Minun tutkimusaineistoni on muotoutunut päiväkodissa 
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tapahtuvissa arjen tilanteissa, joita ovat olleet rakentamassa lapset, aikuiset ja tutkija. Tut-

kimusaineistoni on näin ollen hyvin elämänmakuinen ja täynnä tunteita, ääniä ja värejä 

päiväkodin maailmasta. 

Myös tutkija on osa yhteisöä:  

”Johannes hyökkää minun luokseni, ottaa kaulasta kiinni, rutistaa kovasti 

moneen kertaan. 

 Johannes: Kiitos! Sinä oot ihana! 

 Tutkija: Sinäki oot ihana! 

Johannes menee takaisin paikalleen silmät loistaen ja sanoo, että ”Tutkija 

sano, että minä oon ihana, me ollaan ihania!”  

Työntekijä: Niinhän te ootte niin ihania. Se oliki tosi hyvä tuuri, että 

saatiin tutkimukseen nuin ihania lapsia.” 

 

Kerronnallisuuden käsitettä on Heikkisen (2010, 145-153) mukaan käytetty tieteellisessä 

keskustelussa ja tutkimuksissa ainakin neljällä eri tavalla. Käsitteellä voidaan tarkoittaa 

ensinnäkin tiedonprosessia, tietämisen tapaa ja tiedon luonnetta, jolloin kerronnallisuus 

viittaa myös konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen. Konstruktivismin mukaan ihminen ra-

kentaa tietonsa aikaisempien kokemusten ja tiedon varaan, ja ihmisen tieto ja hänen identi-

teettinsä ovat alati kehkeytyvä ja muuttuva kertomus.  Toiseksi narratiivisuuden käsitettä 

käytetään kuvaamaan tutkimusaineiston luonnetta. Narratiivinen tutkimusaineisto on suul-

lisesti tai kirjallisesti esitettyä kerrontaa, jolta voitaisiin vaatia tarinan muotoa ja juonta tai 

väljimmillään sen voidaan ajatella olevan mitä tahansa kerrontaa.  

Kolmanneksi narratiivisuus voi viitata tutkimusaineiston analyysitapaan, jonka Heikkinen 

(2010, 145-153)  Polkinghornea mukaillen jakaa kahteen kategoriaan, eli narratiiviseen 

analyysiin ja narratiivien analyysiin. Neljänneksi narratiivisuuden käsitteellä voidaan tar-

koittaa käytännöllistä merkitystä, jossa narratiivit nähdään ammatillisina työvälineinä, ku-

ten esimerkiksi psykoterapian työvälineenä. Tämä poikkeaa selvästi aiemmasta kolmesta 

tavasta, jossa narratiivisuuden käsite toimii tutkimusvälineenä. 

Kerronnallisuuden ymmärrän kokonaisvaltaisena käsitteenä, joka tutkimuksessani saa mo-

nenlaisia muotoja. Ensinnäkin tutkimus rakentuu minun aiempaan kokemukseeni ja tietä-

mykseeni nojautuen. Ymmärrän myös lapsen rakentavan todellisuuttaan kerronnan kautta. 

Toiseksi tutkimusaineistoni on kerronnallista, se on puhuttua ja kerrottua todellisuutta päi-
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väkodista. Tutkimusaineistoani olen analysoinut kerronnallisella tavalla. Tutkimustani olen 

kirjoittanut siitä lähtökohdasta, että se on osaltaan uudelleen kerrottua todellisuutta lasten 

arjesta päiväkodissa.  

3.3.1 Kerronnallinen näkökulma lasten tuottamiin aineistoihin 

Laadullisen tutkimuksen lähestymistapa voi olla myös sellainen, että tutkija lähtee kuule-

maan ja havainnoimaan lapsia heille ominaisissa ympäristöissä. Tutkija pyrkii huomioi-

maan lapsille ominaisia ja tärkeitä mielikuvituksen, leikin ja toiminnan elementtejä. Täl-

löin huomio kiinnittyy siihen, mitä lapsilla on sanottavaa ja mitä he kokevat oleelliseksi ja 

merkitykselliseksi. Lapsinäkökulmainen tutkimus korostaa, että lapsilla on myös henkilö-

kohtaisia näkökulmia erilaisiin asioihin ja lasten toiminta on aina sidoksissa aikaan, paik-

kaan ja toisiin toimijoihin. Lapsinäkökulmainen tutkimus tapahtuu lapselle ominaisissa 

toimintaympäristöissä. (Riihelä, 2012, 198, 231.)  

Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa tiedon tuottajina prosessissa ovat aikuisten lisäksi 

myös lapset itse. Sen takia tutkimusaineistosta käytetään aktiivisuutta kuvaavaa verbiä 

tuottaminen, koska lapsen ajatellaan osallistuvan tutkimusaineiston tuottamiseen aktiivises-

ti omista lähtökohdistaan. Lapsia ja lapsuutta koskevissa tutkimuksissa tutkimusaineiston 

voidaan ajatella jakautuvan neljään eri tyyppiin: 

1) Suoraan lapsilta tai heidän kanssaan toimivilta aikuisilta saatu tieto, joka on joko 

välillisesti tuotettua (mm. haastattelut) tai eletyssä hetkessä syntynyttä aineistoa 

(mm. havainnointi, videointi). 

2) Tietoa voidaan saada lasten erilaisten tuotosten kautta (mm. lasten piirrokset, kirjoi-

telmat, kertomukset, esitykset, valokuvat).  

3) Voidaan tutkia asiakirjoja, kuten lakeja ja asetuksia sekä tilastoja ja dokumentteja. 

Nämä ovat aikuisen tuottamia asiakirjoja yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista. 

4) Myös jatkuvaa tiedotusvälineiden välittämää julkista tietoa (esim. internet) voidaan 

käyttää aikuisten tuottamana tutkimusaineistona. 

(Karlsson, 2010, 127.) 

Tutkimusaineisto on kerätty päiväkodissa, lapsille tutussa ympäristössä tuttujen ihmisten 

kanssa. Lasten kanssa tutkimusta tehtäessä on tärkeää, että tiedonkeruu tapahtuu luontevas-
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ti lapselle ominaisessa kontekstissa. Tällöin tutkija pääsee mukaan lapsen maailmaan, ja 

havainnoimaan asioita, jotka ilmenevät juuri siinä paikassa tiettyyn aikaan mukana olevien 

ihmisten yhdessä rakentamana. 

3.3.2 Millaista on kerronnallisuus lasten arjessa? 

Lapset rakentavat kerronnallisuuden kautta Ochs’n ja Capps’n (2001, 111) mukaan ym-

märrystään siitä mitä on olla yksilö ja yhteisön jäsen; mitä on olla osa maailmaa. Tässä 

tutkimuksessa olen tulkinnut lapsen yhteisöön kuulumista siitä näkökulmasta, että millä 

tavalla yhteisöön kuuluminen ilmenee lapsen kerronnassa päiväkodissa. Yhteisöön kuulu-

minen nähdään yhtenä hyvinvoinnin osa-alueena, jota voidaan tarkastella subjektiivisesti 

tai objektiivisesti (Allardt, 1980). Tutkimukseni tarkoituksena on lähestyä yhteisöön kuu-

lumista yhtenä hyvinvoinnin osa-tekijänä, ja nostaa esille, miten lapsi ilmaisee kuulumis-

taan yhteisöön arjen kertomuksissa.  

Kerronnallisessa lähestymistavassa lapset ovat aktiivisia osallistujia, ja he käyttävät mo-

nenlaisia ilmaisun ja kommunikaation tapoja ilmaistessaan kokemuksiaan.  Tutkijan mie-

lenkiinto voi kohdistua narratiiveihin kontekstiinsa sulautettuina tarkoituksellisina proses-

seina ennemmin kuin valmiiksi muotoiltuina kertomuksina. Lasten tuottamissa aineistoissa 

kielellisesti tuotettu materiaali ei välttämättä ole laajaa, vaan lasten narratiivit koostuvat 

myös lasten toiminnasta, kehonkielestä ja leikistä. Kerronnallisessa prosessissa kertominen 

ja kuunteleminen kietoutuvat yhteen ja narratiivit ovat moniäänisiä. Näin ollen usein narra-

tiivit eivät ole vain lasten itsensä luomia tuotoksia, vaan ne ovat rakennettu yhdessä siinä 

kyseisessä tilanteessa olevien muiden ihmisten kanssa, esimerkiksi toiset lapset, perheenjä-

senet, päiväkodin henkilökunta tai tutkijat. (Puroila ym.,2012a, 348-349.)  

Minä en ole ollut itse paikalla lasten kanssa tuottamassa aineistoa, vaan tutkimukseni pe-

rustuu toisen tutkijan keräämään aineistoon. Minun täytyy ottaa huomioon se seikka, että 

litteroidusta tekstistä en voi mitenkään nähdä tai tulkita lapsen muita ilmaisun keinoja 

(eleet, ilmeet, kehon kieli), vaan tutkimukseni perustuu ainoastaan kirjoitettuun, kerrottuun 

aineistoon. Havainnointipäiväkirja on jo uudelleen kerrottua arkea.  

Narratiiveina voidaan ajatella muitakin tuotoksia kuin kokonaisia kertomuksia, joissa on 

selkeä juoni ja toiminnan kulku. Lapsilta saatu aineisto voi olla melkein millaista vaan, ja 

aina sitä ei tutkija pysty tarkkaan rajaamaan tai ottamaan vain tietynlaista aineistoa vas-
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taan. Aineisto syntyy siinä tilanteessa mukana olevien ihmisten kanssa ja siinä kontekstissa 

missä ollaan. Kaikella tällä on merkityksensä tutkittaessa lasten moniäänistä arkea. Myös 

paljon asioita ja havaintoja on jää huomioimatta, koska yksi tutkija ei pysty mitenkään tal-

lentamaan ihan kaikkea, kun kyseessä on yli kahdenkymmenen lapsen ryhmä. Tutkimuk-

sessani narratiiveiksi ymmärrän tutkijan havainnot lasten arjesta, ne kertovat minulle tari-

naa siitä mitä lapsiryhmässä tapahtuu ja millaisena lapsuus siellä näyttäytyy. Kertomukset 

ovat sidottuja päiväkotikontekstiin, sen kulttuuriin ja siellä vaikuttaviin ihmisiin. Kerto-

mukset syntyvät siinä tilanteessa, arjen tohinan keskellä, jossa jokainen lapsi ja aikuinen 

vaikuttavat tilanteeseen ja rakentavat yhteistä kulttuuria. 

Lapset ovat taitavia kertomaan, ja tutkimuksen maailmassa kysymys onkin siitä osaamme-

ko me aikuiset kuunnella lasta hänen ehdoillaan ja tavoillaan. Voidaan myös miettiä 

osaammeko käsitellä lapsilta saamaamme tietoa. Tärkeää on myös viettää aikaa lasten pa-

rissa, ja luoda mahdollisuuksia ja tilanteita lapsen kerronnalle ja ilmaisulle. Kerronnalliset 

toimintatavat pohjautuvat siihen, että aikuinen haluaa aidosti kuunnella lasta ja lapsi saa 

vapaasti kertoa, kysyä ja ihmetellä. (Karlsson, 2012, 46, 50.) Kertomissaan tarinoissa lap-

set ovat tutkimuksen subjekteja, ja heillä on henkilökohtaisia näkökulmia erilaisiin asioi-

hin. (Riihelä, 2012, 197-198.)  

Pidän tärkeänä tutkimuksessani sitä, että siinä kuuluva ääni on nimenomaan lapsen ääni. 

Kerronnallinen lähestyminen tutkimusaineistoon antaa mielestäni tälle hyvät mahdollisuu-

det ja sitoo analyysin päiväkodin arkeen lasten kokemana. Kerronnallinen lähestymistapa 

soveltuu hyvin tutkimukseen, jossa tutkitaan lapsia ja heidän käsityksiään. Kerronnallisuu-

den avulla siitä voidaan saada hetkellisiä merkityksiä lasten kokemusten ja kertomusten 

kautta. Tämä vaatii tutkijalta avoimuutta sekä herkkiä aisteja havainnoimaan ja kuulemaan 

lapsella tärkeitä ja oleellisia asioita.  

Ochs ja Capps (2001, 76-77) jakavat lasten kerronnallisuuden ulottuvuuksiin, joista yksi on 

tellability. Käsitteellä tarkoitetaan ikään kuin kerrottavuutta tai kerronnallisuuden tai-

toa/kykyä. Kerrottavuus lisääntyy, kun puhutaan yllätyksellisestä ja poikkeavasta asiasta. 

Tavanomaisissa asioissa ja tapahtumissa kerrottavuus vähenee. Kulttuuriset odotukset ja 

lasten sosiaaliset ja kognitiiviset taidot vaikuttavat lasten henkilökohtaisten narratiivien 

monimuotoisuuteen ja yleisyyteen, ja kerronnallaan he osallistuvat tähän kerronnan jatku-

moon. Tutkimusten mukaan kokemuksiin pohjautuvien narratiivien kerrottavuutta opitaan 

jo varhaisessa kielellisen kehityksen vaiheessa. Lapsen puheessa on kuultavissa tiettyjä 
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alkusointuja, ääniä, ilmeitä ja liioittelua, joiden avulla he edistävät kuulijoiden arvostusta ja 

osallistumista. Usein lapsia pyydetään kertomaan jotain muita huvittavia juttuja.  

Lapset ilmaisevat kerronnallaan tietoisuuttaan siitä mikä on odotettua ja normatiivista hei-

dän arjessaan. Tällainen tietoisuuden omaaminen on keskeistä heidän toimiessaan yhtei-

sönsä jäsenenä. Nelsonin mukaan kyky laajempaan kerrontaan lisääntyy iän myötä, kun 

lapsen sanavarasto ja tavat kommunikoida rikastuvat.  (Ochs & Capps, 2001, 77-78, 80.) 

Seuraavassa otteessa päiväkodin arjessa lapset ilmaisevat tietoisuuttaan päiväkodin päivä-

rytmiin liittyvistä asioista:  

Tytöt keskustelevat päiväjärjestyksestä 

Ennen välipalaa Aino ja Iiris ovat ilmoitustaulun luona, katselevat päiväjär-

jestystä esittävää kuvasarjaa. 

Iiris: Ensin aamupala, sitten ulkoilua ja sen jälkeen opiskellaan (kuva 

esittää laulavia lapsia). 

 

Lapset eivät välttämättä miellä tapahtumaketjuja rutiineiksi, vaan niiden avulla lapset jä-

sentävät, mitä tapahtuu ja milloin. Tapahtumien kerronnan kautta lapset vahvistavat sosio-

kulttuurisia mallejaan maailmasta, jossa he elävät. Lasten kertomukset omista kokemuksis-

taan tuovat esille tapahtumien järjestyksen variaatiota, mahdollisuuksia ja odotuksia suh-

teessa siihen mitä normaalisti tapahtuu. Lapsen kasvaessa ja kehittyessä myös kerronta 

rikastuu ja lapsi pystyy tuottamaan enemmän puhetta ja moniulotteisempia käänteitä ja 

tapahtumia. Lasten kerronnassa näyttäytyy tavallinen ja epätavallinen sekä järkeenkäypä ja 

retorinen lähekkäin. Tällä tavoin lapsi käyttää kerrontaa välineenä löytääkseen kokemus-

tensa mielekkyyden ja ottamalla niistä selvää. (Ochs & Capps, 2001, 78-79, 111.)  

Seuraavassa arjen tilanteessa ryhmän 4-6 -vuotiaat lapset puntaroivat päivärytmiä kuvien 

avulla sekä sen käsityksen ja kokemuksen kautta, joka heillä on päiväkodin arjesta. Ker-

ronnassa vilahtelevat mahdollisuudet tehdä toisin, ja kysymykset, joita se herättää. He il-

maisevat olevansa hyvin tietoisia siitä, millä tavalla asiat yleensä tapahtuvat päiväkodissa.  

Keskustelua päiväjärjestyksestä 

Olen jo aikaisemmin huomannut, että ryhmän lapsilla tulee erittäin hyviä jut-

tuja juuri ruokailun aikana. Niinpä asettaudun jälleen kuulolle ruokailun 

ajaksi. Eetun ja Sakun pöydässä viriää keskustelu päiväjärjestyksestä. Ryh-
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män seinällä on kuvasarja, joka kertoo päivän kulusta. Tällaisessa järjestyk-

sessä kuvasarjan kuvat ovat: 

- aamupuuro, aamupiiri, leikkiä, ulos, ruokailu, päivälepo, välipala, leik-

kiä, ulos, kotiin 

Ruokailun aikana Eetu ja Saku alkavat keskustella päiväjärjestyksestä. Muita 

lapsia yhtyy keskusteluun. 

 Eetu: Nyt on vasta tuo, seuraavaksi tulee aamupiiri [osoittaa ilmoi-

tustaulua]. 

 Saku: Ei ku nukkuminen. 

 Eetu: Tämän jälkeen tulee se aamupiiri. 

 Saku: Ei tuu. 

 Eetu: Tämän jälkeen tulee leikki. 

 Saku: Ei tuu, tämän jälkeen tulee kirjan luku. 

Eetu: Oikeesti tämän jälkeen tulee pastillin ottaminen, sitten käydään 

pissalla, sitten otetaan kirja ja vasta sitten alkaa kirjan luku. Miten voi lukea, 

jos ei ota kirjaa? 

Saku: Miten voi käydä pissalla, jos ei oo vessaa? Mitä jos koko maa-

ilmassa ei olis muuta vessaa ku päiväkodissa. Mihin sitten pissattais? Pitäs 

pissata housuun. 

Eetu: Tai ulos. Tai pitäs pissata nurmikolle tai puun juureen. 

Silja: Tai lumeen. 

[tutkija ei ole kirjoittanut, miten keskustelu päättyy, pyytääkö aikuinen kes-

kittymään syömiseen vai vaihtuuko puheenaihe…] 

 

Edellisen kahden aineistokatkelman avulla voi myös tarkastella Ochs’n ja Capps’n (2001, 

83-84, 86, 111) esille nostamaa lineaarisuuden käsitettä yhtenä kerronnan ulottuvuutena. 

Lineaarinen, juonellinen eli alun, keskivaiheen ja lopun sisältävä kerronta nähdään usein 

kerronnallisuuden kehittymisen päätepisteenä, lopputulemana. Lasten arjessa tapahtuva 

kerronta ei ole puhtaasti joko lineaarista tai ei-lineaarista. Ei-lineaarissa kerronnassa tarkoi-

tus, järjestys ja hahmotelma esittäytyvät monimerkityksellisinä ja epäsäännöllisinä. Kes-

kustelussa lapset tuovat esille lineaarisuuteen liittyvää jaksotusta (seuraavaksi tulee, sitten 

otetaan kirja.. jne.) Lapset kuvaavat selvästi juonen käänteitä vessassa käynnistä. Lasten 

kerronnan lineaarisuus kehittyy, ja toisaalta kehitys tuo tullessaan taitoja kyseenalaistaa ja 

tuoda esille vaihtoehtoja.  
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Puroila ym. (2012b, 196) toteavat, että lasten narratiivit eivät ole aina loogisia ja lineaari-

sesti eteneviä, vaan ne ovat pätkittäisiä, hetkellisiä ja monia asioita tapahtuu samanaikai-

sesti. Keskustelukumppanit saattavat vaihtua, kerronta on kerroksista ja monimuotoista. 

Kerronta saattaa alkaa yhtenä hetkenä ja sitä jatketaan myöhemmin.  

3.3.3 Päiväkoti lasten kerronnan paikkana 

Tellership yksi kerronnallisuuden ulottuvuus, jolla Ochs ja Capps (2001, 64, 66) kuvaavat 

niitä henkilöitä, jotka osallistuvat kokemuksista kerrottavien narratiivien tuottamiseen. 

Kerronnallisuuden osapuolina voi erilainen lukumäärä ihmisiä, joko vain kuuntelemassa tai 

toisaalta muokkaamassa kerrontaa yhdessä kertojan kanssa. Käsite kuvaa sitä, että lapsi 

aloittaa kerronnan, ja odottaa saavansa palautetta kuulijalta jatkaakseen kerrontaansa. Täs-

sä suhteessa lapsen iällä on merkitystä, pienemmän lapsen on vaikeampi antaa toiselle tilaa 

kerronnan välissä. Myös kulttuurisia eroja kerronnan jatkuvuudessa ja siinä saako toisen 

kerrontaa keskeyttää tai sitä yhdessä muokata on tutkimuksissa havaittu.  

Palatkaamme Nannan tarinaan. Tutkija kirjoittaa kuinka hän aistii, että Nanna haluaa 

kertoa hänelle jotain. Aluksi Nannan kerronta on lyhyempää. Saatuaan tutkijan huomion 

ja mielenkiinnon, Nannan kerronta vapautuu ja lisääntyy. Hetken päästä Nanna palaa 

pöydän ääreen nyt mukanaan toinen lapsi, ja he aloittavat pelin. Kertomus rakentuu yh-

dessä päiväkodin arjessa. 

Mielenkiintoista on se, että lasten kerrontaa näyttävät säätelevän aikuiset (Ochs & Capps, 

2001, 67). Ochs ja tutkijakollegat tutkivat tätä asiaa perheissä, ja sovellan tässä siellä saa-

tua tietoa päiväkodissa tapahtuvaan kerrontaan. Millerin & kumppaneita mukaillen lasten 

kerronta on aktiivista toisten lasten ja aikuisten kanssa, tapahtuu se kuitenkin yhteisön odo-

tusten ja maailmankuvan mukaisesti. Lapsi voi kertoa vain aikuisen ohjatessa tai hänen 

voidaan antaa hyvin vapaasti kertoa omalla tavallaan. (Ochs & Capps, 2001, 66.) Päiväko-

dissa usein aamupiirille kokoonnuttaessa lapsilla on mahdollisuus kertoa heille tärkeistä 

asioista. Kuitenkin tilanteet ovat aikuisten rajoittamia, ja niihin liittyy tiettyjä sääntöjä, 

kuten viittaaminen. 
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Lasten tarinatuokio päiväpiirillä 

Päiväkodissa on tapana, että lapset saavat aamu- tai päiväpiirillä kertoa jon-

kun jutun. Tämä tarinatuokio tapahtuu päiväpiirillä. Tätä ennen oli jo tapah-

tunut monia asioita (Millan ”kiukuttelu”, Siirin ja Topin konflikti ym.). 

 Työntekijä: Ollaan nyt vielä sitä, että jos teillä on joku asia, ku me ei 

kovin paljon aamulla ehitty, niin muutaman asian saa sanoa. Ja sitte voitas 

vähän leikkiä. Jos me keretään niin katotaan täältä matikkakirjasta jottain.  

Miro! Istutaan paikallaan. Hei, onko joku asia, jonka haluatte sanoa? No Ii-

da. 

 Iida: Että [---] nyt mää en ennää muista sitä. 

 Työntekijä: No mieti vähän aikaa ja sitten kohta kerro. Moona! Pane 

jalat. Olli: 

Olli: Me käytiin eilen laskettelemassa. (työntekijä: Missä te kävitte?) 

Ja minä ossaan ite mennä sompahissiin. 

Työntekijä: Sompassa? 

Olli: Sompahissiin. 

Työntekijä: Sompahississä. Missä te kävitte, missä paikassa? 

Olli: Me käytiin tuolla Isolla Syötteellä. [hälinää ja lasten komment-

teja) 

Työntekijä: Ihanaa. Näkkiikö nää Tarjaa siellä? 

Olli: (pudistaa päätään) Mutta näin mää siellä Emman, josta en tiiä 

onko se koulussa vai ei. 

Työntekijä: Niinkö, no niin. Sitte Aapo. 

Aapo: Mää oon käyny kerran yhessä talvitapahtumassa. Siellä näky 

vielä tonttujaki.  

Työntekijä: Niinkö? Oliko se sillon joulun aikaan? 

Aapo: Oli. 

Työntekijä (kuiskaa): Istupa sinäki sievästi, (koventaa ääntä) kuulik-

ko Roope? Pikkusen aikaa vielä, lähetään kohta syömään. Mutta Roope on 

ollu tosi fiksusti koko päivän, Nyt vielä loppuun asti. Noo, haluaako vielä 

joku kertoa, onko joku käyny jossaki tai tehny, nimittäin hei. No Aino. 

 

Tilanne jatkuu samanlaisena, lapset kertovat muutamalla sanalla heille tapahtuneista asiois-

ta vuorollaan, kaikkien tarinoita ei ehditä tässä kuunnella, vaan heille annetaan vuoro ker-
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toa myöhemmin samanlaisella piirituokiolla. Otteita aamu- ja päiväpiireistä aineistossani 

oli paljon, ne ovat olennainen osa päiväkodin rytmiä, ja niitä pidetään tietyn kaavan mu-

kaisesti. Useimmiten lapsen kerronta on näissä lyhyttä, lapsi ikään kuin tiedottaa jonkin 

asian muille, ja aikuinen ohjaa tätä tiedottamista. Tilanteet arjessa osoittavat myös sen, että 

aikuiset muotoilevat ja ohjaavat kysymyksillään ja vihjeillään lasten kerrontaa tiettyyn 

suuntaan tai teemaan (Ochs & Capps, 2001, 68).   

 

Pohdinnan aiheeksi nousee väistämättä Ochs’n ja Capps’n (2001, 75) mukaan se, että 

vaikka aikuinen auttaa lasta kerronnan tuottamisessa, esittää kysymyksiä, toistaa ja antaa 

vihjeitä ja muokkaa näin ollen yhteistoiminnallista pohjaa kerronnan kehittymiselle, aikui-

sen rooli ei välttämättä ole lapsen kokemukseen pohjautuvien narratiivien kehittymistä 

helpottavaa. Päinvastoin lapsi saattaa haluta pois tilanteesta, olla kuulematta tai vastata 

hyvin lyhyesti. Lapsen kerronta itsekseen tai pienessä ryhmässä saattaa olla muodoltaan 

paljon moniulotteisempaa kuin ohjatussa tilanteessa. Tutkimuksessani päiväkodin piiriti-

lanteet, joissa lapsi saa kertoa jotain, eivät usein kuitenkaan näyttäydy areenana, jossa lapsi 

voisi harjoitella kerronnan eri muotoja ja tulla kuulluksi. Tässä tilanteessa lapsi ilmaisee 

haluavansa pois aamupiiriltä, vaikka työntekijän näkökulma asiaan on toisenlainen: 

 

Aamupiiri 

(tätä ennen lapset ovat jo leikkineet arvoitusleikkiä) 

Näen ja olen nähnyt jo aikaisemmin, että piiri-tilanteet ovat monille lapsille 

vastenmielisiä, väsyttäviä, epäkiinnostavia. 

Työntekijä: Onko nyt kaikilla hyvä paikat, että jaksaa istua (lapset 

ovat istuneet jo ainakin 10 minuuttia).  

Moona: Aapo kiusaa (valittavalla äänellä). 

Työntekijä: Puhutaan siitä kohta. 

Moona: Aapo sanoo aina ”chica pomba, chica pomba” mulle. 

Aapo: Ja Mikko. 

Työntekijä uhkaa, että Aapon ja Mikon pitää mennä pois aamupiiriltä, vaik-

ka hänellä on lapsille yllätyskin tiedossa. 

 Tatu: Saanko minäkin mennä? 

 

Puroila ym. (2012b, 201) toteavat tutkimusten tuoneen esille myös sen, että lapset eivät saa 

aina vapaasti kertoa asioita ja ilmaista itseään, vaan päiväkodissa ilmaisulle on tiettyjä ra-

joituksia. Kerronnan ja ilmaisun vapaus vaihteli arjen eri tilanteissa, ja esimerkiksi aikuis-
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johtoisilla tuokioilla lapsen spontaania kerrontaa rajoitettiin, ja lapsen rooli oli enemmän-

kin kuuntelija kuin aktiivinen osallistuja.  

Raja aikuisen kyselyn ja ohjaamisen sekä aidon kuuntelemisen välillä on kuin veteen piir-

retty viiva. Nannan ja tutkijan kahdenkeskinen dialogi näyttää rakentuvan rauhallisesti, 

yhdessä kertoen. Se perustuu kummankin osapuolen vapaaehtoiseen kerrontaan ja sille 

annetaan aikaa. Mieleeni tutkijana nousee kysymys siitä, kuinka onnistua aidosti kuule-

maan montaa lasta yhtä aikaa ja eri aikoina päiväkodin lapsiryhmässä, jossa lapsia on yli 

20.  

 

Ochs ja Capps (2001, 110-111) tuovat esille myös sen, että lapsen kerronta viestittää myös 

moraalisesta näkökulmasta. Tämä on yksi kerronnan ulottuvuuksista. Kerronnan kautta 

lapset asettavat itsensä hyvän ja huonon käytöksen agenteiksi, ja he ovat moraalisen järjes-

tyksen rakentajia. Usein moraaliset käsitykset voivat olla epäsuorasti ilmaistuja kerronnas-

sa. Moraaliset näkökulmat tulevat esille lapsen yhteisöjen toiminnan lähtökohdista, hyvää 

ja huonoa käytöstä suhteutetaan esimerkiksi perheessä ja muissa yhteisöissä, kuten päivä-

kodissa opittuihin malleihin:   

Noora ja risut 

Noora työntää pihalla kelkkaa. Kädessään Nooralla on pihalta löydettyjä ri-

suja. 

Noora - tutkijalle: Tiiätkö, tällä voi sytyttää tulen ja heittää dinosau-

rusta tai lohikäärmettä! 

Laura tulee Nooran ja tutkijan lähelle: 

 Laura: Noora ei sais ottaa tuota (risua) ku se saattaa huitasta sillä 

naamaan. 

Noora jatkaa leikkiään. 

3.4 Kerronnallisen aineiston analyysi 

3.4.1 Kerronnallisen analyysin teoreettisia lähtökohtia 

Heikkinen (2010) jakaa Polkinghornen tavoin tutkimusaineiston käsittelytavan mukaan 

kerronnallisen analyysin kahteen kategoriaan. Narratiivien analyysissa tutkija kohdistaa 

huomionsa kertomusten luokitteluun esimerkiksi tapaustyyppien, kategorioiden tai metafo-
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rien avulla. Tällöin tutkija käyttää paradigmaattista tietämystään jäsentäessään aineistoa 

luokkiin loogis-tieteellisesti. Tälle on tyypillistä loogisesti rakentuva argumentaatio, ja 

käsitteiden sekä kategorioiden täsmällinen määrittely. (Heikkinen, 2010, 149-150.) Narra-

tiivien analyysissa tutkimusaineisto koostuu narratiiveista, kertomuksista, joita tutkija pyr-

kii luokittelemaan (Savin-Baden & Van Niekerk, 2007, 462). 

Narratiivisessa analyysissa taas tutkijan tarkoituksena on tuottaa uusia kertomuksia aineis-

tona olevien kertomusten perusteella. Tällöin tutkija ei pyri luokittelemaan tai erottelemaan 

aineistoaan, vaan tekemään siitä synteesin, uuden kertomuksen, jonka avulla tuo esille jo-

tain aineistosta nousevia keskeisiä teemoja tai asioita. Tutkija pyrkii kertomukseen perus-

tuvan ymmärryksen avulla luomaan johdonmukaisesti etenevän uuden kertomuksen. Tässä 

sovelletaan narratiivista tietämisen tapaa ja ajattelua, jolloin tavoitteena on synteesin teke-

minen ennemmin kuin luokkiin tai teemoihin erottelu. Tässä analyysitavassa lähestytään 

kaunokirjallisuuden ja tiedediskurssin rajapintoja. (Heikkinen, 2010, 149-150.)  

Polkinghorne (1995, 12, 21) kirjoittaa narratiivien analyysin etenevän kertomuksista ylei-

siin ja yhteisiin osatekijöihin, kun taas narratiivinen analyysi liikkuu osatekijöistä kohti 

kertomuksia. Vaikka kumpikin kerronnallisen tutkimuksen tapa käsittelee kertomuksia, 

niiden välillä on huomattava ero. Paradigmaattinen tapa lähestyy aineistoa eli kertomuksia 

niiden tiedon vuoksi, joista pyritään muodostamaan kategorioita. Narratiivista ajattelun 

tapaa mukaillen kertomuksista kerätään tapahtumia, kokemuksia ja toimintoja, joista pro-

sessoidaan uusia merkityksellisiä kertomuksia. 

Lasten hyvinvointia käsittelevässä tutkimuksessaan Puroila ym. (2012a, 349) lähestyivät 

päiväkodista keräämäänsä tutkimusaineistoaan narratiivisesti kolmen vaiheen kautta. En-

simmäisessä vaiheessa he analysoivat ja tulkitsivat aineistoaan käyttämällä temaattista nar-

ratiivien analyysia. He poimivat sieltä lasten hyvinvointia kuvaavia teemoja. Toisessa vai-

heessa he peilasivat löytämiään teemoja teoriatietoon lasten hyvinvoinnin teemoista. Kol-

manneksi he lukivat ja tulkitsivat tutkimusaineistoaan uudelleen ymmärtääkseen miten 

hyvinvoinnin teorian teemat ilmenevät lasten narratiiveissa. 

Tutkimuksessa olen soveltanut sekä narratiivien analyysia että narratiivista analyysia. Olen 

tehnyt saamastani tutkimusaineistosta narratiivien analyysin, jonka kautta voisimme saada 

välähdyksen lapsen maailmasta. Tämän analyysiprosessin kuvaan kappaleessa 3.3.2. Tut-

kimus kokonaisuudessaan nojaa narratiiviseen ajatteluun, kerronnallisuuden holistisuuteen. 

Arjen tilanteiden kautta olen myös luonut uuden kertomuksen, jossa lasten kerronta on 
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prosessin keskiössä. Tämä kertomus löytyy kappaleesta 5.1. Myös oma tutkijan kertomuk-

seni prosessini kulkee tutkimuksen mukana. 

3.4.2 Narratiivien analyysi tässä tutkimuksessa 

Tutkimusaineiston analysoinnin olen tehnyt Ahn ja Filipenkon (2007) mukaisen analyysi-

prosessin avulla. Narratiivisen aineiston temaattisessa analyysissa tutkijan fokus on siinä 

mitä sanotaan tai tehdään, ei niinkään siinä miten, kenelle tai miksi sanotaan. (Riessman, 

2008, 53).  Analyysi koostuu viidestä toisiaan täydentävästä vaiheesta. Luettuani aineistoa 

aluksi lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta, nousi sieltä vahvana teemana millä tavoin lap-

sen yhteisöön kuuluminen ilmenee arjen tilanteissa päiväkodissa. Lapsen yhteisöön kuu-

lumisen kerroksia ja tapoja olen hahmotellut teemojen kautta. Olen paradigmaattista ajatte-

lun tapaa käyttäen pyrkinyt luokittelemaan esiin nousseita näkökulmia. Prosessia ja sen 

vaiheita kuvantaa kuvio 2. Kuvion jälkeen tarkennan analyysini vaiheita siitä näkökulmas-

ta, että mitä missäkin vaiheessa olen konkreettisesti tehnyt.  
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yhteisössään voidaan yrittää tulkita. Narratiivien analyysin he jakavat viiteen eri vaihee-

seen, jotka näkyvät kuviossa 2.  

Analyysin ensimmäinen vaihe on aineiston lukeminen (Read). Sain tutkimusaineistoni 

ensin paperitulosteena, ja aineistoon perehtymisen aloitin huhtikuussa 2012. Olin juuri 

saanut kandidaatin tutkielmani valmiiksi, ja virittäydyin aineiston lukemiseen lasten hy-

vinvoinnin teoriat mielessäni. Aineiston käsittelyn helpottamiseksi jaoin aineistoni kol-

meen osaan. Aineisto I on kerätty pohjoissuomalaisessa päiväkodissa ajanjaksolla marras-

kuu 2009 – toukokuu 2010. Aineisto II on koottu toisessa pohjoissuomalaisessa päiväko-

dissa ajalla marraskuu 2009 – toukokuu 2010, ja aineistossa III jatkuu saman päiväkodin 

arjen havainnointi ajanjaksolla lokakuu 2010 – marraskuu 2010. Aineistossa III on mukana 

myös lapsiryhmän arjen havaintojen lisäksi enemmän yksittäisen lapsen havainnointia. 

Yhteensä neljän yksittäisen lapsen arkea tutkija on seurannut koko lapsen päiväkotipäivän 

ajan, ja koonnut näistä havainnoista päiväkirjaa.  

Päivähoidon maailma on minulle tuttua koulutusteni ja reilun kahdeksan vuoden työkoke-

muksen ansiosta, joten aineisto alkoi hyvin nopeaan elämään mielessäni. Päiväkodin tilan-

teiden seuraaminen ja niihin eläytyminen oli luontevaa. Aineiston lukemisen kautta muo-

dostin käsitystä ja kuvaa päiväkodista lasten kertomuksien kautta.  Ensimmäisen vaiheen 

tarkoituksena on saada kokonaisvaltainen ymmärrys lasten narratiiveista (Ahn & Filipen-

ko, 2007, 282).  

Toisessa vaiheessa aineiston tutkimista (interrogate) syvennetään. Tutkijan huomio tar-

kentuu siihen millaisia asioita lasten narratiiveista nousee esille. Tutkija ikään kuin muotoi-

lee kehyksiä kertomusten ympärille. Narratiivejä voidaan jakaa yksiköihin. (Ahn & Fili-

penko, 2007, 282.) Mietin mitä kertomukset ilmentävät minulle lapsen arjesta hyvinvoin-

nin käsitteen näkökulmasta. Aineistoon uppouduttuani ja sitä aikani luettuani, minulle nou-

si sieltä selkeänä teemana se, millä tavalla lasten arjessa, vuorovaikutustilanteissa ja toi-

minnoissa nousee esille lapsen yhteisöön kuuluminen. Hyvinvoinnin teorioiden mukaan 

(esim. Allardt, 1980) ihmisellä on tarve kuulua johonkin yhteisöön, olla osa jotakin ryh-

mää. Allardt (1980) kuvaa tätä loving-kategorialla hyvinvoinnin kolmiosaisessa jaottelus-

saan.  

”Aloin käsitellä kolmea aineistoa yhteisöön kuulumisen teeman mukaisesti. 

Nyt huomasin se, että kertomukset ovatkin ihan erilaisia luettavuudeltaan.  

Kaikki aineistot ovat tavallaan samanlaisia muodoltaan, ne ovat samaan tyy-
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liin kirjoitettua havainnointipäiväkirjaa päiväkodin arjesta kahdessa eri lapsi-

ryhmässä. Mietin, että miksi tämä toinen aineisto onkin ihan erilainen? Teks-

ti ja siinä olevat kuvaukset antavat arjesta yhtenäisemmän, eheämmän ja ko-

konaisvaltaisemman kuvan. Mitä tämä tarkoittaa, jään pohtimaan..”                           

 (Tutkimuspäiväkirja, 2.10.2012) 

 

Aineiston tutkimisen vaiheessa lukeminen synnytti myös muita pienempiä teemoja. Lasten 

kertomusten kautta nousi esille myös yhteisöstä poissulkemisen teema, jonka katsoin ole-

van yhteisöön kuulumisen vastakkainen elementti. Kuljetin tätä ajatusta hetken aikaa rin-

nalla, kunnes tuli aika kohdentaa ja tarkentaa tutkimukseni tehtävä. Tutkimukseni tehtä-

väksi muotoutui tarkastella lasten yhteisöön kuulumista arjen kertomusten kautta. Jätin 

tämän tutkimuksen ulkopuolelle yhteisöstä poissulkemisen.  

Kolmannessa vaiheessa analyysiprosessia tapahtuu teemoittelu (thematize), jossa narratii-

vejä jaetaan teeman mukaisesti (Ahn & Filipenko, 2007, 282). Tässä vaiheessa sain aineis-

ton myös sähköisenä versiona, ja aloitin analyysini seuraavan vaiheen. Poimin havainnoin-

tipäiväkirjoista erilliselle tiedostoille tässä vaiheessa kaikki arjen tilanteet, jotka kuvastavat 

lasten sosiaalisia suhteita päiväkodissa eli tilanteet, joissa jotain tapahtuu siellä olevien 

ihmisten kesken. Avainkäsitteeksi nousi yhteisöön kuuluminen, ja aineiston lukeminen 

kohdistui lasten kertomuksiin, joissa ilmiötä käsiteltiin.  

”Tässä vaiheessa valkeni, etten voi tulkita lasten sanomisia, vaan ne kertovat 

minulle jotain, ikään kuin välähdyksen lapsen arjesta. Kuinka erilaista lapsen 

kerronta onkaan! Samalla luin Elina Viljamaan (2012) väitöskirjaa, ja ym-

märsin kerronnallisuuden käsitteen kokonaisvaltaisuuden. Lukeminen jatkuu 

nyt teeman ympärillä, mutta analyysissa tuntuu olevan jotenkin ratkaiseva 

käänne meneillään. En oikein tiedä mihin tämä johtaa..”                                   

(Tutkimuspäiväkirja 8.12.2012.) 

Uuden lapsuuden tutkimuksen paradigmaan peilaten tarkastelin aineistoa myös siitä näkö-

kulmasta, että mitä se kertoo lapsen asemasta ja identiteetistä, millaisena lapsuus ja lapsi 

näyttäytyvät, millainen toimija lapsi päiväkodissa on. Tästä syntyi being – becoming –

alateema. Keräsin aineistosta erilliselle tiedostolle myös arjen kertomuksia, jotka kuvasta-

vat tätä problematiikkaa. Tarkastelin tätä teemaa Allardt (1980) hyvinvoinnin teorian being 

– kategoriaan peilaten. 
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Tutkimuksessani haastavimmaksi ja moniulotteisemmaksi vaiheeksi muodostui analyysin 

neljäs vaihe eli täsmentyminen (expand). Luin yhteisöön kuulumisen aineistoani yhä uu-

delleen. Mielessäni pohdin millaista on lapsen yhteisöön kuuluminen kertomusten kautta? 

Yhteisöön kuulumisen teema alkoi täsmentyä lapsen eri yhteisöjen kautta. Päiväkoti on 

tutkimukseni konteksti, mutta aineisto herätti kysymyksen. Mitä ovat ne lapsen yhteisöt, 

joihin hän kerronnassaan päiväkodissa viittaa?  

Ahn ja Filipenko (2007, 282) viittaavat narratiivien tarkentumisella siihen, että tutkija tun-

nistaa narratiivien välisiä yhteyksiä ja yhteydet linkittyvät takaisin teemoihin. Tässä vai-

heessa otin vielä käsittelyyn koko aineiston. Palasin lukemaan vielä koko aineistoa lapsen 

erilaisten yhteisöjen ja niihin kuulumisen näkökulmasta. Jaoin aineiston kolmeen eri tie-

dostoon lapsen yhteisöön kuulumisen kerroksien mukaan. Aineistosta nousivat esille per-

heen, päiväkodin ja yhteiskunnan kerrokset.  

Ajallisesti tämä vaihe kesti pisimpään, kirjallisuutta lukiessa ajatus harhaili, välillä oli vai-

kea nähdä työn ydintä. Analyysin vaiheet sekoittuivat välillä toisiinsa, ja joskus piti palata 

taaksepäin, jotta pystyi näkemään sen mikä on edessä. Lasten maailma heidän kertomusten 

ja arjen kuvausten kautta oli hyvin minulle kokonaisvaltainen kokemus, ja lasten kerronnan 

teorian ja aineiston välinen vuoropuhelu (kappaleet 3.2.2 ja 3.2.3) imaisi minut mukaansa. 

Tästä kokemuksesta kirjoitin päiväkirjaani näin: 

”Välillä pitää miettiä, että mitä minä olenkaan tutkimassa. Kirjallisuus vie 

mennessään ja vähän sivuraiteillekin, katse pitää kohdentaa nyt olennaiseen. 

Sen olennaisen löydän vain tutkimusaineistostani. Palaan aika ajoin koko ai-

neistoon, jotta minulle kirkastuu ja tarkentuu se, että mitä minä tutkin. Mitä 

lapsen kerronta kertoo minulle lapsen yhteisöön kuulumisesta ja kuulumat-

tomuudesta, päiväkodin arki kaikkine väreineen ja äänineen… ” 

(Tutkimuspäiväkirja, 12.2.2013.) 

Analyysiprosessin viidennessä vaiheessa (en halua kuitenkaan ajatella, että se olisi viimei-

nen) tapahtuu yhteenveto (summarize). Ahn ja Filipenko (2007, 282) toteavat, että lopuksi 

tässä vaiheessa kerrotaan se mitä lasten narratiiveistä on opittu. Yhteenvedossa kootaan se 

mitä lasten kerronnan tavat, teemat, alateemat, kysymykset ja käsitykset sekä niiden väliset 

yhteydet tuovat meille esille. Teemojen kautta voimme ymmärtää kuinka lapset rakentavat 

maailmaansa ja paikkaansa siellä.  
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Tutkimuksessani tarkastelen lapsen yhteisöön kuulumista ja sitä millä tavalla lapsi ilmaisee 

yhteisöön kuulumista kerronnassaan päiväkodissa. Yhteisöön kuulumista käsittelen yhtenä 

ihmisen hyvinvointiin kuuluvana osa-alueena. Hyvinvoinnin teorioista peilaan lasten yhtei-

söön kuulumista Allardtin (1980) hyvinvoinnin teoriaan. Kappaleessa 4 ovat nähtävissä 

lasten kertomusten kautta lapsen eri yhteisöt, joiden jäsen hän on ollessaan päiväkodissa. 

Tutkimuskysymykseeni millaista on lapsen yhteisöön kuuluminen hänen kertomuksis-

saan päiväkodissa –vastaaminen etenee kolmen yhteisön; perheen, päiväkodin ja yhteis-

kunnallisen kerroksen kautta, joiden jäsenenä lapsi kerrontansa mukaan on. Lasten kerto-

mukset keskustelevat tieteellisen teorian kanssa sitoen yhteen kosketuspintoja arjen ja teo-

rian välille.  On myös aika palata tarinaan Nanna haluaa kertoa (kappale 1.1), josta kaikki 

oikeastaan sai alkunsa. 
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4 ”Saanko minäkin tulla leikkimään?” – YHTEISÖÖN KUULUMINEN 

LAPSEN KERTOMUKSISSA PÄIVÄKODISSA 

4.1 Yhteisöön kuuluminen osana lapsen hyvinvointia 

Jo syntyessään lapsi on osa monenlaisia yhteisöjä. Yhteiskuntatieteellisen lapsuudentutki-

muksen mukaan lapset ymmärretään omaan elämää ja identiteettiään rakentaviksi aktiivi-

siksi toimijoiksi. Huomion kohteena ovat lasten sosiaaliset maailmat ja heidän suhteensa 

muihin ihmisiin. Sitä kautta pyritään tuomaan esille niitä tapoja, joilla lapsi on keskinäises-

sä vuorovaikutuksessaan muiden kanssa, rakentaa ja muokkaa omaa ja kanssatoimijoidensa 

elämää. (Lehtinen, 2001, 79-80.)  Lapset havainnoivat ympäristöään, yhteisöjä ja ihmisiä 

siellä: 

Uloslähtiessä 

Aikuiset kehottavat lapsia käymään pissalla ja alkamaan pukeutua ulos.  

 Riina: Minkä tähen täällä on niin vähän lapsia? 

 Aki: Ku kaikki melkein on vessassa. 

 Aikuinen: Joku on vappaalla ja joku sairaana. 

 Riina: Ja joku on jo haettu. 

 

Erik Allardtin hyvinvoinnin teoriaa pidetään yhtenä laajasti sovelletuista pohjoismaisen 

hyvinvoinnin teorioista, ja se antaa myös hedelmällisen perustan lasten hyvinvoinnin tut-

kimukselle (Puroila ym., 2012b, 347). Tämän tutkimuksen lähtökohdat ovat olleet lapsen 

hyvinvoinnin käsitteen moniulotteisuudessa, ja sieltä esille nousseessa kahdessa kategori-

assa loving ja being. Myös lapsen hyvinvoinnin teorioissa käsitellään lapsen näkökulman 

huomioon ottamista sekä yhteisöihin kuulumista osana lapsen hyvinvointia (Allardt, 1980.)  

Allardt (1980, 34-35) määritteli hyvinvoinnin koostuvan sekä elintasosta että elämänlaa-

dusta, joita voidaan jollakin tavalla mitata. Molempien tutkimisessa voidaan puhua onnen 

ja hyvinvoinnin objektiivisista ja subjektiivisista kriteereistä. Objektiivisilla kriteereillä 

havainnoidaan ihmisen ulkoisia olosuhteita ja ihmissuhteita. Subjektiivisilla kriteereillä 

kartoitetaan ihmisen asenteita ja tunteita sekä tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä. Yhteis-

kuntapoliittiselta kannalta ajateltuna on merkittävää havainnoida ihmisten hyvinvointia ja 

pyrkiä mittauksissa kuvaamaan ja tarkastelemaan ihmisten todellisia oloja ja käyttäytymis-

tä. 
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tegoria jakaantuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat perheyhteisyys,  ystävyyssuhteet ja 

paikallisyhteisyys.  Ihmisellä on tarve kuulua johonkin sosiaalisten suhteiden verkostoon, 

joissa ilmaistaan toisista välittämistä ja pitämistä. Näissä suhteissa ihminen saa osakseen 

rakkautta ja huolenpitoa ja toisaalta myös itse rakastaa ja osoittaa huolenpito muita koh-

taan. Suhteet ovat symmetrisiä. Yhteisyys nähdään tärkeänä resurssina, jonka avulla ihmi-

set voivat toteuttaa muita arvojaan. Hyvinvointiin liittyviä arvoja on hyvä tutkia myös suh-

teessa toisiinsa. Yhteisyyteen liittyvät arvot voivat toteutuakseen vaatia spontaaneja pro-

sesseja, kun taas elintasoon liittyvät arvot vaativat sosiaalista suunnittelua. (Allardt, 1980, 

43-45, 50; 1993, 91.) 

Suomalaiseen päiväkotikulttuuriin on juurtunut ryhmä-käsite. Käsitettä lähemmin tarkas-

teltuna lapsiryhmä viittaa myös yhteisöön ja siinä on yhteisöön kuuluvia ominaisuuksia. 

(Koivula, 2010, 17.)  Lapsiryhmän muodostama yhteisö on tämän tutkimuksen konteksti, 

ja tutkimuksessa on lähestytty lapsen kertomuksien avulla lapsen yhteisöön kuulumista. 

Being –kategoria nousee lähempään tarkasteluun kappaleessa 4.4. Allardt (1980, 46-47) 

kirjoittaa being-kategorian kuvastavan ihmisen tarvetta olla osa ympäröivää yhteiskuntaa 

ja tuntea kuuluvansa siihen. 

Yhteisön koko voi vaihdella muutamasta ihmisestä koko ihmiskuntaa käsittäväksi yhtei-

söksi, ja yhteisön jäsenet muokkaavat toiminnallaan yhteisöä.  Osallistuminen yhteisöjen 

toimintaan on sosiokulttuurisen oppimisen ydin. Oppiminen tapahtuu yhteisön sosiaalisesti 

jäsentyneiden käytäntöjen ja toimintojen osalliseksi tulemisen kautta; yksilö rakentaa iden-

titeettiään suhteessa yhteisöön. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2006, 12-13.)  

4.2 Lapsi kertoo perheen osaksi päiväkotiarkea 

Tönniesin teoriaa mukaillen Korhonen (2010, 66-67) kirjoittaa, että kotia voidaan pitää 

eräänlaisena elämän keskipisteenä (Gemeinschaft). Siellä ihmissuhteet rakentuvat tunne- ja 

kiintymyssuhteiksi, ja koti on sinällään tärkeä; sieltä lähdetään ja sinne palataan. Päiväkoti 

puolestaan on laajempi, yhteiskunnallinen kenttä (Gesellschaft), joka instituutiona toteuttaa 

tiettyjä päämääriä (varhaiskasvatuksen tavoitteet) ja jolla on välineellisiä tavoitteita (mah-

dollistaa vanhempien työssäkäynnin). Koti ja päiväkoti ovat lapsen kannalta erilaisia ko-

kemusmaailmoja, ja lapsihan on lopulta ainoa joka kulkee näiden kahden maailman välillä. 

Lapsen toiminta on kontekstisidonnaista ja on hyvä olla tietoinen näiden kahden maailman 

erilaisuudesta. Lapsen näkökulmasta ajateltuna perheiden ja päiväkodin välinen yhteistyö 
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ja kasvatuskumppanuus ovat avainasemassa näiden maailmojen kohtaamisessa ja lapsen 

kasvun tukemisessa.  

Palataan kertomukseen Nanna haluaa kertoa (kappale 1.1). Nanna kertoo tutkijalle, että 

hänestä on mukavaa, kun hänen äitinsä tulee päiväkotiin askartelemaan heidän kanssaan. 

Hän myös viittaa kotona olevaan peliin. Nanna on perheensä jäsen myös ollessaan päivä-

kodissa. Lapsen elämän yhteisöt jäsentyvät limittäin ja päällekkäin lapsen kerronnassa ja 

hänen kerronnassaan konteksti vaihtuu sujuvasti toiseksi. 

Perheyhteisyys – osa-alue tulee usein esille lapsen kerronnassa päiväkodissa: 

Piirustuspöytä, perheenjäsenet kerrotaan päiväkotiarkeen 

Tytöt juttelevat Turtleseista, Spidermaneista, Zorrosta ja Hello Kittystä. Sit-

ten puhe siirtyy perheeseen. 

 Anni: Tää on Topi. 

 Siiri: Kuka Topi on? 

 Anni: Se on mun iso veli. Mun iso veli on 8 ja pikkuveli 0. 

 Siiri: Ai jaa. 

 Anni: Niin koska se on koira ja sen nimi on Rollo. 

 Vuokko: Minun isoveljen nimi on Ville ja pikkuveljen Samu. 

Anni: Mulla tulee minun ja Topin kuva äitille ja iskälle. Minun iskän 

nimi on Tapio ja sitä voi sanoa Tapsaksi. Ja mun äitin nimi on Anu. Vuokko, 

eikö sun äitin nimi oo Jaana? 

Vuokko: On.  

Anni: Mun äiti on pankissa töissä ja iskä on Nokialla ja Topi on kou-

lussa. Me ei päästä siihen (XX?) kouluun, ku se menee siitä tieltä se raja. 

Mutta meillä on vielä mahdollisuus, jos me mennään urputtamaan rehtorille. 

Me voijaan urputtaa rehtorille! (valittavalla äänellä >) ’Miksei me päästä? 

Koska se on niin eppaa…’ 

Siiri: Minä teen tämän Karjasillan mummulle Helenalle. Toisen 

mummun nimi on Terttu. 

Anni-Vuokolle: Haluatko kuulla meidän vanhan koiran nimen? 

Vuokko: Joo. 

Anni: Se on Hessu. Se on kuollu. Ei oo yhtään kiva, ku joku kuolee. 

Ihan meinaa tulla itku.  
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Lasten perheet elävät mukana päiväkodin arjessa, kerronnassa vilahtelevat mukana sisa-

rukset, isovanhemmat, lemmikit ja perheen muut yhteisöt, kuten vanhempien työpaikat ja 

sisarusten koulut. Lasten kerronnassa viitataan usein perheenjäseniin ja heihin liittyviä 

asioita tuodaan esille. Lapsi on perheensä jäsen koko ajan riippumatta paikasta, jossa hän 

kulloinkin on. Yhteisöjen kautta lapsi peilaa omaa paikkaansa ja identiteettiään. Perheet 

leikeissä ja perhettä leikitään: 

Leikki alkaa, muotoutuu 

Aapolla ja Topiaksella on käynnistymässä leikki. Ilmeisesti Arttukin haluaisi 

tähän leikkiin. 

Aapo: Arttu tuu tänne! (Arttu menee) Anteeks vaan, mutta me voi-

jaan leikkiä sun kans vain jos sää leikit meijän leikkiä. 

 Arttu: No mitä me sitte leikitään? (Artulla pallo kädessä) 

 Topias: Mää mietin, mitä me voitas leikkiä. Ei ainakaan pollaria ja 

rollaria. 

 Arttu: No ei me sitä leikitä. 

Ellillä ei ole vielä tekemistä eikä kaveria. Hän menee em. poikien lähelle 

sohvalle. 

 Arttu: Haluaako Ellikin tulla? 

 Elli: Joo. 

 Arttu: Aapo on isä, Elli on äiti, minä oon koira ja Topias on isoveli. 

Tää koira aina rupeasi riehumaan tällä pallolla. 

Aapo menee patjalle rentoon asentoon, ottaa sarjakuvalehden käteensä. 

 Aapo: Tää isä ois kova lukemaan, ku meijänki isä on. 

 Arttu: Missä ne on töissä? 

 Topias: Ei tää isoveli oo töissä. 

 Arttu: Ei ookkaan, ku isot veljet on viiennellä luokalla. 

 Arttu-Aapolle: Etkö sää välitä tästä leikistä (Aapo katselee kirjaa)? 

 Aapo: Välitän, mutta tää tykkää lukea ku meijän isäki tykkää lukea. 

 

Lapselle on tärkeää saada kasvaa osaksi jotakin kokonaisuutta. Aluksi se on oma perhe, ja 

sitten iän myötä sosiaalinen verkosto laajenee. Oleellista on se, missä pieni lapsi elää ja 

kenen kanssa hän on tekemisissä päivittäisessä elämässään. (ks. Smidt, 2009, 44-45.) Van-

hemmat päättävät milloin lapsi siirtyy varhaiskasvatuksen piiriin. Lapsi hakee esimerkiksi 
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päiväkodin aikuisilta ja lapsilta samanlaista turvallisuuden tunnetta ja tunnesidettä kuin hän 

on perheessään kokenut. (Corsaro, 2005, 113.) 

Ilona ja Aatu, sisarukset 

Päiväpiiri on alkamassa. Lapset keräilevät tavaroitaan ja menevät pikkuhiljaa 

eseen lokeropaikoille. Lokerolle mennessään Ilona tulee Aatua vastaan ja ot-

taa häntä kiinni käsivarresta. 

 Aatu: Pidä vaan minusta kiinni. 

Ilona ottaa molemmin käsin Aatua kiinni, Aatu kietoo kädet Ilonan ympärille 

ja nostaa hänet ilmaan, vie eteiseen.  

 

Perheyhteisyys näkyy eri tasoilla päiväkodin arjessa. Myös oma sisarus voi olla päiväkodin 

samassa ryhmässä, jolloin lapset voivat jakaa päiväkodin kulttuurin yhdessä, kuten Ilona ja 

Aatu. Iltapäivisin usein lapsen kertomuksissa vilahtelevat jo kotiin lähteminen. Äitiä tai 

isää odotetaan:  

Milloin äiti tulee? 

Taina ottaa lokerostaan kolme leluhahmoaan, näyttää niitä Sakulle. Laulelee 

sitten itsekseen ”pää olkapää, polvet …”. Taina menee eteisen ikkunaan, kat-

soo ulos. 

 Taina: Millonhan meijän äiti tullee? 

 Saku: On ihan pilvistä. 

 Taina: Ei edes ehditä katsoa lasten ohjelmia. 

Taina juoksee sitten penkkiä pitkin, hypähtää alas, juoksee käytävällä. Me-

nee kohta lokeron eteen, laittaa kaikki kolme hahmoaan seisomaan penkille. 

4.3 Päiväkoti lapsen yhteisönä 

Aloitettuaan päivähoidon lapsen maailma laajenee huomattavasti, ja hän kohtaa haasteen 

löytää paikkansa toisten lasten ryhmässä. Leikeissä lapset saavat toisiltaan paljon; he kuu-

levat toisten ideoita, oppivat erilaisia näkökulmia sekä rooleja. (Davids, 2010, 61-62.) Päi-

väkodit muodostavat lasten vertaisyhteisön, jossa lapsi oppii mitä yhteisö merkitsee, kuin-

ka hän voi sen jäseneksi päästä ja millaisia haasteita yhteisöön kuulumiseen liittyy. Lapsel-

le tulee kokemus yhteisöön kuulumisen tunteesta, ja hänen vuorovaikutuksensa moninais-

tuu. Arjen tilanteissa rakennetaan suhteita, leikitään yhdessä ja rakennetaan yhteisöllisyyt-
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tä. (Ikonen, 2006, 149.) Lapsi solmii ystävyyssuhteita päiväkodissa, joihin Allardt (1980) 

viittaa loving –kategoriassaan.  

Kalland (2012) kirjoittaa lasten tarvitsevan aikuisten läsnäoloa, ohjausta ja tukea. Hän poh-

tii Kallialaa mukaillen, että lapsi voi olla samaan aikaan sekä vahva ja osaava että tarvitse-

va, haavoittuva ja kypsymätön. Vaikka 3-vuotias lapsi on keskimäärin 3-vuotias, hän voi 

välillä toimia kuin 4-vuotias ja toisaalta taas väsyneenä ja kiukkuisena hän voi olla kuin 2-

vuotias. Kasvattaja toimii tietoisesti tässä lähikehityksen vyöhykkeessä, joka sisältää lap-

sen kehityksen edellisen ja seuraavan vaiheen. (Kalland, 2012, 148, 152.) Tähän dyna-

miikkaan ja liikkeeseen, jotka kuvaavat lapsen persoonallisuuden kompleksisuutta, viittaa 

myös Smidt (2010, 11-12) kirjassaan. 

Alussa Nanna kertoo olevansa nyt ”kokopäivänen lapsi”, hän on osa päiväkoti ryhmän 

muodostamaa yhteisöä. Hän myös ilmaisee, että hän voi tehdä mukavia asioita päiväkodis-

sa ja siitä voin päätellä, että Nanna viihtyy päiväkodissa. Nanna palaa pöydän ääreen 

pelaamaan kaverinsa kanssa peliä. Arki ympärillä jatkuu.  

Haapaniemi (2011, 75-76, 81) toteaa yhteisöllisyyden todentuvan usealla eri tasolla. Yhtei-

söllisyys voidaan nähdä yleisenä arvona, mutta se ilmenee tavoitteiden, rakenteiden, ko-

kemuksen ja prosessien tasolla. Yhteisöllisyys arvona vaatii sen asettamista tavoitteiksi, 

jotka ohjaavat ihmisten toimintaa. Toteutuessaan yhteisöllisyys antaa jäsenelleen turvalli-

suuden ja osallisuuden tunteita sekä tunteen siitä, että he ovat merkityksellisiä ryhmälle.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on kirjattu, että varhaiskasvatuksen tavoitteena 

on edistää kokonaisvaltaisesti lasten hyvinvointia.  Lapsen suhteita muihin lapsiin pyritään 

vaalimaan, jotta hän tuntee kuuluvansa vertaisryhmään, samoin tärkeinä pidetään suhteita 

vanhempiin ja kasvattajiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, 15.) Kasvatus-

työssä kasvattajien tehtävänä nähdään lapsen kasvattaminen yhteisöllisyyteen, kuten esi- ja 

perusopetussuunnitelmiin on kirjattu. Pyrkiminen yhteisöllisyyteen ja hyvät yhteistyötaidot 

nähdään hyvän kansalaisen taitoina, joiden kautta yksilö kiinnittyy yhteiskuntaan. (Haapa-

niemi, 2011, 76.) 

Kuitenkin ristiriitana nähdään se, että lasten ja nuorten kohdalla sitoutuminen johonkin 

yhteisöön ei ole useinkaan vapaaehtoista eikä heitä nähdä täysivaltaisina jäseninä aikuisten 

muodostamissa yhteisöissä. Kasvattajien tehtäväksi jää saada jäsenet tuntemaan osallisuut-

ta ja halua sitoutua yhteisiin tavoitteisiin. Yhteisöllisten taitojen oppiminen ja omaksumi-
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nen voi tapahtua ympäristössä, joka yksilö pystyy hallitsemaan. Näin ollen yhteisöllisyyttä 

synnytetään pilkkomalla isoja ryhmiä pienemmiksi. Kokemus yhteisöllisyydestä syntyy 

helpommin, jos yksilö aidosti tuntee kuuluvansa ryhmään. (Haapaniemi, 2011, 76, 78.) 

Millaisena paikkana päiväkoti näyttäytyy yhteisöön kuulumisen näkökulmasta lapsen ker-

ronnassa? 

4.3.1 Päiväkoti lapsen vertaiskulttuurin paikkana 

Lasten vertaiskulttuurin luovat lapset tuottamalla yhteistä toimintaa, arvoja ja toiveita, joita 

he jakavat toistensa kanssa. Päiväkodissa lapset ovat vertaisryhmiensä (suurin piirtein sa-

man ikäisiä lapsia sisältävä ryhmä) jäseniä, ja he yhdessä tuottavat lasten vertaiskulttuuria. 

Lapsi osallistuu samanaikaisesti useisiin erilaisiin vertaiskulttuurin ryhmiin, kuten naapu-

rusto, harrastukset tai ystävät. Kuitenkaan lasten vertaiskulttuuri ei ole koskaan irrallinen 

tai erillinen aikuisten kulttuurista, lapset ovat aina myös osallisia aikuisten kulttuurissa. 

Lasten vertaiskulttuurit eivät ole suoria kopioita aikuisten kulttuureista, vaan lapset uudel-

leen tuottavat ja laajentavat vertaiskulttuuriaan. Vuorovaikutuksen kautta lapset tuovat 

vertaiskulttuuriaan esille ympärillään oleville aikuisille. (Corsaro, 2009, 301-302.)  

Vertaiskulttuurissa lapset ovat päähenkilöitä, ja toimintaa kuvailevat yhteiset rutiinit ja 

tavat toimia ja olla lapsia. Vertaiskulttuurit ovat julkisia, esittäviä ja yhteisesti jaettuja. 

(Corsaro, 2005, 110.) Päiväkodissa lapset elävät kahden kulttuurin risteyspaikassa; he ovat 

osa formaalia varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kulttuuria sekä omaa lasten vertaiskult-

tuuria. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta normittavat ja säätävät lait sekä asiakirjat, se on 

yhteiskunnallisesti säädeltyä toimintaa, jossa henkilökunnalla on tietty asema ja tehtävä. 

Lasten vertaiskulttuurissa tavat olla lapsia ja toimia lapsina voivat vaihdella siitä, miten ja 

mihin henkilökunta heitä ohjaa. Päiväkodin arjessa kulttuurit ovat päällekkäin ja limittäin, 

niiden erottaminen on hankalaa. (Hännikäinen, 2006, 130.) Päiväkodissa on paikkoja, joi-

hin lapsilla ei ole asiaa. Aikuisten ja lasten paikat ovat määriteltyjä ja lapset ovat hyvin 

tietoisia siitä, millaisia sääntöjä päiväkodissa on. Vertaiskulttuuri ja varhaiskasvatuskult-

tuuri kohtaavat arjen tilanteissa:  

Siivooja lukitaan siivouskomeroon 

Samassa kaksi siistijää tulee eteiseen, menee siivoushuoneeseen. Jaakko lait-

taa heidän jälkeensä siivoushuoneen oven kiinni, juoksee nauraen poispäin. 
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Topi jää ovelle. Ryhmän aikuinen tulee ja sanoo Topille, että lasten ei tarvit-

se mennä siivouskomeroon. Topi tulee pois ovelta hihitellen. 

 Topi: (Urholle ja Jaakolla): Siivoojat jää sinne ikiajoiksi! 

 

Corsaron (2005, 40-41) mukaan lapset eivät suoranaisesti ole vain osallisena aikuisten 

kulttuureissa, vaan he imevät sieltä vaikutteita ja luovat sitä kautta omia vertaiskulttuure-

jaan.  Lapset eivät vai omaksu aikuisten kulttuurien tapoja ja asioita, vaan he muokkaavat 

niitä omiin tarpeisiinsa. Hän näkee jatkuvan prosessin olevan kolmivaiheinen, jossa lasten 

luotua omia, yksilöllisiä vertaiskulttuureita, he myös muokkaavat aikuisten kulttuuria ja 

tulevat osaksi niitä.  

Lasten vertaiskulttuureita sävyttävät myös lasten media (elokuvat, pelit), lasten kirjallisuus 

ja myyttiset hahmot ja tarinat (kuten Hammaskeiju, Joulupukki) sekä niiden lisäksi myös 

lasten materiaalinen maailma (lelut, vaatteet) (Corsaro, 2005, 116, 125). Nostan esille tä-

män näkökulman siitä syystä, että aineistossa oli havaittavissa useita episodeja päiväkodis-

sa, joissa yhteisöön kuulumiseen liittyivät monella tavalla lasten omat, kotoaan tuomat 

lelunsa.  

Leikki käynnistyy 

Ennen Lauria päiväkotiin on tullut jo mm. Valtteri. Valtterilla on mukanaan 

päiväkodissa omia leluja: leluhahmoja, joita lapset kutsuvat "hirofaktoreik-

si".  

 Valtteri-Lauri: Lauri, katopa, mikä mulla on mukana! 

Valtteri näyttää Laurille hirofaktoreitaan, Lauri alkaa käännellä niitä ja pur-

kaa yhtä hahmoa osiin. 

 Opiskelija-Lauri: Onko Laurilla hirofaktoreita? 

 Lauri: On, mulla on kaks.  

Valtterin ja Lauri  leikki käynnistyy. Pojat lennättävät hahmojaan ympäri 

huonetta. Laurilla on kädessään kaksi hahmoa, Valtterilla yksi. 

 Valtteri: Onko sulla tämmönen (viittaa leluhahmoon)? 

 Lauri: Mulla on sen valinen, mutta se on pahis. 

Pojat lennättävät hahmojaan ympäri huonetta ja suhisevat samalla "Tshh, 

tshh, tshh." Matti tulee päiväkotiin ja liittyy poikien leikkiin. Matille anne-

taan yksi hahmoista. Näin jokaisella pojalla on yksi hahmo.  
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Aamupala on alkamassa. Aikuinen kysyy, ketkä lapsista ovat syöneet aamu-

palan kotona. Lauri on jo syönyt kotona, Matti ja Valtteri menevät syömään. 

Lauri menee sohvalle odottamaan, istuskelee ja kääntelee hahmoaan.  

 

Ikonen (2006, 151) kirjoittaa, että yhteisöön kuulumista voidaan tehdä näkyväksi ulkoisilla 

tunnusmerkeillä, kuten leluilla tai tietyillä rutiineilla. Keskeistä lasten toiminnalle on halu 

kuulua yhteen, ja esine saattaa helpottaa yhteisöön pääsyä. Yhteisöön kuulumista voi vah-

vistaa mieltymys tietynlaiseen leikkitoimintaan, kuten tiettyyn leikkiin. Tutkimuksessani 

lasten kerronnassa vilahtelivat tietyt lelut ja niihin liittyvät leikit, joihin toisia lapsia pyy-

dettiin mukaan. 

 

Heikki odottaa Jannea 

Heikki sanoo aikuiselle, että hänellä ei oo kaveria. Aikuinen sanoo, että Jan-

ne tulee kohta. Tuonne taisi Jannen auto jo tulla! Heikki tulee minun luokse-

ni ja esittelee pientä leluhahmoa (siivellinen olento). 

 Tutkija: Mikä se on? 

Heikki: Miika anto mulle tämän XXX (en saa nimestä selvää). Ku 

Janne tulee päiväkotiin, niin minä näytän Jannelle tätä. Janne kysyy, että on-

ko tämä minun ja minä sanon, että Miika anto tämän mulle! 

 

Ystävyyssuhteet ovat osa lapsen hyvinvointia. Ystävä ovat lapselle tärkeitä päiväkodissa. 

Parasta ystävää odotetaan, aamulla kysellään onko lapsi tullut paikalle. Yhteisiä leikkejä 

suunnitellaan, arkea päiväkodissa koetaan ja rakennetaan yhdessä. Päiväkodin ystävyys-

suhteet ovat monitasoisia. Lapset voivat olla ystäviä vapaa-ajallaankin tai lapsi saattaa aja-

tella ystäväkseen juuri sen hetkisen leikkikaverinsa. Ystäviä voi olla paljon tai joku saattaa 

tuntea, että hänellä on vain yksi ystävä päiväkodissa. Ystävyyssuhteiden kautta lapselle 

tule tunne keskinäisestä yhteenkuuluvuudesta ja sitä kautta myös tunne ryhmän jäsenyy-

destä. (Ikonen, 2006, 153.) 

Singer ja De Haan (2011, 88) kirjoittavat, että lapsen astuttua päivähoidon maailmaan ko-

din ulkopuolelle heidän ystävyyssuhteensa kehittyvät; opetellaan ristiriitojen selvittämistä 

ja uusia toimintatapoja.  He alkavat tuntea kuuluvansa ryhmään. Kuitenkin lapsi tarvitsee 

vanhempien ja kasvattajien tukea tunteakseen olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi muiden 

ympärillä. 
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Varhainen aamu, kaveriasioita järjestellään jo aamulla iltaa varten 

Päiväkotiin on tullut muutamia lapsia. Valtterin äiti tuo Valtteria päiväkotiin 

(tulee ryhmätilan ovelle seisomaan). Akseli menee hänen luokseen: 

 Akseli: Saako Valtteri tulla tänä iltana meille? Mirokin tulee.  

 Äiti: Saa. Vai voiko teille tulla kovin montaa? 

 Akseli: Voi, äiti on luvannut. 

 Äiti: No sitten. 

 

Pienten lasten lapsiyhteisössä taataan lapselle turvallinen ympäristö, jossa hän saa tarvit-

semaansa huolenpitoa ja hoivaa. Lapset luovat yhteisöissään omaa kulttuuriaan, ja toisaalta 

omaksuvat vallalla olevan kulttuurin perinteineen. Jokainen yhteisö kasvattaa ja ohjaa jä-

seniään. Lapset saavat vuorovaikutuksen kautta vaikutteita toisilta, niin lapsilta kuin aikui-

silta. (Korhonen, 2010, 9.) 

4.3.2 Lapsen tavat ilmaista yhteenkuuluvuutta  

Hännikäinen (2006, 126-127, 129) näkee yhteenkuuluvuuden (togetherness) olevan kollek-

tiivinen tunne, joka ilmenee ryhmässä vallitsevassa tunnelmassa, ryhmän yhteisessä toi-

minnassa ja vuorovaikutuksessa. Ryhmän jäsenillä on kokemus siitä, että he muodostavat 

yhteisen ryhmän. Yhteisöllisyys edellyttää jonkinlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hän 

nostaa esille myös ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteen olevan tärkeänä kontekstina lapsel-

le mielekkäälle oppimiselle. Lapsen oppimista voi lujittaa yhteenkuuluvuuden tunne yhtei-

söissä. Päiväkodissa yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan pitää edellytyksenä pienten las-

ten sosiaaliselle oppimiselle ja yhteistoiminnan kehittymiselle. 

Millä tavoin yhteenkuuluvuutta ilmaistiin? 

Lähestyin lapsen yhteenkuuluvuuden ilmaisuja lapsen kerronnan kautta erilaisissa arjen 

tilanteissa. Vertaiskulttuurissa yhteenkuuluvuuden tunnetta lapset rakentavat esimerkiksi 

leikkien ja pelien sekä yhteistoiminnan avulla (Hännikäinen, 2006, 131).  

Leikki käynnistyy 

Paavo: Mitä tehhään? Rakennetaan legoilla! 

 Allu: Ei. 

 Paavo: Rakennetaan näillä? 

 Muut: Joo. 
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 Paavo: Haetaan tikrut. 

Muut hakevat hahmoja eteisestä. 

 Paavo: Joo mutta mulle lisää. 

 Juuso: Mihin me näitä tarvitaan? 

 Paavo: Rakennetaan niille autovankila. 

Pekka alkaa rakentaa muiden kanssa puupalikoista ”vankilaa”. Yksi lapsista 

alkaa hyräillä ”Mm-Mm-Mm-Mm-Mmmmm”. Muut matkivat. 

 Paavo: Apina ja gorilla, kävelivät torilla. Apina se pieraisi, gorilla se 

nielaisi. 

Palikoista muodostuu laatikko. 

 Allu: Kukaan ei tiiä, mitä täällä on sisällä. 

 Paavo: Niin paitsi me. 

 

Koivula (2010, 25) viittaa Hännikäisen tutkimuksiin, joiden mukaan lapset rakensivat yh-

teenkuuluvuuttaan myös fyysisen läheisyyden ja verbaalisen hulluttelun avulla. Yhteistä 

hulluttelua ja sanoilla leikittelyä (kuten Apina ja gorilla, kävelivät torilla. Apina se pierai-

si, gorilla se nielaisi.) esiintyi päiväkodin arjessa paljon. Hulluttelua tehtiin juuri toisten 

lasten kanssa. Myös fyysistä kontaktia otettiin toisiin lapsiin, ja tällä ilmennettiin yhteen-

kuuluvuutta, kuten poikien kerronnasta käy ilmi: 

Halihemmot 

Sami on yksinään leikkimässä eteisessä. Niko, Matias ja Kalle ryntäävät 

eteiseen, pitävät käsiä toistensa ympärillä. Leevi noteeraa poikien tulon, kat-

sahtaa poikien riehumista hymyillen. Jatkaa kuitenkin omaa leikkiään. 

 Niko: Läjässä halihemmot. 

 Sami: Pussaus. 

Niko tulee kohti Samia kädet levällään. 

 Niko: Halihemmo. 

 Sami: Ala. Tee olalle. 

Niko menee ryhmätilaan, Sami palaa hirofaktoreidensa pariin. Hetken päästä 

hän menee myös ryhmätilaan. Ryhmätilassa Niko ja Kalle juoksentelevat, 

huoneessa on aikamoinen meteli. Sami leikkii huoneen penkillä hirofakto-

reilla. 
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Yhteenkuuluvuutta lapset ilmaisevat myös viittaamalla keskinäiseen ystävyyteen ja saman-

laisuuteen sekä yhteisiin kokemuksiin ja auttamalla toinen toisiaan (Hännikäinen, 2006, 

131, 142), kuten tässä seuraavassa keskustelussa: 

Piirustuspöytä, hyviä kavereita 

Sanni ja Laura istuvat piirustuspöydässä kulmittain toisiinsa. 

Sanni-Lauralle: Eikö ookki hyvä, ku me istutaan vierekkäin ku me ollaan 

kavereita. 

 Laura: Ja me asutaan vierekkäin. 

 Sanni: Ja käydään samoilla tanssitunneilla. 

 Laura: Ja meillä on synttäritki samana päivänä! 

 Tutkija: Onko teillä synttäritki samana päivänä? 

Sitten tytöt kertovat siitä, miten he menivät samaan aikaan pyytämään toisi-

aan synttäreille.  

Sanni: Minä menin Lauran kotiin, niin se oli menny minun kotiin. 

Me mentiin eri reittiä! 

 Laura: Valmista (vie paperin reppuunsa). 

Laura hakee kaapista uuden paperin ja alkaa piirtää tyttöä. 

 Tutkija: Kukas siitä tulee? 

 Laura: Minä. […] Hei Sanni, haluatko, että minä otan teille paperia. 

Laura menee kaapille ja hakee Sannillekin paperia. 

 Sanni-Lauralle: Ootathan sitten mua ku minä piirrän tämän. 

 Laura: Mun pitää vielä värittää tämä. 

Hännikäinen (2006, 137) toteaa, että ystävyyteen liittyy yhteenkuuluvuuden tunteita, mutta 

toisaalta yhteenkuuluvuutta voi tuntea ilman ystävyyden tunnetta. Käsitteillä on kuitenkin 

teoreettisia ja empiirisiä yhtymäkohtia.  

Päiväkodissa myös aikuisten ohjaama pedagoginen toiminta sisältää strategioita, joilla las-

ten yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan vahvistaa. Päiväkotiryhmissä yleensä sovitaan 

yhteisistä säännöistä, ”meidän ryhmän säännöt” laaditaan, nimetään pienryhmiä ja lapsia 

voidaan nimittää yhteisellä nimellä, vaikka Mustikat tai eskarit. Ohjatuilla tuokioilla laule-

taan ja loruillaan ystävyysaiheesta ja kokoonnutaan ryhmän omiin tapaamisiin, kuten aa-

mu- , lounas- ja päiväpiiriin. Yhteenkuuluvuutta lisätään myös sillä, että ryhmän jäsenille 



53 
 

 

annetaan mahdollisuus kokemusten ja ajatusten jakamiseen toisten kanssa. (Hännikäinen, 

2006, 131.)   

Tutkimuksessani kahdessa päiväkodissa pidettiin päivittäin tällaisia piirejä eri aikaan päi-

västä, joilla oli aikuisen ohjaamaa ohjelmaa ja myös lapset saivat kertoa omia asioitaan 

koko ryhmälle. Toisessa päiväkodissa lapset olivat jakautuneet pienryhmiin omahoitajan 

mukaan, ja pienryhmän lapset esimerkiksi ruokailivat aina yhdessä.  

Yhteenkuuluvuutta voidaan päiväkodissa tuntea oman ryhmän lisäksi myös koko yksikön 

tasolla. Koko talon lapset voivat kokoontua juhliin tai tapaamisiin yhdessä. Yleisemmin 

lapset tapasivat muiden ryhmien lapsia ulkoilulla. Hännikäinen (2006, 135) näkee ulkoilun 

osana formaalia varhaiskasvatuksen kulttuuria, mutta se on kuitenkin muodostunut myös 

tärkeäksi lasten vertaiskulttuurin alueeksi.  

4.4 Lapsi yhteiskunnan jäsenenä 

Kuten Nanna kertoo, että äidin mentyä töihin hän viettää nyt pidempiä aikoja päiväkodis-

sa. Lapset eivät ole ulkopuolisia perheen ja sitä kautta yhteiskunnan asioista, vaan ne kos-

kettavat heitä yhtä lailla kuin aikuisiakin. Nannan kertomuksessa hän kuuluu moneen yh-

teisöön samanaikaisesti. Hän on toimija perheessään, päiväkodissa ja yhteiskunnassa. 

Yhteiskunnan kulttuuri ylläpitää omanlaisia normeja, arvoja käsityksiä. Lapset ovat osa 

sitä yhteiskuntaa, eivätkä elä vain heitä varten rakennetuissa mikromaailmoissa. (Lehtinen 

(2000, 18.) Allardt (1980) viittaa hyvinvoinnin teoriansa loving –kategoriassa paikallisyh-

teisyyteen. Corsaro (2005, 17) kirjoittaa, että konstruktivistista lähestymistapaa lapsen ke-

hitykseen soveltaneet Jean Piaget ja Lev Vygostky ovat saaneet teorioilleen uusia näkö-

kulmia tutkimuksissa, joissa keskiöön ovat nousseet lapsen toimijuus ja lasten keskinäinen 

vuorovaikutus. Lasten päiväkoti arjen kertomuksissa käsitellään ajankohtaisia, yhteiskun-

nallisia asioita. Lapset kuulevat ja näkevät ympäristössään asioita, jotka heitä koskettavat. 

Lapsen kerronnassa on yhteiskunnallinen ulottuvuus:  

Aamu, paha asia 

Istun pöydässä, jossa Viivi ja Senni pelaavat peliä. Molemmilla on tikku, 

jonka päässä on magneetti. He kilpailevat siitä, kumpa saa magneettitikul-

laan pyydystettyä pyöreän magneettikiekon. Toisen saatua kiekon, toinen 
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yrittää ryöstää sitä omalla kepillään. Sennin viereen hivuttautuu Suvi. Hän 

kuiskaa Sennin korvaan: 

Suvi: Minä näin eilen telkkarista, että kaikille lapsille annetaan si-

kainfluenssarokotus. Siinä oli semmosta valkosta verta! 

Senni ei juurikaan noteeraa Suvin asiaa. Tässä vaiheessa siirryn toiseen pöy-

tään, jossa Atte, Nestori ja Maria ovat piirtelemässä. Suvi tulee pöydän luok-

se Aten viereen.  

Suvi (kuiskaa Atelle): Mulla on semmonen paha asia. Minä näin ei-

len telkkarista, että kaikille lapsille annetaan sikainfluenssarokotus. 

Atte: Ei kai tuo ole paha asia. Ei se käy yhtään tai nipistää vain vähä-

sen.  

Suvi lähtee pöydän äärestä pois. Atte jatkaa piirtelyä. 

 

Alanen ja Bardy (1990, 11) toteavat, että aiemmin lasten ei ajateltu vielä olevan osa suurta 

yhteiskuntaa. Lapsi ja lapsuus ovat olleet marginaalisia ilmiöitä yhteiskuntatieteissä. Las-

ten nähtiin liikkuvan omissa mikromaailmoissaan kodin, päivähoidon ja koulun ympäris-

töissä. Näissä ympäristöissään ja tiloissaan lapset kehittyvät ja oppivat niitä taitoja ja tieto-

ja, joita he tarvitsevat myöhemmin siirtyessään yhteiskuntaan. Aikuisten huomio kiinnittyi 

tähän kehitysprosessiin sekä siihen, miten järjestää ja ohjata lasten kulkua yhteiskuntaan. 

Arjen kertomuksissa päiväkodissa lapset ovat osa ympäröivää yhteiskuntaa, he tekevät 

tarkkoja havaintoja asioista. Kuten tämänkin tutkimuksen aineistosta käy hyvin ilmi se 

seikka, että lasten ympäristöt eivät koostu vain lapsen sillä hetkellä kokemasta ja havait-

semasta ympäristöstä. Lapsi jatkuvasti muokkaa ympäristöjä ja käsityksiään niistä sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Raittila, 2006, 249), kuten Elisa tässä tutkijan 

kanssa:  

 

Elisan aatoksia 

Elisa haluaa piirtää senkin jälkeen, kun hän on piirtänyt kansion kansikuvan. 

Hän alkaa piirtää Hello Kitty –kuvaa ja puhelee innokkaasti minulle piirtä-

misen lomassa. 

 Elisa: Maapallo pyörii, kun me kävellään. 

 Tutkija: Mistä sinä tiedät? 

Elisa: Äiti on kertonu. […] Mää tiiän, että maapallo ei ikinä lopu. 

Alkaako se valtameri Turkista? Mää oon käyny Turkissa ja mää näin, että 



55 
 

 

siellä rannasta alko meri. Mää olin bikinit päällä, mutta en halunnu mennä 

uimaan. 

Tutkija: Mikset halunnu? 

Elisa: En halunnu. Mää olin vaan hiekalla bikinit päällä. 

 

Uusi lapsuudentutkimus pyrkii tekemään lapsen ja lapsuuden näkyväksi. Huomiota kiinni-

tetään lapseen yhteiskunnallisena subjektina. Lapset rakentavat ja määrittävät omaa ympä-

ristöään ja yhteiskuntaa sekä sosiaalista elämäänsä aktiivisesti omissa ympäristöissään. 

(Eskelinen & Kinnunen, 2001, 14-15.) Lapsia ja lapsuutta ei ole juurikaan käsitelty yhteis-

kunnallisena ilmiönä sosiologisessa tutkimusperinteessä. Tutkimus on ollut aikuislähtöistä, 

ja useimmiten lasten huoltajilta tai instituutioilta (mm. koulu, päiväkoti) koottua tietoa on 

käytetty edustamaan lapsia ja lapsuutta. Lapset on määritelty hyvinvointivaltion jäseninä 

aikuisten näkemysten ja tapojen kautta. On unohdettu se, että lapset ovat aktiivisia toimi-

joita, subjekteja ja näin ollen myös yhteiskunnan tärkeitä jäseniä. (Kiili, 1998, 10-12.)  

4.4.1 Lapset olevina vai tulevina? 

Pikkulapsiin liittyvät tieteelliset käsitykset muuttuneet ratkaisevasti 1970-luvulta eteen-

päin. Uusien laitteiden ja menetelmien kehittymisen myötä sikiö- ja vauvatutkimus on tuo-

nut esiin osaavan ja aktiivisen lapsen, jolla on merkityksellisiä kokemuksia, tunteita ja aja-

tuksia. Nykytutkimuksen valossa tiedetään, että lapset ovat taitavia havainnoimaan, koke-

maan ja oppimaan. Tutkimuksessa tämä näkökulmamuutos tarkentui siinä, että lasta ei 

enää nähty ”ei vielä valmiina ” ihmisen alkuna, vaan jo valmiina aktiivisena ja ajatteleva 

yhteisönsä toimijana. (Karlsson, 2012, 31.) Lapsi toimii hyvin luontevasti ryhmässään, 

ottaa osaa ja päättää asioista, kuten Viljami seuraavassa tilanteessa: 

Tutkija esittelee itsensä lapsiryhmälle. Hän kertoo olevansa ryhmässä sitä 

varten, että katselee ja kuuntelee, millaista päiväkodissa on, jos lapset lupaa-

vat.   

Tähän Viljami kommentoi: ”Luvataan!”, katsoo sitten ympärilleen toisia lap-

sia ja kysyy: ”Ketkä kaikki lupaavat?” 

 

Kronqvist ja Kumpulainen (2011, 15-16, 25) kirjoittavat, että lasta tarkasteltaessa näkö-

kulma voi olla kahdenlainen. Lasta voidaan ajatella aikuisten toimenpiteiden kohteena tai 

aktiivisena toimijana. Postmoderni käsitys lapsuudesta korostaa sitä, että lapsuus rakentuu 
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sosiaalisesti perheessä ja lapsen yhteisöissä, joissa lapsi on oman identiteettinsä ja kulttuu-

rinsa aktiivinen rakentaja. Postmoderni lapsuuden käsitys pitää sisällään myös näkemyksen 

siitä, että varhaiskasvatus rakentuu sosiaalisesti ja kulttuurisesti. Sosiokulttuurisen teorian 

lähtökohtana ovat oppimisen sosiaaliset ja kulttuurisidonnaiset piirteet. Lapsi kasvaa op-

pimisensa myötä osaksi kulttuuria. 

Yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa lapsia ja lapsuutta leimaa sosialisaation peruskä-

site. Sosialisaatioajattelun mukaan lapsi nähdään tulevana aikuisena; lapsuus on oppimisen 

avulla tapahtuvaa valmistautumista aikuisuuteen ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen siellä. 

Tällä tavalla ajateltuna lapset ovat enemmänkin becomings kuin beings. (Alanen, 2009, 

17.) Päiväkodin piirihetkellä Tiina menee piiloon eikä suostu tulemaan sieltä esiin: 

Päiväpiirillä 

Osa lapsista istuu omilla paikoillaan penkeillä. Aikuinen kehottaa loppuja 

lapsia menemään paikoilleen. Tiina piileskelee pianon ja hyllykön välillä. 

 Aikuinen: Senni ja Tiina kans istumaan. 

 Toinen aikuinen: Tiina nyt loppuu leikit. 

Tiina on edelleen pianon ja hyllyn välissä piilossa. Aikuinen huomauttaa 

monille lapsille heidän paikastaan. Miron ja Senjan välillä tapahtuu konflikti, 

jota selvitellään tovin aikaa. Tiina on edelleen pianon ja hyllykön välissä. 

 Aikuinen: Ja Tiina tullee vielä sieltä. 

 Lapsi: Ei se tuu. 

Aikuinen: Meinaako se Tiina ensi vuonna koulussakin, kun opettaja 

kyssyy että kenen kaveriksi haluais tai jottain, niin meinaako se Tiina kou-

lussa alakaa opettajalle kiukuttelemaan, että empä minä jaksakaan tulla 

tuonne toiselle tunnille, ku mää oon jo ollu yhellä tunnilla, niin määpä oon 

päättäny, että en mää jaksa tulla toiselle tunnille. Tiina! [<tiukalla äänensä-

vyllä] Meinaatko, että sillai voi koulussa tehä? Koska koulu on tulossa sulla 

aika pian jo. [epäselvää] 

Lapsi: Kyllä se on, se piirtää jotaki… 

Aikuinen: Nyt pitää meijän, antakaapa Tiinan olla siellä. Mutta nyt 

pitää Tiinan tuossa asiassa alkaa ittiänsä niinkö, itellensä tekemään semmo-

nen oma sääntö. Anna Miksu olla, ku minä sannoin, että annetaan sen nyt ol-

la siellä, mutta me puhutaan Tiinan kanssa tästä asiasta. Se ei voi tuolla ta-

valla ennää toimia. 
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Päiväkodin arjessa ilmenee tilanteita, joissa lasta ajatellaan ja puhutellaan tulevana koulu-

laisena, nähdään ikään kuin ei vielä valmiina kansalaisena. Tiina kohdataan tilanteessa 

keskeneräisenä ja hänen käyttäytymistään verrataan tulevaan, siihen miten koululaisen 

tulee osata olla. Lapsuudentutkimuksessa käytetään kahtiajakoa sen mukaan millaisena 

lapset nähdään; ajatellaanko lapset olevina (being) vai tulevina (becoming). Lapset ovat 

sinällään itsearvoisia yksilöitä, eikä lapsuutta ei ajatella vain aikuiseksi tulemisen prosessi-

na. Lapsuudentutkimuksessa on tärkeää myös tarkastella aikuisen roolia, ja sitä millaisessa 

suhteissa ja verkostoissa tutkimuksen kohde eli lapsi on. (Vanderbeck, 2010, 39-40.)  

Kuitenkin käsitteet subjektius ja toimijuus ovat olemukseltaan dynaamisia. Lapsi ja aikui-

nenkin ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, ja näin osa sosiaalista 

ja kulttuurista ympäristöään. Lapsi voi olla tämän hetken toimiva subjekti (being) ja sa-

manaikaisesti muuttuva toimija (becoming), koska nämä ominaisuudet ovat yhteisöllisiä 

suhteita, jotka syntyvät kontektisidonnaisessa vuorovaikutuksessa. (Karlsson, 2012, 22-

23.) Annan kerronnasta ilmenee käsitteiden dynaamisuus, hän on sekä oleva että tuleva, 

tässä hetkessä ja isona: 

Annan baletti 

Lapsia on leikkimässä nukkarissa. Istun tuolilla. Anna rimpuilee nurkassa 

olevan nojatuolin kaiteella, hypähtää siitä alas. 

Anna: Kato mua. Tämmönen temppu. 

Anna riisuu sitten tossunsa, alkaa liikehtiä. Nostaa yhtä jalkaa ylös, levittää 

kätensä. Liikehtii, vaihtelee asentoja, nousee yhden jalan varpaille, pyörähtää 

ympäri. Näen, että kyseessä on baletti. Jonkin aikaa liikehdittyään Anna lo-

pettaa, laittaa tossut takaisin jalkaansa. 

Tutkija: Käytkö sinä baletissa? 

Anna: Käyn sitte isona. Minä osaan käyttäytyä hyvin minun 

baletissa. 

4.4.2 Lapset toimijoina 

Tutkimuksissa, joissa kohteena ovat lapset ja lasten muodostamat ryhmät sekä näiden toi-

minta ja vuorovaikutussuhteet, keskeiseksi käsitteeksi Alanen (2009, 23) nostaa lapsen 

toimijuuden. Perinteisesti lapsia koskevaa tietoa on kysytty aikuisilta, mutta nykyään aja-



58 
 

tellaan myös lapsella olevan oikeus osallistua heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja 

päätöksentekoon. (Kronqvist & Kumpulainen, 2011, 44.)  

Dialogissa tutkijan kanssa Nanna kertoo, että hän saa itse valita meneekö hän askartele-

maan päiväkodissa vai ei. Hän korostaa, että hän saa mennä, jos hän itse haluaa. Nanna 

ilmaisee olevansa aktiivinen toimija, joka voi tehdä päätöksiä suhteessa omaan toimin-

taansa päiväkodissa.  

Allardtin hyvinvoinnin teorian mukaan being – kategoria eli itsensä toteuttaminen on hy-

vinvoinnin tärkeä osa. Se on hyvinvoinnin ulottuvuutena hyvin laaja ja vaikeasti mitatta-

vissa oleva. Being –kategoria kuvastaa ihmisen tarvetta kuulua yhteiskuntaa ja olla osa 

sitä. Itsensä toteuttamisen kategoria jaetaan neljään eri osatekijään, jotka ovat 1) yksilöä 

pidetään persoonana, 2) yksilö saa osakseen arvonantoa, 3) yksilöllä on mahdollisuuksia 

vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin sekä 4) yksilöllä on mahdollisuuksia poliittiseen 

osallistumiseen. (Allardt, 1980, 46-47; 1993, 91.) 

Lapsitutkimukseen toimijuus-käsite on tullut varsinkin yhteiskuntatieteiden puolelta. Toi-

mijuudella tarkoitetaan, että lapset ovat itsenäisiä ja aktiivisia toimijoita omassa lähiympä-

ristössään. Lapset eivät ole ainoastaan heihin kohdistuvien toimenpiteiden tai kasvatuksen 

kohteita, vaan myös kansalaisia, joiden mielipiteitä tulee kuulla. Aktiivisen toimijuuden 

avulla lapsi kokee, että häntä arvostetaan ja juuri hänen kokemuksillaan ja tunteillaan on 

merkitystä. Toimijuus myös haastaa lapsen kyseenalaistamaan ja luomaan uusia ratkaisuja 

erilaisissa tilanteissa. (Kronqvist & Kumpulainen, 2011, 44-45.) Päiväkodissa lapset pää-

sevät aikuisten apulaisiksi ruuan esille laitossa ja valmisteluissa:  

Apulaisena 

 Niilo: Jippii, hauskaa! (päästä apulaiseksi) 

Niilo alkaa hyppiä. 

 Aikuinen: Ruukaako apulaiset pomppia? 

 Niilo: Shh, shh. Minä olen sihisevä käärme. 

Aikuinen antaa pojille tipat käteen, pojat alkavat viedä laseja pöytiin.  Niilo 

katsoo erilaista maitopurkkia. 

 Niilo: Onko tuo Mariannelle? 

 Aikuinen: On. 

Toinen aikuinen tulee huoneeseen. 

 Aikuinen-Niilo: Sinäkö pääsit apulaiseksi? 
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Niilo: Niin, minä oon ilonen ku minä pääsin apulaiseksi Samun kans-

sa. Minä oon ennen ollu Laurin kanssa. 

 Niilo-Aikuinen: Selvä, sitten viedään ruuat. Mitäs siellä on? 

Niilo ja Samu vievät ruokalautaset pöytiin. 

 Niilo: Hei haarukat tänne. 

Aikuinen: Laitetaan ensin nämä, sitte mää voin vaikka laittaa. Puut-

tuuko ikkunapöydästä? 

 Niilo: Öö, ei puutu, mutta tästä sun pöydästä puuttuu. 

Niilo ottaa tippapullon käteensä. 

 Niilo: Sitte tippapullo. Samu, mää vien tippapullon. 

Samu ja Niilo menevät sitten eteiseen pyytämään lapsia syömään. 

 Aikuinen: Päivää, ketäs te olette? 

 Samu ja Niilo: Apulaisia. 

 Aikuinen: No mitäs me tänään syömme? 

 Niilo: Spagettia ja jauhelihakastiketta. 

Apulaiset pyytävät lapsia vuorotellen tulemaan ruokapöytään.  

 

Arjen kertomuksissa lapset selvästi nauttivat saadessaan toimia apulaisena ja auttaa aikui-

sia. Näin he toimivat koko ryhmän yhteisten asioiden puolesta. Tällaiset tilanteet ovat oiva 

esimerkki siitä, että lasten arjessa käytännön puuhillaan he toimivat yhteisönsä aktiivisina 

jäseninä, rakentavat yhteistä kulttuuria siellä toimivien ihmisten kanssa. Rogoffin (2003) 

mukaan ihmisen kehitys on kulttuurinen prosessi, jossa näkökulma on ihmisten osallistu-

misessa kulttuurisiin yhteisöihinsä ja toiminen siellä. Kulttuurisilla yhteisöillä on erilaisia 

odotuksia jäseniltään ja kasvatukselle asetetut tavoitteet vaihtelevat kulttuureittain. (Ro-

goff, 2003, 3, 6.) Lapsen saadessa tilaa toimia omissa yhteisöissään (mm. päiväkoti, koulu, 

harrastukset), hän oppii myös vastuullisuutta ja vastuunottoa sekä yksilöllisellä että yhtei-

söllisellä tasolla. Toimijuutta tukevalla kasvatuksella tuetaan lapsen kehittymistä aktiivi-

seksi toimijaksi myös aikuisiällä yhteiskunnassaan. (Kronqvist & Kumpulainen, 2011, 44-

45.)  

Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen keinoin saamme tietää asioista lapsen lähtökohdista kä-

sin. Lasten ajatusten, kokemusten ja mielipiteiden kuuleminen osallistaa heitä. Seuraavassa 

esimerkissä Matias toimii kanssatutkijana, ja osallistuu tutkimuksen toteutukseen ja aineis-

ton tuottamiseen:  
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Aamupiiriä ennen, kanssatutkija huolehtii äänityksestä  

Matias huolehtii, että nauhuri on päällä ennen aamupiirin alkua.  

 Matias: Sää voit laittaa päälle. Sitte kaikki tietää, mitä täällä tapah-

tuu. 

Tutkija: Joo, nyt tullee. Kato, se numero liikkuu. [näyttää Matiaksel-

le nauhuria] Sillon se äänittää. (Mm.) No nyt se on siellä päällä. 

Matias menee luotani pois, kohti aamupiirin penkkejä. 

 Matias: Noo niin. 

 

Moderni, konstruktivistinen lähestymistapa kasvatukseen ja pedagogiikkaan näkee lapsen 

aktiivisena ongelmien ratkaisijana, jolla on tietoa ja taitoa. Lasta ei nähdä enää epäkypsänä 

ja tiedoiltaan vajaana, vaan omista kokemuksistaan ja lähtökohdistaan maailmaa kokevana 

ja älykkäänä. (Dahlberg & Moss, 2005, 95, 102.)  

Kiili (2006) kirjoittaa, että lapsen toimijuuden käsite ei ole täysin ongelmaton. Sosiaalitie-

teissä toimijuutta usein käsitellään määrein, joissa sitä kuvataan aikuismaisin ominaisuuk-

sin. Käsitteitä tulisikin tarkastella lapsen näkökulmasta. Toimijuuden rakentuminen tulisi 

nähdä vuorovaikutuksellisena ilmiönä. (Kiili, 2006, 24-25.)  Lasten toimijuutta on käytän-

nön kasvatustyössä kritisoitu aikuisen auktoriteetin säilyttämisen näkökulmista. On ajatel-

tu, ettei lapselta voi vaatia vastuunkantoa, mitä osallisuus edellyttää, ja haluttu näin vahvis-

taa aikuisen kasvatusvastuuta. Asenteiden ja käytäntöjen muutos vaatii tietoa lasten osalli-

suuden tavoitteista, ilmenemistavoista ja edellytyksistä. (Turja, 2010, 31.) 
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Narratiivista ajattelun tapaa toteuttaen (ks. luku 3.3.1) kudon yhteen tutkimukseni kerrok-

set. Lankoina siellä ovat kulkeneet lapsinäkökulmaisen tutkimuksen periaatteet ja lasten 

kerronnallisuus, unohtamatta omaa kasvuani tutkijana.  

Mitä Nanna meille kertoi? 

”Minä oon nyt kokopäiväinen lapsi.” Tuo lause jää mieleeni heti ensimmäisellä kerralla, 

kun luin tutkimusaineistoani. Miten taitavasti lapsi osaakaan sijoittaa itsensä päiväkodin 

yhteisöön. Hänen yhteisöön kuulumisensa intensiteetti on selvästi muuttunut. Äiti on men-

nyt töihin, ja Nannan päivät päiväkodissa ovat pidentyneet. Äidin vierailut päiväkodissa 

ovat merkittäviä, niitä muistellaan yhdessä tutkijan kanssa. Nanna muistaa päivän, jolloin 

toinenkin tutkija oli ollut päiväkodissa, hän oli piirtänyt. Perhe, päiväkoti ja yhteiskunta 

kerrostuvat Nannan kerronnassa yhteisöiksi, joissa hän toimii. Jutustelua tutkijan kanssa, 

pelihetki kaverin kanssa ja arjen tohina siinä ympärillä. 

Huomaammeko me aikuiset aina lapsen yritykset lähestyä meitä? Päiväkodin arjessa koh-

taamme silmäpareja, jotka janoavat sitä, että pysähdymme kuuntelemaan. Aina ei ole sa-

noja, vaan katseita tai kosketuksia, joilla yhteiseen vuorovaikutukseen haastetaan. Lasten 

kerronnallisuuden kautta minulle on avautunut ovia lasten elämään heidän kokemanaan. 

Tutkimusaineisto on alkanut elämään omaa elämäänsä. Sieltä olen löytänyt lapsia, joiden 

elämäniloa pursuavat kertomukset ovat piirtyneet tutkimukseni kehyksiksi. Tuohon suppi-

lossa pyöriviksi palloiksi, joiden läpi ovat suodattuneet tutkimukseni johtopäätökset. Kui-

tenkin ilmaan jää myös paljon kysymyksiä, ihmettelyä ja uusia mietteitä. Aineiston lapset 

ovat tulleet lähelle minua, niin lähelle, että kaipuuni töihin, sinne päiväkodin vilinään on 

vain kasvanut. 

Nanna opetti minulle myös sen kuinka tärkeää kiireettömyys ja aito kohtaaminen ovat. 

Vanhempien ollessa töissä päiväkoti on lapselle merkittävä paikka. Mitä jos siellä ei tule 

kuulluksi? Miltä tuntuu, jos kukaan ei kuule, huomioi tai osoita yhteenkuuluvuutta? Lapsen 

kerronnalle tulee antaa tilaa ja aikaa. Kertomuksissa lapsi jäsentää itseään, paikkaansa 

maailmassa ja rakentaa ympäristöään. Lapsen näkökulmat asioista tulevat esille kertomus-

ten kautta, osaammeko kuulla niitä? Suurten ja tärkeiden teoreettisten oivallusten paikan-

tumisen lisäksi Nanna kertoi minulle jotain aivan muutakin.  

Nanna kertoi, koska hän tuli kuulluksi. Kertomukset eivät synny yksin, siihen tarvitaan 

toisia ihmisiä. Arki todentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, hyvinvointiin 
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kuuluu se, että jokainen voi jakaa arkensa jonkun kanssa ja olla osa yhteisöä. Tähän lapset 

tarvitsevat meidän aikuisten apua, tekemään sitä arkea yhdessä kaikkine iloineen ja surui-

neen.  

Tutkimukseni on muokannut varhaiskasvattajuuttani uudelleen, on aika palata lasten pa-

riin päiväkotiin. Mutta monta asiaa jäi vielä tutkimatta. Lasten maailma näyttäytyy edel-

leen mysteerinä, johon tämä tutkimus aukaisi joitain näkökulmia. Risteyksessä päätän teh-

dä oman, uuden polun. Toivon, että saan polkuni varrelle monta ihanaa lasta, jotka osoit-

tavat minulle minne päin minun pitää kulkea tutkiessani lapsuuden salaista maailmaa. 

Toivon, että ymmärrän nyt paremmin. 

5.2. Tutkimukseni arviointi 

Heikkinen (2010, 154-155) kirjoittaa Bruneria mukaillen, että narratiivisen tutkimuksen, 

oli se sitten toteutettu paradigmaattista tai narratiivista analyysia käyttäen, tarkoituksena on 

vakuuttaa lukija. Paradigmaattisesta muodossa, jossa tutkimusaineiston analyysi perustuu 

teemoitteluun, tavoitteena on vakuuttaa lukija totuudesta. Toisaalta taas narratiivisen muo-

don tarkoitus on vakuuttaa lukija holistisesti todentunnusta. Todentuntu ajatellaan tunteek-

si jostain sellaisesta, joka koskettaa lukijaa sitä kautta, mitä hän on itse kokenut joskus 

elämässään. Vakuuttuminen tarinan todentunnusta on siis kokonaisvaltainen kokemus, ja 

se parhaimmillaan avaa lukijalle uutta ymmärrystä maailmasta.  

Rosenwaldia mukaillen Hänninen (2002, 34) toteaa kerronnallisen lähestymistavan kunni-

oittavan ihmisen ominaislaatua tarkastelemalla ihmistä kokonaisuutena. Tämä lisää ker-

ronnallisen tutkimuksen eettistä arvoa ja eettisiä haasteita. Toisaalta voidaan pohtia, onko 

tutkijan eettisesti oikein ottaa ihmisten elämälleen antamat merkitykset analyysinsä koh-

teeksi. Miten voi esittää kertomuksia niin, etteivät tutkimukseen osallistuvat ihmiset koe 

tulevansa väärinymmärretyiksi? 

Näihin kysymyksiin ja moneen muuhunkin tutkimukseni luotettavuuteen liittyvään pohdin-

taan vastaan tässä kappaleessa. Tarkastelen ja kokoan yhteen tutkimukseni luotettavuuteen, 

eettisyyteen ja arviointiin kuuluvia asioita. Tutkimuksen todentuntua ja valintojeni arvioin-

tia on tapahtunut koko tutkimusprosessin ajan. Pohdinta tulee jatkumaan tämän tutkimuk-

sen kansiin saattamisen jälkeenkin. Kuten Heikkinen ym. (2007, 18) kirjoittavat, että tie-

tomme totuudesta ei ole mitään pysyvää tai muuttumatonta, vaan se on ohikiitävää ja alati 
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muuttuvaa. Heidän teoriansa laadullisen tutkimuksen arvioinnin viidestä periaatteista, jotka 

perustuvat kognitiivis-rationaalisen tiedon lisäksi tutkimuksen moraalis-eettisiin ja emotio-

naalisiin vaikutuksiin, toimivat tutkimukseni arvioinnin rakenteena.  

5.2.1 Kerronnallisen lapsuudentutkimuksen eettisiä näkökulmia 

Einarsdottir (2007, 198-199) toteaa, että lasten toimijuuden ja osallisuuden tunnustamisen 

myötä tutkimusta on alettu tehdä lasten kanssa, joissa heidän mielipiteensä ja ajatukset 

ovat keskiössä. Uusi lapsuudentutkimus nostaa esille sen, että lapsi ja lapsuus ovat jo itsel-

lään tutkimuksen arvoisia, ja näkökulma tulee olla heissä, ei vain heidän ympärillä olevissa 

aikuisissa. Lasta pidetään kompetenttina oman elämänsä toimijana, joten heiltä saatu tieto 

on tärkeää. Tämä näkökulman muutos nostaa esille myös uudenlaisia eettisiä seikkoja, 

joita tutkijan tulee huomioida (Christensen & Prout, 2002, 478).  

Järventie (2006, 18) kirjoittaa, että tutkimustulosten totuudellisuutta etsittäessä tulevat tu-

lokset suhteuttaa tutkimusympäristölle tunnusomaisiin näkemyksiin ihmisestä, hänen ym-

päristöstään sekä näiden välisestä suhteesta. Kollektiivisen ihmiskuvan mukaan oletamme 

lasten olevan ihmisiä, samoin kuin heitä tutkivien tutkijoiden. Jos lapsen ajatellaan olevan 

vain ympäristönsä vaikutusten kohteena, totuus lapsesta ja vaikkapa hänen hyvinvoinnis-

taan löydetään tutkimalla lapsen ympäristöä.  Sen sijaan, jos ajattelemme lapsen luovan 

kasvuympäristössään oman minuutensa, totuus lapsen hyvinvoinnista löytyy tutkimalla 

lapsen omia ajatuksia, kokemuksia ja tuntemuksia häneltä itseltään tiedustelemalla.  

Lasten oikeuksien sopimus nostaa erityisesti artiklassa 12 esille näkökulmat, joissa paino-

tetaan lapsen vapautta ilmaista itseään ja oikeuttaan tulla kuulluksi. 

12 artikla 

1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, 

oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. 

Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. 

2. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi 

häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edus-

tajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä kansallisen lainsäädännön menette-

lytapojen mukaisesti. 



65 
 

 

(http://www.unicef.fi/Lapsen_oikeuksien_sopimus_koko) 

TelLis – tutkimushankkeessa on lähdetty vastaamaan edellä mainittuihin eettisiin haastei-

siin ja kuulemaan lasta hänelle ominaisissa ympäristöissä; kotona, päiväkodeissa ja kou-

luissa. Tutkimusryhmän tavoitteena on ollut ymmärtää lasten kerronnallisuuden moniulot-

teisuutta ja kehittää kerronnan menetelmiä. Lasten kerronnan kautta on tutkittu millaista 

lasten hyvinvointi heidän omasta näkökulmastaan on. (Puroila ym. 2012a ja 2012b.) 

Kuten Einarsdottir (2007, 204-205) nostaa esille, että lasten kanssa tehtävään tutkimukseen 

liittyy useita eettisiä seikkoja, kuten aikuisten ja lasten valtasuhteet, vapaaehtoisuus, tutki-

muslupiin liittyvät asiat, luottamus ja suojelu. En ole itse ollut havainnoimassa päiväkodis-

sa, vaan olen tutkimuksessani tarkastellut toisen tutkijan kokoamaa aineistoa. Tämä lähtö-

kohta on tuonut tutkimukseeni hiukan eri tavalla painottuneita eettisiä pohdintoja.  

Tutkimusaineistoon liittyvät turvallisuusasiat olen hoitanut huolellisesti. Saadessani tutki-

musaineiston siellä esiintyivät lasten ja aikuisten oikeat nimet, ja olen ne vaihtanut. Tutki-

mukseen osallistuneiden henkilöllisyys ei tule ilmi missään vaiheessa. Toisen tutkijan ke-

räämä aineisto on antanut minulle toisaalta välimatkaa aineistoon, koska en voi itsekään 

tunnistaa lapsia. Kuitenkin aineistoon sisälle pääseminen on ollut haastavampaa, koska en 

ole itse asioita kokenut lasten kanssa.  

Christensen ja Prout (2002, 494-495) näkevät, että eettiset käytännöt vaativat kehittyäkseen 

analyyttista dialogia kahdella tasolla. Ensiksi tutkijoiden tulee jakaa kokemuksiaan toisten-

sa kanssa, nostaa esille kohtaamiaan eettisiä ongelmia ja analysoida niitä sekä kehittää tut-

kimuksen tapoja. Keskustelujen lisäksi näitä asioita tulisi myös dokumentoida, jotta lap-

suudentutkimuksen eettiset lähtökohdat tarkentuvat ja kehittyvät. Eettisten periaatteiden 

kehittymisen lisäksi tärkeässä osassa on myös tutkijan itsensä reflektiivinen ote ja kehitty-

minen tutkijana. Toiseksi keskustelua tulee käydä myös lasten kanssa tutkimusprosessin 

aikana. Jos lasten halutaan olevan kanssatutkijoita ja osallistuvan tutkimuksen tuottami-

seen, tulee heidän ajatuksilleen ja kokemuksilleen antaa se arvo, joka niille kuuluu.  

Tutkimusryhmässä tehdyssä tutkimuksessa koen olleeni etuoikeutetussa asemassa, koska 

olen päässyt dialogiin kentällä olleiden tutkijoiden kanssa. Lapsuudentutkimukseen liitty-

viä eettisiä seikkoja olen joutunut pohtimaan, vaikken itse kentällä ole ollutkaan. Tämä ei 

vähennä minun tutkijana kohtaamiani eettisiä pohdintoja. Tiedostan hyvin tutkimukseni 
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lapsinäkökulmaisuuden kannalta sen puutteen, ettei voi palata tutkimuksessa mukana ollei-

den lasten pariin tutkimukseni kanssa.  

Eettisen symmetrian käsitteellä tarkoitetaan sitä, että lapsen ollessa tutkimuksen subjekti-

na, sosiaalisena toimijana, eettisyyden periaatteet ovat samoja kuin aikuisten tutkimukses-

sa. Huomio tulee kohdistaa siihen, että tutkimuksen lähestyminen ja käytännön tavat vali-

taan siten, että ne ovat linjassa lapsen jokapäiväisen elämän tapojen, rutiinien ja mielen-

kiinnon kohteiden mukaan. Tutkijan tulee olla tietoinen lapsen kulttuurisista vuorovaiku-

tussuhteista, kielestä ja sosiaalisista toiminnoista, ja tähän tarvitaan dialogia tutkijan ja 

lasten välillä. (Christensen & Prout, 2002, 482-483.) 

Tutkimusaineistoni on kerätty etnografisessa tutkimushankkeessa, johon olen perehtynyt 

prosessin aikana hyvin. Koen, että tämä on ollut välttämätöntä, jotta ymmärrän ne taustat, 

ihmiset ja tieteenteoreettiset lähtökohdat, joista käsin tutkimushanke on lasten pariin lähte-

nyt.  

5.2.2 Katse kääntyy tutkimuksen arvioinnin periaatteisiin 

Validaation periaatteista Heikkinen ym. (2007, 12) kirjoittavat toimintatutkimuksen näkö-

kulmasta. Näen, että tavassa lähestyä kerronnallisen tutkimuksen luotettavuutta on myös 

mahdollisuuksia soveltaa tätä teoriaa tietyiltä osin tutkimukseeni, joka ei kuitenkaan täytä 

toimintatutkimuksen kriteerejä. Aiemman toiminnan reflektiivinen arviointi herättää uusia 

ajatuksia toiminnasta. Tutkimus voi tuottaa myös toiminnan kehittämisen lisäksi uusia ta-

poja ajatella, muodostaa teorioita sekä kehittää tutkimusmetodeja ja tuottaa uusia tutki-

musprojekteja. TelLis – tutkimushanke osaltaan on pyrkinyt samoihin tavoitteisiin. 

Ensimmäinen on historiallisen jatkuvuuden periaate. Hyvä tutkimus tunnustaa toimin-

nan ja sosiaalisen nykyisyyden historiallisen kehityskulun. Tutkijan tulee ottaa huomioon 

eri kontekstit ja traditiot, joita tutkimuksen kohteeseen liittyy ja millaiseen sosio-

historialliseen kehykseen toiminta kuuluu. Ihmisten toimintaan liittyy aina poliittisia, ideo-

logisia ja historiallisia kehityssuuntia, niin globaaleja kuin paikallisia. Tämä periaate tuo 

esille myös juonellisuuden ajatuksen, ja herättää kysymään täytyykö tutkimuksen täyttää 

aristoteelisen narratiivisuuden perusteen mukaisesti alun, keskivaiheen ja lopun. Todelli-

suudessa elämän sosiaalinen liikehdintä ei koskaan lopu, vaan tutkija valitsee kuinka ja 

miten hän tarinansa päättää ja millainen päätäntö on. (Heikkinen ym., 2007, 8-10.) 
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Tutkimukseni kohteena on ollut lasten kerronta päiväkodin kontekstissa. Tutkimustehtävä 

on noussut tutkimusaineistosta. Voidakseni ymmärtää lasta, lapsuutta ja tutkimuksen kon-

tekstia eli päiväkotia lapsen paikkana on minun pitänyt kurkistaa menneeseen.  Varhais-

kasvatuksen historian ja nykyisyyden kosketuspinnat ovat avanneet myös näkymiä lapseen 

ja lapsuuteen tutkimuskohteena. Näiden ymmärtäminen antaa tutkimukselleni sosio-

historiallisen taustan, joita ilman en voisi suunnata katsettani tästä tulevaisuuteen. Jo ai-

emmin olen viitannut siihen, että tutkimukseni on ikään kuin välähdys arjesta, ihmisten 

elämästä, ja aineiston tulkinnassa on aina mukana myös osa minua. En halua enkä voi lait-

taa tutkimukselleni tiettyä alkua enkä päätöstä, koska se sulkisi jotain pois. Vaikka johon-

kin täytyy se viimeinen piste asettaa, niin toivon, että se avaa minulle ainakin sivun johon-

kin uuteen.  

Toinen tutkimuksen arvioinnin periaate liittyy refleksiivisyyteen, johon kuuluu tutkijan 

oma suhde tutkimuksen kohteeseen, tutkijan ontologiset ja epistemologiset käsitykset tie-

dosta ja todellisuudesta. Näitä tieteenteoreettisia kysymyksiä olen avannut tutkimukseni 

kappaleessa 3.1.  Refleksiivisyyden periaatteeseen liittyy myös tutkimuksen läpinäkyvyys, 

jolla tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkija onnistuu kuvaamaan metodiaan ja aineistoaan 

sekä sen analysointia. Näiden valintojensa auki kirjoittamisella tutkija tuo lukijalle lä-

pinäkyväksi, kuinka hänen ajatuksensa ovat syntyneet, ja mihin empiiriseen aineistoon 

tutkija nojaa. Lukija voi siten arvioida, onnistuuko tutkija tekemään päätelmänsä näkyväksi 

ja perustelemaan ne. (Heikkinen ym., 2007, 8, 12.)  

Tutkimusaineistoni analyysiprosessin olen pyrkinyt kuvaamaan niin tarkasti kuin olen pys-

tynyt, se on kuvattuna kappaleessa 3.3.1 ja 3.3.2. Aineisto ja aikaisempi tutkimuskirjalli-

suus ovat dialogissa koko tutkimukseni läpi. Analyysiin ovat vaikuttaneet myös omat läh-

tökohtani, tietoni ja kokemukseni, joita olen tuonut esille päiväkirjamerkinnöilläni. 

Dialektiikan periaate on kolmas tutkimuksen arvioinnin periaate, johon kuuluu dialogi-

suuden, moniäänisyyden ja autenttisuuden käsitteet. Tutkija ei perusta tutkimustaan ainoas-

taan omalle monologilleen, vaan raportissa tulisi näkyä sosiaalisen todellisuuden kerrostu-

mia ja erilaisia tulkintoja. Sosiaalinen todellisuus rakentuu ihmisten välisissä keskusteluis-

sa dialektisena prosessina. Ihmisten äänet tulisi tuoda esille mahdollisemman autenttisina 

uudelleen kerrottuina. Moniäänisyyttä voidaan tuoda esille luomalla fiktiivinen tarina, jo-

hon integroidaan narratiivien esiin tuomia elementtejä. Parhaimmillaan tämä tarina, jonka 

dialogissa kuuluvat tutkimuksen monet äänet, voidaan antaa tutkittaville luettavaksi, ja 
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hyväksyttäväksi. Myös tutkimusryhmä voi toimia tutkijan moniäänisyyden paikkana, jossa 

ryhmän jäsenet keskustelevat ja analysoivat tarinoita yhdessä. (Heikkinen ym., 2007, 9, 13-

14.) 

Olen pyrkinyt tutkimuksessani siihen, että lasten äänet päiväkodin arjesta ovat mukana 

sellaisenaan kuin ne siellä ovat esiintyneet. En tulkitse mitä lapset kerronnallaan tarkoitta-

vat, vaan tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuoda esiin niitä asioita ja yhteisöön kuulumi-

sen elementtejä, joita olen voinut lasten kerronnan kautta saada esille. Tutkimusaineistoni 

sisältää havaintoja päiväkodin arjesta, ja siellä äänen saavat ryhmän lapset ja aikuiset sekä 

tutkija, he ovat yhdessä tuottaneet aineistoni. Otteet aineistostani ovat toimineet tutkimusta 

eteenpäin vievänä voimana, ote on ollut aineistolähtöinen.  

Olen todella kiitollinen, että päiväkodissa paikalla ollut tutkija on toiminut tutkimukseni 

pääohjaajana, häneltä olen saanut korvaamatonta ohjausta kirjoittaessani uudelleen päivä-

kodin kerrontaa.  Kanssatutkijoilla eli lapsilla en voi raporttiani hyväksyttää, mutta olen 

tutkimuksen luotettavuuteen ja eettisyyteen pyrkinyt muuten vastaamaan niin hyvin kuin 

taidan. Mitä Nanna meille kertoi – kertomani tarina on fiktiivinen, eikä ole sellaisenaan 

esiintynyt aineistossa. Se on tutkimukseni synteesi, johon sekoittuvat kaikki tutkimukseni 

elementit. 

Kerronnallisuuden avulla tutkimus pyrkii tuomaan esille ihmisten omat tavat antaa asioille 

merkityksiä. Kerronnallisen tutkimuksen yhtenä lähtökohtana voi olla aineistolähtöisyys 

eli tutkijan avoimuus aineistosta esiin nouseville merkityksille. Aineistoa ei jäsennetä ai-

kaisemmin muotoillun teorian pohjalta, vaan tärkeää on dialogisuus. (Hänninen, 2002, 34.)  

Heikkinen ym. (2007, 14-16) nostavat neljänneksi periaatteeksi työstettävyyden. Pragma-

tiasta nousee ajatus siitä, että tieteellisen tiedon ja arkitiedon kehittyminen tapahtuu toi-

minnassa ja työstettävyydellä tarkoitetaan saadun tiedon soveltamista käytäntöön. Tähän 

periaatteeseen liittyy myös eettisyyden ja kriittisyyden näkökulmat. Tutkijan tulee huomi-

oida tutkimuksensa seuraukset tutkittaville, tutkijayhteisölle, tieteelle ja jopa koko ihmis-

kunnalle. Tutkittavien henkilöllisyys tulee suojata, ja eettiset dilemmat tulee käsitellä ra-

portissa. Kriittisyyden näkökulmalla tarkoitetaan sitä keskustelua, jonka tutkimus saa ai-

kaan. Voisiko asioita nähdä toisin, tai voisiko jotain käytäntöjä toteuttaa eri tavoin tutki-

muksessa ilmi tulleiden seikkojen valossa? 
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Vaikka tutkimukseni ei olekaan toimintatutkimus, minun on helppo soveltaa näitä arvioin-

nin periaatteita tutkimukseeni seuraavista syistä. Tutkimukseni on osa TelLis - tutkimus-

hanketta, jossa on tavoitteena kehittää kerrontaa menetelmänä, jolla voitaisiin edistää las-

ten hyvinvointia ja auttaa aikuisia ymmärtämään lasten koettua ja elettyä hyvinvointia. 

(TelLis - tutkimushankkeen kotisivut.) Tutkimukseni on kohdistunut yhteen hyvinvoinnin 

osa-alueeseen, yhteisöön kuulumiseen, ja siihen millaisena se lapsen kerronnassa ilmenee. 

Tutkimushankkeen tuloksia viedään kentälle niiden aikuisten tiedoksi, jotka lasten kanssa 

työskentelevät. Omalta osaltani käytän tätä tutkimustani sekä muita TelLis - tutkimus-

hankkeessa julkaistuja tieteellisiä tutkimuksia pitäessäni lasten kerronnan työpajoja päivä-

kodeissa huhtikuussa 2013. 

Kriittistä näkökulmaa tutkimukseni herättää kohdistamalla katsetta siihen, missä aikuinen 

näkyy ja kuuluu lasten yhteisöön kuulumisessa. Useita päiväkodin arjen käytäntöjä (kuten 

erilaisia piiritilanteita) voisi katsoa erilaisesta näkökulmasta. Herättävätkö ne aina oikeasti 

lapsen kerrontaa, ja mikä niiden tarkoitus on? Onko lapsen kerronnan kuulluksi tulemisella 

jotain seurauksia, voiko lapsi vaikuttaa ryhmän toimintaan kerrontansa kautta?  

Viimeinen eli viides arvioinnin kohta on evokatiivisuuden periaate, jolla tarkoitetaan tut-

kimuksen onnistumista siinä millä tavalla se herättää tunteita ja mielikuvia sekä muistoja 

lukijassa. Hyvä tutkimus haastaa lukijaa ajattelemaan uudella erilaisella tavalla, ja merkit-

tävimpiin oppimiskokemuksiin liittyy kognitiivisia ja emotionaalisia puolia. Perinteinen 

paradigma on korostanut rationaalista näkökulmaa ennemmin kuin estetiikkaan tai taitee-

seen viittaavaa. Kerronnallisessa tutkimuksessa käytetään totuudenmukaisuuden konseptia, 

jossa kerronnan avulla lukijalle perustellaan näkökulmia sekä loogis-kognitiivisesti että 

emotionaalisesti. Kerronnallinen tapa ymmärtää maailmaa koko ajan kehittyvänä tarinana, 

joka on uskottava ja samalla mahdollisesti totta. Totuudenmukaisuudella tarkoitetaan myös 

sitä, että lukija löytää tekstistä jotain sellaista, jota hän on jo joskus kokenut tai se kosket-

taa häntä jollakin muulla tapaa. (Heikkinen ym., 2007, 16-17.) 

Tähän totuudenmukaisuuteen, totuuteen ja totuudentuntuun viittaan jo tämän luvun en-

simmäisessä kappaleessa. Tämän periaatteen täyttäminen on suuri haaste tutkijalle. Tutki-

muksessani yhdistyvät lasten kerronnasta nousevien asioiden, arjen tilanteiden, ja tieteelli-

sen tiedon näkökulmat yhdeksi todellisuuden kudelmaksi. Oletan, että lukija, jolle päivä-

kodin maailma on tuttua, löytää tutkimuksestani kosketuspintoja omaan elämäänsä. Van-

hemmalle lapsen kerronnan ominaispiirteet voivat olla välähdyksiä yhteisestä arjesta lap-
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sen kanssa. Lopullisen totuudenmukaisuuden tutkimuksestani päättää jokainen lukija itse. 

Pidän tärkeänä myös sitä, että tutkimusprosessini on saanut minussa aikaan tunteita ja tun-

teet ovat muokanneet minua lastentarhanopettajana, äitinä ja tutkijana.  

5.3 Jatkohaasteet ja tutkijan reflektio 

”Mistä tietää, että tutkimustyö alkaa olla siltä erää lopuillaan? Tiedän, että 

olen suunnitelmallinen, ja minulla pitää olla tietyt päämäärät ja päivämäärät 

asetettuna. Pienen paineen alla olen parhaimmillani. Tunnen, että nyt on aika 

laittaa piste tälle kertomukselle. Mutta se ei tarkoita sitä etteikö kertomus 

jatkuisi..”     

    (Tutkimuspäiväkirja 3.3.2013) 

Polkuni lapsuudentutkimuksen maailmaan kandidaatintutkielman ja tämän pro gradu-

tutkielman kautta ovat olleet antoisia, täynnä uusia asioita ja oivalluksia. Nannan kertomus 

lasten maailmasta avasi minulle paljon näkökulmia siihen, kuinka tietoisia toimijoita lapset 

ovat. Heillä on paljon kerrottavaa ja mielipiteitä sekä näkökulmia heitä itseään koskevista 

asioista.  

Tutkimusaineistoni haastavuus oli siinä, että se oli niin kylläinen ja täynnä lasten elämästä 

kertovia kertomuksia. Tutkimustehtävän rajaaminen ja näkökulman valinta oli ajoittain 

haastavaa, koska aineistosta löytyi paljon tutkimisen arvoisia asioita. Kuitenkin rajausta on 

ollut pakko tehdä. Tällä kertaa näkökulmaksi nousi yhteisöön kuuluminen, jota arjen ker-

tomukset kuvasivat monipuolisesti ja havainnollisesti. Paljon jäi kuitenkin kysymyksiä. 

Olisi mielenkiintoista seuraavaksi keskittyä tutkimaan yhteisöön kuulumisen vastakkaista 

ilmiötä. Sillä aineistosta nousi esille myös sitä, että päiväkodin yhteisöstä suljetaan toisia 

pois. Millä tavalla tätä ilmenee, ja millaisia ovat lasten tavat ilmaista yhteisöön kuulumat-

tomuutta?  

Useiden muiden tutkimusten mukaisesti myös Puroilan ym. (2012b, 203) tutkimuksessa 

nousevat esille henkilökunnan ja lasten vähäinen keskinäinen vuorovaikutus sekä henkilö-

kunnan passiivisuus lasten suhteen. Lasten narratiivien kuunteleminen ja kannustaminen 

kerronnallisuuteen avaavat henkilökunnalle lasten maailmaa. Tätä tulisi hyödyntää ja ke-

hittää pedagogisessa mielessä.   
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Lasten kerronnallisuus monimuotoisuudellaan yllätti minut. Lasten tavat kertoa ovat erilai-

sia kuin meidän aikuisten. Päiväkoti tutkimuksen kontekstina herätti myös paljon pohti-

maan pedagogiikkaa. Millaisia kerrontaa edistäviä tai estäviä käytäntöjä arjessa ilmenee? 

Ennen kaikkea tämä tutkimus on saanut minut pohtimaan varhaiskasvattajuuttani uusin 

silmin. Katse kääntyy omaan ammatillisuuteen ja siihen kasvuun, jota tämä opiskelu työ-

vuosien jälkeen on saanut minussa aikaan.  

Tästä syystä en halua ajatella, että analyysin viides vaihe olisi viimeinen ja tämän gradun 

viimeisen pisteen takaa ei nousisi enää mitään. Kertomus jatkuu. Mutta missä muodossa, 

sitä en itsekään vielä tiedä.  

Kyselyä 

 Saara: Miks sää kirjotat kaunolla? 

 Tutkija: Ku se on nopeaa. 

 Saara: Ai että ku sä näät asioita, niin sää kirjotat, että sää muistat? 

 Tutkija: Just niin! 

Kirjoitan tätä keskustelua muistiin. 

 Saara: Mitä sää nyt kirjoitat? 

 

Niin, minäkin kirjoitan siksi, että minä muistan. 

 

Lämmin kiitos Aapolle, Manulle, Santerille, Topiakselle sekä Pippuriserkulle, joka on aut-

tanut minua näkemään vaikeiden asioiden yli, ja jolta me kaikki aikuiset voisimme ottaa 

oppia. 
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