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Tiivistelmä 
Suomi on pitkään ollut monikulttuurinen maa, sillä esimerkiksi kansalliset vähemmistöryhmät, kuten saamelaiset, 

romanit ja ruotsinkieliset suomalaiset, ovat asuneet useita vuosikymmeniä maassamme. Maahanmuuton lisääntyvän 

moninaisuuden myötä yhteiskunnassa on yhä enemmän vähemmistöryhmiä. (Hannikainen & Jutila, 2012, s. 15). Lapset 

tulevat päiväkotiin kulttuurisesti, katsomuksellisesti ja kielellisesti moninaisista lähtökohdista. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, s. 23, 41-43) asettaa yhdeksi varhaiskasvatuksen tavoitteeksi lasten 

kulttuuri-identiteettien rakentumisen tukemisen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, mitä lapsen kulttuuri-

identiteetillä ja sen rakentumisella tarkoitetaan sekä kuinka päiväkoti voi tukea niiden lasten kulttuuri-identiteetin 

kehittymistä, jotka kuuluvat kulttuuriseen vähemmistöön. Varhaiskasvatuksen opintoihin liittyneissä harjoitteluissa olen 

kokenut, että vaikka kulttuurisesta ja katsomuksellisesta moninaisuudesta ollaan oltu tietoisia, päiväkodin toiminta 

tukee pääsääntöisesti valtakulttuuriin kuuluvien lasten kulttuuri-identiteettien rakentumista muun muassa erilaisin 

kulttuuriperintein, jotka pohjautuvat usein päiväkodissa enemmistön uskontona olevaan evankelisluterilaisuuteen. 

Onkin tärkeää tarkastella, miten päiväkodissa voidaan tukea kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluvien lasten kulttuuri-

identiteettien rakentumista.  

 

Tutkimus on laadullinen ja sen menetelmänä on narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Aineisto on kerätty pääosin Oulun 

yliopiston tietokannoista.  Tutkimuksen aineisto koostuu aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, aiempiin tutkimuksiin ja 

artikkeleihin. Tutkimuksen primaarilähde on Saija Benjaminin (2014) artikkeli Kulttuuri-identiteetti – Meriktys 

kehitykselle ja kotoutumiselle, jonka lähteistä puolestaan sain paljon aineistoa tutkielmaani. Aineiston 

analyysimenetelmänä on sisällönanalyysi, jonka avulla aineisto on koottu johtopäätöksien tekoa varten.  

 

Kulttuuri-identiteetti on ulottuvuuksiltaan laaja kokonaisuus. Sille on merkityksellistä yksilön samastuminen erilaisiin 

kulttuurisiin ryhmiin, sekä kansallisuuteen, etnisyyteen, sekä se kuinka muut ihmiset hänet määrittelevät. Kulttuuri-

identiteetti ei ole varhaislapsuudessa vielä selkeä. (Benjamin,2014, s. 65-75, 77.) Lapsen myönteisen kulttuuri-

identiteetin muodostuminen edellyttää, että häneen suhtaudutaan myönteisesti ja että hänen kulttuurinsa perusteella ei 

tehdä yleistyksiä tai leimata häntä tietynlaiseksi. On tärkeää, että päiväkodin toiminnassa mahdollistetaan kulttuurisen 

moninaistumisen myötä myös kulttuuriperinteiden moninaistuminen sekä se, että katsomuksellisiin vähemmistöihin 

kuuluvat lapset eivät joutuisi tuntemaan ulkopuolisuutta. (Benjamin, Laine & Kallioniemi, 2015, s. 188, 191.) 

 

Tässä tutkielmassa ei ole mahdollista käsitellä kaikkia lapsen kulttuuri-identiteettiin vaikuttavia ulottuvuuksia, minkä 

vuoksi tutkimuksen tulosten perusteella ei voida tehdä yleistyksiä. Käsittelen tutkielmassani kulttuuri-identiteetin ja 

etnisen identiteetin käsitteitä osittain päällekkäin, mikä voi heikentää tutkimuksen luotettavuutta, sillä ne eivät tarkoita 

täysin samaa asiaa. Niiden yhtäaikainen käyttö on kuitenkin perusteltua siitä syystä, että ne ovat vahvasti yhteydessä 

toisiinsa. Koska tutkielmani pääaineistoksi muodostui Benjamin artikkeli Kulttuuri-identiteetti – Merkitys kehitykselle ja 

kotoutumiselle ja artikkelin lähdeaineistosta tuli myös osa oman tutkielmani lähdeaineistoa, se voi myös vaikuttaa 

tutkielmani luotettavuuteen heikentävästä. 
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1 Johdanto 

Kandidaatin tutkielmani käsittelee lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymisen tukemista. 

Lapset tulevat kulttuurisesti, katsomuksellisesti sekä kielellisesti moninaisista lähtökohdista 

päiväkotiin. Varhaiskasvatus suunnitelman perusteet 2016 (s. 23) sekä esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014 (s. 23) asettavat yhdeksi tehtäväkseen lasten kulttuuri-

identiteetin tukemisen. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella, mitä kulttuuri-identiteetillä 

oikeastaan tarkoitetaan sekä mitä eri ulottuvuuksia lasten kulttuuri-identiteetti pitää sisällään 

ja mitkä ovat ne keinot, joilla kasvattaja tukee kaikkien lasten kehittyviä kulttuuri-

identiteettejä kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa päiväkodissa.  

Kiinnostukseni aiheeseen heräsi uutta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita 2016 (s. 22-

23, 43, 48) lukiessa, jonka mukaan varhaiskasvatuksen on tuettava lasten, niin vieras ja 

monikielisten kuin kulttuurisesti ja katsomuksellisesti erilaisista lähtökohdista tulevien 

lasten kehittyviä kulttuuri-identiteettejä. Peilatessani tätä varhaiskasvatuksen tehtävää omiin 

käytännön kokemuksiini, joita olen saanut erilaisista varhaiskasvatuksen opintoihin 

liittyneistä harjoitteluista, olen kokenut, että päiväkodeissa kulttuurisen moninaisuuden 

kunnioituksesta puhutaan yleensä maahanmuuttajien ja niiden lasten kohdalla, joiden 

vanhemmat eivät halua lastensa osallistuvan päiväkodin uskonnollisiin tapahtumiin. 

Erityisesti tällöin on ollut kyse islamin uskoisista lapsista. Kunnioitus heidän uskontoaan ja 

kulttuuriaan kohtaan on ilmennyt siten, että lasten ei ole tarvinnut osallistua päiväkodin 

uskonnollisiin tapahtumiin kuten kirkkovierailuihin sekä joulujuhlaan. Heille on myös 

järjestetty sianlihaton ruokavalio. Muilla tavoin en ole nähnyt heidän uskontonsa ja 

kulttuurinsa sekä niihin liittyvien perinteiden ja juhlien näkyvän päiväkodin arjessa. 

Evankelisluterilaisten lasten uskonto on puolestaan ollut hyvin näkyvää päiväkodin arjessa 

uskontoon liittyvien juhlien ja kulttuuriperinteiden, kuten pääsiäisen ja joulun vieton 

muodossa. Toisaalta monikulttuurisuus on muovannut näitä juhlaperinteitä siihen suuntaan, 

että niistä on karsittu pois niiden uskonnollinen pohja, esimeriksi jouluna askarrellaan 

tonttuja eikä välttämättä käsitellä Jeesusta lainkaan sekä lauletaan joululauluja, joissa ei ole 

uskonnollisia viittauksia (Komulainen, 2013, s. 164-165).  

Nämä kokemukseni sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman 

linjaukset kasvatuksen tehtävästä lasten kulttuuri-identiteettien tukijoina herätti kysymyksen 

siitä, miten kasvattaja voi tukea kaikkien lasten kulttuuri-identiteettiä, kun päiväkodin 
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juhlissa, tapahtumissa ja perinteissä ei näy se kulttuurinen rikkaus, joka päiväkodin 

lapsiryhmässä on. Käsittelen myös, millä muilla tavoin lasten kulttuurinen, 

katsomuksellinen ja kielellinen moninaisuus voi ilmetä päiväkodissa. Kiinnostukseni aihetta 

kohtaan heräsi lisäksi pohtiessani, mitä lapsen kulttuuri-identiteetillä ylipäänsä tarkoitetaan 

ja mitä kaikkea se pitää sisällään. Aiheeni on ajankohtainen, koska päiväkodeissa on yhä 

enemmän lapsia kielellisesti, katsomuksellisesti ja kulttuurisesti moninaisista lähtökohdista. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) ja Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet (2014) ovat asettaneet kasvattajien tehtäväksi tukea kaikkien näistä moninaisista 

lähtökohdista tulevien kulttuuri-identiteettien tukemisen, joten siksi on tärkeää ymmärtää, 

mitä kulttuuri-identiteetillä tarkoitetaan sekä ymmärtää niitä keinoja, joilla kasvattaja voi 

tukea lasten kehittyviä kulttuuri-identiteettejä. 

Aloitan tutkielmani keskeisten käytettyjen käsitteiden määrittelyllä. Käsittelen kulttuurin 

käsitettä sekä moninaistuvan maailman aiheuttamia muutoksia kulttuureissa ja niihin 

kuuluvissa ihmisissä. Avaan myös vähemmistön käsitettä. Seuraavaksi pohdin, kulttuuri-

identiteetin eri ulottuvuuksia sekä niiden merkitystä lapsen kehittyvälle kulttuuri-

identiteetille kulttuuriseen vähemmistöön kuuluvien lasten näkökulmasta. Lopuksi 

tarkastelen niitä keinoja, joilla varhaiskasvatuksen on määrä tukea lasten kulttuuri-

identiteettiä sekä kasvattajan roolia lasten kehittyvien kulttuuri-identiteettien tukijana.  
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2 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmetodit 

Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen metodina on narratiivinen kirjallisuuskatsaus, sillä se 

mahdollistaa tutkimusaiheen kattavan käsittelyn luomalla yleiskatsauksen siihen liittyvään 

aiempaan tutkimukseen (Salminen, 2011, s. 7). Aineistona tutkimuksessa on aiheeseen 

liittyvä kirjallisuus, joka koostuu pääasiassa tieteellisistä artikkeleista ja aihetta paljon 

tutkineiden kirjallisuudesta. Aineiston keruu tapahtui Oulun yliopiston tietokannoista. 

Tutkimuksen pääaineistoksi muodostui Benjaminin (2014) artikkeli Kulttuuri-identiteetti – 

Merkitys kehitykselle ja kotoutumiselle, jonka lähdeluettelosta löysin lisää aiheeseeni 

liittyviä tieteellisiä artikkeleita ja kirjallisuutta. Suurin osa tutkimusaineistosta on julkaistu 

viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana mutta osa aineistosta on vanhempaa. Pidin 

kuitenkin perusteltuna käyttää myös vanhempaa kirjallisuutta tutkimuksen tekemiseen, sillä 

tiettyihin lähteisiin viitattiin myös tuoreemmassa kirjallisuudessa, ja katsoin siksi niiden 

olevan aiheeseen liittyviä perusteoksia. Ensisijaisten lähteiden käyttö lisää myös 

tutkimuksen luotettavuutta.  

Tutkimuksen analyysimenetelmänä on sisällönanalyysi, jonka tarkoituksena on 

tutkimusaineiston objektiivinen kuvailu. Sisällönanalyysin avulla tutkimuksen aineisto 

voidaan järjestää johtopäätöksien tekoa varten. Itse pohdintaa ei voida tehdä 

sisällönanalyysilla vaan johtopäätökset on kyettävä tekemään kuvaillusta aineistosta. 

(Grönfors, 2011, s. 94.) 

Tutkimuskysymyksinäni on:  

Miten lapsen kulttuuri-identiteetti rakentuu?   

Kuinka kulttuuriseen vähemmistöön kuuluvan lapsen kulttuuri-identiteetin rakentumista 

voidaan tukea päiväkodissa? 

 

Tutkimusaiheeni oli alustavasti maahanmuuttajalapsen kulttuuri-identiteetin rakentuminen 

sekä päiväkodin rooli tämän prosessin tukijana. Aihe kuitenkin tuli ongelmalliseksi 

tutkimusta tehdessä ja aineistoa analysoidessa, sillä aiheen asettelu määritteli lapsen hänen 

maahanmuuttajataustansa perusteella. Toisaalta tutkimuskysymykseksi muodostunut 

tutkimuskysymys vähemmistöryhmään kuuluvan lapsen kulttuuri-identiteetin tukemisesta 

pitää sisällään saman ongelman. Tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin tuoda esiin sitä 
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moniulotteisuutta, joka niin valtakulttuuriin kuin kulttuuriseen vähemmistöön kuuluvan 

lapsen kulttuuri-identiteetti sisältää. Lisäksi tarkoituksena on luoda katsaus niihin keinoihin, 

joilla päiväkoti ja yksittäinen kasvattaja tukevat lasten kulttuuri-identiteettien rakentumista 

ympäröivää kulttuurista moninaisuutta huomioiden.  
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3 Keskeiset käsitteet 

Seuraavaksi määrittelen tutkielmani kannalta merkittävät käsitteet. Koska kulttuuri, 

kulttuurin omaksuminen ja muutokset, joita kulttuureissa ja ihmisissä tapahtuu kulttuurien 

kohtaamisen myötä liittyvät vahvasti kulttuuri-identiteetin käsitteeseen, on tarpeen avata 

näitä käsitteitä. Oleellista on myös selvittää, mitä vähemmistöryhmällä ja -kulttuurilla 

tarkoitetaan, sillä tutkimuksen aiheena on nimenomaan vähemmistökulttuuriin kuuluvien 

lasten kulttuuri-identiteetin tukeminen. 

3.1 Kulttuuri 

Kulttuuri-käsitettä on tutkittu ja määritelty paljon mutta yksimielistä määritelmää siitä ei ole 

olemassa. Tavanomaisesti sen ajatellaan olevan tapoja, käytäntöjä, kieliä, arvoja ja 

maailmankatsomuksia, jotka ovat ominaisia jollekin ihmisryhmän kansallisuudelle, 

etnisyydelle, alueelle tai heidän mielenkiinnonkohteelleen. (Benjamin, 2014, s. 60-61.) 

Pollock & Van Reken (2009) viittaavat teoksessaan Gary Weaverin ajatukseen siitä, että 

kulttuuri on kuin jäävuori, josta suurin osa on veden alla ja vain pieni osa on näkyvillä veden 

päällä. Näkyvät osat ovat, esimerkiksi johonkin kulttuuriin liittyvät käyttäytymisen ja 

pukeutumisen säännöt ja tavat sekä kieli ja näkymättömiin jäävät osat liittyvät arvoihin ja 

maailmankatsomukseen. (Pollock & Van Reken, 2009, s. 42-43.) Näkymättömissä olevat 

osat kuten arvot opitaan usein tiedostamatta vanhemmilta, perheeltä tai yhteisöltä. (Weaver, 

2006, s. 19) Ihmisillä on tapana muodostaa jostain tietystä kulttuurista käsityksiä ja 

mahdollisesti ennakkoluuloja kulttuurin näkyvän osan perusteella. Jos omia arvojaan ei 

tarkastele, niitä ei voi tiedostaa, mikä puolestaan voi johtaa ristiriitoihin muiden kulttuurien 

jäsenten kanssa. (Pollock & Van Reken, 2009, s. 43.) Kulttuuri ilmentää arvoja. Onkin 

tärkeää ymmärtää toisia kulttuureita, sillä se vaikuttaa ihmisten keskinäiseen 

yhteisymmärrykseen. (Benjamin, 2014, s. 62.)   

Kulttuuri voidaan jakaa myös kuuteen pääelementtiin. Yksi näistä elementeistä on arvot, 

jotka omaksutaan sosialisaation myötä. Ne määrittävät ihmisten käyttäytymistä sekä näkyvät 

heidän tavassaan tarkkailla ja aistia ympäristöään. Arvot voivat olla kansakunnalle yhteisiä 

sekä alaryhmien ja -kulttuurien yhteisiä. Ne myös erottavat eri kulttuuriryhmiä toisistaan. 

On kuitenkin huomattava, että ihmistä ei pidä luonnehtia tietynlaiseksi sen perusteella, 

millaisia tunnusomaisia piirteitä hänen ryhmällään on. Kieli ja murteet kuvastavat ihmisten 

tapoja tulkita ja havainnoida maailmaa sekä heijastavat ryhmien välisiä kulttuurieroja. 
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Sanattoman viestinnän tarkastelu tekee näkyväksi tärkeitä kulttuurin osia. Kulttuurinen 

tietoisuus tarkoittaa tietoisuutta omasta kulttuurista ja sille ominaisista piirteistä, jotka 

erottavat sen muista kulttuureista. Kulttuureissa on myös nähtävissä jokin tietty 

maailmankuva, mikä tarkoittaa sitä, että joissain ryhmissä tietyt perspektiivit ja 

maailmankuvat voivat ilmetä tyypillisemmin kuin toisissa. Kuudentena kulttuurin 

elementtinä on samastuminen, joka puolestaan tarkoittaa, että yksilö kokee kuuluvansa 

johonkin ryhmään ja sisäistää muun muassa sen arvot. Samastuminen voi vaihdella johonkin 

kulttuuriryhmään kuuluvien välillä suuresti. (Banks, 2006, s. 141-145.) 

Abdallah-Pretceillen (2006, s. 475.) mukaan kulttuurin käsite ei ole sopiva kuvaamaan 

kulttuurista moninaisuutta, eikä kulttuureja voida pitää itsenäisinä kokonaisuuksina. 

Kulttuurin sijaan pitäisi puhua kulttuurisuudesta, mikä kuvaa osuvammin kulttuurien 

jatkuvasti muuttuvaa ja joustavaa luonnetta sekä vuorovaikutusta yksilön ja muiden välillä. 

Muun muassa kulttuurien yhteensulautumiset ovat muuttaneet kulttuureita, eivätkä ne näin 

ollen ole enää yksittäisiä kokonaisuuksiaan (Abdallah-Pretceille, 2006, s. 475, 478- 479.) 

3.2 Enkulturaatio, sosialisaatio ja akkulturaatio 

Enkulturaatiosta puhutaan, kun yksilö oppii ympäröivän kulttuurinsa keskeisiä arvoja usein 

tiedostamattaan vuorovaikutuksessa vanhemmiltaan, muilta aikuisilta, sekä ikätovereiltaan. 

Tämä vuorovaikutus voi ohjata, rajoittaa ja muovata hänen kehitystään. Prosessin myötä hän 

oppii keskeisiä asioita, joita ympäröivässä kulttuurissa toiminen vaatii kuten kielen, rituaalit 

ja arvot. Sosialisaatiossa kyse on kulttuurin opettamisesta. Enkulturaation ja sosialisaation 

myötä tietyssä kulttuurissa ilmenee samanlaisia tapoja ja ne voivat erota muiden 

kulttuureiden tavoista. (Berry, 2011, 43.) 

Akkulturaatio tarkoittaa kulttuureissa tapahtuvia muutoksia, joita eri kulttuurien 

kohtaaminen saa aikaan. Useimmiten kahden kulttuurin kohtaaminen muuttaa toista 

vähemmän hallitsevaa kulttuuria mutta muutoksia voi tapahtua myös molemmissa 

kulttuureissa. Kulttuurien kohtaaminen voi muuttaa yksilön identiteettiä, arvoja, 

käyttäytymistä ja asenteita, jolloin kyse on psykologisesta akkulturaatiosta. (Liebkind, 1994, 

s. 25; Berry, 1989, s.206.) 

Etnisen ja kulttuurivähemmistön suhtautumistapoja valtakulttuuriin kutsutaan 

akkulturaatioasenteiksi. Oleellista akkulturaatioasenteille ovat vähemmistöryhmän jäsenen 
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suhtautuminen omaan kulttuuriin ja kulttuuri-identiteetin säilyttämiseen sekä toisaalta 

valtakulttuuriin ja valtaväestöön suuntautumiseen. Akkulturaatioasenteeksi voi valikoitua 

joko integraatio, assimilaatio, separatismi tai marginalisaatio. (Berry,1987, s. 494-496.) 

Integraatiossa vähemmistöryhmän jäsen säilyttää omaa kulttuuriaan mutta omaksuu myös 

enemmistökulttuurin normeja ja tapoja. (Berry,1987, s. 494-496; Liebkind, 1994, s. 26.) Tätä 

kutsutaan kaksikulttuurisuudeksi. Edellytyksenä integraatiolle on, että ympäröivä 

yhteiskunta kunnioittaa ja hyväksyy erilaisuutta ja vähemmistökulttuurin jäsen, esimerkiksi 

maahanmuuttaja, sopeutuu asuinmaansa tapoihin. Tärkeää integraatiolle on vuorovaikutus, 

toisen kunnioitus ja tasa-arvo. (Liebkind,1994, s.35; Alitolppa-Niitamo s. 32-33; Paavola, 

2007, s. 29.) 

Assimilaatio tarkoittaa sulautumista valtakulttuuriin. Sulautumisen myötä oma kulttuuri 

hylätään ja omaksutaan valtakulttuuri. (Berry, 1987, s. 495; Liebkind, 1994, s. 26.) 

Päiväkodissa ja koulussa on tärkeää arvostaa kulttuuriseen vähemmistöön kuluvan lapsen 

kulttuuria, sillä vaarana on, että lapsi pyrkii menestymään valtakulttuurin edellyttämin 

toiminta tavoin, jolloin hän voi päätyä hylkäämään oman identiteettinsä ja kulttuurinsa. Jos 

lapsen äidinkieli on muu kuin valtakieli, voi lapsi puolestaan hylätä sen. Sulautumista ei tule 

ymmärtää lapsen tasa-arvoisuutta edistäväksi, sillä tasa-arvoisuus ei ole samanlaisuutta 

(Paavola, 2007, s. 29). 

Separaatioasenteessa vain oma kulttuuri säilyy merkittävänä ja valtakulttuurista 

eristäydytään (Berry, 1987, s. 495; Liebkind, 1994, s. 26). Eristäytyminen voi johtua 

tilanteesta, jossa muihin etnisiä ja kulttuurisia ryhmiä ei ole mahdollista kohdata. 

Vähemmistöön kuuluva lapsi voi esimerkiksi käydä koulua ryhmässä, jossa on lapsia vain 

hänen kieli- ja kulttuuriryhmästään. (Paavola, 2007, s. 30.) 

Marginalisaatiossa ei hyväksytä kumpaakaan, omaa kulttuuria tai valtakulttuuria. Tällöin 

vähemmistön jäsen elää kahden kulttuurin välillä saattaen arvostaa valtakulttuuria sen 

toimintatapoja, joita ei kuitenkaan itse ole omaksunut ja toisaalta noudattaa oman ryhmänsä 

toimintatapoja niitä kuitenkaan hyväksymättä. On myös mahdollista, ettei vähemmistön 

jäsentä hyväksytä kummassakaan kulttuurissa, joiden välillä hän elää. (Berry, 1987, s. 495 

;Liebkind, 1994, s. 26; Paavola, 2007, s. 29.) 

Vähemmistökulttuureihin kuuluvista lapsista erityisesti maahanmuuttajalapset ovat 

konkreettisesti uuden edessä muuttaessaan toiseen maahan, joka voi tuntua vieraalta ja 
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pelottavalta varsinkin, kun entiseen kotimaahan on jäänyt perhettä ja ystäviä. Koulussa kuten 

päiväkodissakin lapsen edessä on jatkuvasti uusia asioita, joissa heidän vanhempansa eivät 

voi auttaa niiden ollessa uusia heille itsellekin. Kun lapsi ei osaa uudessa ympäristössä 

puhuttua kieltä ja kulttuuria, voi ystävien saaminen olla haastavaa, sillä hänen ainoa 

keinonsa vuorovaikutukseen muiden kanssa on sanaton viestintä. (Calyton, 2003, s. 137.) 

Sanaton viestintä voi puolestaan olla erilaista eri kulttuureissa (Banks, 2006, s. 144). 

Vertaisryhmällä on merkitystä lapsille, sillä he voivat saada tukea siitä havainnosta, että he 

eivät ole ainoita maahanmuuttajia (Clayton, 2003, s. 137-138). On tärkeää lapsen kannalta, 

että perhe ja vanhemmat sopeutuvat uuteen tilanteeseen ja, että ympäröivä yhteiskunta 

suhtautuu myönteisesti erilaisista kieli ja kulttuuritaustoista tuleviin lapsiin. Lapsen 

identiteetin kehittymiselle ja myönteiselle minäkuvalle on ensiarvoista, että lapsi ei joudu 

kohtaamaan toistuvia väärinymmärryksiä ja ennakkoluuloja. Jotta tältä vältyttäisiin, on 

vanhempien ja opettajien tehtävä yhteistyötä. (Paavola, 2007, s. 26-27.)  

3.3 Vähemmistöt Suomessa 

Daherin, Hannikaisen ja Heikinheimon (2012, s. 6) toimittamassa teoksessa vähemmistön 

käsite kattaa sekä alkuperäiskansat että etniset, kielelliset, uskonnolliset ja kulttuuriset 

vähemmistöryhmät. Suomessa kansallisia vähemmistöjä ovat ruotsinkieliset saamelaiset, 

romanit, juutalaiset, tataarit, karjalaiset sekä ns. vanhavenäläiset. Osalla kansallisista 

vähemmistöistä uskonto on muu kuin evankelisluterilaisuus. (Daher, Hannikainen & 

Heikinheimo, 2012, s. 6.) Uskonnollisiin vähemmistöihin Suomessa kuuluvat myös 

herätysliikkeiden jäsenet kuten vanhoillislestadiolaiset (Paavola & Talib, 2010, s. 15). 

Lisäksi maahanmuuttajat ovat vähemmistöä ja erityisesti muslimisiirtolaiset ovat uusi 

kasvava vähemmistöryhmä (Daher & ym. 2012, s. 6). 

Suomessa valtakielen, uskonnon ja kulttuurin asema on turvattu, sillä valtio toimii pääosin 

suomeksi ja evankelisluterilainen uskonto määrittää kansallisia vapaapäiviä. Vähemmistöjen 

kielet ja uskonnot eivät ole vastaavalla tavalla turvattuja, ja valtion olisikin toiminnallaan 

tuettava myös niiden asemaa. Perinteisten kansallisten vähemmistöryhmien, -kielten ja 

kulttuurien säilymistä on kuitenkin nykyään edistetty erilaisin vähemmistöoikeuksin mutta 

näiden oikeuksien ulkopuolelle ovat jääneet uudet vähemmistöryhmät kuten 

maahanmuuttajat. (Hannikainen & Jutila, 2011, s. 12, 15.) 
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4 Kulttuuri-identiteetti  

Kulttuuri-identiteetin tutkiminen on haastavaa johtuen kulttuurin ja identiteetin 

kahtiajakoisuudesta. Kulttuuri pitää sisällään ryhmädynamiikan ja identiteetti yksilön oman 

psykologisen prosessin. Kulttuuri-identiteetti muodostuu sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kautta ja on sidoksissa kontekstiin, jossa se rakentuu. (Estern, Amian & Medina, 2008, s. 

202-203.) Benjamin (2014, s. 65.) viittaa useisiin tutkimuksiin, joiden mukaan kulttuuri-

identiteetti ei ole koskaan valmis vaan sen katsotaan muotoutuvan ja kehittyvän jatkuvasti 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Lapsen kulttuuri-identiteettiin vaikuttavat monet 

ulottuvuudet. Uskonnon ja kansalaisuuden jäsenyydet sekä perheen lapsilleen siirtämät 

kulttuuriperintö, kieli sekä arvot, normit ja käytös ovat vain pieniä osia lapsen kehittyvästä 

kulttuuri-identiteetistä. Myös päiväkoti, asuinympäristö, harrastukset, ikä ja sosiaalinen 

verkosto vaikuttavat lapsen kulttuuri-identiteettiin. (Benjamin, Laine & Kallioniemi, 2015, 

s. 189.) Seuraavaksi tarkastelen kulttuuri-identiteettiä Benjaminin (2014) jaottelun pohjalta, 

jonka mukaan kulttuuri-identiteetti on samastumista tiettyihin ryhmiin, kansallisuuteen sekä 

sidoksissa etnisyyteen ja määritelmiin, joilla muut ihmiset luokittelevat yksilöä. Käsittelen 

myös kielen merkitystä kulttuuri-identiteetille sekä kulttuuri-identiteetin kehittymiseen 

liittyviä tasoja.  

4.1 Kulttuuri-identiteetti ja samaistuminen ryhmään 

Ihminen voi kuulua useisiin eri ryhmiin. Syntyessään lapsen ensimmäiset ryhmät ovat perhe 

ja kansallisuus. Hänet voidaan myös liittää joihinkin ryhmiin esimerkiksi sukupuolen ja 

etnisyyden mukaan. Lapsi voi lisäksi itse valita kuuluvansa tiettyyn ryhmään, esimerkiksi 

harrastuksensa perusteella. Jokainen ryhmän jäsenyys ja niiden sisältämä kulttuuri 

muovaavat lapsen identiteettiä. Identifikaatioiden eli samastumisten merkittävyys joihinkin 

ryhmiin voi vaihdella hänen elämässään ja osa ryhmän jäsenyyksistä voi olla hänelle 

tärkeämpiä. Benjamin, 2014, s. 65-67.) Tajfelin (1989) mukaan osaan ryhmistä saatetaan 

haluta samastua ja osasta etääntyä. Ryhmän jäsenyyteen liittyy tietoisuus ryhmään 

kuulumisesta, millaisia arvoja yksilö ryhmään ja omaan asemaansa siinä liittää sekä tunteet, 

joita hänellä on ryhmästä ja sen jäsenyydestä. (ks. Benjamin, 2014, s. 67, s.)  

Lasta ei pidä määritellä vain yhden ryhmän jäsenyyden perusteella, sillä hän ei itse 

välttämättä koe jäsenyyttään merkittävänä (Benjamin, 2014, s. 68.) Lapsen identiteettiä ei 

voida myöskään määritellä hänen uskontoonsa tai etnisyyteensä liitettyjen yleistysten 
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perusteella. Jos lapsi nähdään vain hänen uskontonsa tai etnisyytensä kautta, hänen oma 

kertomus siitä kuka hän on voi jäädä kuulematta. Yleistykset ja eroavaisuuksien 

korostaminen voivat lisätä myös ennakkoluuloja. (Abdallah-Pretceille, 2006, s. 477). 

Ryhmästä voidaan tietää sille tyypillistä käytöstä mutta jäsenyyden perusteella ei voida tehdä 

yleistyksiä, että siihen kuuluva yksilö käyttäytyy tietyllä tavalla (Banks, 2010, s. 11).  

4.2 Kulttuuri-identiteetti osana kansallisuuteen samastumista 

Kulttuuri-identiteettiin vaikuttaa myös yksilön samastumisen kokemukset kansalliseen 

kulttuuriin. Hallin (199, s. 52) mukaan kansalliskulttuuri on mielikuvia jonkin kansan 

yhteisestä historiasta, perinteistä sekä kansan halua elää yhtenäisenä kansallisena ryhmänä. 

Tällainen käsitys kansallisesta kulttuurista sulkee ulkopuolelle niitä, jotka eivät koe 

samastuvansa siihen (Benjamin, 2014, s. 71). Kansakunnat eivät ole enää yhtenäisiä 

joukkoja Euroopassa, mikä tarkoittaa, ettei tietylle kansalle voida ajatella kuuluvan 

yhtenäistä kansallista kulttuuria ja siten yhtenäistä kansallista identiteettiä (Hall, 1999, s. 54-

55). Kulttuurisesti moninaisessa yhteiskunnassa kansallisen identiteetin käsite pitää sisällään 

kansallisen moninaisuuden. Yhteiskunnan tulisi mahdollistaa kaikkien oikeutta omaan 

kulttuuriinsa ja siihen liittyviin arvoihin ja uskomuksiin. (Benjamin, 2014, s. 71-72.)  

Banksin (2006, s. 83-83) mukaan lasten kansallisten identiteettien ja kulttuurien välisten 

taitojen kehittymistä tulee tukea ja opetussuunnitelmissa pitäisi tähdentää taitoja, joita 

ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan osallistumiseen tarvitaan. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 (s. 24) pitää myös lasten kehittyviä 

osallistumisen ja vaikuttamisen taitojen tukemista merkittävinä, sillä ne edistävät 

demokratian toteutumista sekä vaikuttavat myönteisesti lapsen käsityksiin itsestään ja 

heidän itseluottamukseensa. Kulttuuri-identiteetille on siis merkittävää, että yksilö voi 

samastua kansalliseen kulttuuriin. Oleellista on, ettei kansallista kulttuuria käsitetä 

stereotypioina tietystä kansasta tai tietylle kansalle ominaisista perinteistä. (Benjamin, 2014, 

s. 71-71; Hall, 1999, s. 52.) Päiväkodeissa pitää huomata, ettei stereotypioita suomalaisesta 

kansallisesta identiteetistä pidetä yllä ja sen sijaan nähdä ympäröivä kulttuurinen 

moninaisuus sekä kunnioittaa sitä. Kasvattajien tulee pohtia, millaista suomalaisuutta he 

kasvatuksessaan rakentavat ja kuinka, esimerkiksi kulttuuriperinteet huomioivat 

moninaisuutta. (Benjamin, Laine & Kallioniemi., 2015, s.  92, 95.)  
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4.3 Etnisyyden merkitys kulttuuri-identiteetille 

Kulttuuri-identiteettiä käytetään usein etnisen identiteetin synonyymina. Etnisellä 

identiteetillä tarkoitetaan yksilön samastumista johonkin etniseen ryhmään sekä etnistä 

tietoisuutta. Kulttuuri-identiteetti puolestaan pitää sisällään tunteen kuulumisesta ryhmään, 

jolle yhteistä on käyttäytyminen, kieli, maailmankatsomuksen arvopohja, historia ja 

perinteet. Vaikka näillä käsitteillä on eronsa, ne ovat kuitenkin vahvasti yhteydessä toisiinsa 

ja osa yksilön minäkuvaa. (Liebkind, 1994, s. 22; Benjamin, 2014, s. 65-66, 73.) Sekä 

etninen identiteetti että kulttuuri-identiteetti vaikuttavat ihmisen käytökseen, asenteisiin ja 

arvoihin (Blackmon & Vera, 2008, s. 48; Banks, 2006, s. 75). Näiden käsitteiden 

limittäisyyden vuoksi käsittelen tutkielmassani sekä kulttuuri-identiteetin että etnisen 

identiteetin rakentumista (ks. Benjamin, 2014, s. 74).  

Lapsen etnisen identiteetin rakentumiselle on merkittävää lasten väliset vertaissuhteet 

(Seele, 2012, s. 310). Seelen (2012) tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti 

maahanmuuttajataustaisten lasten välisiä sosiaalisia vuorovaikutustilanteita kielellisesti ja 

kulttuurisesti moninaisessa päiväkodissa Saksassa. Tutkimuksen mukaan lapset 

neuvottelivat vuorovaikutussuhteissaan heidän etnisille identiteeteilleen tärkeistä osa-

alueista. He osoittivat muun muassa saksan kielen oppimisen ja puhumisen tärkeyttä. 

Äidinkielen, esimerkiksi arabian kielen puhuminen piti useissa tapauksissa perustella tehdä 

oikeutetuksi lasten välisissä vuorovaikutussuhteissa. Toisaalta ryhmässä suosittujen lasten 

taitoja puhua italiaa tai kroatiaa pidettiin lasten keskuudessa arvossa ja he saattoivat esitellä 

taitojaan muille lapsille. Merkitystä oli siis puhutulla kielellä sekä sillä oliko lapsi ryhmässä 

suosittu. Toisena keskeisenä aiheena oli fyysiset piirteet kuten hiusten väri, joilla luotiin 

yhteenkuuluvuutta lasten keskuudessa sekä eroteltiin toisia ryhmästä. (Seele, 2012, s. 316- 

320.)  

4.4 Muiden määritelmät osana yksilön kulttuuri-identiteettiä 

Ihmisen kulttuuri-identiteettiin sisältyy myös se, miten muut häntä määrittelevät. 

Sosiaalinen identiteetti osana yksilön omakuvaa pitää sisällään ryhmät joihin muut hänet 

liittävät. Lapsi saatetaan leimata sukupuolensa tai etnisyytensä perusteella tietynlaiseksi, 

jolloin hänen oletetaan käyttäytyvän tietyllä tavalla. Tällöin lapsi voi puolestaan omaksua 

sitä käytöstä, jollaista häneltä oletetaan. (Benjamin, 2014, s. 73.)  
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Lapsi on usein tietoinen siitä, mitä hänestä ajatellaan. Usein valtakulttuurin jäsenet ovat niitä, 

jotka määrittelevät vähemmistöihin kuuluvia. (Paavola & Talib, 2010, s. 65.) Päiväkodissa 

kasvattajat saattavat puheessaan niputtaa jonkin kansallisuuden jäsenet yhtenäiseksi 

ryhmäksi ja puhua heistä kuin yhtenä persoonana (Paavola, 2007, s. 122). Jostain 

uskonnollisesta tai etnisestä ryhmästä yhtenäisenä ryhmänä puhuttaessa saatetaan myös 

tehdä oletuksia niiden yhtenäisestä kulttuurista. Oletukset ovat puolestaan yleensä yleistäviä. 

(Benjamin, 2014, s. 73.) Myös lapset voivat tehdä yleistyksiä toisistaan ulkonäön 

perusteella, esimerkiksi määritellä ihonvärin vuoksi toisen lapsen kansallisuutta 

(Lappalainen, 2009, 71-72)  

4.5 Kielen merkitys kulttuuri-identiteetille 

Kieli ja kulttuuri ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Kieli kuvastaa, jonkin etnisen, 

kulttuurisen tai kansallisen ryhmän kulttuuria. Etnisen, kulttuurisen ja kansallisen ryhmän 

kulttuuri voi puolestaan kuvata sen puhumaa kieltä. Kielen ja kulttuurin suhde on kuitenkin 

monimutkainen, joten kieltä voida yhdistää johonkin kulttuuriin eikä kulttuuria johonkin 

identiteettiin. Maahanmuuton, globalisaation ja monikielisyyden vuoksi ihmiset puhuvat 

useampia kieliä. Kieli, kuten kulttuuri ja identiteetti, rakentuu ja muokkaantuu jatkuvasti. 

(Romaine, 2011, s. 373-374.) Kieli ei siis määritä, millainen jonkin ihmisen kulttuurinen 

kansallinen tai etninen ryhmä on mutta sen avulla arvot, uskomukset ja asenteet voivat tulla 

nähdyiksi (Banks, 2006, s. 278-279).  

Yhteiskunnan vähemmistöryhmien kielelle, kulttuurille ja identiteetille on vaarana 

valtakielen asema virallisena kielenä ja heidän kielensä asema vähemmistönä. Yhteiskunnan 

poliittiset päätökset voivat johtaa vähemmistöjen sulauttamiseen valtakulttuuriin ja kieleen. 

(Romaine, 2011, s. 374). Kielen kautta kulttuuri voi välittyä. Kieltä tarvitaan myös 

sosiaalisten suhteiden ja käytäntöjen ymmärtämiseen. (Banks, 2006, 278-279.) Kieli on 

myös edellytyksenä kulttuurin siirtymiselle seuraaville sukupolville (Romaine, 2011, s. 

377).  

4.6 Kulttuuri-identiteetin ja etnisen identiteetin kehittyminen lapsuudessa 

Kun vanhemmat opettavat lapsilleen etnistä historiaansa ja perintöään sekä kulttuurisia 

tapojaan ja traditioitaan, voidaan puhua kulttuurisesta sosialisaatiosta (Hughes, Johnson, 

Rodriguez & ym., 2006, s. 479). Lapsen sosialisaatio alkaa kotoa, jossa hän oppii perheen 
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arvot, katsomukset ja traditiot sekä käytöstapoja. Kotona opitun kielen merkitys on suuri, 

sillä sen kautta kulttuurin on mahdollista välittyä. (Benjamin & ym., 2015, s. 184.) Hughesin 

ja muiden (2006, s. 749,756) viittaamien tutkimusten mukaan kotona kulttuuria opitaan 

kirjojen, esineiden, musiikin, kirjojen, ruoan ja juhlien kautta. Keskeistä lasten kulttuuriin 

sosiaalistumisessa vanhemmille on ylpeys ja tietoisuus omasta kulttuurista sekä 

kulttuuriperintö. 

Varhaislapsuudessa etninen identiteetti ei ole vielä selkeä. Lapsen ymmärrykseen etnisestä 

identiteetistään ja suhtautumisestaan siihen, vaikuttavat paljon vanhempien asenteet 

etnisyyttään kohtaan. Lapsen etnisyyden kehittymistä ja positiivista samastumista etniseen 

ryhmäänsä tukee perheen ja ympäröivän yhteisön, esimerkiksi koulun välittämä myönteinen 

kuva hänen yhteisöstään ja kulttuuristaan. (Benjamin, 2014, s, 77; Jourdan, 2006, s. 332, 

334.). Etninen identiteetti kehittyy, kun lapsi oppii ymmärtämään itsensä osana kulttuurista 

ryhmää. Kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys sekä vuorovaikutus muiden kanssa muovaavat 

jatkuvasti lapsen ymmärrystä siitä kuka hän on. (Blackmon & Vera, 2008, s. 49.) Lapsen 

kulttuuri-identiteetin ja etnisen identiteetin kehittyminen alkaa aluksi hänen 

lähiympäristössään Oleellista kulttuuri-identiteetin ja etnisen identiteetin vahvistumisessa 

on se, miten lapsi määrittelee itsensä suhteessa muihin ja osana kokonaisuutta. Lisäksi 

käsitykset, esimerkiksi omasta perheestä, kotiseudusta ja kansasta sekä yhteisistä arvoista 

vaikuttavat lapsen kulttuuri-identiteetin kehitykseen. (Paavola, 2007, 31.)  

Vaikka etninen ja kulttuuri-identiteetti eivät ole varhaislapsuudessa selkeitä, lapsella on 

tuolloin käsityksiä ryhmistä, joihin hän kuuluu. Ne liittyvät aluksi usein tyttönä tai poikana, 

lapsena ja sisaruksena olemiseen. Myöhemmin lapsi alkaa samastua muihin ryhmiin ja 

henkilöihin. (Benjamin, 2014, s. 76.) Pieni lapsi huomaa myös eroavaisuuksia muun muassa 

ihonvärissä, kielessä ja juhla-ja ruokakulttuurissa. Ulkoisten erojen vuoksi jo 2-vuotiaalla 

voi olla ennakkoluuloja. Etenkin valtakulttuuriin kuuluvilla lapsilla voi olla kielteisiä 

asenteita niitä lapsia kohtaan jotka poikkeavat ulkoisesti heistä itsestään. Ennakkoluulot 

johtuvat yleensä aikuisten asenteista. (Robinson & Diaz, 2006, s.4.) Bernalin ja muiden 

(1990) mukaan 3-4 vuotiaana lapsi voi samastua tiettyyn rodulliseen ryhmään ja vasta 5-8 

vuotiaana lapsi puolestaan tulee tietoiseksi omasta etnisyydestään (Blakcmon & Vera, 2008, 

s. 49).  
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4.7 Kulttuuri-identiteetin kehitykseen liittyvät vaiheet  

Seuraavaksi tarkastelen Banksin (2006) jaottelemia kulttuuri-identiteetin kehitykseen 

liittyviä tasoja. Vaikka kulttuuri-identiteetti on varhaislapsuudessa selkiintymätön, on 

oleellista käsitellä, millaisia eri tasoja kulttuuri-identiteetin rakentuminen voi pitää sisällään, 

jotta saadaan selkeä kuva siitä, mitä kulttuuri-identiteetillä tarkoitetaan. 

Ensimmäistä tasoa kutsutaan psykologiseksi vankeudeksi omassa kulttuurissa. Tällä 

tasolla yksilö torjuu oman kulttuurinsa ja häpeää kulttuurista ryhmäänsä ja identiteettiään, 

sillä hän on omaksunut negatiiviset uskomukset omasta kulttuuristaan. Oman kulttuurisen 

ryhmän torjuminen voi johtaa siihen, että yksilö ei halua kohdata muista kulttuureista tulevia 

tai hän yrittää assimiloitua ympärillään olevaan valtakulttuuriin. Psykologista vankeutta 

omassa kulttuurissaan kokevat usein ihmiset, joita saatetaan syrjiä yhteiskunnassa, 

esimerkiksi muista erottuvan ulkonäön vuoksi. (Banks, 2006, s. 300-301.) 

Tasoa kaksi kutsutaan etnosentrismiksi. Yksilö pitää omaa kulttuuriaan ylivertaisena ja 

muita alempiarvoisina tällä kulttuuri-identiteetin kehitystasolla. Hän saattaa pitää muita 

kulttuureja uhkana omalle kulttuuriselle ryhmälleen, jonka asemaa hän pitää 

etuoikeutettuna. Usein tällä kehitystasolla olevat ovat valtakulttuurin jäseniä. Aikaisemmin 

omassa kulttuurissaan psykologisessa vankeudessa ollut voi myös tulla etnosentristiseksi 

löydettyään oman kulttuuri-identiteetin. (Banks, 2006, s.300-301.) 

Kolmannella tasolla kulttuuri-identiteetti selkiytyy. Yksilön asenteet kulttuuriaan ja 

kulttuurista ryhmäänsä kohtaan sekä kulttuuri-identiteetti ovat selkeitä ja positiivisia. Vaikka 

yksilö on ylpeä kulttuuristaan, ei hän pelkää tai vihaa muita kulttuureita. Tällä kehitystasolla 

olevilla ihmisillä on tavallisesti taloudellisesti varma sekä psykologisesti turvallinen tilanne 

elämässään. He ovat myös saaneet myönteisiä kokemuksia suhteissaan muihin kulttuurisiin 

ryhmiin. (Banks, 2006, s.303.)  

Neljättä tasoa sanotaan kaksikulttuurisuuden tasoksi. Tällä kehitystasolla olevilla on 

myönteinen kulttuuri-identiteetti sekä kyky ja halua toimia sekä omassa kulttuurisessa 

yhteisössään että toisessa kulttuurisessa yhteisössä. Kaksikulttuurinen yksilö voi olla, 

esimerkiksi töissä yhteydessä valtakulttuuriin mutta kotona elää hyvin yksikulttuurisessa 

ympäristössä. Usein kaksikulttuurisia ovat vähemmistökulttuuriin kuuluvat, sillä heidän 

tulee päästä osaksi yhteiskuntaa toisin kuin valtakulttuuriin kuuluvat, joiden elämä saattaa 

olla kosketuksissa vain yhteen kulttuuriin. (Banks,2006, s. 303.)  
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Viidettä tasoa kutsutaan monikulttuurisuudeksi ja maltilliseksi kansallismieleisyydeksi. 

Tässä kehitysvaiheessa yksilön kulttuuri- ja kansallinen identiteetti on selkeä, myönteinen 

ja reflektoiva. Hän suhtautuu muihin kulttuurisiin, etnisiin ja rodullisiin ryhmiin 

myönteisesti sekä toimii yhdessä muiden kulttuurien kanssa, ymmärtää niiden arvoja, 

symboleja ja instituutioita. Hän on myös sitoutunut kulttuuriseen ryhmäänsä samaan aikaan 

kun kokee empatiaa ja huolta muista kulttuurisista ryhmistä. Hänen suhteensa maahansa 

sekä sen arvoihin ja oikeuksiin on vahva mutta reflektoiva. (Banks, 2006, s. 303.) 

Viimeisenä kuudetta tasoa kutsutaan kansainvälistymiseksi ja kulttuurien väliseksi 

osaamiseksi. Tällä tasolla kulttuuri-, kansallinen ja globaali-identiteetti ovat selkeitä ja 

myönteisiä sekä tasapainossa keskenään. Yksilöllä tarvittavat kyvyt, tiedot ja asenteet eri 

kulttuurien kanssa toimimiseen niin kotimaassaan kuin muualla maailmassa. Hänen eettinen 

arvomaailmansa on universaali ja hän voi toteuttaa arvojaan paikasta riippumatta. 

(Banks,2006, s. 304-305.)  
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5 Päiväkoti lapsen identiteetin tukijana 

Lapsella on oikeus rakentaa käsitystä itsestään ja identiteetistään sekä oikeus ryhmään 

kuulumiseen ja yhteisöllisyyteen. Lapsen identiteetin muotoutumista tukee se, että lasta 

ohjataan havainnoimaan, millaiset vaikutukset hänen toiminnallaan on toisia ihmisiä ja 

ympäristöä kohtaan. Varhaiskasvatus tukee lapsen vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja, joiden 

merkitys identiteetille on merkittävä ja jotka ovat tärkeitä taitoja kielellisesti, kulttuurisesti 

ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa. Myös kielen ja kulttuurin merkitys osana 

lapsen identiteettiä ymmärretään ja varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea erilaisista 

kielellisistä ja kulttuurisista taustoista tulevien lasten kielellisten ja kulttuuristen 

identiteettien muodostumista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 19,21,40.)  

Yhtenä varhaiskasvatuksen tehtävistä on tukea lapsen kulttuuri-identiteetin rakentumista, 

muun muassa mahdollistamalla lapsen kokemuksia, tietoja ja taitoja kulttuuriperinnöstä. 

Tämän katsotaan edistävän lapsen taitoja omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Leikkien, 

ruokailuhetkien ja juhlien merkitys on suuri lapsen tutustuessa kulttuuriperintöön, sillä se 

mahdollistaa lasten kokemusten jakamista erilaisista perinteistä ja tavoista. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s.23.) 

5.1 Kasvattaja kulttuuri-identiteetin tukijana  

Päiväkotien ja koulujen monimuotoistuminen on tuonut haasteita kasvattajille. Kun 

päiväkotiryhmään tulee lapsia vähemmistökulttuureista, voi kasvattaja olla epävarma omista 

kyvyistään ja toimintatavoistaan monikulttuuristen lasten parissa. (Paavola & Talib, 2010, 

s. 74.) Silti jokainen lapsi tulee edelleen tuntea yksilönä. (Benjamin, 2013, s.119). 

Kasvattajan on kokonaisvaltaisesti tutustuttava lapseen ja hänen perheeseensä, jotta hänen 

kasvunsa ja kehityksensä tukeminen on mahdollista (Benjamin & ym., 2015, s. 184). 

Oleellista toisen kohtaamisessa ei ole ymmärtää hänen kulttuuriaan siihen liittyvien 

määritelmien ja luokittelujen perusteella, sillä merkittävämpää on yksilöiden välinen 

ymmärrys, joka mahdollistaa toisen ihmisen tuntemisen (Abdallah-Pretceille, 2006, s.  477). 

Lapsen tietoisuutta omasta ja muiden kulttuurista on tärkeää tukea. Kun etniseen 

vähemmistöön kuuluva lapsi ensin samastuu positiivisesti omaan kulttuuriseen ja etniseen 

ryhmään, hän voi myöhemmässä elämässään saavuttaa myönteisen kansallisen identiteetin. 

Tästä seuraa se, että lapsi arvostaa molempia sekä omaa että kansallista kulttuuria ja kokee 
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niistä ylpeyttä. (Banks, 2006, s. 85-86.) Oman kulttuuritaustan tuntemus auttaa lasta hänen 

kulttuuri-identiteettinsä muodostumisessa ja sopeutumisessa valtakulttuuriin. Yksilön oman 

etnisen identiteetin tuntemuksella on merkitystä myönteiseen asenteeseen muita kulttuureita 

ja etnisiä ryhmiä kohtaan. (Whitehead & ym. 2009, s. 134.)  

Tärkeää on, että kasvattaja antaa lapsen määritellä itsensä. Lapsen kuuluminen johonkin 

tiettyyn ryhmään ei ole välttämättä hänelle itselleen merkittävää. Ei siis pidä ajatella, että 

tiettyyn kulttuuriin tai uskontoon kuuluminen määrittäisi lapsen identiteetin, sillä hänen 

identiteetillään on monia ulottuvuuksia. Kasvattajan on käsiteltävä mahdollisia 

stereotypioitaan, jotta voi ei tule leimanneeksi lasta vain kulttuurinsa edustajaksi ja siten 

kaventaneeksi hänen mahdollisuuksiaan itse rakentaa identiteettinsä. Lisäksi, jos kasvattaja 

määrittelee toisen ihmisen hänen kulttuurinsa kautta tietynlaiseksi, hän voi toiminnallaan 

ylläpitää stereotypioita ja ennakkoluuloja (Benjamin & ym., 2015, s. 185-186; Abdallah-

Pretceille, 2006, s. 476.) On kuitenkin huomattava, että opetuksen ei tulisi käsitellä vain 

valtakulttuurin näkökulmasta muut näkökulmat unohtaen, sillä se voi vaikuttaa negatiivisesti 

erityisesti vähemmistökulttuuriin kuuluvan lapsen kulttuuri-identiteettiin (Paavola, 2007, 

s.20). Kasvattajan on oltava tietoinen omasta maailmankuvastaan, taustastaan sekä omista 

lähtökohdistaan. Tärkeää on reflektoida omia arvojaan sekä tarkastella objektiivisesti 

ympäröiviä yhteiskunnan ja yhteisön arvoja. (Benjamin & ym., 2015, s.187-188.)  

5.2 Moninaiset kulttuurit ja katsomukset varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tarkoituksena on tutustua lapsia koskettaviin 

katsomuksiin, uskontoihin, ja uskonnottomuuteen. Katsomuskasvatuksella pyritään 

luomaan kunnioittava ja ymmärtävä suhde erilaisiin katsomuksiin sekä tukemaan 

katsomuksellisten ja kulttuuri-identiteettien kehittymistä. Juhlat ja arjen tilanteet 

mahdollistavat eri katsomuksiin tutustumisen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2016, s.  43.) Varhaiskasvatuksessa uskontoa ja katsomuksia on tarkoitus käsitellä yhdessä 

lasten kanssa kaikkien lasten katsomukselliset taustat huomioiden. Kuitenkaan tämä ei 

toteudu käytännössä ja lapset, jotka tulevat katsomukseltaan muista kuin 

evankelisluterilaisista perheistä joutuvat kohtaamaan eriarvoisuutta. Lasten tulee saada 

tutustua muihin uskomuksiin ja katsomuksiin kuin omaansa. Toisaalta, jos lapsi ei oman tai 

perheensä vakaumuksen vuoksi osallistu päiväkodin uskonnolliseen toimintaan, esimerkiksi 

kirkossa käymiseen, tulee kuitenkin huomioida, ettei hänelle jäisi ulkopuolinen olo, ja pitää 
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huoli, että hän voisi saada vastaavanlaisia kokemuksia kuin muutkin. (Poulter, Riitaoja & 

Kalliala, 2015, s. 92-103.) 

Kun taas pyritään siihen, ettei uskonnolliset juhlat ja tapahtumat päiväkodissa sulkisi ketään 

toiminnan ulkopuolelle, voi se johtaa uskonnon karsimiseen kulttuuriperinteistä (Kalliala, 

2005, s. 164). Komulainen (2013, s. 165) esittää huolensa siitä että, kun esimerkiksi 

joulunvietosta karsitaan kaikki uskontoon viittaava pois, jäljelle jää ainoastaan 

amerikkalaista kaupallista perinnettä edustava joulupukki. Kasvattajien tulee antaa tilaa 

muiden uskontojen kulttuureille samalla kun säilytetään omaa kulttuuria. Päiväkodeissa 

voitaisiin huomioida kristillisten perinteiden lisäksi ramadan, jos päiväkodissa on lapsia, 

joiden kulttuuriperinteeseen se sisältyy. (Komulainen, 2013, s, 164.)  

Varhaiskasvatuksessa tuetaan lasten kulttuurisen osaamisen kehittymistä sekä ilmaisu- ja 

vuorovaikutustaitoja, jotka ovat tärkeitä kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti 

moninaisessa maailmassa. Keskeistä on muihin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin 

tutustuminen sekä hyvät tavat toisia kohtaan ja toisen asemaan asettuminen. Kulttuurisen 

osaamisen sekä ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen todetaan, tukevan lasten kulttuuri-

identiteettiä. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016, s. 22.) Kulttuurisen osaamisen 

opetuksen tulee kuitenkin välttää muiden kulttuurien luokittelua tietynlaiseksi, sillä se voi 

ylläpitää ennakkoluuloja ja aiheuttaa kulttuurin jäseneen kohdistuvaa määrittelyä 

tietynlaiksi. (Abdallah-Pretceille, 2006, s. 477). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016 (s. 23.) toteaa myös erilaisiin tapoihin tutustumisen tapahtuvan leikeissä, juhlissa 

ruokailun yhteydessä. Kulttuureihin tutustuttaessa ei kuitenkaan pitäisi korostaa pelkästään 

erovaisuuksia vaan keskittyä myös kulttuureita ja ihmisiä yhdistäviin asioihin (Lappalainen, 

2006, s. 90-91). Lapselle voi olla ahdistavaa, että hänet nähdään kuuluvan vain johonkin 

tiettyyn ryhmään varsinkin, jos sen merkitys ei ole hänelle itselleen suuri. Tämän vuoksi 

päiväkodeissa on syytä välttää kulttuureihin tutustumista niin, että jokin tietty kulttuuri tai 

jonkin kulttuurin jäsen asetetaan tarkastelun ja määrittelyn kohteeksi. Omaa kulttuuriaan ja 

tapojaan pitää saada tuoda esille mutta ketään ei pidä pakottaa esiintymään tietyn kulttuurin 

edustajana. (Benjamin & ym., 2015, s. 188.) 

5.3 Kulttuuriperintökasvatus  

Kulttuuriperinnön tuntemus tukee kulttuuri-identiteetin muodostumista (Benjamin & ym., 

2015, s. 184). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 (s. 23) mukaan lapsille 
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opetetaan moninaista suomalaista ympäröivää kulttuuriperintöä, joka mahdollistaa 

kulttuurin tuntemusta, käyttöä ja muokkaamista. Kulttuuriperintökasvatukselle keskeistä on 

auttaa lapsia kohtaamaan avoimesti toisia kulttuureita, oman kulttuuriperinnön reflektoinnin 

kautta. Omien käsitysten ja käyttäytymistapojen kulttuurisidonnaisuuden kriittinen 

tarkastelu voi auttaa ymmärtämään muiden näkökulmia. (Pitkänen, 2014, s. 10-11.) 

Kulttuuriperintöä ei pidä ajatella vain valtakulttuurin yhteisenä kansallisena 

kulttuuriperintönä, sillä moninainen kulttuuriympäristö muokkaa kulttuuriperintöä 

jatkuvasti. Kulttuuriperintökasvatus ei ole suomalaisuuteen kasvattamista vaan tärkeää on, 

että yhdessä kasvattajan kanssa tutustutaan ympäröivään ympäristöön ja kulttuuriin. Sen 

tarkoituksena on, että kulttuuriperintö säilyy ja sitä viedään eteenpäin ja että se 

muokkaantuu. Kasvattajan tehtävänä on mahdollistaa sekä perinteiden säilymistä, että niiden 

moninaistumista monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Huomionarvoista on myös lasten 

osallisuus kulttuuriperintöön liittyvien juhlien suunnittelussa. (Benjamin & ym., 2015, s. 

191-192.) Lisäksi lasten vanhemmilta saadaan tärkeää tietoa heidän kulttuuriperinnöstään, 

jota voidaan hyödyntää päiväkodin kulttuuriperintökasvatuksessa (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2014, s. 34).  

Kulttuuriperintökasvatukseen liittyy monia haasteita. Yksi keskeinen haaste on lapsen 

yksilöllisen kulttuuritaustan huomioiminen samaan aikaan, kun tehtävänä on kasvattaa häntä 

lähiyhteisönsä jäseneksi. Kulttuuriperintökasvatuksen tehtävänä on tutustuttaa lapset 

kotiseutuun, koska se tukee lapsen paikallis-identiteetin kehittymistä sekä mahdollistaa 

osallisuuden tunnetta kotiseutuun. Vaikka lapsen kotiseutu ei olisikaan lähiympäristö, lapsen 

osallisuudelle on merkittävää luoda suhde siihen ja sen kulttuuriperinteisiin. Myös kotiseutu 

aivan kuten kulttuuriperintö uusiutuu moninaistumisen myötä. (Benjamin & ym., 2015, s. 

195-198.) 

Moninaisuus koetaan haasteena kulttuuriperintökasvatukselle. Kasvattajat joutuvat 

pohtimaan, kuinka lapsilla on mahdollisuus tuottaa kulttuuriperintöä samaan aikaan kuin 

omista perinteistä pidetään kiinni. (Benjamin & ym., 2015, s. 198-199.) Esimerkiksi 

koulujen kevätjuhlissa usein laulettava suvivirsi on herättänyt viime aikoina keskustelua 

kulttuuriperinteiden säilyttämisestä. Keskustelusta nousee havainnollistavasti esiin 

kysymyksen siitä, miten ja mitä kulttuuriperinnettä voi siirtää, jos se samanaikaisesti sulkee 

osan lapsista tilanteen ulkopuolelle. Myös joulun vietto päiväkodissa voi sulkea osan lapsista 

tilanteen ulkopuolelle sen vuoksi, että heidän vanhempansa eivät halua lastensa osallistuvan 

kristillisiin juhliin, jotka päiväkodin henkilökunta puolestaan kokee tärkeäksi osaksi 
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kulttuuriperinnettä. Vanhemmat voivat toisaalta antaa lastensa osallistua juhliin, jos niissä 

ei ilmene uskonnollisia elementtejä. Tällöin joululauluista saatetaan jättää ne säkeistöt pois, 

joissa lauletaan Jeesuksesta. Kasvattajat eivät myöskään välttämättä koe uskonnon opetusta 

lapsille tärkeänä, vaikka pitävät kiinni niistä perinteistä, joilla on uskonnollinen pohja. 

(Lappalainen, 2006, s. 10.)  
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6 Yhteenveto 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenäni pohdin, miten lapsen kulttuuri-identiteetti rakentuu. 

Kulttuuri-identiteetin määrittäminen on haastavaa kulttuurin ja identiteetin käsitteiden 

erilaisista merkityksistä. Kulttuuriksi voidaan käsittää tietylle ryhmälle yhteiset kulttuuri, 

kieli, arvot ja asenteet, kun taas identiteetti pitää sisällään henkilökohtaisen näkemyksen 

itsestään. (Benjamin, 2014, s. 63) Lisäksi niin kulttuuri, identiteetti kuin kulttuuri-identiteetti 

ovat laajoja kokonaisuuksia, joita sivuavat useat ulottuvuudet. Kulttuuri pitää sisällään 

arvoja, asenteita ja kielen (Pollock & Van Reken, 2009, s. 42). Identiteetti puolestaan sisältää 

henkilökohtaisen, sosiaalisen, katsomuksellisen ja kielellisen ulottuvuuden. Haastavaksi 

tutkimuskysymykseeni vastaamisen teki lisäksi, se että etninen identiteetti on vahvasti 

yhteydessä kulttuuri-identiteettiin. (Liebkind, 1994, s. 22). Oleellista kulttuuri-identiteetille 

on yksilön näkemys itsestään osana laajempaa kokonaisuutta, niin etnistä kuin kulttuurista 

ryhmää (Paavola, 2007, s. 31). Osaltaan kulttuuri-identiteetin rakentumiseen vaikuttaa, 

miten muut ihmiset määrittelevät lasta ja millaisia leimoja he saattavat häneen liittää, sillä 

ne vaikuttavat lapsen käsityksiin itsestään (Benjamin, 2014, s. 73). 

Lapsen kulttuuri-identiteetille merkityksellistä on hänen ryhmän jäsenyytensä ja hänen 

samastumisen tunteensa ryhmäänsä. Kaikki ryhmät sisältävät oman kulttuurinsa. 

Samastumisen kohteita voi olla useita, mikä tekee kulttuuri-identiteetin määrittelyn yhä 

haastavammaksi, sillä kaikki ryhmät ja niiden kulttuuri muovaavat yksilön identiteettiä. 

Ryhmät, joihin yksilö samastuu vaihtelevat hänen elämässään, osa ryhmän jäsenyyksistä 

tulee vähemmän merkittäviksi ja osa yhä tärkeämmiksi. (Benjamin, 2014, s.67-68) Voidaan 

siis sanoa, että lapsen kulttuuri-identiteetti rakentuu hänen samastumisestaan moniin eri 

ryhmiin. Koti ja perhe, sekä päiväkoti ja koulu ovat pienen lapsen toimintaympäristöjä, 

joissa hän saa merkittäviä samastumisen ja ryhmään kuulumisen kokemuksia. (Benjamin & 

ym., 2015, s. 188-189.) 

Toisena tutkimuskysymyksenäni oli, kuinka päiväkodissa tuetaan kulttuurisiin 

vähemmistöihin kuuluvien kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja mikä on kasvattajan rooli 

sen tukemisessa. Koska lasta ei voida määritellä hänen kulttuurinsa perusteella tietynlaiseksi 

on kasvattajan annettava lapsen itse kertoa itsestään ja hänelle tärkeistä asioistaan. 

(Abdallah-Pretceille, 2006, s. 478.) Aivan kuten kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa 

kaiken lähtökohta on lapsen kuuleminen ja tunteminen, jotta hänen kehitystään ja kasvuaan 

voidaan tukea (Benjamin, 2013, s. 119). Kasvattajan on kuitenkin pystyttävä huomioimaan 
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erilaiset kulttuurit, kielet ja katsomukset päiväkodin ryhmässä, sekä mahdollistettava lasten 

tietoisuutta kulttuuriperinnöstään, sillä sen merkitys lapsen kulttuuriselle tietoisuudelle on 

valtava (Pitkänen, 2014, s. 10-11). Oppiessaan omaa kulttuuria lapselle voi kehittyä vahva 

kulttuuri-identiteetti samaan aikaan kun hän ymmärtää ja kunnioittaa muiden ihmisten 

kulttuuria (Whitehead, 2009, s. 134). Yksi kasvattajan keskeisistä keinoista lapsen kulttuuri-

identiteetin tukemisessa on reflektoida omia kulttuurisia arvojaan, asenteitaan sekä 

käsityksiään ja ennakkoluulojaan, sillä jos kasvattajan asenne, vaikkapa monikulttuurisuutta 

kohtaan on ennakkoluuloinen tai luokitteleva, se näkyy hänen työssään, jolloin kasvattaja 

saattaa toiminnallaan siirtää omia ennakkoluulojaan lapsille tai ylläpitää niiden 

olemassaoloa lapsiryhmässä. (Banks, 2006, s. 487; Benjamin & ym., 2015, s. 187; Abdallah-

Pretceille, 2006, s. 476.)  

On tärkeää, että kasvattaja tiedostaa kulttuuriperinteen moninaistumisen sekä sen, etteivät 

lapset vain omaksu jakamaa kulttuuriperinnettä. Lapset myös muokkaavat 

kulttuuriperinnettä mieleisekseen. Kulttuuriperintö aivan kuten kulttuurit ja identiteetit 

muokkaantuvat jatkuvasti maahanmuuton ja globalisaation tuoman yhteiskunnan 

monimuotoistumisen myötä. (Banjamin & ym., 2015, s. 190.) 
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7 Pohdinta 

Tutkielmani pääaineistoksi muodostui Benjaminin (2014) kulttuuri-identiteettiä käsittelevä 

artikkeli, jonka lähdeaineistosta tuli myös osa omaa lähdeaineistoani. Tämä voi vaikuttaa 

tutkielmani luetettavuuteen. Toinen luotettavuuteen vaikuttava tekijä on, että käsittelen 

kulttuuri-identiteetin muodostumista vain siihen liittyvien pienten osien perustella, jolloin 

huomiotta jää sukupuolen, ystävien ja harrastusten merkitys lapsen kulttuuri-identiteetille.  

Koska kulttuuri-identiteetti on ulottuvuuksiltaan laaja kokonaisuus, on kuitenkin hyvin 

haastavaa käsitellä sitä kokonaisuudessaan tässä tutkielmassa. Tämän vuoksi aihe vaati 

rajausta, joka vaikutti siihen, että käsittelen enimmäkseen sitä sensitiivisyyttä, jota eri 

kulttuuritaustoista tulevien lasten kohtaamiselta edellytetään. Lisäksi luotettavuutta 

heikentää kulttuuri-identiteetin ja etnisen identiteetin päällekkäinen käsittely. Käsitteet ovat 

kuitenkin yhteydessä toisiinsa sen vuoksi, että etninen identiteetille on oleellista etninen 

tietoisuus ja samastuminen etniseen ryhmään ja kulttuuri-identiteetille kulttuuriseen 

ryhmään samastuminen, joka voi olla myös tietty etninen ryhmä (Liebkind, 1994, s. 22). 

Tutkielmani tarkastelussa keskeiseksi nousi kulttuuriperintökasvatuksen sekä kulttuurisen ja 

katsomuksellisen moninaisuuden huomioiminen päiväkodissa. 

Kulttuuri-identiteettiin liittyvien käsitteiden laajuus on valtava. Käsittelen vain 

pintapuolisesti niitä ulottuvuuksia, joilla on merkitystä kulttuuri-identiteetille, sillä jo 

pelkästään yksilön identifikaatiosta ryhmään olisi voinut rakentaa oman kokonaisuutensa 

tutkielmana. Tarkoituksenani oli saada kattava kuva, siitä, mitä, erityisesti kulttuuriseen 

vähemmistöön kuuluvan lapsen kulttuuri-identiteetillä tarkoitetaan ja mitkä ovat ne keinot, 

joilla vähemmistöön kuuluvan lapsen kulttuuri-identiteetin kehittymistä voidaan tukea. 

Perehtyessäni tutkielmani aineistoon huomasin kuitenkin, että todellisia keinoja ei voida 

määritellä juuri sen vuoksi, että jokaisella lapsella hänelle tärkeitä ryhmiä voi olla useita, 

minkä vuoksi ei voida määritellä yleisesti sitä, kuinka, kulttuuriseen vähemmistöön 

kuuluvan lapsen kulttuuri-identiteetin kehitystä voidaan tukea. Kuitenkin voidaan ymmärtää 

niitä keinoja, joilla vähemmistöryhmien mahdollisuuksia kokea omaa kulttuuriaan 

tuettaisiin päiväkodissa. 
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