
 

 

 

Tapio Marjaana 

Eri kieli-ja kulttuuritaustaisten lasten leikkien tukeminen  

varhaiskasvatuksessa 

Kandidaatin tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Varhaiskasvatus 

2023  

  

  



 

 

Oulun yliopisto 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkien tukeminen varhaiskasvatuksessa (Marjaana Ta-

pio) 

Kandidaatin tutkielma, 38 sivua  

Helmikuu 2023 

Tutkielmani aiheena on eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkien tukeminen varhaiskas-

vatuksessa. Aihe on ajankohtainen, sillä lisääntyneen maahanmuuton myötä kulttuurien ja kiel-

ten moninaisuus on lisääntynyt niin yhteiskunnassa kuin varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, miten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkejä tuetaan varhais-

kasvatuksessa ja millaisia tuen tarpeita heillä leikeissä ilmenee. Tutkimuksen tavoitteena on 

kuvata keinoja siihen, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea eri kieli- ja kulttuuritaus-
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1 Johdanto 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkien tuke-

mista suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Viime vuosina maahanmuutto Suomeen on lisään-

tynyt (Tilastokeskus, 2020a). Monimuotoinen kulttuuri ja moninaisten kulttuuritaustojen omaa-

vat lapset ovat osa varhaiskasvatusta (Eerola-Pennanen, 2017). Globalisaation myötä monikie-

lisyys on lisääntynyt ja useamman kielen puhuminen on yhä yleisempää kuin yhden kielen pu-

huminen (Gyekye & Ruponen, 2018). Varhaiskasvatuksessa erikielisten lasten määrän arvioi-

daan lisääntyvän vielä entisestään ja ohjauksessa tulee huomioida jatkossa lasten kieli- ja kult-

tuuritaustojen moninaisuus (Arvola, 2021; Eerola-Pennanen, 2017; Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö [OKM], 2019). Lisääntyneen maahanmuuton myötä kielten ja kulttuurien moninaisuus on 

yhä enemmän läsnä niin yhteiskunnassa kuin päiväkodin arjessa, minkä vuoksi näen aiheen 

tarkastelun tärkeänä ja ajankohtaisena. Valitsin tutkielman aiheeksi eri kieli- ja kulttuuritaus-

taisten lasten leikkien tukemisen, sillä olen havainnut työssäoppimisjaksoilla, että kielellisesti 

ja kulttuurisesti monimuotoisista taustoista tulevilla lapsilla voi olla hankaluuksia päästä mu-

kaan leikkeihin. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee tukea ja huolehtia päiväkodissa, että jo-

kainen lapsi pääsee halutessaan osalliseksi leikkeihin.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus [OPH], 2022a) kuvataan leikin ole-

van keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa ja lapsille tulee mahdollistaa erilaiset leikit.  

Lisäksi leikillä on tärkeä merkityksensä lapsen oppimiselle, kehitykselle ja hyvinvoinnille 

(OPH, 2022a). Vuorisalo ja Eerola-Pennanen (2017) tuovat esille, että lapsen kielitaustan eroa-

minen muista päiväkotiryhmän lapsista voi vaikuttaa hänen osallistumiseensa päiväkodin toi-

mintaan. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 

leikkejä tuetaan varhaiskasvatuksessa ja millaisia tuen tarpeita leikeissä ilmenee. Tavoitteena 

on tutkielman kautta kuvata keinoja siihen, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea lei-

keissä kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisista taustoista tulevia lapsia.  

Lauritsen (2017) nostaa esille, että varhaiskasvatuksessa ei vielä riittävästi painoteta kasvatuk-

sessa yhteiskunnallista kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Kulttuuriseen monimuotoi-

suuteen liittyvän osaamisen epätasainen jakautuminen henkilöstön kesken tai henkilöstön kou-

lutuksen puute voivat vaikuttaa siihen, etteivät yhteneväiset mahdollisuudet toteudu kaikille 

lapsille (Lauritsen, 2017).  Tavoitteenani on tutkielman kautta lisätä tietoisuutta aiheesta ja näin 

kehittää asiantuntijuuttani, jotta varhaiskasvatuksen opettajana toimiessani osaisin tukea eri 
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kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkejä sekä näin lisätä lasten mahdollisuuksia yhteenkuu-

luvuuden ja osallisuuden kokemuksiin. Arvola (2021) tuo tutkimuksessaan esille, että leikin 

kautta voidaan ymmärtää paremmin eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten oppimista ja osalli-

suutta varhaiskasvatuksessa. Lasten osallisuuden kokemukset Baen (2009) ja Turjan (2016) 

mukaan ovat suurinta erityisesti leikeissä. Varhaiskasvatuksen opettajalla onkin merkittävä 

rooli lasten leikkien tukemisessa (Arvola, Reunamo & Kyttälä, 2020).   

Leikkiin liittyvää tutkimusta on tehty paljon, mutta eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten näkö-

kulmasta sitä ei ole juurikaan tutkittu. Arvolan (2021) mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 

lasten leikkejä ja leikin tukemista on tutkittu vielä vähäisesti niin Suomessa kuin kansainväli-

sestikin. Tämä vahvistaa aiheen tutkimisen tärkeyttä. Arvolan (2021) tutkimuksessa nousee 

esille, että eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla on haasteita liittyä leikkiin ja lasten osallisuus 

on vähäisempää kuin kantasuomalaisilla lapsilla. Hänen mukaansa varhaiskasvatuksen henki-

löstön tulee kiinnittää huomiota leikkipedagogiseen osaamiseen, leikkitoimintojen kehittämi-

seen monikulttuurisuutta tukevaksi, roolileikkeihin mahdollistaviin ympäristöihin, kieli- ja 

kulttuurikontekstin sanoittamiseen sekä mallintamiseen, jotta yhteinen ymmärrys lisääntyisi 

(Arvola, 2021). Kalkmanin ja Clarkin (2017) mielestä lapsen tulee ymmärtää leikin kulttuuri-

nen yhteys, jotta hän voi ymmärtää leikin tarkoituksen. Suomalaisen lastenkulttuurin tuntemus 

nähdään yhdistävänä tekijänä lasten välillä ja yhteisen leikin mahdollistajana (Eerola-Penna-

nen, 2017).  Eerola-Pennasen (2013) mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset haluavat tu-

tustua suomalaiseen lastenkulttuuriin, jotta he saisivat mahdollisuuden toimia leikeissä tasaver-

taisesti muiden kanssa. Arvola (2021) sekä Kalkman ja Clark (2017) tuovat esille, että varhais-

kasvatuksen henkilöstö voi ymmärtää paremmin eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikeissä 

ilmaantuvia suhteita ja kulttuureja roolileikkejä tarkastelemalla.  

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on lisäksi tärkeä merkitys siinä, kuinka he osallistuvat itse 

leikkeihin ja huomioivat lasten leikeissä tiloja ja materiaaleja (Kyrönlampi & Uitto, 2022). 

MacNevin ja Berman (2017) tuovat esille, kuinka oppimisympäristöjen ja materiaalien kielel-

liseen sekä kulttuuriseen moninaisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Opetushallituksen (OPH, 

2022c) mukaan oppimisympäristöön kuuluvilla tiloilla, tarvikkeilla ja välineillä tuetaan lapsen 

kokonaisvaltaista kehitystä ja vahvistetaan lasten osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta. Paavola 

(2007) tuo kuitenkin esille, ettei kulttuurien ja kielien moninaisuus tullut esille vielä varhais-

kasvatuksen tiloissa ja materiaaleissa. Macnevinin ja Bermanin (2017), Kyrönlammen ja Uiton 

(2022) sekä Paavolan (2007) tutkimuksista ilmenee, että varhaiskasvatuksen leikkiympäristö-
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jen huomioiminen liittyy kiinteästi lasten leikkien tukemiseen. Tutkielmassa lähden tarkastele-

maan aihetta siitä näkökulmasta, millaisia tuen tarpeita eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 

leikeissä ilmenee sekä miten varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea eri kieli- ja kulttuuritaus-

taisten lasten leikkejä varhaiskasvatuksessa.   
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2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen henkilöstö  

Varhaiskasvatus on osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, mikä luo pohjaa elinikäiselle oppi-

miselle (Koivula, Siippainen & Eerola-Pennanen, 2017). Varhaiskasvatus määritellään peda-

gogiikkaa painottavaksi opetuksen, kasvatuksen sekä hoidon kokonaisuudeksi, joka on suunni-

telmallista ja tavoitteellista (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 2§). Pedagogiikka on ammattihen-

kilöstön toteuttamaa ja kasvatus- sekä varhaiskasvatustieteelliseen tietoon pohjautuvaa toimin-

taa (OPH, 2022a). Varhaiskasvatuslaissa (540/2018 3§) määritellään, että varhaiskasvatuksen 

tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, hyvinvointia ja oppimista. Varhaiskas-

vatuksessa tulee lain mukaan toteuttaa muun muassa leikkiin ja kulttuuriin liittyvää monipuo-

lista pedagogista toimintaa, tukea lasten vuorovaikutustaitoja ja toimintaa vertaisryhmässä sekä 

kunnioittaa ja auttaa ymmärtämään lasten kielellisiä, kulttuurillisia ja katsomuksellisia taustoja 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018 3§). Helenius ja Lummelahti (2014, s. 230) kuvailevat lasten ja 

varhaiskasvatuksen henkilöstön välisen vuorovaikutuksen vaikuttavan oppimiseen ja kehityk-

seen sekä turvallisuuden tunteen luomiseen. Varhaiskasvatuksen toimintamuotoihin kuuluvat 

päiväkoti, perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatustoiminta (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 

1§). Tutkielmassani keskityn varhaiskasvatuksen toimintaan päiväkodissa ja varhaiskasvatuk-

sen henkilöstön toimintaan ja leikkien tukemiseen siinä kontekstissa. 

Varhaiskasvatuslaissa (540/2018 25§, 35§) määritellään, että päiväkodissa tulee olla opetus-, 

kasvatus- ja hoitotehtävissä riittävä määrä henkilöstöä, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan, 

sosionomin tai lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus, jotta varhaiskasvatukselle määritetyt ta-

voitteet voidaan saavuttaa ja lasten tuen tarpeisiin vastata. Henkilöstön määrä tulee suhteuttaa 

lasten määrään ja heidän ikäänsä sekä lasten päivittäin varhaiskasvatuksessa viettämäänsä ai-

kaan (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 35§). Varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee lapsen koko-

naisvaltaista kasvua ja kehitystä huomioiden tavoitteissa, menetelmissä sekä sisällöissä lasten 

yksilölliset tuen tarpeet ja vahvuudet (Kivijärvi, 2016). Varhaiskasvatuslain (540/2018 37§) 

mukaan päiväkodin henkilöstöstä varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin ammatillinen 

kelpoisuus tulee olla vähintään kahdella kolmasosalla, joista kuitenkin vähintään puolella tulee 

olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla henkilöillä tulee olla vähintään varhais-

kasvatuksen lastenhoitajan ammatillinen kelpoisuus (Varhaiskasvatuslaki 540/ 2018 37§). Tut-

kimuksissa ja kirjallisuudessa käytetään varhaiskasvatuksen henkilöstöstä kerrottaessa erilaisia 
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käsitteitä, mutta tutkielmassani käytän yhdenmukaisesti käsitettä varhaiskasvatuksen henki-

löstö, jota käytetään lisäksi varhaiskasvatuksen asiakirjoissa, kuten varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteissa 2022. 

Varhaiskasvatuksessa lasta ja hänen kehittymistään tuetaan yksilöllisesti, mutta samalla tarjo-

taan yhdessä oppimisen mahdollisuuksia muiden lasten kanssa (Koivula ym., 2017). Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2022a) mainitaan, että yhteinen toiminta mahdollistaa 

vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen harjoittelemisen, mikä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja. Li-

säksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään, että varhaiskasvatuksen tulee tu-

kea lasten kulttuurista osaamista sekä myönteistä kielellisen sekä kulttuurisen moninaisuuden 

kohtaamista (OPH, 2022a). Varhaiskasvatus onkin osa kulttuurisesti kehittyvää yhteiskuntaa, 

jossa kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana (Eerola-Pennanen, 2017).  

2.2 Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 

Arvolan (2021) mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset voidaan määritellä varhaiskasva-

tuksessa varhaiskasvatusikäisiksi lapsiksi, joiden kotitausta on muu kuin kantasuomalainen 

tausta. Tilastokeskuksen (2020b) mukaan vieraskieliseksi määritetään henkilö, jonka äidinkieli 

on jokin muu kuin suomi, saame tai ruotsi. Ulkomaalaistaustaisiksi henkilöiksi määritellään 

puolestaan henkilöt, joiden vanhemmat tai tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla 

(Tilastokeskus, 2020c).  Tutkielmassa tarkoitan eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla varhais-

kasvatusikäisiä vieraskielisiä ja ulkomaalaistaustaisia lapsia, jotka puhuvat muuta kieltä kuin 

suomea ja joiden kotitausta on jokin muu kuin kantasuomalainen. Arvola (2021) tuo esille, että 

määrittelyt ovat moninaisia ja niihin liittyy jatkuvaa muutosta. Tiedostan tutkielmassani käsit-

teiden määrittelyn moninaisuuden sekä sen, että jokaisella lapsella on oma tausta ja yksilölliset 

kokemukset. 

Kulttuuri voidaan määrittää tavaksi elää ja toimia muiden kanssa (Halme & Vataja, 2011, s. 

54).  Kulttuurien käytännöt voivat kuitenkin poiketa toisistaan (Eerola-Pennanen, 2017). Kult-

tuureissa voi olla erilaisia vuorovaikutuksen tapoja ja kulttuuriset arvot heijastuvat yksilön kult-

tuuriseen tapaan ilmaista ajatuksiaan ja itseään (Paavola-Ruotsalainen & Rantalainen, 2020). 

Reid, Kagan ja Scott-Little (2019) kuvailevat kulttuuriyhteisön sisältävän normeja, perinteitä, 

arvoja, uskomuksia ja tarinoita, jotka muovaavat lapsen näkemystä ja ymmärrystä maailmasta. 

Erilaisten kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa muokkaavat kui-
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tenkin kulttuuria (Paavola-Ruotsalainen & Rantalainen, 2020). Yksilötasolla kulttuurinen op-

piminen on muuttuvaa, jatkuvaa ja aina keskeneräistä (Reid ym., 2019). Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteissa (OPH, 2022a) kuvataan kulttuurin olevan merkittävä osa lapsen identiteet-

tiä. Henkilöstön tulee tietää kulttuureista ja ymmärtää kielen keskeinen merkitys lapsen koko-

naisvaltaiselle kehitykselle (OPH, 2022a). Kibsgaardin (2017) mukaan henkilöstön tulee ha-

vainnoida ja tunnistaa vaihtoehtoisia kulttuurillisia ja kielellisiä tapoja, joilla lapset ilmaisevat 

itseään ja ymmärrystään. Reid ja kollegat (2019) tuovat esille, että pelkästään tieto kulttuuri-

malleista ja kulttuuriperinteiden eroista eivät ole kuitenkaan riittäviä kulttuurisen monimuotoi-

suuden huomioimiseen.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2022a) tuodaan esille, että erilaiset kielet ja 

kulttuurit sekä katsomukset ovat osa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta ja näiden monimuotoi-

suutta tulee hyödyntää sekä arvostaa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa velvoitetaan, että lasten tulee saada mahdollisuus taitojen kehittämiseen sekä osallis-

tua valintojen tekemiseen kulttuuritaustastaan riippumatta. Lisäksi lasten kielelliset taidot tulee 

huomioida ja luoda mahdollisuus erilaisiin kielenkäytön tilanteisiin (OPH, 2022a). Ensisijainen 

vastuu lapsen äidinkielen tai äidinkielien ja kulttuurin merkityksestä on kuitenkin perheellä 

(Kivijärvi, 2016; OPH, 2022b). Kivijärven (2016) mukaan lapsen äidinkieli sekä kulttuuri tulee 

kuitenkin huomioida niitä arvostaen varhaiskasvatuksen toiminnassa ja varhaiskasvatusympä-

ristössä. Opetushallituksen (2022b) mukaan äidinkielen kautta siirretään ja välitetään kulttuu-

ria. Yksilöllä voi olla useampia äidinkieliä, ja äidinkieli voidaan määritellä yksilön ensin omak-

sumaksi kieleksi, jonka hän tuntee omakseen tai osaa parhaiten (OPH, 2022b). Kivijärven 

(2016) mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle lapselle suomen kieli on sekä oppimisen kohde 

että väline ja sen oppimiseen tarvitaan aikaa. Lapsen integroitumisessa suomalaiseen yhteis-

kuntaan sekä lapsen vertaissuhteiden kehittymisessä voidaan tukea systemaattisella ja tavoit-

teellisella suomen kielen opetuksella (Kivijärvi, 2016). 

2.3 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikki varhaiskasvatuksessa 

Tutkielmassa tarkastelen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkien tukemista varhaiskas-

vatuksen kontekstissa. Leikkiä voidaan tarkastella monesta näkökulmasta ja ilmiönä sitä on 

täysin hankala yksiselitteisesti määritellä (Helenius & Lummelahti, 2014, s.14). Viljamaan ja 

Ylihervan (2020) sekä Kallialan (2003) mukaan leikki voidaan kuitenkin määritellä toimin-

naksi, joka eroaa todellisuudesta ja tapahtuu kuvitteellisessa tilanteessa. Kalliala (2003) kuvaa 
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leikin muuttuvan kuitenkin todelliseksi, kun leikkiin syvennytään, jolloin toiminnasta, ympä-

ristöstä ja yksilöstä muodostuu yhtenäinen todellisuus. Leikkiin liitetään useissa määrittelyissä 

ilo, vapaaehtoisuus, luovuus, helppous ja yhdessä oleminen (Viljamaa & Yliherva, 2020).  Brot-

herus ja Kangas (2018) tuovat esille, että leikki on lapselle ominaista toimintaa ja se tuottaa iloa 

sekä motivoi lasta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2022a) ilmenee, että lapsen 

oikeuksiin kuuluvat leikin kautta oppiminen ja iloitseminen. Leikki vaikuttaa lapsen kokonais-

valtaiseen kehitykseen, kuten lapsen sosiaalisten taitojen, kielen ja kommunikaation sekä mie-

likuvituksen ja luovuuden kehittymiseen (Koivula & Laakso, 2017). Lisäksi lasten ja henkilös-

tön sekä lasten välinen vuorovaikutus kehittää lapsen leikkitaitoja ja ajattelua (OPH, 2022a). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH, 2022a) mukaan leikkien kautta lapset raken-

tavat sosiaalisia suhteitaan, jäsentävät ympäröivää maailmaa sekä käsityksiään muista ja itses-

tään.  

Kibsgaard (2017) toteaa, että leikkiminen toisten lasten kanssa on tärkeää, sillä se mahdollistaa 

lasten kulttuuriin osallistumisen sekä kokemuksen mukana olemisesta. Arvola (2021) kuvaa 

leikin varhaiskasvatuksessa keskeiseksi tavaksi, jossa kulttuurinen ja kielellinen vastavuoroi-

suus toteutuu. Lapset harjoittelevat leikkien kautta yhdessä toimimista ja leikki nähdään yhtei-

söllisyyttä vahvistavana tekijänä (Koivula, 2010; 2011). Kibsgaardin (2017) mukaan lapsen 

tunne tasavertaisuudesta lisääntyy, kun hänellä on leikissä mahdollisuus jakaa kokemuksiaan. 

Ryhmän kanssa leikkiminen opettaa niin tunteiden säätelyä kuin toisten huomiointia (OPH, 

2022a). Kibsgaard (2017) tuo esille, että eri kieli- ja kulttuuritaustaiselle lapselle leikkiin osal-

listuminen on merkityksellistä toisen kielen oppimisen kannalta sekä ryhmään kuulumisen ko-

kemuksen vuoksi. Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää kertoa lasten huoltajille leikin 

merkityksestä, sillä leikin merkitys voi poiketa eri kulttuureissa (Halme & Vataja, 2011, s. 89).  

Leikki kehittyy lapsen yksinleikistä kohti rinnakkaisleikkejä sekä siitä edelleen lasten yhteis-

leikkeihin (Ojala, 2015; Viljamaa & Yliherva, 2020). Helenius ja Korhonen (2016) kuvaavat, 

että lapsen leikki on alkuun esineiden tutkimista ja käsittelyä sekä toisten ihmisten jäljittelyä, 

mitkä auttavat lasta omaksumaan kulttuurisia merkityksiä sekä kieltä. Leikkiessään lapsi omak-

suu lisäksi kulttuuriin liittyviä toiminta- ja ajattelutapoja niin toisilta lapsilta kuin aikuisiltakin 

(Lehtinen & Koivula, 2017). Esineiden ja ihmisten kanssa toimiessaan lapsi alkaa käyttää aluksi 

yksittäisiä sanoja, minkä jälkeen sanavarasto lähteen kasvamaan (Helenius & Lummelahti, 

2014, s. 76). Leikkiminen ja kielellisten taitojen harjoitteleminen syventävät lapsen yhteyttä 

ympäristöön ja mahdollistaa uusien vuorovaikutussuhteiden luomisen lapsen ja aikuisen välillä 

sekä lasten kesken (Kyrönlampi, 2011; Viljamaa & Yliherva, 2010). Lapsen leikkiin kuuluu 
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aluksi yksinleikin ohella yhteistä toimintaa aikuisen kanssa, jossa leikki toteutuu muun muassa 

syli-, sormi- tai laululeikkeinä (Helenius & Lummelahti, 2014, s. 61–64).   

Leikki etenee vähitellen rinnakkaisleikkeihin, jossa toistojen kautta lapsi omaksuu sääntöjä ja 

sääntöleikkejä aikuisen ohjauksen avulla sekä toisten lasten kanssa leikkiessään ja heidän mal-

liansa seuraamalla (Helenius & Lummelahti, 2014, s.77, s.157). Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (OPH, 2022a) tuodaan esille, että leikkien kautta lapset oppivat havainnoimaan ja 

kokeilemaan yhteisön sääntöjä. Heleniuksen ja Korhosen (2016) mukaan lapsi alkaa siirtyä vä-

hitellen roolileikkeihin lähestyessään kolmea ikävuotta. Lapsen kielellinen kehitys mahdollis-

taa roolin omaksumisen ja kuvitteluleikin roolit ohjaavat lapsen toimintaa ja suhteita toisiin 

lapsiin (Helenius & Korhonen, 2016). Roolileikin kautta lapsi pääsee tekemään valintoja, ko-

keilemaan aktiivisesti sekä toteuttamaan toiveitaan turvallisessa ympäristössä (Koivula & 

Laakso, 2017). Erilaisten roolien kautta lapsi voi käsitellä itselle tai muille tapahtuneita asioita, 

tunteita tai kokemuksia (Viljamaa & Yliherva, 2020). Helenius ja Korhonen (2016) kuvaavat, 

että leikkien kautta lapset tutkivat ympäristön ilmiöitä, käsittelevät hyvän ja pahan kysymyksiä 

sekä muovaavat minäänsä. Lisäksi yhteisessä vuorovaikutuksessa leikki kehittyy pitkäjäntei-

semmäksi (Helenius & Korhonen, 2016).  

2.4 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikin tukeminen varhaiskasvatuksessa 

Lehtisen ja Koivulan (2017) mukaan leikkien tukeminen edellyttää pedagogista osaamista, mi-

hin kuuluvat lasten tuntemus, leikin havainnoiminen ja leikin prosessien ymmärtäminen. Lasten 

leikit voivat sujua paremmin, kun aikuinen ohjaa ja tukee niitä (Lehtinen & Koivula, 2017). 

Halme ja Vataja (2011, s.90) tuovat esille, että ilman aikuisen tukea eri kieli- ja kulttuuritaus-

tainen lapsi voi jäädä leikkien ulkopuolelle. Arvolan ja kollegoiden (2020) tutkimuksesta sel-

viää, että pedagogiset toimet eivät ole riittäviä tukemaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 

osallistumista toimintoihin varhaiskasvatuksessa. MacNevinin ja Bermanin (2017) mukaan 

varhaiskasvatuksen henkilöstö tarkkailee päivittäin lasten leikkejä, mutta on tyypillistä, että se 

tehdään kehityksellisestä näkökulmasta, jolloin arvioidaan yksilön ja ryhmän oppimista. Devi, 

Fleer & Li (2021) kuvailevat MacNevinin ja Bermanin (2017) tavoin henkilöstön keskittyvän 

lähinnä lasten oppimistuloksiin sen sijaan, että he osallistuvat lasten leikkeihin ymmärtääkseen 

lasten näkökulmia. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH, 2022a) mukaan henkilös-

tön tulee tukea, että jokainen lapsi saa mahdollisuuden olla mukana leikeissä omien valmiuk-

siensa ja taitojensa mukaan.  
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2022a) tuodaan esille, että leikin kehittymistä 

tulee ohjata joko leikin sisältä päin tai leikin ulkopuolelta. Henkilöstön tulee olla läsnä, tukea 

ja rohkaista lasta leikkiin osallistumisessa sekä olla leikissä mukana, jotta he ymmärtävät, mitä 

leikki merkitsee jokaiselle lapselle (Kibsgaard, 2017). Roosin (2015), Brotheruksen ja Kankaan 

(2018) sekä Fleerin (2015) mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistuu lasten leikkiin har-

vemmin. Roosin (2015) mukaan henkilöstö osallistuu enemmän leikin rakentamiseen määritte-

lemällä toiminnan rakenteita, kuten leikkipaikkoja ja leikkipaikan osallistujien määrää.  Fleer 

(2015) puolestaan nostaa esille, että henkilöstö oli leikissä pääsääntöisesti lapsen kanssa rin-

nakkain, leikin kertojana tai leikkien lähellä, mutta he eivät osallistuneet kuvitteelliseen tilan-

teeseen lapsen leikkikumppaniksi.  

Helenius ja Korhonen (2016) nostavat esille, että päiväkodin yleiset säännöt sekä lasten ikä- ja 

ohjauksen taso luovat kuitenkin tietynlaisia reunaehtoja lasten leikille. Koivula ja Laakso 

(2017) tuovat esille, että varhaiskasvatuksen henkilöstö voi leikkiin osallistumalla parhaiten 

oppia ymmärtämään leikkiä, leikin etenemistä, lapsen leikkitaitoja sekä lapsen kokonaisval-

taista kehitystä ja sen osa-alueita, kuten motorista, kielellistä, kognitiivista ja sosioemotionaa-

lista kehitystä. Henkilöstön osallistuminen leikkiin ja yhteisten projektien luominen taustasta ja 

kielestä riippumatta ovat kaikille ryhmän lapsille tärkeitä oppimismahdollisuuksia (Hellman, 

Lunneblad & Odenbring, 2017). Lasten näkökulmia voidaan ymmärtää ja huomioida paremmin 

leikkiin osallistumalla ja lapsen leikkikumppanina olemalla (Devi ym., 2021). Roosin (2015) 

mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön mukana oleminen leikeissä mahdollistaa lapsen maa-

ilmaan pääsyn ja lapsen kuulemisen.  

Lisäksi MacNevin ja Berman (2017) sekä Koivula (2010; 2011) tuovat esille, että lasten leik-

kien havainnointi antaa mahdollisuuden kehittää toimintaa. MacNevinin ja Bermanin (2017) 

mukaan leikkien havainnointi lisää varhaiskasvatuksen henkilöstön ymmärrystä lasten käyttäy-

tymisestä ja käyttämistä materiaaleista, ystävyyssuhteista ja auttaa havaitsemaan mahdollista 

syrjäytymistä. Koivula ja Laakso (2017) sekä Koivula (2010; 2011) kuvaavat, että havainnoin-

nin kautta saadaan tietoa lasten sosiaalisista suhteista ja niiden kehittymisestä, leikin kehitty-

misestä ja leikkitaidoista sekä kiinnostuksen kohteista. Koivulan (2011) mukaan varhaiskasva-

tuksen henkilöstö voi tukea yhteisöllisyyttä lasten leikkejä havainnoimalla ja leikin vaiheita 

ymmärtämällä esimerkiksi tuomalla leikkiin uuden leikkiä eteenpäin vievän elementin. Sensi-

tiivinen ja kannustava ilmapiiri luo turvallisen ympäristön lasten leikeille ja vertaissuhteille, 

mikä edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä herkkyyttä ymmärtää vertaissuhteiden raken-
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tumista ja toimimista sekä vertaissuhteiden havainnointia (Kyrönlampi, 2011; Lehtinen & Koi-

vula, 2017). Aikuisen tulee turvata leikkien jatkuminen ja luoda leikkirauhaa, seurata ja tukea 

lasten suhteiden kehittymistä sekä luoda aikaa ja tilaisuuksia lasten välisten suhteiden kehitty-

miselle (Helenius & Lummelahti, 2014, s. 79, s. 95). Aikuinen voi auttaa lapsia neuvottelemaan 

niin leikistä kuin leikkiporukasta (Varpanen, 2018).  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH, 2022a) mukaan leikkejä rajoittavia tekijöitä 

tulee tunnistaa sekä kehittää leikkiä tukevia oppimisympäristöjä ja toimintatapoja. Kivijärven 

mukaan (2016) varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee kriittisesti arvioida työtapojaan sekä muo-

kata niitä tarvittaessa. Varhaiskasvatuksen oppimisympäristön kehittämisessä huomioidaan 

varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet sekä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen näkökulma 

lasten oppimista ja kehittymistä tukien (OPH, 2022c). Kivijärvi (2016) kuvailee oppimisympä-

ristöt keskeisiksi päivittäisessä toiminnassa. Oppimisympäristöön kuuluvilla paikoilla, tiloilla, 

käytänteillä, välineillä sekä tarvikkeilla tuetaan lasten oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta 

ja hyvin luodussa oppimisympäristössä vahvistuu lisäksi lasten osallisuus, yhdenvertaisuus 

sekä sukupuolten tasa-arvo (OPH, 2022c).  

Oppimisympäristöjen tulee mahdollistaa monenlainen pedagoginen toiminta, jotta ne muuntu-

vat joustavasti tarpeiden ja ryhmien mukaan (OPH, 2022c). Toiminnan tulee tukea lapsen ver-

taissuhteita, kehityksen eri osa-alueita, kielen ja vuorovaikutuksen kehittymistä sekä itsetuntoa 

(Kivijärvi, 2016). Heleniuksen ja Korhosen (2016) mukaan leikkiympäristön tulee tukea moni-

puolisesti lapsen kehittyviä kykyjä ja taitoja. Helenius ja Lummelahti (2014, s. 80) tuovat esille, 

että leikkimateriaali luo mahdollisuuksia kokeilemiseen sekä antaa ideoita leikkeihin, minkä 

vuoksi aikuisen onkin tärkeä suunnitella, mitä leikkitiloissa on näkyvillä. Brotheruksen ja Kan-

kaan (2018) tutkimuksessa ilmenee, että varhaiskasvatuksen leikkiympäristöt ovat usein pysy-

viä eikä niitä muokata uusiksi lasten mahdollisten muuttuvien tarpeiden, materiaalien ja väli-

neiden sijoittelun tai käytön mukaisesti. Helinin, Kola-Torvisen ja Tarkan (2018) mukaan var-

haiskasvatuksen tulisi tarjota lapsille tilaisuuksia, paikkoja sekä aikaa, että lapsi voi näyttää 

osaamistaan ja hänelle tärkeitä asioita. Erityisen tärkeää tämä on huomioida silloin, kun yhteistä 

kieltä lapsen kanssa ei ole, jotta lapsi saa mahdollisuuden tuoda yhteisön nähtäville hänelle 

merkityksellisiä asioita ja antaa näin mahdollisuuksia lapselle toimintaan osallistumiseen ja 

kuulluksi tulemiseen (Helin ym., 2018).  
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3 Tutkimuksen toteutus 

3.1 Tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimuskysymykset 

Tutkielmani on laadullinen tutkimus ja se toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Sal-

misen (2011) mukaan kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa luodaan yleiskatsaus tutkittavasta 

ilmiöstä, jossa kuvataan ilmiötä laajasti aiempien tutkimuksien pohjalta ja tarvittaessa tehdään 

luokittelua ilmiön ominaisuuksien mukaan. Aiemmat tutkimukset toimivat lähtökohtana uusille 

tutkimustuloksille (Salminen, 2011, s. 4–6). Tämän tutkielman tarkoitus on aiempia tutkimuk-

sia ja kirjallisuutta hyödyntäen selvittää ja luoda kuvaus siitä, miten varhaiskasvatuksen henki-

löstö voi tukea eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkejä varhaiskasvatuksessa. Torraco 

(2005) sekä Salminen (2011) tuovat esille, että kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan toteuttaa 

integroivana kirjallisuuskatsauksena, jota käytetään ilmiön monipuolisessa kuvaamisessa sekä 

uuden tiedon tuottamisessa. Integroiva katsaus sisältää lisäksi kriittisen tarkastelun ja arvioin-

nin sekä sallii analysoitavaksi tutkimukset, jotka on tehty erilaisin metodisin lähtökohdin (Sal-

minen, 2011, s. 8; Torraco, 2005). Integroivan katsauksen avulla olen pystynyt tarkastelemaan 

monipuolisesti aiheeseen liittyviä erilaisin metodein tehtyjä tutkimuksia sekä tuottamaan uutta 

tietoa, koska aihetta on tutkittu varsin vähäisesti. Integroivaan kirjallisuuskatsaukseen liittyvät 

vaiheet koostuvat tutkimuskysymyksen luomisesta, aineiston hankinnasta, analysoinnista, arvi-

oinnista, tulkinnasta ja tulosten esittämisestä (Cooper, 1998, s.5; Salminen, 2011, s. 8).  

Kirjallisuuskatsauksessa tuodaan esille aiempien tutkimuksien näkökulmia ja sen hetkisen tut-

kielman yhteyttä aiempiin tutkimuksiin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 121). Kuvaile-

vassa kirjallisuuskatsauksessa tutkimuskysymykset ovat väljempiä kuin muissa kirjallisuuskat-

sauksissa (Salminen, 2011, s. 4). Tutkimuskysymys tarkentuu, kun aineistoa karttuu ja tutki-

muskirjallisuuteen perehdytään (Hirsjärvi ym., 2008, s. 109). Tutkielman aiheeni nousi käytän-

nön kokemuksesta ja aiheeni rajautui alkuvaiheessa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leik-

kiin varhaiskasvatuksessa. Aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen perehtyminen auttoi täs-

mentämään aiheen näkökulmaa. Lisäksi tutkimuskysymykseni rinnalle tarkentui toinen tutki-

muskysymys tutkimusprosessin aikana aineistoon tutustumisen myötä. Tutkielmassa vastataan 

seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaisia tuen tarpeita eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 

leikeissä ilmenee? Miten varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea eri kieli- ja kulttuuritaustais-

ten lasten leikkejä?  
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3.2 Tutkimusaineisto ja tutkimusaineiston keruu 

Kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen vaatii huolellista työskentelyä aiempien tutkimuksien pa-

rissa (Hirsjärvi ym., 2008, s. 259). Salminen (2011, s. 31) kuvaa kirjallisuuskatsauksessa käy-

tettävän lähdeaineiston pitävän sisällään esimerkiksi tieteellistä tutkimusta, ammatti- ja tutki-

muskirjallisuutta, tieteellisiä lehtiä sekä tieteellisten järjestöjen ja kansainvälisten organisaa-

tioiden selvityksiä. Lisäksi väitöskirjoista voi löytää omaan tutkimukseen hyödynnettäviä läh-

teitä (Salminen, 2011, s.31). Olen löytänyt aiheeseen liittyviä tieteellisiä ja vertaisarvioituja 

tutkimuksia, kirjallisuus- ja internetlähteitä sekä väitöskirjoja. Lisäksi olen sopivan väitöskirjan 

ja tutkimuksen löytäessäni tarkastanut niiden lähdeluetteloa, ja sitä kautta löytänyt uutta aihetta 

koskevaa kirjallisuutta ja tutkimusta.   

Lähteiden käytössä tulee huomioida aiheen kannalta olennaiset ja relevantit lähteet (Tuomi & 

Sarajärvi, 2008, s. 27). Lähteitä valitessa ja arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota kustantajan 

ja kirjoittajan arvostettavuuteen sekä tunnettavuuteen, lähteiden alkuperäisyyteen sekä siihen, 

että lähteet ovat mahdollisimman uudehkoja ja objektiivisia (Hirsjärvi ym., 2008, s. 113). Ai-

neistoa etsiessä ja arvioitaessa olen kiinnittänyt huomiota lähteiden luotettavuuteen käyttämällä 

tieteellisiä, vertaisarvioituja sekä mahdollisimman tuoreita, relevantteja ja alkuperäisiä lähteitä. 

Olen hyödyntänyt lähteitä etsiessä JUFO-portaalia eli tieteellistä julkaisufoorumia, jossa on niin 

kotimaisia kuin ulkomaisia lehtiä luokiteltu tieteellisen luokituksen tasoille 1–3. JUFO-portaa-

lista olen tarkistanut lähteiden tieteellisyyden ja näin rajannut pois tutkielmastani tutkimukset, 

joita ei ole vertaisarvioitu.  

Integroivaan katsaukseen kuuluu kriittisyys lähteitä etsiessä, arvioitaessa sekä tarkastellessa 

(Birmingham, 2000; Salminen, 2011, s. 8, s. 32). Aineistoa etsiessäni rajasin aiheen varhais-

kasvatuksen kontekstiin sekä näkökulmaksi eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkien tu-

kemisen.  Tiedonhaussa olen käyttänyt tietokantoina esimerkiksi Oula-Finnaa, Google Schola-

ria ja Ebscoa. Tietoa etsiessäni olen käyttänyt hakusanoina useampia erilaisia kuten varhaiskas-

vatus, päiväkoti, esiopetus, monikulttuurisuus, eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset, leikki, leik-

kiminen, leikin ohjaaminen ja kulttuurinen moninaisuus.  Olen käyttänyt tiedonhaussani lisäksi 

useampia erilaisia englanninkielisiä hakusanoja kuten early childhood education, multicultural, 

play, playtime, multilingual, early childhood education, kindergarten, preschool ja cultural plu-

ralism. Tutkielmassani olen käyttänyt kotimaisia tutkimuksia ja kirjallisuutta sekä kansainväli-

siä aiheeseen sopivia tutkimuksia, joista olen saanut tutkielman aiheen kannalta merkittävää 
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tietoa siihen, miten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkejä voidaan tukea suomalaisessa 

varhaiskasvatuksessa.  

3.3 Tutkimusaineiston käsittely, analysointi ja eettiset ratkaisut 

Tutkimusprosessin aikana käytin aikaa aineiston käsittelyyn sekä analysoimiseen, jotta tutki-

muskysymyksiini löytyi vastauksia. Tutkimusaihettani on tutkittu varsin vähäisesti, minkä 

vuoksi aineiston etsiminen, käsittely sekä analysoiminen toi haastetta, kun etsin aineistoista 

vastauksia tutkimuskysymyksiini ennen kirjoittamisprosessin alkua sekä sen aikana. Hirsjärven 

ja kollegoiden (2008, s.259) mukaan aiempia tutkimuksia analysoidaan tutkimuskysymyksen 

kannalta, missä etsitään pääkohdat ja luodaan asioiden välille yhteys. Aineistoa analysoidessa 

poimin aineistoista tutkimusaihetta koskevia asioita ja tein niistä merkintöjä sekä muistiinpa-

noja. Erilaisten tutkimusten sisältöjä analysoimalla sain luotua niin uutta tietoa kuin vastauksia 

tutkimusaiheeseeni.  

Tuomen ja Sarajärven (2018. s. 105) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysi 

voidaan toteuttaa aineistoa pilkkomalla ja ryhmittelemällä aihealueiden tai teemojen mukaan. 

Muistiinpanojen ja merkintöjen jälkeen lähdin tekemään niistä koontia tutkimustuloksiksi si-

sältöä yhdistelemällä ja teemoittelemalla. Teemat muodostuivat leikeissä ilmenevistä tuen tar-

peista ja leikkiin kiinnittymiseen vaikuttavista tekijöistä, lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön 

vuorovaikutukseen ja toimintatapoihin liittyvistä tekijöistä sekä leikin ohjaukseen ja oppimis-

ympäristöihin vaikuttavista tekijöistä. Tuomi ja Sarajärvi (2018, s. 122) tuovat esille, että ai-

neiston analyysin kautta on tarkoitus luoda tutkittavasta ilmiöstä selkeä kuvaus ja muodostaa 

tutkittavasta ilmiöstä looginen kokonaisuus. Olen pyrkinyt teemoittelun avulla muodostamaan 

tutkimustuloksista selkeän kokonaisuuden, kokoamaan keskeiset tulokset johtopäätöksiin sekä 

tuomaan esille pohdintaosuudessa muun muassa tutkimusprosessin aikana esille tulleita asioita.  

Tutkimusprosessini aikana esille tulleet haasteet ovat liittyneet erityisesti tutkielmassa tutki-

musaineiston etsimiseen ja tutkielmassani käytettäviin käsitteisiin. Tuomen ja Sarajärven 

(2018, s. 179) mukaan käsitteiden määrittämisessä käytetään aiempia tutkimuksia ja muodos-

tetaan näin kokonaiskuvaa tutkittavasta aiheesta. Käsitteet tulee määritellä tarkasti ja yksiselit-

teisesti (Metsämuuronen, 2009, s. 52). Käsitteiden työstäminen on vaatinut paljon perehtymistä 

kirjallisuuteen ja tutkimusaineistoon, jotta niiden tarkka määrittely on ollut mahdollista. Met-

sämuurosen (2009, s. 50) mukaan käsitteiden monitahoiset määritelmät vaativat jäsentelyä, ar-

viointia ja kriittistä analysointia. Tutkija voi joutua esimerkiksi valitsemaan jonkun käsitteen 
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tai tekemään synteesiä eri käsitteiden välillä (Metsämuuronen, 2009, s.50). Tutkielmaa tehdessä 

olen huomioinut ja tiedostanut, että käsitteillä on monia määrittelyjä ja niitä voidaan tarkastella 

monenlaisista näkökulmista. Oikeanlaiset käsitteet ja niiden tarkka määrittely vaikuttavat tut-

kielman luotettavuuteen, mihin olen kiinnittänyt huomiota tarkastelemalla käsitteiden sopi-

vuutta kriittisesti sekä määrittelemällä niitä useita lähteitä hyödyntäen. Käsitteet ovat muok-

kautuneet ja tarkentuneet koko tutkimusprosessin aikana aineistoa käsitellessäni. 

Lähteitä valikoidessaan, tulkitessaan ja referoidessaan tulee huomioida puolueettomuus, rehel-

lisyys ja huolellisuus (Hirsjärvi ym., 2008, s. 260). Tuomi ja Sarajärvi (2018, s.160) tuovat 

esille, että aineistoa tarkastellessa tutkijan tulee huomioida objektiivinen näkökulma. Tutkiel-

maa tehdessä olen tarkastellut omaa työskentelyäni kriittisesti ja omia lähtökohtiani aiheen ol-

lessa itselle tuntemattomampi. Tutkielmaa tehdessä olen tiedostanut ja huomioinut etteivät 

omat käsitykseni ohjaa tutkimuksen tekoa tai aineiston tulkintaa. Tutkimuseettisen neuvottelu-

kunnan (2012) mukaan tutkiminen, tutkimusten ja niiden tulosten arvioiminen sekä esittäminen 

vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta. Tutkimus tulee tehdä hyvän tieteellisen käytännön mukaisella 

tavalla ja muiden tutkijoiden saavutuksia tulee kunnioittaa asianmukaisilla viittauksilla (Tutki-

museettinen neuvottelukunta, 2012). Teoreettisen tutkimuksen analysoinnissa korostuu tieteel-

lisesti relevantit tekstit sekä se, ettei tietoa häivytetä yleiseksi vaan siinä tuodaan tiedon esittäjä 

ja hänen kertomansa tunnistettavasti esille (Tuomi & Sarajärvi, 2008, s. 27).  Aineiston ja tut-

kimustulosten kuvaamisessa olen kiinnittänyt huomiota tutkielman luotettavuuteen ja eettisyy-

teen vaikuttaviin tekijöihin, kuten omaan huolelliseen työskentelyyn, tietojen oikeellisuuteen ja 

oikeanlaisiin lähdeviittauksiin.  
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4 Tutkielman tulokset 

4.1 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten tuen tarpeet leikeissä  

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset tarvitsevat varhaiskasvatuksen henkilöstön tukea eri toi-

mintoihin mukaan pääsemiseen sekä kiinnittymiseen, sillä haasteita lapselle voivat tuottaa ta-

pahtumien ymmärtäminen ja niihin osallistuminen (Arvola, 2021). Eri kulttuurien välillä sään-

nöt voivat vaihdella tai sisältää erilaisia painotuksia, minkä vuoksi monimuotoisista taustoista 

tulevien lasten voi olla vaikea ymmärtää ja sopeutua päiväkodin sääntöihin, joihin voi sisältyä 

kulttuurisesti erityisiä ja sanattomia sääntöjä (Arvola ym., 2021; Eerola-Pennanen, 2017). Paa-

volan (2007) mukaan suomenkielinen opetus tuo haasteita ohjeiden ja sääntöjen ymmärtämi-

seen suomen kieltä vähemmän osaaville.  Arvolan (2021) mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 

lapset eivät aina havaitse erilaisia tilanteen mukaisia käyttäytymistapoja ja säätelymekanismeja, 

sillä eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla lapsilla ilmeni enemmän vetäytyvää, ei sosiaalista ja ei 

toivottua käytöstä kuin suomalaisilla kantaväestön lapsilla. Paavola (2007) tuo esille, että esi-

merkiksi henkilöstön esittämät pitkät ja huonosti muotoillut kysymykset aiheuttivat turhautu-

mista, levottomuutta ja omiin ajatuksiin vetäytymistä, koska kysymysten ymmärtäminen ja nii-

hin vastaaminen tuottivat vaikeuksia suomen kieltä opetteleville lapsille.  

Arvola ja kollegat (2021) mainitsevat, että haasteita yhteiselle ymmärrykselle ja asioiden jaka-

miselle tuottavat yhteisen kielen puuttuminen sekä eroavaisuudet kulttuurisessa ymmärryk-

sessä. Lisäksi lasten välillä voi olla erilainen kulttuurinen mielikuvitus ja yhteisten mielikuvien 

yhdistäminen samaan leikkiin voi tuottaa haasteita (Arvola ym., 2021). Hellman ja kollegat 

(2017) tuovat esille, että lapsi voi jäädä leikin ulkopuolelle, jos hänellä ei ole riittäviä taitoja 

osallistua leikkiin. Leikit ja leikkivälineet voivat olla vieraita osalle eri kieli- ja kulttuuritaus-

taisista lapsista ja leikkivälineiden käyttäminen vaatii harjoittelua (Halme & Vataja, 2011, s. 

27). Lisäksi Eerola-Pennasen (2013) mukaan lapsi voi jäädä leikin ulkopuolelle, jos hän ei 

tunne leikin alkuperää. Kalkmanin ja Clarkin (2017) tutkimuksessa nousee esille, että lapsella 

tulee olla ymmärrys kyseisen kulttuurin leikistä, jotta hän pystyy ymmärtämään leikin tarkoi-

tuksen. Lehtinen ja Koivula (2017) mainitsevat, että yhteisen kielen puuttuessa roolileikit voi-

vat olla vaikeita ja tällöin lapsella on helpompaa aloittaa leikkiminen sääntöleikeillä ja siirtyä 

roolileikkiin, kun yhteinen kieli ja ymmärrys on riittävää. Eerola-Pennasen (2013; 2017) ja Paa-
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volan (2017) tutkimuksista kuitenkin ilmenee, että vaikka yhteistä kieltä ei vielä ole lasten vä-

lillä, lapset osoittavat mielenkiintoa toisen lapsen puhumaa kieltä kohtaan ja pyrkivät puhu-

maan toisen lapsen käyttämää kieltä, jotta yhteinen kommunikaatio sujuisi leikeissä.  

Halme ja Vataja (2011) tuovat esille, että leikkivälineiden ja materiaalien tulisi olla helposti 

lapsen saatavilla, sillä tavaroiden pyytäminen ei vielä onnistu vähäisen kielitaidon vuoksi. He 

tuovat lisäksi esille sen, että eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen aloittaessa varhaiskasvatuk-

sessa, voi tavaroiden määrä ja ympäristön virikkeellisyys aiheuttaa erilaisia reaktioita lapsessa. 

Osa eri kieli- ja kulttuuritaustaisista lapsista voi reagoida vetäytymällä ja toiset voivat puoles-

taan reagoida valitsemalla yhden leikkipisteen kieltäytyen muista tai kiertelemällä eri leikkipis-

teitä kiinnittymättä varsinaisesti mihinkään leikkiin (Halme & Vataja, 2011, s. 91, s. 94.) Brot-

heruksen ja Kankaan (2018) mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstö voi helposti ajatella lapsen 

osaavan suuntautua ja sitoutua itsenäisesti leikkiin. Ilman varhaiskasvatuksen henkilöstön tukea 

eri kieli- ja kulttuuritaustainen lapsi voi jäädä kuitenkin leikkien ulkopuolelle (Eerola-Penna-

nen, 2013; Halme & Vataja, 2011, s.90). Eerola-Pennasen (2013) mukaan tulee kuitenkin tie-

dostaa, ettei kielitaito välttämättä muodostu esteeksi lasten leikkimiselle vaan leikkiminen voi 

sujua ilman yhteistä kieltä.  

4.2 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välinen 

vuorovaikutus leikkien tukemisessa  

Helinin ja kollegoiden (2018) mukaan lasten osallisuuden mahdollistaminen vaatii läsnä olevaa, 

sensitiivistä ja aitoa lapsen kohtaamista sekä kuuntelemista, lapsen aloitteiden huomiointia ja 

herkkyyttä sanattomien viestien havainnoimiselle sekä huomioimiselle. Brotherus ja Kangas 

(2018) kuvaavat lapsen sensitiivisen kohtaamisen ja lapsen kokemuksen kuulluksi tulemisesta 

vahvistavan lapsen osallisuutta. Arvola (2021) tuo esille, että varhaiskasvatuksen henkilöstöltä 

edellytetään lasten ymmärryksen varmistamista, tilanteiden sanoittamista sekä jatkuvaa oh-

jausta. Gyekye ja Ruponen (2018) kertovat, että varhaiskasvatuksen henkilöstön leikissä mu-

kana oleminen mahdollistaa lasten välisen vuorovaikutuksen tukemisen, leikin tapahtumien sa-

nallistamisen ja mallintamisen sekä lapsen kielen oppimisen tukemisen kieltä rikastamalla. Hal-

meen ja Vatajan (2011, s. 90) mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee toimia mallina, 

sanoittaa omaa ja lapsen toimintaa leikin aikana sekä huomioida lapsen pienetkin kommuni-

kointiyritykset. Helin ja kollegat (2018) nostavat esille tärkeän näkökulman siitä, että henkilös-

tön tulee havaita ja huomioida lasten viestit, vaikka yhteistä kieltä tai kielitaitoa ei olisi.  
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Paavolan (2007) mukaan henkilöstö näki nopean suomen kielen oppimisen ratkaisuna erilaisiin 

haasteisiin ja oppimiseen, jossa keskeisenä tavoitteena oli kielen avulla sopeuttaa lapset suo-

malaiseen kulttuuriin. Eerola-Pennanen (2017), Arvola (2021) sekä Halme ja Vataja (2011, s. 

94) tuovat esille, että varhaiskasvatushenkilöstön tulee tukea kielellisesti ja kulttuurisesti mo-

ninaisten lasten kielellistä ilmaisua, äidinkieltä sekä suomen kielen oppimista. Gyekye ja Ru-

ponen (2018) kertovat niin toiminnan sanallistamisen kuin puheen havainnollistamisen tukevan 

lapsen ymmärtämisen taitoja. Heidän mukaansa puheen tuottamista tukee kielen käyttäminen 

eri tilanteissa niin lasten kuin aikuisten kanssa. Erilaiset tilanteet ja tekstit kehittävät kieltä, 

sanavarastoa ja tilannetietoisuutta (Gyekye & Ruponen, 2018). Paavolan (2007) mukaan puo-

lestaan lyhyet, selkeät ja yhteen asiaan liittyvät kysymykset auttoivat suomen kieltä opettelevia 

lapsia ymmärtämään ja vastaamaan kysymyksiin. Gyekye ja Ruponen (2018) tuovat lisäksi 

esille, että kielen ymmärtäminen ja omaksuminen on helpompaa, kun kysymyksiä esitetään 

vain yksi kerrallaan ja annetut ohjeet ovat lyhyitä sekä yksinkertaisia.  

Yhteisen ymmärryksen lisääntymiseksi tulee kieli- ja kulttuurikontekstin sanoittamiseen ja mal-

lintamiseen kiinnittää huomiota (Arvola, 2021). Smolanderin (2010) sekä Gyekyen ja Ruposen 

(2018) mukaan selkeä puhe, sanojen ja ilmauksien toistot, ympäristön kuvitus sekä kuvien 

käyttö puheen tukena tukevat kielellisesti ja kulttuurisista moninaisista taustoista tulevia lapsia. 

Useiden toistojen myötä sanoille ja käsitteille syntyy merkityksiä sekä yhteyksiä, mikä edellyt-

tää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä tietoista ja tavoitteellista toimintaa (Gyekye & Ruponen, 

2018). Lisäksi Merikoski ja Pihlaja (2018) nostavat esille piirtämisen vuorovaikutuksen tapana 

ja välineenä, jossa sekä aikuinen ja lapsi voivat piirtämisen avulla kertoa tapahtumista ja asi-

oista. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee kiinnittää huomiota omaan kielelliseen ilmaisuun 

puhetta rytmittämällä, toistoilla, lyhyitä ohjeita ja ilmaisuja käyttämällä, tarkentavilla kysy-

myksillä sekä uusia käsitteitä käyttämällä ja niitä nimeämällä (Merikoski & Pihlaja, 2018).  

4.3. Varhaiskasvatuksen henkilöstön leikin ohjauksen keinot eri kieli- ja kulttuuritaus-

taisten lasten leikkien tukemisessa 

Leikin kautta lapsi pääsee vuorovaikuttamaan ja jakamaan kokemuksia toisten lasten kanssa 

(Gyekye & Ruponen, 2018). Halmeen ja Vatajan (2011) mukaan leikillä ja vertaisryhmällä on 

tärkeä merkitys, sillä leikin kautta lapsen kieli kehittyy ja lapsi pääsee osaksi vertaisryhmää 

sekä oppii sosiaalisia taitoja. Koivula (2010; 2011) tuo esille, että lasten yhteinen toiminta edel-

lyttää yhteisiä neuvotteluja ennen leikkiä, leikin alussa ja leikin aikana, joilla on tärkeä merkitys 
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yhteisen leikin, merkitysten sekä ymmärryksen rakentamisessa. Tukeakseen lasten osallistu-

mista leikkeihin, henkilöstön tulee olla enemmän lasten toiminnassa mukana ja ohjata lapsille 

toimintaan liittyviä taitoja (Hellman ym., 2017). Hellman ja kollegat (2017) sekä Pursi (2019) 

kuvailevat lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstön toimimisen leikeissä tukevan lasten vuoro-

vaikutusta, osallistumista ja korjaavan yhteisen ymmärryksen ongelmia. Varpasen (2018) mu-

kaan varhaiskasvatuksen henkilöstö voi tukea lasten leikkiä osallistumalla siihen ja tarjoamalla 

ideoita sekä leikkivälineitä. Leikkien ja leikkivälineiden ollessa vieraampia tarvitaan aikuisen 

tukea sekä ohjausta ja toisten lasten mallia leikkeihin (Halme & Vataja, 2011, s. 27).  Arvolan 

ja kollegoiden (2020) mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee erityisesti kiinnittää huo-

miota vapaan leikin ohjaukseen ja tukea vapaan leikin tilanteissa kaikkia lapsia, mutta erityi-

sesti eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. Hellman ja kollegat (2017) nostavat esille, että hen-

kilöstön vetäytyminen leikeistä voi hankaloittaa sellaisten lasten osallisuutta, jotka tarvitsevat 

tukea kommunikoitaessa ja ohjausta leikin sääntöjen omaksumisessa.  

Lisäksi Halmeen ja Vatajan (2011) mukaan on huomioitava, että leikit ovat pitkäkestoisempia 

ja monipuolisempia, mikäli lapsella on mahdollisuus leikkiä äidinkielellään. Tutkimusten mu-

kaan samankaltaisesta kieliympäristöstä tulevat lapset ryhmäytyivät usein yhteistä kieltä puhu-

vien kanssa (Eerola-Pennanen, 2013; Halme & Vataja, 2011, s. 89, s. 94; Paavola, 2007). Hal-

meen ja Vatajan (2011, s. 90) mukaan saman kielitaustan omaaville lapsille tulee mahdollistaa 

leikkiminen lisäksi heidän omalla äidinkielellään, mikä auttaa lasta käsittelemään tunteitaan ja 

kokemuksiaan sekä antaa lisäksi aikuiselle mahdollisuuden havainnoida näitä asioita. Arvola ja 

kollegat (2020) ehdottavat, että varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi hyödyntää tarinankerron-

nan eri muotoja sekä lukemista, jotta eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset pääsevät osallisiksi 

suomalaiselle kulttuuriperimälle ominaisiin sisältöihin. Eerola-Pennanen (2013) tuo esille, että 

eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset haluavat oppia suomalaisen lastenkulttuurin, jotta he pää-

sisivät tasavertaisina mukaan suomalaistaustaisten lasten leikkeihin. Varhaiskasvatuksen hen-

kilöstö voi tukea lasten leikkejä tutustumalla heidän kanssaan suomalaiseen lastenkulttuuriin, 

sillä lastenkulttuurin tuntemus yhdistää lapsia ja näin luo mahdollisuuksia lapsille yhteisiin leik-

keihin (Eerola- Pennanen, 2017). Arvolan ja kollegoiden (2021) mukaan varhaiskasvatuksen 

henkilöstön tulee kiinnittää erityistä huomiota leikin interventioihin ja yhteisen kulttuurin luo-

miseen.  

Kalkman ja Clark (2017) tuovat esille, että erityisesti roolileikkien kautta voi ymmärtää parem-

min eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkejä, kulttuureja ja suhteita. Fleer (2015) kuvai-
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lee, että henkilöstön osallistuminen roolileikkeihin lapsen leikkikumppaniksi antaa mahdolli-

suuden kehittää leikkiä eteenpäin ja pidemmälle tuomalla siihen uusia ulottuvuuksia ja moni-

puolistamalla sitä.  Arvolan (2021) mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset leikkivät kui-

tenkin enemmän sääntöleikkejä ja vähemmän roolileikkejä kuin kantasuomalaiset lapset. Ar-

vola ja kollegat (2021) tuovat esille, että roolileikkiin osallistuminen edellyttää lisäksi laajem-

paa tuntemusta toiminnan sisällöstä. Helenius ja Lummelahti (2014, s. 95) mainitsevat, että 

aikuisen tulee huomioida ja tukea roolileikkiä ohjatessaan erityisesti niitä lapsia, joilla voi olla 

vaikeuksia päästä roolileikkeihin mukaan. Heidän mukaansa kielellisesti ja kulttuurisesti mo-

ninaiset lapset tarvitsevat tukea roolileikkeihin mukaan pääsemiseen (Helenius & Lummelahti, 

2014, s. 95). 

Arvolan ja kollegoiden (2021) tutkimuksesta ilmenee, että monimuotoisista kieli- ja kulttuuri-

taustoista olevat lapset leikkivät enemmän vakiintuneita ennalta määrättyjä sääntöleikkejä kuin 

loivat uusia sääntöjä toisten lasten kanssa. Arvola (2021) tuo esille, että varhaiskasvatuksen 

henkilöstön olisi tärkeää hyödyntää enemmän sääntöleikkejä tuetussa ja vapaassa leikissä, sillä 

sääntöleikkien avulla mahdollistetaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten mukaan pääsemi-

nen yhteiseen tekemiseen. Lisäksi sääntöleikit ovat periaatteeltaan kansainvälisiä, joten niitä 

voidaan muokata sekä aikakauteen liittyvien ilmiöiden että lasten kiinnostusten mukaan (Hele-

nius & Lummelahti, 2014, s.157, s. 165–166). Arvolan ja kollegoiden (2021) mukaan sääntö-

leikkeihin kuuluvat palloleikit, elektroniset leikit, kilpailut ja muut aktiviteetit säännöillä. He-

lenius ja Lummelahti (2014) mainitsevat, että sääntöleikkeihin voi kuitenkin liittyä kansainvä-

lisiä ja paikkakuntakohtaisia eroja ja piirteitä. Sääntöleikeissä aikuisen tulee ohjata lapsia vuo-

rovaikutukselliseen osallistumiseen sekä tukea lasten oppimista ja auttaa suoriutumisissa (He-

lenius & Lummelahti, 2014, s.157, s. 165–166).  

4.4 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkiä tukevat oppimisympäristöt ja varhais-

kasvatuksen henkilöstön toimintatavat 

Halmeen ja Vatajan (2011) mukaan oppimisympäristöllä on merkitystä eri kieli- ja kulttuuri-

taustaisten lasten sopeutumiseen ja suomen kielen oppimiseen. Heidän mukaansa toiminnalli-

nen leikkiympäristö mahdollistaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen leikkiin pääsyn vähäi-

selläkin suomen kielen taidolla. Leikkipisteiden tulisi kuitenkin innostaa monenlaiseen toimin-

taan, suomen kielen käyttämiseen sekä vuorovaikutukseen toisten kanssa (Halme & Vataja, 
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2011, s. 91, s. 94). Kyrönlampi ja Uitto (2022) tuovat esille, että varhaiskasvatuksen henkilös-

töllä on suuri merkitys siinä, kuinka he itse osallistuvat lasten leikkeihin ja miten tiloja ja ma-

teriaaleja hyödynnetään lasten yhteisissä leikeissä. Arvola ja kollegat (2020) mainitsevat, että 

erilaisten kielten näkyville tekemisellä huomioidaan monikieliset lapset. Arvolan (2021) ja Ki-

vijärven (2016) mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee kiinnittää huomiota leikkitoimin-

tojen kehittämiseen kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta tukevaksi.  

Paavola (2007) tuo esille, että varhaiskasvatuksen tiloja hyödynnettiin erilaisissa tilanteissa, 

mutta kulttuurien moninaisuus ei tullut esille materiaaleista tai koristeluista. MacNevinin ja 

Bermanin (2017) mukaan oppimisympäristön moninaisuuden huomioiminen materiaaleineen 

ovat tärkeitä, jotta kaikki lapset voivat nähdä itsensä edustettuina oppimisympäristössä. Oppi-

misympäristön moninaisuutta on täydennettävä ja luotava harkitusti (MacNevin & Berman, 

2017). Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset tulee huomioida, kun leikkivälineitä ja materiaaleja 

hankitaan (Halme & Vataja, 2011, s. 91). Ulkona luonnonmateriaalit antavat välineitä esimer-

kiksi roolileikkiin, mutta erityisesti sisällä varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee kiinnittää huo-

miota välineisiin ja niiden laatuun (Helenius & Lummelahti, 2014, s. 95). MacNevin ja Berman 

(2017) kuvaavat, että kulttuurista moninaisuutta voidaan ilmentää oppimisympäristöissä kir-

joilla, valokuvilla, musiikilla, puvuilla, leikkiruoalla, taidemateriaaleilla ja moninaisuutta tuke-

villa nukeilla. He ehdottavat, että lasten leikkiin määrätietoisesti osallistuminen laajentaa var-

haiskasvatuksen henkilöstön ymmärrystä sekä haastaa käyttämään tiettyjä leikkimateriaaleja, 

jotka tukevat moninaisuutta (MacNevin & Berman, 2017). 

Brotherus ja Kangas (2018) kuvaavat, että lasten leikin ja osallisuuden taitojen tukemisessa on 

tärkeää muuttaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa vallitsevia henkilöstön toimintatapoja 

sekä kehittää leikkiympäristöjä pedagogisesti laadukkaasti. Paavola (2007) tuo esille, että kiel-

ten ja kulttuurien moninaisuus edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä monenlaisia mene-

telmiä ja toimintatapoja. Lauritsenin (2017) mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kan-

nalta olisi tärkeää edistää henkilöstön kouluttautumista järjestelmällisemmin, jotta henkilös-

töllä on kulttuurillista monimuotoisuuteen liittyvää osaamista ja lapsilla yhteneväiset mahdol-

lisuudet edetä. Hellman ja kollegat (2017) tuovat lisäksi esille, että tasa-arvoisen ja oikeuden-

mukaisen oppimisympäristön luodakseen henkilöstön tulee päivittäin tarkastella lapsen osallis-

tumismahdollisuuksia. Kibsgaardin (2017) mukaan lapsen tunne tasavertaisuudesta lisääntyy, 

kun hänellä on leikissä mahdollisuus jakaa kokemuksia. 
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Lapsille tulisi luoda mahdollisuuksia pitkäkestoisiin ja erilaisiin leikkeihin sekä osallisuuden 

kokemuksiin (Brotherus & Kangas, 2018). Kyrönlampi ja Uitto (2022) mainitsevat, että var-

haiskasvatuksen henkilöstö voi kuitenkin omalla toiminnallaan estää lasten osallisuutta lei-

keissä, mikäli lasten täytyy esimerkiksi lopettaa mieluinen leikki ja siirtyä seuraavaan toimin-

taan.  Kibsgaard (2017) tuo esille, että henkilöstöllä on kuitenkin vastuu leikin aikana varmis-

taa, että lapset saavat riittävästi tilaa ja aikaa leikkeihin. Halmeen ja Vatajan (2011) mukaan 

rauhallinen tila ja leikkitilanne antavat mahdollisuuden pitkäkestoiseen leikkiin ja tukevat näin 

lapsen kielen oppimista. Heidän mukaansa leikkipisteet mahdollistavat varhaiskasvatuksen 

henkilöstölle lapsen tarpeiden sekä suomen kielen kehityksen havainnoinnin (Halme & Vataja, 

2011, s. 90). Arvola (2021) nostaa lisäksi esille, että roolileikkeihin mahdollistaviin ympäris-

töihin tulee kiinnittää huomiota, sillä mielikuvaleikin ohjaaminen ja tukeminen vaikuttavat eri 

kieli- ja kulttuuritaustaisen lapsen kokonaiskehitykseen merkittävästi. 

Halme ja Vataja (2011, s. 94) tuovat esille, että oppimisympäristöä tulee kehittää ja arvioida 

lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee antaa kielen oppimiseen 

virikkeitä ja mahdollistaa oppiminen useiden aistien kautta (Halme & Vataja, 2011, s. 94). 

Smolanderin (2010) mukaan kielen oppiminen voi olla lapselle helpompaa aluksi laulujen sekä 

lorujen kautta. Lisäksi leikeissä sanojen käyttöä voidaan harjoitella esimerkiksi jonkin hahmon 

kautta (Smolander, 2010). Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstö voi ohjata lapsen aluksi leik-

keihin, jotka eivät edellytä kulttuurista kompetenssia tai suomen kielen taitoa (Halme & Vataja, 

2011, s. 89, s. 94). Kivijärven (2016) mukaan varhaiskasvatusympäristössä kulttuurisen moni-

naisuuden huomioiminen edellyttää hyväksyvää ja arvostavaa ilmapiiriä, jossa eri kielet ja kult-

tuurit näkyvät arjessa ja ne huomioidaan ympäristön suunnittelussa. Myönteinen suhtautuminen 

vaikuttaa lisäksi siihen, millä tavoin lapset puhuvat eri kielistä ja maista (Hellman ym., 2017). 

Lisäksi Eerola-Pennanen (2017) painottaa, että globaalistuvassa maailmassa kulttuurista moni-

muotoisuutta on tärkeä käsitellä kaikkien lasten kanssa.  
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

5.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkielmassani selvitin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, millaisia tuen tarpeita eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisten lasten leikeissä ilmenee sekä miten eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 

leikkejä voidaan tukea. Koen, että kuvaileva ja tarkemmin ottaen integroiva kirjallisuuskatsaus 

on hyvä menetelmä tutustua aiheeseen, sillä sen avulla muodostin yleiskuvaa vielä vähän tut-

kitusta ilmiöstä sekä uutta tietoa aiheesta. Tutkielman aiheeksi valitsin eri kieli- ja kulttuuri-

taustaisten lasten leikkien tukemisen, koska aihe on tärkeä ja ajankohtainen kulttuurisen ja mo-

nimuotoisuuden lisääntyessä niin varhaiskasvatuksessa kuin yhteiskunnassa. Arvolan (2021) ja 

OKM (2019) mukaan erikielisten lasten määrän arvioidaan lisääntyvän varhaiskasvatuksessa 

vielä entisestään, mikä vaatii jatkossa lasten kieli- ja kulttuuritaustojen moninaisuuden huomi-

oimisen ohjaamisessa. Havaitsin työssäoppimisjaksoilla sekä tutkimuksia ja kirjallisuutta tar-

kastellessani, että aihe vaatii vielä tutkimista. Aihetta on tutkittu vielä varsin vähäisesti, mikä 

vahvisti tutkimisen tärkeyttä.  

Tutkimustuloksien mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset kohtasivat tuen tarpeita lei-

keissä erityisesti toimintoihin kiinnittymisessä, kulttuuristen erojen ja sääntöjen sekä ohjeiden 

ymmärtämisessä, mitkä ilmenivät tilanteisiin sopeutumisen ja käyttäytymisen säätelyn vai-

keuksina (Arvola, 2021; Arvola ym., 2021; Eerola-Pennanen, 2017). Lisäksi suomen kielen 

opetus ja monimutkaiset sekä pitkät kysymykset voivat aiheuttaa ymmärtämisen vaikeuksia 

sekä käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia (Paavola, 2007). Lisäksi yhteisen kielen puuttuminen, 

kulttuurisen ymmärryksen erot, kulttuurisesti erilainen mielikuvitus sekä vieraat leikit ja leik-

kivälineet voivat tuottaa haasteita leikkimiseen (Arvola, ym., 2021; Halme & Vataja, 2011). Eri 

kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset kohtasivat tuen tarpeita lisäksi roolileikeissä, sillä kulttuurisen 

ymmärryksen haasteet ja eroavaisuudet sekä yhteisen kielen puuttuminen näkyy roolileikkien 

vaikeutena (Arvola ym., 2021; Lehtinen & Koivula, 2017). Leikkivälineiden ja materiaalien 

pyytäminen voi tuottaa vähäisen kielitaidon vuoksi haasteita (Halme & Vataja, 2011). Eri kieli- 

ja kulttuuritaustaiset lapset kohtaavat erilaisia haasteita ja tuen tarpeita leikeissä, jotka varhais-

kasvatushenkilöstön tulee tiedostaa ja kartoittaa, jotta lapsen kohtaamiin tuen tarpeisiin voidaan 

vastata yksilöllisesti. On huomioitava, että yhteisen kielen puuttuminen, kielellisen ymmärryk-

sen haasteet sekä erilaiset kulttuuriset erot voivat tuottaa haasteita niin leikkeihin kuin muihin 
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päiväkodin toimintoihin. Varhaiskasvatushenkilöstön tulee ymmärtää kulttuurin ja kielen tär-

keä merkitys lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle (OPH, 2022a). 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten vuorovaikutuksen su-

jumisella on merkitystä leikkien tukemisessa, sillä leikkien tukeminen edellyttää lapsen kuule-

mista, sensitiivistä ja aitoa kohtaamista sekä sanattomien viestien huomiointia (Brotherus & 

Kangas, 2018; Helin ym., 2018). Nämä asiat tukevat lisäksi lapsen osallisuutta (Brotherus & 

Kangas, 2018; Helin ym., 2018). Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset tarvitsevat jatkuvaa oh-

jausta, tilanteiden sekä kieli- ja kulttuurikontekstin mallintamista ja sanoittamista leikin toimin-

tojen ymmärtämiseksi (Arvola, 2021; Arvola ym., 2021; Eerola-Pennanen, 2017; Halme & Va-

taja, 2011; Paavola, 2007). Varhaiskasvatuksen henkilöstön ohjaamisella ja vuorovaikutuksella 

sekä kieli- ja kulttuurikontekstin huomioimisella on tärkeä merkitys eri kieli- ja kulttuuritaus-

taisten lasten leikkien tukemisessa. Yhteisen kielen ja kielitaidon puuttuessa varhaiskasvatuk-

sen henkilöstöllä on tärkeä huomioida niin sanalliset kuin sanattomat viestit.  

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulee huomioida eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten väli-

sessä vuorovaikutuksessa ja ohjauksessa selkeä puhe, puheen rytmitys, lyhyiden ohjeiden an-

taminen sekä toistojen käyttäminen tietoisesti ja tavoitteellisesti sanojen ja käsitteiden merki-

tysten ja yhteyksien vahvistamiseksi (Gyekye & Roponen, 2018; Merikoski & Pihlaja, 2018; 

Smolander, 2010). Lisäksi puhetta tulee havainnollistaa kuvilla ja piirtämisellä (Gyekye & Ro-

ponen, 2018; Smolander, 2010). Erilaiset tekstit sekä tilanteet vahvistavat kieltä, sanavarastoa 

sekä tilannetietoisuutta (Gyekye & Roponen, 2018; Smolander, 2010). Lisäksi suomen kielen 

tavoitteellisella opetuksella voidaan tukea lapsen sopeutumista vertaisryhmään sekä suomalai-

seen yhteiskuntaan (Kivijärvi, 2016). Voidaan todeta, että yhteistä ymmärrystä ja sopeutumista 

erilaisiin tilanteisiin voidaan tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön selkeällä kielellisellä ilmai-

sulla sekä havainnollistamalla puhetta kuvin ja piirtäen. Tavoitteellisella ja tietoisella toimin-

nalla, kuten toistoja ja erilaisia tekstejä käyttämällä varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee lapsen 

kielellisten taitojen kehittymistä, millä on vaikutusta laajemmin lapsen elämään, kuten sopeu-

tumiseen vertaisryhmään ja yhteisöön.  

Tutkimustuloksien mukaan varhaiskasvatushenkilöstö voi tukea leikkejä, lasten keskinäistä 

vuorovaikutusta ja yhteistä ymmärrystä leikkiin osallistumalla sekä ohjaamalla ja tukemalla 

vapaan leikin tilanteita (Arvola ym., 2020; Hellman ym., 2017; Pursi, 2019; Varpanen, 2018). 

Lisäksi leikkivälineiden käyttöä tulee ohjata ja leikin kulttuurikontekstin ymmärrystä tulee tu-
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kea, jotta lapsen leikkiin osallistuminen ja leikissä mukana oleminen mahdollistuu (Eerola-Pen-

nanen, 2013; Halme & Vataja, 2011; Kalkman & Clark, 2017). Varhaiskasvatuksen henkilöstön 

leikkeihin osallistuminen mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen seuraamisen, lap-

sen sisäisen maailman ymmärtämisen sekä lapsen kuulemisen (Devi ym., 2021; Kibsgaard, 

2017; Koivula & Laakso, 2017; Roos, 2015). Lastenkulttuuriin ja suomalaisen kulttuuriperin-

töön lasten kanssa tutustuminen luo lisäksi mahdollisuuksia yhteisiin leikkeihin, sillä lasten-

kulttuurin ja kulttuuriperinnön tuntemus auttavat eri kieli- ja kulttuuritaustaista lasta osallistu-

maan leikkeihin (Arvola ym., 2020; Eerola-Pennanen, 2013; 2017). Varhaiskasvatuksen hen-

kilöstön leikkiin osallistuminen ja leikissä mukana oleminen sekä suomalaisen kulttuurin tun-

temus mahdollistavat lasten välisen vuorovaikutuksen ja yhteisen ymmärryksen tukemisen. 

Varhaiskasvatushenkilöstön tulee tukea yhteisen kulttuurin rakentumista ja tiedostaa kulttuu-

rien välinen oppiminen jatkuvaksi ja keskeneräiseksi, sillä lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön 

välinen vuorovaikutus muokkaavat yhteisen kulttuurin rakentumista koko ajan (Paavola-Ruot-

salainen & Rantalainen, 2020; Reid ym., 2019). Kulttuurien välinen oppiminen ja yhteisen ym-

märryksen tukeminen edistävät sekä lapsiryhmän että henkilöstön ymmärrystä moninaisuu-

desta ja kulttuurien erilaisista perinteistä ja tavoista.  

Tutkimustuloksien mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisen lasten leikkejä voidaan tukea lisäksi 

roolileikkejä ja sääntöleikkejä ohjaamalla (Arvola, 2021; Arvola ym., 2021; Fleer, 2015; Hele-

nius & Lummelahti, 2014). Sääntöleikit ovat periaatteeltaan kansainvälisiä, joten niitä tulisi 

hyödyntää enemmän, sillä ne mahdollistavat eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten mukaan pää-

syn leikkeihin (Arvola, 2021; Helenius & Lummelahti, 2014). Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset 

lapset tarvitsevat tukea roolileikkeihin varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, sillä roolileikkeihin 

osallistuminen tuottaa haasteita (Arvola, 2021; Arvola ym., 2021; Helenius & Lummelahti, 

2014; Kalkman & Clark, 2017). Roolileikkien leikkiminen vaatii lapselta kielitaitoa ja ymmär-

rystä laajemmasta kulttuurikontekstista (Kalkman &Clark, 2017; Lehtinen & Koivula, 2017). 

Roolileikkeihin osallistumalla varhaiskasvatuksen henkilöstö voi ymmärtää paremmin sekä 

lapsen kulttuuria että suhteita (Arvola ym., 2021; Devi ym., 2021; Kalkman & Clark, 2017; 

Kibsgaard, 2017). Tutkimusten mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstön mukana oleminen lei-

keissä on vielä kuitenkin vähäistä (Brotherus & Kangas, 2015; Fleer, 2015; Roos, 2015). Hen-

kilöstön vetäytyminen leikeistä voi hankaloittaa lasten osallisuutta, jotka kaipaavat ohjausta 

leikin sääntöjen omaksumisessa sekä tukea kommunikaatiossa (Hellman ym., 2017). Johtopää-
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töksenä voidaan todeta, että erityisesti roolileikkien tukeminen vaatii vielä varhaiskasvatushen-

kilöstöltä osallistumista leikkeihin, kommunikaation tukemista sekä leikin ohjaamista, jotta eri 

kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset pääsisivät paremmin osalliseksi niihin.  

Leikkitoimintojen tulee tukea kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta, mikä edellyttää varhais-

kasvatuksen henkilöstöltä erilaisten menetelmien ja toimintatapojen hyödyntämistä (Arvola, 

2021; Kivijärvi, 2016; Paavola, 2007). Lisäksi leikkitoimintojen ja leikkiympäristön tulee mah-

dollistaa mukaan pääseminen vähäisellä suomen kielen taidolla esimerkiksi lauluja ja loruja 

hyödyntämällä, materiaalien ja leikkivälineiden esillä ololla, toiminnallisella leikkiympäristöllä 

ja leikkipisteillä (Halme & Vataja, 2011; Smolander, 2010). Varhaiskasvatuksen henkilöstön 

tulee kiinnittää huomiota toimintatapojen lisäksi oppimisympäristöihin, sillä ne ovat usein py-

syviä eikä niitä muokata lasten muuttuvien tarpeiden tai käytön tarpeiden mukaan (Brotherus 

& Kangas, 2018). Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä tulee huomioida kielellinen ja 

kulttuurinen moninaisuus tiloissa, välineissä ja materiaaleissa (Halme & Vataja, 2011; Helenius 

& Lummelahti, 2014; MacNevin & Berman, 2017; Paavola, 2007). Leikkiympäristöjen tulisi 

olla muokattavissa olevia ja monipuolisia, jotta voidaan tukea kokonaisvaltaisesti lapsen kehi-

tystä sekä toteuttaa monipuolista pedagogista toimintaa (Helenius & Korhonen, 2016; Kivi-

järvi, 2016; OPH, 2022c). Henkilöstön tulee päivittäin tarkastella lapsen osallistumismahdolli-

suuksia, jotta kaikille lapsille tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen oppimisympäristö voidaan 

luoda (Hellman ym., 2017). Voidaan päätellä, ettei varhaiskasvatuksessa huomioida vielä riit-

tävästi kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta oppimisympäristöissä, välineissä eikä leikkitoi-

minnoissa eikä näin ollen tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen oppimisympäristö toteudu kai-

kille lapsille. Leikkiympäristön kehittäminen kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta huomioi-

vaksi tukee kaikkien lasten kokonaisvaltaista kehitystä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkielman tulokset osoittavat, että eri kieli- ja kulttuuritaus-

taisilla lapsilla ilmenee tuen tarpeita leikeissä toimintoihin kiinnittymisessä, kulttuuristen ero-

jen, suomen kielen sekä ohjeiden ja kysymysten ymmärtämisessä. Eri kieli- ja kulttuuritaustais-

ten lasten leikkien tukeminen edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä lasten tuen tarpeiden 

tunnistamista, vuorovaikutuksen sujumisen huomiointia sekä kieli- ja kulttuurikontekstin mal-

lintamista ja sanoittamista yhteistä ymmärrystä rakentaen. Lisäksi kielten ja kulttuurien moni-

naisuuden huomioiminen varhaiskasvatuksen leikkiympäristöissä sekä varhaiskasvatushenki-

löstön toimintatavoissa tukevat lasten leikkejä. Kielen kehityksen tukeminen sekä erilaisin 

kommunikaatiomenetelmien hyödyntäminen nähtiin tärkeänä, jotta vertaisryhmään ja leikkei-
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hin liittyminen sekä ymmärrys leikeistä mahdollistuu. Tuloksista ilmeni varhaiskasvatushenki-

löstön merkitys leikissä mukana olemisessa sekä ohjauksen merkitys leikeissä. Erityisesti roo-

lileikkien tukeminen kaipaa varhaiskasvatushenkilöstön läsnäoloa ja osallistumista. Eri kieli- 

ja kulttuuritaustaisten lasten leikkien tukeminen koostuu monista eri asioista ja vaatii tulevassa 

varhaiskasvatuksen opettajan työssä pedagogista osaamista, jotta varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissakin (OPH, 2022) mainitut asiat mahdollistuvat ja toteutuvat. Tutkielman tulokset 

sekä omat havaintoni vahvistavat Arvolan ja kollegoiden (2020) tulkintaa siitä, että varhaiskas-

vatuksen henkilöstöllä on merkittävä rooli lasten leikkien tukemisessa.  

5.2 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointia 

Tutkielman tekeminen vaatii huolellisuutta aineistoa valitessa, tarkastellessa ja tulkitessa (Hirs-

järvi ym., 2008). Tutkielman tekemiseen varasin aikaa ja tutkielman teon eri vaiheissa olen 

kiinnittänyt huomiota huolelliseen työskentelyyn, lähdeviittauksiin ja eettisten näkökulmien 

huomioimiseen. Tuomi ja Sarajärvi (2018) tuovat esille tutkijan objektiivisuuden tärkeyden ai-

neistoa käsitellessä. Aihe oli entuudestaan itselleni tuntemattomampi, mikä osaltaan helpotti 

tarkastelua puolueettomasta näkökulmasta. Aineistoa tarkastellessani olen kuitenkin eri vai-

heissa kiinnittänyt huomiota siihen, että tarkastelen aineistoa mahdollisimman objektiivisesta 

näkökulmasta ja tulkitsen sitä kriittisesti. Olen tarkastellut tutkittavaa aihettani erilaisia aineis-

toja hyödyntäen, jotta saisin luotua mahdollisimman kattavan ja luotettavan kuvauksen tutkit-

tavasta ilmiöstä.  

Aineistoa valitessaan tulee huomioida niiden tieteellisyys, luotettavuus ja relevanttius aihetta 

koskien (Salminen, 2011; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Olen valinnut tutkielmaani vertaisarvioi-

tuja tutkimuksia ja artikkeleita sekä tutkimuskirjallisuutta. Lähteinä olen käyttänyt pääosin vii-

meisten 10–12 vuoden aikana julkaistua kirjallisuutta ja tutkimusta sekä muutamia vanhempia 

lähteitä, joiden koen tuovan lisäarvoa tutkielmaani. Haasteena tutkielman tekemisessä on ollut 

aineiston löytäminen tutkimusaihetta koskien, sillä sitä on tutkittu vielä vähäisesti erityisesti 

Suomessa.  Suomessa tehtyjä vertaisarvioituja tutkimuksia, väitöskirjoja sekä tutkimuskirjalli-

suutta olen hyödyntänyt tutkielmassani niiltä osin, kuin niitä on löytynyt. Kansainvälisesti ai-

hetta on tutkittu hieman enemmän ja olenkin hyödyntänyt tutkielmassani lisäksi kansainvälisiä 

tutkimuksia. 

Tutkielman teon aikana olen pohtinut käsitteiden moniulotteisia merkityksiä ja soveltuvuutta 

tutkielmaani. Käsitteiden läpikäyminen vaatii jäsentelyä ja niiden välille voi joutua tekemään 
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synteesiä (Metsämuuronen, 2019, s.50). Olen tarkastellut käsitteitä monien lähteiden näkökul-

masta, mikä on auttanut käsitteiden tulkinnassa ja rajaamisessa. Tutkielmassa käytetyt käsitteet 

ja sanamuodot vaativat tutkielman teon aikana paljon tarkastelua sekä sensitiivisyyttä, jotta tut-

kielmassa käytetyillä käsitteillä ei tule luokiteltua yksilöitä tiettyjen piirteiden perusteella vaan 

käsitteiden käytössä tulee esille yhdenvertaisuuden edistäminen. Tutkielmassani käsitellään tie-

tyissä määrin kuitenkin kielellisiä ja kulttuurisia eroja, jotta voidaan havaita mahdollisia esteitä 

ja haasteita ja näin pyrkiä puuttumaan niihin, jotta leikin tukemisen avulla voidaan auttaa lasta 

pääsemään tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen asemaan varhaiskasvatuksessa moninaisuutta ar-

vostaen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2022a) painotetaan lapsen oikeutta 

leikkiin ja velvoitetaan luomaan jokaiselle lapselle mahdollisuuksia taitojen kehittämiseen sekä 

toimintaan osallistumiseen lapsen omien kykyjen ja taitojen mukaisesti.  

5.3 Käytännön sovellukset ja jatkotutkimusaiheet 

Leikillä on tärkeä merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle, kuten kielen, kommunikaa-

tion, sosiaalisten taitojen sekä mielikuvituksen kehittymiseen (Koivula & Laakso, 2017). Lei-

kin nähdään vahvistavan yhteisöllisyyttä ja mahdollistavan sen, että eri kieli- ja kulttuuritaus-

taisten lasten oppimista ja osallisuutta voidaan ymmärtää leikin kautta paremmin (Arvola, 

2021; Koivula, 2010; 2011). Lisäksi leikit mahdollistavat lapsen kokemuksen osallisuudesta 

(Bae, 2009; Turja, 2016). Baen (2009) ja Turjan (2016) mukaisesti havaitsin tutkimuskirjalli-

suutta ja tutkimuksia tarkastellessani eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkien tukemisen 

vahvistavan lapsen osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Tulevassa työssäni varhais-

kasvatuksen opettajana tulen kiinnittämään huomiota tutkielman tuloksista nouseviin asioihin. 

Tutkielman tulokset lisäsivät ymmärrystäni eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkeihin 

liittyvistä tuen tarpeista sekä leikkien tukemiseen liittyvistä keinoista. Tutkielman kautta tietoni 

lisääntyi ja syventyi kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten lasten leikkien tukemisesta, mikä 

opinnoissani aihealueena ei ole tullut vastaan kuin yleisellä leikkien tukemisen tasolla. Opetta-

jakoulutuksen aikana tulisi syventyä enemmän siihen, millaisin keinoin eri kieli- ja kulttuuri-

taustaisia lapsia voidaan tukea leikeissä. 

Arvola ja kollegat (2020) toivat esille, että pedagogiset toimet varhaiskasvatuksessa ovat vielä 

riittämättömiä tukemaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten osallistumista toimintoihin. Tut-

kielman tulokset voivat herätellä jokaista pohtimaan omia asenteitaan ja toimintatapojaan var-
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haiskasvatuksen käytännön leikkitilanteissa sekä tarkastelemaan sitä, miten kielten ja kulttuu-

rien moninaisuutta voidaan huomioida niin leikkiympäristöissä kuin lasten leikkitoiminnoissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH, 2022a) velvoittavat tunnistamaan leikkiä rajoit-

tavia tekijöitä sekä kehittämään toimintatapoja ja oppimisympäristöjä leikin tukemiseksi. Op-

pimisympäristöjen ja toimintatapojen kehittäminen antaa mahdollisuuksia monipuoliseen pe-

dagogiseen toimintaan, joka tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti (OPH, 2022a). Varhais-

kasvatuksen henkilöstön tulee kentällä huomioida, että kaikilla lapsilla on yhtäläiset oikeudet 

osallistua leikkeihin, mikä edellyttää leikeissä ilmenevien lasten tuen tarpeiden huomioimista 

ja leikkiä tukevien keinojen ja toimintatapojen tunnistamista, jotta lasten osallisuutta ja koko-

naisvaltaista kehittymistä voidaan tukea leikeissä.  

Kielten ja kulttuurien moninaisuus ovat osa varhaiskasvatuksen kokonaisuutta, mikä edellyttää 

hyväksyvää ja arvostavaa ilmapiiriä, jotta ne näkyvät varhaiskasvatuksen arjessa ja ympäris-

tössä (Kivijärvi, 2016; OPH, 2022a). Varhaiskasvatuksessa ei kuitenkaan vielä riittävästi pai-

noteta yhteiskunnallista kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta (Lauritsen, 2017). Varhais-

kasvatuksen toimintatavat ja oppimisympäristöt kaipaavat muutoksia, jotta kielten ja kulttuu-

rien moninaisuus sekä lasten muuttuvat tarpeet huomioitaisiin entistä enemmän lasten leikeissä, 

materiaaleissa ja leikkivälineissä (Halme & Vataja, 2011; Helenius & Lummelahti, 2014; Mac-

Nevin & Berman, 2017; Paavola, 2007). Kielten ja kulttuurien moninaisuus ovat osa varhais-

kasvatusta, mutta käytännössä ne voivat kuitenkin jäädä vielä huomioimatta. Tutkimusten mu-

kaan lastenkulttuuriin ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen mahdollistaa eri kieli- ja kult-

tuuritaustaisten lasten leikkiin osallistumisen, yhteisen ymmärryksen ja lasten välisen vuoro-

vaikutuksen tukemisen (Arvola ym., 2020; Eerola-Pennanen, 2013; 2017). Tuloksista ei nous-

sut esille selkeästi eri kulttuurien kulttuuriperintöön tutustuminen vastavuoroisesti. Eerola-Pen-

nanen (2017) korostaa kuitenkin, että kulttuurista monimuotoisuutta on tärkeää käsitellä kaik-

kien lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen käytännössä on hyvä tarkastella, huomioidaanko kult-

tuurien vastavuoroisuus toiminnassa, sillä niin oman kuin muiden kulttuurien ymmärrys antaa 

valmiuksia kohdata ja kunnioittaa muita ja edistää myönteistä asennetta niin lasten kuin henki-

löstön keskuudessa. Taustasta ja kielestä riippumatta yhteinen toiminta luo jokaiselle tärkeitä 

oppimismahdollisuuksia (Hellman ym., 2017).  

Kibsgaard (2017) kuvaa, että yhdessä leikkiminen mahdollistaa esimerkiksi kielen oppimisen, 

ystävyyssuhteiden solmimisen, lasten kulttuuriin osallistumisen sekä kokemuksen mukaan pää-

systä. Lapsen kokemukset tasavertaisuudesta lisääntyvät, kun hän saa mahdollisuuden jakaa 

kokemuksiaan ja olla leikissä mukana toisten lasten kanssa (Eerola-Pennanen, 2013; Kibsgaard, 



32 

 

2017). Lisäksi henkilöstön myönteinen asenne ja suhtautuminen vaikuttaa lapsiin ja siihen, 

millä tavoin lapset puhuvat eri kielistä ja maista (Hellman ym., 2017). Varhaiskasvatuksen toi-

mintakulttuuri, toimintatavat ja oppimisympäristöt vaativat kehittämistä, jotta jokaisen lapsen 

yksilölliset tarpeet sekä kielelliset ja kulttuuriset taustat tulevat huomioitua tasavertaisesti. Hy-

vin luotu oppimisympäristö vahvistaa lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa 

(OPH, 2022c). Kielten ja kulttuurien moninaisuuden lisääntyminen luo tarpeita varhaiskasva-

tushenkilöstön täydennyskoulutukselle, jotta he saavat keinoja kehittää pedagogista toimintaa. 

Kuten Lauritsen (2017) tuo esille, henkilöstölle tulee järjestää koulutusta, jotta heidän kulttuu-

rillista monimuotoisuuteen liittyvää osaamista voidaan lisätä, ja taata näin kaikille lapsille yh-

denvertaiset mahdollisuudet edetä ja osallistua. Lisäksi työyhteisön sitoutuminen yhteisiin ta-

voitteisiin ja esimiehen tuki ovat mielestäni tärkeitä toimintaa kehitettäessä.   

Varhaiskasvatuksessa leikkien ohjaaminen voi tapahtua leikin sisältä tai leikin ulkopuolelta 

(OPH, 2022a). Lasten leikkien havainnointi antaa tietoa muun muassa lasten leikkitaidoista, 

sosiaalisista suhteista sekä niiden kehittymisestä (Koivula, 2010; 2011; Koivula & Laakso, 

2017; MacNevin & Berman, 2017). Hellmannin ja kollegoiden (2017), Koivulan ja Laakson 

(2017) sekä Roosin (2015) mukaan varhaiskasvatushenkilöstön leikkiin osallistuminen luo 

mahdollisuuden ymmärtää lapsen maailmaa, leikkiä ja leikkitaitoja sekä lapsen kokonaisval-

taista kehitystä. Tutkimuksista nousi esille roolileikkien tukemisen merkitys lapsen kokonais-

valtaiselle kehitykselle, mihin tulisi varhaiskasvatuksessa entistä enemmän kiinnittää huomiota 

(Arvola, 2021; Arvola ym., 2021; Helenius & Lummelahti, 2014; Kalkman & Clark, 2017). 

Tutkimuksista nousi kuitenkin lisäksi esille varhaiskasvatushenkilöstön vähäinen osallistumi-

nen lasten leikkeihin (Brotherus & Kangas, 2015; Roos, 2015). Päiväkodin säännöt sekä lasten 

ikä- ja ohjauksen taso luovat kuitenkin reunaehtoja lasten leikille (Helenius & Korhonen, 2016).  

Päiväkodin arkea raamittavat tietyt säännöt ja rutiinit, joita olisi hyvä pohtia työyhteisössä. Olisi 

mielestäni tärkeää huomioida, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle tarjottaisiin riittävästi täy-

dennyskoulutusta ja varhaiskasvatuksen kentällä olisi riittävästi henkilökuntaa ja resursseja, 

joilla on vaikutusta lisäksi siihen, miten varhaiskasvatuksen henkilöstö pystyy osallistumaan 

leikkeihin ja tukemaan niitä.  

Leikki vaikuttaa hyvin monenlaisiin asioihin, mikä tuo esille leikin tukemisen tärkeyden. Var-

haiskasvatuksessa luodaan pohjaa koko elinikäiselle oppimiselle ja globalisaation myötä lasten 

moninaiset kieli- ja kulttuuritaustat ovat osa varhaiskasvatuksen arkea (Gyekye & Ruponen, 

2018; Eerola-Pennanen, 2017; Koivula ym., 2017). Varhaiskasvatuksessa lapsille tulee antaa 



33 

 

mahdollisuuksia taitojen kehittämiseen sekä osallistua valintojen tekemiseen taustastaan riip-

pumatta (OPH, 2022a). Tämänhetkisessä maailmantilanteessa ja lisääntyneessä maahanmuu-

tossa tutkielmani tulokset tuovat uutta näkökulmaa varhaiskasvatukseen kielellisen ja kulttuu-

risen moninaisuuden huomioimiseksi sekä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. 

Koen saaneeni muodostettua tutkimuskysymyksiini merkityksellistä tietoa, mutta tutkielmani 

osoittaa kuitenkin sen, että aihe kaipaa vielä jatkossa lisää tutkimista.  Jatkossa aihetta voisi 

tutkia Pro Gradu-tutkielmassa varhaiskasvatuksen henkilöstöä haastattelemalla, kuinka he tu-

kevat käytännössä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten leikkejä. Lisäksi mielenkiintoista olisi 

tutkia, miten varhaiskasvatuksen leikkiympäristöissä ja materiaaleissa näkyy kielten ja kulttuu-

rien moninaisuus. Eräänä tutkimuskohteena voisi olla lisäksi se, kuinka eri kieli- ja kulttuuri-

taustaisia lapsia tuetaan juuri roolileikeissä, sillä Kalkmanin ja Clarkin (2017) sekä Arvolan 

(2021a) tutkimustenkin mukaan niihin tulisi kiinnittää huomiota. 
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