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Tohtorimatkalla

 Oma tarina, miksi lähdin tekemään 
väitöskirjaa?

 Miten sen tein? 

 Mitä haasteita? 

 Mitä positiivisia yllätyksiä?

 Väitöstilaisuus jne. 



Väitöskirjaprojektini

2015-2021: hankkeesta, 

hankkeessa, hankkeisiin



PÄÄTUTKIMUSKYSYMYS 
MITEN VARHAISKASVATUS

TUKEE ERI KIELI- JA 

KULTTUURITAUSTAISTEN

LASTEN OSALLISUUTTA JA 

LASTEN OPPIMISEN

TEKIJÖITÄ?



VÄITÖSKIRJAN TUTKIMUSTAVOITE

✓ Kuvattiin eri kieli- ja kulttuuritaustaisten, varhaiskasvatusikäisten lasten arjen 

näyttäytymistä ammattikasvattajien havainnoimana varhaiskasvatuksen 

kontekstissa. 

✓ Kuvattiin eri kieli- ja kulttuuritaustaisten, varhaiskasvatuksessa olevien lasten 

✓ taitoja ja oppimisen tuen tarpeita kasvattajien arvioimina

✓ osallisuuden toteutumista varhaiskasvatuksen arjessa

✓ osallisuutta ja sosiaalisia rooleja leikkitilanteissa

✓ hyvän oppimisympäristön piirteitä, jotka tukevat lasten paremman 

varhaiskasvatusarjen muotoutumista



TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA AINEISTONKERUU

 Orientaatioprojektin tutkimukseen osallistui yhteensä 2250 lasta, 53 % poikia ja 47 % 

tyttöjä.

 Mukana yhteensä 12 kaupunkia: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, 

Järvenpää, Kerava, Kouvola, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo, Turku ja Vantaa.

 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia oli aineistossa yhteensä15,7 % (N=309).

 Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten määrä vaihteli runsaasti eri kuntien välillä, 

yhteensä heitä oli 108 eri ryhmässä.

 Kvantitatiivinen tutkimus, kolme eri mittaria: havainnointiaineisto, lasten taitojen 

arviointiaineisto ja oppimisympäristön arviointiaineisto. Toisistaan riippumattomat 

mittarit.



KÄSITEKESKUSTELUA RUNSAASTI KOKO PROSESSIN AJAN

monikulttuurinen?

moniku-lapsi?

maahanmuuttaja-
taustainen?

S2-lapsi?

maahanmuuttaja?

eri kieli- ja 
kulttuuritaustainen?

monikielinen?

vieraskielinen?



• Sosiaalinen vuorovaikutus, lasten mahdollisuus
vaikuttaa, kuulumisen ja yhteisen maailman
jakamisen kokemukset

Osallisuus

• Lapsi aktiivisena toimijana: mahdollisuus ja tietoisuus
siitä, mihin lapsi voi vaikuttaa

Toimijuus

• Lapsen taidot: itsesäätelytaidot, sosiaaliset taidot, ja 
oppimisen taidot

• Lähikehityksen vyöhykkkeen tavoittaminen: yhteinen
tarttumapinta, jaettu kokemus tapahtumasta

Oppiminen

Väitöstutkimuksen

keskeisiä käsitteitä







Lasten taitojen osalta haasteena 
vuorovaikutustilanteisiin ja 

varhaiskasvatuksen toimintoihin 
kiinnittyminen

Osallisuutta tukevia tekijöitä: 

lasten toimintaan sitoutuminen 

positiiviset tunneilmaisut

kaverisuhteet 

roolileikki

fyysinen aktiivisuus

Leikin ja sosiaalisten suhteiden 
havainnoinneissa: 

vähemmän osallisuutta, enemmän 
vetäytymistä ja ei-toivottua käytöstä  

vähemmän roolileikkiä,  enemmän 
sääntöleikkiä  (5-6v.)

Osallistavan oppimisympäristön piirteitä:

perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

leikki-, luku- ja projektitilanteiden huomiointi

hyvä pedagoginen johtaminen 



MONIKULTTUURINEN 
VARHAISKASVATUS 

MIKROTASOLLA

MONIKULTTUURINEN 
VARHAISKASVATUS 

MESOTASOLLA

MONIKULTTUURINEN 
VARHAISKASVATUS 

EKSOTASOLLA

MONIKULTTUURINEN 
VARHAISKASVATUS 
MAKROTASOLLA

• Kaverisuhteet, varhaiskasvatushenkilöstön ja 
lasten välinen vuorovaikutus ja vastavuoroisuus

• Leikin tukeminen: roolileikki, sääntöleikkien 
hyödyntäminen, mallintaminen, yhteiseen 
tarinaan kiinnittyminen 

• Lasten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksen 
tilanteisiin kiinnittymisessä, toisen kielen 
tukeminen, metakognitiiviset taidot

• Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö 
ja vuorovaikutus

• Varhaiskasvatushenkilöstön oman
työn reflektiivinen tarkastelu

• Koulutus

• Työn resurssointi

• Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet, lait ja asetukset

• Kieli- ja kultturitietoinen kasvatus- ja 
oppimisympäristön 
mahdollistaminen

• Yhteiskunnalliset arvot ja asenteet







Kiitos! Kommentteja?


