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Tunne siitä, että kuuluu johonkin, on olennaisen tärkeää ihmisen hyvinvoinnille, ja 
kun ihminen luo kuulumistaan ympäristönsä eri ulottuvuuksiin, luo hän samalla 
käsitystä myös itsestään. Pro gradu –tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, millä 
tavoin lapset luovat kuulumistaan (’belonging’) kotona perhearjessaan. 
Tutkimuksen yhtenä keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä oli teoria kuulumisen 
kolmesta toisiinsa limittyvästä ulottuvuudesta, jotka ovat relationaalinen, 
kulttuurinen ja materiaalinen. Ajatuksena oli, että muun muassa lasten itse 
tuottaman valokuva- ja muun aineiston perusteella saataisiin selville, millaisia 
kuulumisen ulottuvuuksia ja elementtejä lasten päivittäiseen perhearkeen sisältyy.  
 
Tutkimuksen aineisto koostui seitsemän 5–7-vuotiaan lapsen ja heidän 
vanhempiensa tuottamasta aineistosta, joka oli osa Jyväskylän yliopiston 
kasvatustieteiden laitoksen Pienten lasten perhearki ja myönteinen vanhemmuus –
tutkimusprojektin myötä syntynyttä tutkimusaineistoa. Lasten aineisto oli kerätty 
käyttäen luovia ja lapsiystävällisiä menetelmiä, kuten valokuvaus, piirtäminen ja 
kotikierrokset, ja näitä täydensivät lasten kanssa käydyt keskustelut sekä lasten 
vanhempien haastattelut.  
 
Tutkimus osoitti, että lapset rakentavat päivittäisessä perhearjessa kuulumistaan 
monella eri tasolla, ja tässä kuulumisen rakennusprosessissa ovat olennaisessa 
roolissa niin kodin sosiaalinen kuin fyysinenkin ympäristö. Keskeisimpinä 
kuulumisen elementteinä aineistosta nousivat esiin lasten esine-, paikka- ja 
perhesuhteet sekä päivittäisessä perhearjessa lapsille tutuiksi muodostuneet rutiinit 
ja säännöt.     
  
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lapset luovat päivittäisessä 
perhearjessaan aktiivisesti omia merkityksellisiä suhteita kotiympäristönsä eri 
ulottuvuuksiin, ja voidaan olettaa, että nämä merkitykselliset suhteet 
perheenjäseniin sekä kodin paikkoihin ja esinemaailmaan sekä yhdessä eletty 
perhearki tuttuine rutiineineen ja sääntöineen vaikuttavat kaikki olennaisesti lasten 
kuulumisen rakentumiseen.       
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1    JOHDANTO 

 

Tuntea itsensä osalliseksi.  
Tuntea kelpaavansa. 
Tuntea tulevansa huomatuksi. 
Tuntea olonsa turvalliseksi. 
Tuntea olevansa kuin kala vedessä. 
        
        – Kuulumisella on väliä.  
 

 

Yläpuolella olevaan tekstiin kiteytyy hyvin kuulumisen merkitys. Me kaikki 

tarvitsemme ja haluamme kuulua johonkin. Kaikki ihmiset kaipaavat yhteyttä 

sellaisten ihmisten kanssa, jotka välittävät heistä, sekä tunnetta siitä, että ovat osa 

jotain suurempaa. Kuulumiseen voivat liittyä muun muassa läheiset ihmissuhteet, 

tärkeät paikat, rakkaat esineet tai esimerkiksi kulttuuri tai uskonto. Kuuluminen on 

sellainen asia, jota ei välttämättä tule useinkaan tietoisesti ajatelleeksi, kunnes se 

jostain syystä kokee esteen tai joutuu kyseenalaiseksi (May (2013, 3). Tällöin 

korostuu myös se, että ihmisillä on tarve kuulua johonkin. Kuuluminen on monella 

tavalla ihmisen olemassaolon ja hyvinvoinnin kannalta tärkeä asia, sillä sen on 

havaittu lisäävän merkittävästi hyvinvointiamme tuoden muun muassa tarkoitusta 

elämään ja suojaten erilaisilta mielenterveyden ongelmilta (Baskin, Wampold, 

Quintana & Enright 2010; Lambert ym. 2013). Kuulumisen vaarantumisella 

puolestaan voi olla monenlaiset negatiiviset seuraukset niin hyvinvointimme kuin 

muutenkin elämämme kannalta (Twigger-Ross & Uzzell 1996; Vandemark 2007; 

Skoog, Khoo & Nygren 2014).  

Ihmisten hyvinvointi on kiinni merkityksellistä yhteyksistä muihin ihmisiin, ja 

näiden yhteyksien muodostaminen ja sitä myötä kuulumisen luominen alkaa jo heti 

syntymämme jälkeen (May 2013, 114). Luomme tuolloin ensin kuulumista 

perheeseemme ja sen jälkeen pikkuhiljaa lähellämme oleviin muihin ihmisiin. 

Ihmissuhteiden lisäksi luomme kuulumista myös kulttuuriin sekä paikkoihin ja 

muuhun materiaaliseen ympäristöömme, ja myös näillä suhteilla on tärkeä 
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merkitys kuulumisen kokemuksemme kannalta (em. 3). Siksi useinkaan esimerkiksi 

koti ei ole vain paikka jossa elämme, vaan sen merkitykset ulottuvat paljon 

syvemmälle. Myös esimerkiksi joistain esineistä voi tulla meille hyvin tärkeitä, ja 

saatamme kokea olevamme ikään kuin hukassa ja irrallaan ilman niitä. 

Kuulumisella nähdään olevan tärkeä rooli ihmisen identiteetin kehityksessä, sillä 

samalla kun ihminen luo kuulumistaan ympäristön eri ulottuvuuksiin, luo hän 

myös käsitystä itsestään (em. 148). Näin ollen voidaan sanoa, että se mihin 

kuulumme, kertoo paljon myös meistä itsestämme.  

Koska kuulumisen luominen ja samalla ns. itsensä juurruttaminen maailmaan alkaa 

jo aivan varhaislapsuudesta lähtien, on tärkeää ja mielenkiintoista tutkia 

kuulumisen ilmenemistä alle kouluikäisten lasten kohdalla, ja selvittää, millä tavoin 

he rakentavat kuulumistaan päivittäisessä perhearjessaan. Tutkimukseni 

kontekstina on koti ja sinne sijoittuva päivittäinen perhearki, ja perhesuhteiden, 

kodin ja kuulumisen voidaankin nähdä kietoutuvan tiukasti toisiinsa. Varsinkin 

lapsuudessa ja nuoruudessa perheellä on hyvin suuri merkitys sekä yksilön 

identiteetin kehitykselle että kuulumisen muodostumiselle (em. 114), ja koti 

puolestaan voidaan nähdä tärkeänä kuulumisen paikkana niin lapselle kuin 

aikuisellekin (Granfelt 1998, 104). Vaikka lapset saattavatkin viettää suuren osan 

päivästään muualla ja luovat merkityksellisiä suhteita myös muuhun 

ympäristöönsä, niin kuitenkin perhe ja koti ovat lapselle kuulumisen suhteen aivan 

erityisasemassa.  

Kuulumista ja sen merkityksiä on tutkittu lasten osalta aiemmin enimmäkseen 

koulumaailmassa (esim. Ireson & Hallam 2005; Cemalcilar 2010) tai sellaisissa 

tilanteissa, joissa lasten kuulumisen voidaan olettaa jollain tavalla vaarantuneen tai 

joutuneen kyseenalaiseksi. Jälkimmäiset tutkimukset ovat useimmiten koskeneet 

huostaanotettuja lapsia tai maahanmuuttajalapsia, eli liittyneet sellaisiin lasten 

elämäntilanteisiin, joissa lapset ovat syystä tai toisesta joutuneet kohtaamaan 

merkittäviä muutoksia joko esimerkiksi perhesuhteidensa tai asuinpaikkansa osalta 

(Hatfield 2010; Tereshchenko & Araujo 2011; Hedin 2012; Angel 2014; Mok & 

Saltmarsh 2014; Skoog ym. 2014). Näiden lisäksi tutkimuksia on tehty myös lasten 
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kuulumisesta uusperheeseen, mikä niin ikään on sellainen asetelma, jossa lapsen tai 

nuoren kokemus kuulumisesta ei ole mitenkään itsestään selvä tai ongelmaton 

(Leake 2007; King & Boyd 2015). On kuitenkin tärkeää saada tietoa lasten 

kuulumisen rakentumisesta myös sellaisessa perhetilanteessa, johon ei liity mitään 

erityisiä riskitekijöitä, ja siksi se onkin yksi tutkimukseni keskeisistä lähtökohdista. 

Pyrin tutkimuksellani täyttämään myös lasten kuulumista koskevaa kotimaista 

tutkimusaukkoa, sillä vaikka lasten kuulumista käsitteleviä tutkimuksia on tehty 

kansainvälisellä tasolla jo kiitettävän paljon, on kotimainen tutkimus koko 

aihealueen osalta vielä varsin vähäistä.   

Lapsia koskeva tutkimus on ollut historiallisesti varsin aikuiskeskeistä, langettaen 

lapselle useimmiten passiivisen tutkimuksen kohteen roolin (Einarsdóttir 2007, 

198). Sittemmin uuden sosiologisen lapsuustutkimuksen ja lapsen toimijuutta 

korostavan lapsuuskäsityksen myötä lapset on alettu nähdä aktiivisina ja 

kompetentteina toimijoina sosiaalisissa ja kulttuurisissa ympäristöissään (Fargas-

Malet, McSherry, Larkin & Robinson 2010, 175). Tämä on heijastunut myös lapsia 

koskeviin tutkimuksiin siten, että niissä keskitytään entistä enemmän lapsen äänen 

ja näkökulman tavoittamiseen, mikä puolestaan on johtanut samalla myös 

metodologiseen muutokseen uusien osallistavien ja luovien tutkimusmenetelmien 

muodossa (Einarsdóttir 2007, 199; Fargas-Malet ym. 2010, 175).   

Myös tämän tutkielman keskeisenä lähtökohtana on nähdä lapsi aktiivisena 

toimijana, joka rakentaa ja muokkaa ympäristöään sekä luo siihen omia 

merkityssuhteitaan. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka yhtenä 

keskeisenä aineistona ovat 5–7-vuotiaiden lasten päivittäisessä kodin arjessaan 

ottamat valokuvat. Valokuvien lisäksi tutkimuksessa käytettiin aineistona lasten 

kanssa käytyjä keskusteluja, kotikierroksia, lasten piirustuksia sekä lasten 

vanhempien haastatteluja. Näiden aineistojen yhdistelmällä pyrittiin 

muodostamaan kuva siitä, millä tavoin lapset rakentavat kuulumistaan kodin 

päivittäisessä perhearjessa ja sitä kautta myös juurruttavat olemistaan tässä 

maailmassa.  
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2    KUULUMISEN (’BELONGING’) MÄÄRITTELYÄ 

 

2.1    Kuulumisen olemus    

Ihmiset ovat syntymästään lähtien kytköksissä perheeseen, yhteisöön, kulttuuriin 

ja erilaisiin paikkoihin, ja Mayn (2013, 78) mukaan kuuluminen ilmentää tätä 

yhteyttä. Kuulumisen kokemus ja tieto siitä, mihin ja keihin kuulumme, on hyvin 

olennaista olemassaolomme kannalta. Woodhead ja Brooker (2008, 3) kuvailevat 

kuulumista ihmisen henkilökohtaisen identiteetin relationaaliseksi ulottuvuudeksi 

ja perustavanlaatuiseksi psykososiaaliseksi liimaksi, joka liittää ihmiset toisiinsa ja 

paikallistaa jokaisen yksilön vauvasta aikuiseen tiettyyn asemaan tilassa, ajassa ja 

yhteiskunnassa. Kuuluminen on siis kiinnittymistä johonkin, olipa kyseessä sitten 

toiset ihmiset, paikat tai vaikka olemisen tavat. Kuulumiseen liittyy olennaisesti 

kuulumisen tunne, jolla tarkoitetaan jokaisen ihmisen subjektiivista kokemusta 

kuulumisesta. Baumeister ja Leary (1995, 497) esittävät, että esimerkiksi ihmisten 

välisissä suhteissa kuulumisen tunne syntyy siitä, kun ihmisellä on sellaisia 

ihmissuhteita toisten ihmisten kanssa, jotka tuovat tunteen siitä, että kuuluu 

joukkoon – että hyväksytään jonkin osaksi.  

Kuuluminen voidaan ymmärtää jokapäiväisen olemisen tapana, joka on suurelta 

osin tiedostamatonta. Millerin (2003, 220) käsityksen mukaan kuuluminen on 

eräänlaista olemisen helppouden tunnetta niissä erilaisissa fyysisissä ja sosiaalisissa 

ympäristöissä, joissa elämme päivittäistä elämäämme. Käytännössä tämä voi näkyä 

niin, että voimme toimia jokapäiväisessä elämässä ilman, että meidän tarvitsee 

kiinnittää hirveästi huomiota siihen, miten teemme asiat. Kuulumiseen voidaan 

liittää olennaisesti kotoisuuden ja turvallisuuden tunteet, ja Mayn (2013, 81) 

mukaan kuulumista voisikin kuvailla sanoin ”tuntea olevansa kuin kotonaan”. 

Tämä olemisen helppous pysyy kuitenkin yleensä melko huomaamattomana, 

kunnes se kokee häiriön tai sitä uhataan (em. 89). Kuulumisen olemukselle on 

ominaista myös sen muuttuvuus ajan mittaan, mikä johtuu siitä, että niin 

suhteissamme toisiin ihmisiin kuin myös esimerkiksi paikkoihin, tapahtuu ajan 
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myötä muutoksia (em. 94). Woodhead ja Brooker (2008, 3) tuovat esiin, että myös 

lasten kokemukset kuulumisesta vaihtelevat päivästä ja vuodesta toiseen, kun he 

kohtaavat uusia ihmisiä ja paikkoja sekä oppivat uusia taitoja ja kulttuurisia 

käytäntöjä. Tämän lisäksi myös heidän kuulumisen asteensa vaihtelee riippuen 

siitä, onko kyse perheenjäsenistä vai esimerkiksi leikkitovereista päiväkodissa.  

Kuulumista voidaan pitää ihmisen universaalina tarpeena, jota esiintyy jossain 

määrin kaikissa kulttuureissa. Baumeisterin ja Learyn (1995, 497) hypoteesin 

mukaan ihmisillä on sisäänrakennettu universaali tarve muodostaa ja ylläpitää 

ainakin pieni määrä pysyviä, positiivisia ja merkityksellisiä suhteita toisten 

ihmisten kanssa ja sitä kautta saavuttaa tunne kuulumisesta johonkin. Kuulumisen 

tunne ei siten synny missä tahansa sosiaalisissa suhteissa, vaan tuon tunteen 

syntymiseen tarvitaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen pitkäaikaisuutta ja 

merkityksellisyyttä. Myös yhdysvaltalainen psykologi Abraham Maslow (1954) on 

aikoinaan esittänyt, että rakkauden ja kiintymyksen tarpeiden lisäksi ihmisillä on 

perustavanlaatuinen psykologinen tarve kokea myös kuulumisen tunnetta 

ihmissuhteissaan. Maslow on määritellyt motivaatiota koskevassa teoriassaan 

kuulumisen yksilön tarvehierarkian keskeiselle paikalle rakkauden tarpeen 

rinnalle. Kyseisen teorian ydinajatuksena on ihmisten tarpeiden ja motiivien 

hierarkkinen järjestäytyminen siten, että hierarkiassa alempana olevien tarpeiden 

pitää olla ainakin jollakin tavalla tyydytettyja ennen kuin ihminen alkaa etsiä 

tyydytystä ”korkeammille” tarpeille. Maslow’n (1954, 20–21) mukaan kuuluminen 

on yksi ihmisen perustarpeista sen jälkeen, kun fysiologiset tarpeet, eli elämän 

ylläpitämisen kannalta välttämättömät tarpeet, ja turvallisuuden tarve on 

tyydytetty.  

Universaalista luonteestaan huolimatta kuulumisen tarve ei kuitenkaan ole kaikilla 

ihmisillä samanlainen, vaan yksilöiden välillä esiintyy vaihtelua kuulumisen 

tarpeen voimakkuuden suhteen. Mellor, Stokes, Firth, Hayashi ja Cummins (2008) 

ovat tutkineet yksinäisyyden, kuulumisen tarpeen ja ihmissuhteisiin liittyvän 

tyytyväisyyden välisiä suhteita. He havaitsivat, että ne ihmiset, joilla oli suurempi 

kuulumisen tarve, kokivat myös enemmän yksinäisyyttä. Tutkimuksen mukaan 
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merkityksellistä on se, millainen eroavaisuus kuulumisen tarpeen ja tarpeen 

tyydytyksen välillä vallitsee. Jos ihmisellä on suuri kuulumisen tarve, voi hän kokea 

itsensä yksinäiseksi, vaikka hänellä olisi paljonkin sosiaalisia suhteita. Sen sijaan 

pienemmän kuulumisen tarpeen omaava ihminen saattaa olla aivan tyytyväinen 

vähäisiinkin sosiaalisiin suhteisiin. 

Kuulumisen tunne muodostuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, 

ilman, että olemme useinkaan tietoisia siitä. Tämä tietoisuus tulee esiin yleensä 

silloin, kun kuulumisemme joutuu jostain syystä kyseenalaiseksi tai se kohtaa 

jonkin esteen. May (2013, 85) tuo esiin, että vaikka kuulumisen tunteen kohdalla on 

kyse yksilön subjektiivisesta kokemuksesta, niin todelliseen ja aitoon kuulumiseen 

ei riitä pelkästään yksilön tunne kuulumisesta, vaan kuulumiselle tulee saada 

vahvistus myös muilta. Siten kuuluminen tulisikin nähdä vastavuoroisena 

suhteena, jossa ei ole kyse pelkästään halusta kuulua, vaan myös siitä, että annetaan 

kuulua. Hyväksynnän saaminen toisilta ei olekaan aina välttämättä niin 

itsestäänselvää, minkä ovat huomanneet muun muassa monet maahanmuuttajat 

lapsista aikuisiin. Esimerkiksi Tereshchenkon ja Araujon (2011) tutkimuksessa tuli 

esiin, että vaikka Portugalissa asuvilla ukrainalaislapsilla ja -nuorilla oli muuten 

paljon kuulumiseen liittyviä positiivisia kokemuksia uudessa kotimaassaan, niin he 

olivat kokeneet paljon ennakkoluuloja ja syrjintää erityisesti koulussa ja 

koulumaailmaan liittyvissä ihmissuhteissaan. Heidät oli jätetty usein koulussa 

ulkopuolelle, koska eivät esimerkiksi tunteneet portugalilaisnuorten kulttuurisia 

normeja. Tämän seurauksena monet tutkimuksen nuoret kokivat itsensä 

ulkopuolisiksi sekä myös kyvyttömiksi saavuttamaan täysin kuulumista. Tällaisella 

sosiaalisella poissulkemisella voi olla kauaskantoiset negatiiviset vaikutukset niin 

lasten kuulumisen tunteen muodostumisen kuin myös heidän identiteettinsä ja 

itsearvostuksensa kannalta (May 2013, 85).    
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2.2    Kuulumisen merkitykset 

Tarvetta voidaan pitää Baumeisterin ja Learyn (1995, 498) mukaan 

perustavanlaatuisena vain silloin, jos ihmisen terveys, sopeutumiskyky tai 

hyvinvointi vaativat, että tarve tyydytetään. Kuulumista ihmisen perustarpeena 

puolustaa se, että kuuluminen ja sen myötä syntyvä kuulumisen tunne ovat 

monella tavalla hyvinvointimme kannalta välttämättömiä. Hagerty, Williams ja Oe 

(2002, 793) huomauttavat, että ihmisillä on esiintynyt kautta aikojen tarvetta 

ihmistenvälisiin siteisiin ja nimenomaan sellaiseen vuorovaikutukseen, joka tarjoaa 

turvaa, kiintymystä, kumppanuutta ja hyvinvointia. Ihmisinä me tarvitsemme 

tunteen siitä, että kuulumme johonkin ja terveytemme ja onnellisuutemme ovat 

erottamattomasti sidoksissa tähän tunteeseen. May (2013, 93) tuo esiin, että 

tunnetasolla kuulumisen tunteeseen on liitetty erityisesti rakkauden ja 

hyväksynnän tunteet, mutta myös monia muita positiivisia tunteita, kuten ilo, 

tyytyväisyys ja onnellisuus. Me saamme hyvinvointia kuulumisesta, ja 

tutkimuksissa onkin havaittu vahvan kuulumisen tunteen olevan yhteydessä sekä 

parempaan henkiseen että fyysiseen terveyteen (Young, Russel & Powers 2004; 

Krause & Wulf 2005). 

Puutteet kuulumisessa on yhdistetty monenlaisiin ongelmiin sekä ihmisen 

sosiaalisessa että psykologisessa toiminnassa. Hagertyn ym. (2002, 794) mukaan 

kuulumisen tunne voidaan nähdä etenkin ihmisen psyykkisen terveyden 

olennaisena ainesosana, sillä se vaikuttaa monella tavalla ihmisen tunne-elämään 

sekä minäkuvaan. May (2013, 78–79) tuo esiin, että rakennamme 

varhaislapsuudesta asti identiteettiämme osittain sen perusteella, mihin ja keihin 

tunnemme kuuluvamme, ja tarvitsemme tämän yhteyden muodostaaksemme 

käsityksen itsestämme. Tutkimuksissa (esim. Tereshchenko ja Araujo 2011) on 

havaittu, että jos ihminen ei löydä kuulumista toisten ihmisten luota, vaan tulee 

jatkuvasti torjutuksi, voi se vaikuttaa hyvin negatiivisesti hänen minäkuvaansa ja 

itsearvostukseensa sekä johtaa ahdistukseen ja eristäytyneisyyteen. Jos taas 

ihminen ei kykene kiinnittymään mihinkään paikkaan, voi se aiheuttaa 

paikattomuuden ja vieraantumisen tunnetta sekä myös erilaisia psyykkisiä 
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ongelmia, kuten ahdistuneisuutta ja masennusta (Twigger-Ross & Uzzell 1996; 

Vandemark 2007). Vandemark (2007, 241) tuo esiin, että esimerkiksi kodittoman 

ihmisen täytyy jatkuvasti määritellä itsensä uudelleen ja vahvistaa tunnetta uudesta 

paikasta ja kuulumisesta sinne, mikä ei useinkaan ole helppoa.   

Kuulumisen tunne on yhdistetty myös elämän mielekkyyden kokemukseen, ja 

esimerkiksi Lambertin ym. (2013) tutkimuksessa havaittiin kuulumisen tunteella 

olevan vahva yhteys siihen, että yksilö kokee elämänsä mielekkääksi ja 

merkitykselliseksi. Vaikka sosiaaliset suhteet ovat ihmisille monella tavalla tärkeitä, 

niin tutkimuksen mukaan erityisesti ne ihmissuhteet, jotka lisäävät kuulumisen 

tunnetta, lisäävät todennäköisimmin myös yksilön kokemusta elämän 

mielekkyydestä ja tarkoituksellisuudesta. Lambertin ym. (2003, 1420) mukaan 

elämän tarkoituksellisuuden kokemus on tärkeää, sillä ne ihmiset, jotka kokevat 

elämän tarkoitukselliseksi, pystyvät nauttimaan elämästä ja ovat todennäköisesti 

paremmassa kunnossa psyykkisesti. Sen sijaan ne ihmiset, jotka eivät koe elämää 

mielekkääksi ja tarkoitukselliseksi, ovat todennäköisemmin masentuneita ja 

pahimmillaan jopa itsetuhoisia. Kuulumisen tunne on yhteydessä myös 

motivaatioon ja esimerkiksi Walton, Cohen, Cwir ja Spencer (2012) havaitsivat 

yliopistomaailmaan sijoittuvassa tutkimuksessaan, että sosiaalisissa suhteissa 

syntyvä kuulumisen tunne voi vaikuttaa merkittävästi yksilön motivaatioon ja 

peräänantamattomuuteen, joka korostuu erityisesti hyvin vaikeina pidettyjen 

tehtävien kohdalla. Tutkimuksen mukaan kuuluminen auttaa meitä tuntemaan 

itsemme arvostetuiksi, tarpeellisiksi ja hyväksytyiksi ja että ponnistelumme ovat 

kannattavia. Kuulumattomuuden tunne voi puolestaan johtaa vähäisempään 

motivaatioon sekä huonompaan vastoinkäymisten sietokykyyn niin opinnoissa 

kuin muussakin elämässä.  

Lasten osalta kuulumista ja sen merkityksiä on tutkittu etenkin koulumaailmassa 

sekä sellaisissa erilaisissa lasten perhesuhteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvissä 

olosuhteissa, joissa lapset ovat kokeneet merkittäviä muutoksia esimerkiksi 

tärkeiden ihmissuhteidensa tai asuinpaikkansa osalta. Koulumaailmaan sijoittuvat 

tutkimukset ovat osoittaneet kuulumisen kokemuksella olevan lukuisia positiivisia 
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vaikutuksia lasten ja nuorten elämään. McMahonin ja Wernsmanin (2009, 269) 

mukaan kouluun kuulumisen tunteella viitataan oppilaiden käsityksiin ja 

kokemukseen hyväksynnästä, kunnioituksesta ja inkluusiosta niin toisten 

oppilaiden kuin opettajienkin taholta. McMahon ja Wernsman (2009) havaitsivat 

tutkimuksessaan, että kuulumisen tunne heijastuu nuorten positiivisena asenteena 

koulunkäyntiä kohtaan, mikä puolestaan lisää nuorten panostusta 

oppimisprosesseihin ja johtaa sitä kautta parempaan akateemiseen suoriutumiseen. 

Kouluun kuulumisen tunne on yhdistetty tutkimuksissa myös vähäisempään 

yksinäisyyteen, parempaan itsetuntoon sekä kokonaisuudessaan suurempaan 

elämään tyytyväisyyteen (Ireson & Hallam 2005; Osborne & Walker 2006). 

Tutkimusten mukaan koulun sisäiset sosiaaliset suhteet, erityisesti vertaissuhteisiin 

sisältyvä hyväksyntä ja ystävyys, näyttävät olevan avainasemassa kouluun 

liittyvän kuulumisen tunteen kannalta (Hamm & Faircloth 2005; Cemalcilar 2010). 

Vertaissuhteiden ulkopuolelle jäämisen ja kuulumattomuuden tunteen on 

puolestaan havaittu aiheuttavan lapsille ja nuorille vieraantuneisuuden ja 

yksinäisyyden tunteita, negatiivisia kouluun liittyviä asenteita, heikompaa 

akateemista suoriutumista ja koulupoissaoloja sekä pahimmillaan jopa rikollista 

käyttäytymistä (Voelkl 1997; Edwards & Mullis 2001). 

Myös tutkimukset huostaanotetuista lapsista ovat osoittaneet, kuinka tärkeää on, 

että lapsi kokee kuulumista niin sosiaalisissa suhteissa kuin myös suhteessa 

paikkoihin. Esimerkiksi Skoogin ym. (2014) tutkimuksessa katkenneita ja 

epävakaita sijoituksia kokeneet lapset suorastaan janosivat läheistä suhdetta 

pysyviin aikuisiin sekä mahdollisuutta tuntea kuuluvansa johonkin. Lapset olivat 

joutuneet vaihtamaan perhettä usein, mikä oli johtanut siihen, että he eivät 

tunteneet kuuluvansa mihinkään. Skoog ym. (2014, 13) huomauttavat, että toistuvat 

läheisten ihmissuhteiden menetykset ja jatkuva epävarmuus tulevaisuudesta voivat 

johtaa siihen, että lapsi välttelee kiintymästä keneenkään, mikä voi heijastua hänen 

kuulumisen tunteeseensa ja ihmissuhteisiinsa myös aikuisuudessa.     
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2.3    Kuulumisen ulottuvuudet  

Mayn (2013, 3) määrityksen mukaan kuuluminen on prosessi, jossa yksilö luo 

tunteen tai käsityksen itsestään yhteydessä ihmisiin, kulttuuriin, paikkoihin ja 

esineisiin. Kyseinen määritys perustuu relationaaliseen näkökulmaan itsestä ja 

yhteiskunnasta, ja sen mukaan kuuluminen on yksi yksilön ja yhteiskunnan välisen 

suhteen merkittävimmistä muodoista. May (2013, 5) esittää, että koska suhteemme 

ympäristöön on monitahoinen, täten on myös kokemuksemme kuulumisesta. Siksi 

kuulumisella voidaan nähdä olevan kolme erilaista ulottuvuutta: relationaalinen, 

kulttuurinen ja materiaalinen. Nämä kolme kuulumisen ulottuvuutta limittyvät 

toisiinsa, sillä usein esimerkiksi paikoista tulee meille tärkeitä niihin liittyvien 

merkityksellisten ihmissuhteiden kautta.  

Ensimmäisen ja kenties tärkeimmän kuulumisen lähteen muodostavat sosiaaliset 

suhteet, sillä Mayn (2013, 113) mukaan ihmisen käsitys itsestä muodostuu 

kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa ja rakentuu osittain niiden 

samankaltaisuuksien ja erojen pohjalta, joita havaitsemme muissa ihmisissä. Me 

ihmiset rakennamme identiteettimme osittain sen pohjalta, keihin tunnemme tai 

keihin emme tunne kuuluvamme. Haemme heiltä toisaalta myös vahvistusta sille, 

keitä me olemme, ja meille on tärkeää se, että muut hyväksyvät meidän 

käsityksemme omasta identiteetistämme ja että meidät hyväksytään osaksi ryhmää, 

yhteisöä tai kulttuuria (em. 113). Sosiaalisista suhteista perhettä voidaan pitää 

useimpien ihmisten kohdalla relationaalisen kuulumisen tärkeimpänä lähteenä, ja 

varsinkin varhaislapsuudessa ja nuoruudessa perheellä on hyvin suuri merkitys 

yksilön identiteetin kehityksen ja kuulumisen muodostumisen kannalta (em. 114). 

Täytyy huomioida, että kaikki perhesuhteet eivät kuitenkaan ole luonteeltaan 

positiivisia, vaan ne voivat olla myös ahdistavia ja jopa väkivaltaisia, eivätkä tällöin 

toimi sellaisena kuulumisen lähteenä kuin odotetaan. Perheen ohella myös ystävät 

voidaan kokea hyvin tärkeänä kuulumisen lähteenä, ja varsinkin tietyissä 

elämänvaiheissa, kuten lapsuudessa ja nuoruudessa, niillä voi olla hyvin suuri 

merkitys yksilön kuulumisen tunteelle (em. 114). Salmivalli (2005, 32) esittääkin, 

että esimerkiksi lasten kohdalla vertaisryhmään kuuluminen ja kaverisuhteet 
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tuovat lapselle usein tunteen kumppanuudesta ja johonkin kuulumisesta. May 

(2013, 116) muistuttaa, että joillekin ihmisille ystävyyssuhteet voivat olla jopa 

kaikkein tärkeimpiä ihmissuhteita, jos esimerkiksi heidän perhesuhteensa ovat 

ongelmalliset tai heillä ei jostain syystä ole perhettä.  

Läheisten ihmissuhteiden lisäksi myös tuttavilla ja tuntemattomilla ihmisillä on 

merkitystä kuulumisellemme, vaikka niiden merkitys ei tulekaan esiin yhtä 

suorasti. May (2013, 118) tuo esiin, että kohtaamiset sekä tuttavien että 

tuntemattomien ihmisten kanssa voivat vaikuttaa siihen, millaisena jokin paikka 

meille määrittyy, eli koemmeko jonkin paikan ystävällisenä tai epäystävällisenä, 

mikä taas vaikuttaa siihen, tunnemmeko olomme siellä kotoisaksi. Edellä 

mainittujen lisäksi myös yhteisöillä on tärkeä merkitys yksilön kuulumisen 

tunteelle, ja ne voidaankin nähdä yhtenä tärkeimmistä kollektiivisen identiteetin 

lähteistä (em. 122). Blokland (2003, 209) esittää, että yhteisöt ovat ryhmiä, joihin 

yksilö kuuluu, ja jotka koostuvat sekä läheisistä että tuntemattomista ihmistä. 

Yhteisöt muodostuvat yleensä esimerkiksi jaetun tilan, sosiaalisten siteiden ja 

verkostojen sekä yhteisten kiinnostusten pohjalta, ja niihin kuulumista pidetään 

yleisesti ottaen hyvänä ja tavoittelemisen arvoisena asiana, sillä ne voivat 

esimerkiksi toimia tärkeänä tukiverkostona yksilölle. Kuten voidaan huomata, 

ihmiset luovat kuulumistaan hyvin monenlaisissa sosiaalisissa suhteissa, eikä tämä 

relationaalinen verkostomme koskaan pysy täysin samana, vaan yhteytemme 

ympärillämme olevien ihmisten kanssa kokee ajan mittaan muutoksia johtuen niin 

meistä itsestämme, toisista ihmisistä kuin olosuhteistakin (May 2013, 130). 

Toinen tärkeä kuulumisen ulottuvuus on kulttuurinen ympäristömme, ja Mayn 

(2013, 96) mukaan kulttuurilla voidaan viitata tapoihin, arvoihin ja 

maailmankatsomuksiin, jotka ovat jaettuja sellaisten ryhmien sisällä, jotka 

perustuvat esimerkiksi kansallisuuteen, etnisyyteen tai uskontoon. Kulttuuri ei ole 

olemassa valmiina, vaan sitä tuotetaan jatkuvasti käytännön toiminnassa. Calhoun 

(2003, 559) esittää, että kulttuurit syntyvät jaetuista tavoista nähdä maailmaa, jotka 

puolestaan synnyttävät kollektiivisia identiteettejä, eli jaetun tunteen siitä, keitä 

olemme. Ihmiset luovat käsityksen itsestään osittain suhteessa näihin kollektiivisiin 
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historioihin ja perinteisiin, jotka auttavat muodostamaan kulttuurin (May 2013, 

106). Fenster (2004, 405) tuo esiin, että yksi tärkeä kollektiivisen identiteetin muoto 

on kansalaisuus, ja jokaisella valtiolla onkin jaettuja tarinoita siitä, keitä he ovat 

suhteessa muihin valtioihin. Kansallisidentiteetti on rakennettu usein esimerkiksi 

erilaisille symbolisille myyteille, koska ne toimivat vahvana kuulumisen ja 

kollektiivisen identiteetin rakentamisen mekanismina. Cohen (1982, 11) 

huomauttaa, että merkittävä osa kulttuurista opitaan ja sisäistetään jo varhaisella 

iällä, ja suuri osa siitä pysyy tiedostamattomalla tasolla, kunnes tulemme tekemisiin 

jonkin vieraan kulttuurin ja sen tapojen kanssa, jotka poikkeavat omistamme. Sen 

lisäksi, että kulttuuriset tuotteet auttavat meitä luonnehtimaan keitä olemme, 

käytämme niitä myös kuulumisen tunteen rakentamisessa. May (2013, 101) tuo 

esiin, että yksi tällaisista kulttuurin avainelementeistä ja ihmisiä yhdistävistä 

asioista on kieli. Käytämme kieltä muun muassa itsemme ilmaisemiseen, 

kommunikointiin sekä rakentamaan ihmissuhteita ympärillämme olevien ihmisten 

kanssa.  

Kolmannen kuulumisen ulottuvuuden muodostaa materiaalinen kuuluminen, 

jossa kuulumista synnyttävät yksilön yhteydet hänen fyysiseen ympäristöönsä, 

kuten paikkoihin ja esineisiin. May (2013, 148) huomauttaa, että yksilön suhde 

materiaaliseen ympäristöön on ollut toistaiseksi varsin vähän tutkittu asia 

kuulumista koskeneissa sosiologisissa tutkimuksissa, tutkimusten keskittyessä sen 

sijaan enemmän kuulumisen kulttuurisiin ja relationaalisiin ulottuvuuksiin. Mayn 

(2013, 131, 149) mukaan aistikokemuksemme ympäristöstä muodostavat kuitenkin 

tärkeän kuulumisen ulottuvuuden, sillä koemme maailman aistiemme kautta ja 

ruumiillisilla ja aisteihin liittyvillä yhteyksillä materiaaliseen maailmaan on tärkeä 

merkitys käsitykselle itsestämme. Opimme esimerkiksi tuntemaan paikan, 

antamaan sille merkityksen ja muodostamaan kiintymyksen olemalla siihen 

yhteydessä muun muassa kosketuksen, äänien ja tuoksujen kautta (em. 131). Leach 

(2002, 286) tähdentää, että tämä edellä kuvattu aistitason ymmärrys vaikuttaa 

merkittävästi siihen, että voimme kokea olemisen helppoutta päivittäisissä 

ympäristöissämme. Tästä johtuen tulemme puolestaan vieraassa ympäristössä 
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usein paljon tietoisemmiksi ympäristöstämme, koska sen tarjoama aistimaisema 

poikkeaa siitä, mihin olemme tottuneet.  

 

2.4    Lapsi oman kuulumisensa rakentajana 

Lapsuus on perinteisesti nähty aikuisuuteen valmistautumisen vaiheena ja 

lapsuutta on tarkasteltu erityisesti sosialisaation käsitteen kautta. Alasen (2009, 17) 

mukaan sosialisaation käsitteellä tarkoitetaan sitä, että vuorovaikutuksessa muiden 

ihmisten kanssa erilaisissa lapsuuden ympäristöissä lapsi oppii vähitellen 

tuntemaan yhteiskunnan vallitsevat tavat ja normit ja tietää, millaista toimintaa ja 

käytöstä häneltä odotetaan erilaisissa tilanteissa. Alanen (2001, 172) huomauttaa, 

että sosialisaatio on kuitenkin alettu nähdä heikoksi tavaksi tarkastella lasta, sillä 

siinä painotetaan liikaa lasten aikuisuuteen kasvamista ja se pohjautuu aikuisten 

oletukseen aikuisista pätevinä ja lapsista epäpätevinä toimijoina. Kyseisessä 

ajattelussa lapsuus on nähty vain yhtenä läpikulkuvaiheena matkalla aikuisuuteen, 

eikä omana merkityksellisenä elämänvaiheenaan.   

Fargas-Malet ym. (2010, 175) tuovat esiin, että sittemmin uuden sosiologisen 

lapsuustutkimuksen ja lapsen oikeuksien julistuksen myötä sosialisaation 

näkökulman rinnalle on noussut lapsen toimijuutta korostava lapsuuskäsitys. Siinä 

lapsuus nähdään itsessään tärkeänä ja arvokkaana elämänvaiheena ja lapsi 

aktiivisena oman elämänsä rakentajana, joka jäsentää maailmaa toimiessaan 

vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (Lehtinen 2001, 8). Smart, Neale ja Wade 

(2001, 18) tuovat esiin, että lasta ei esimerkiksi nähdä enää vain osana perhettä vaan 

perheen aktiivisena jäsenenä, joka monella tavalla vaikuttaa, toimii ja osallistuu 

perheen elämään. Ni Laoire, Carpena-Mendez, Tyrrell ja White (2010, 156) 

tähdentävät, että on kasvavassa määrin tiedostettu se tosiasia, että lapset eivät ole 

myöskään esimerkiksi kulttuurin ja identiteetin passiivisia vastaanottajia, vaan he 

ovat subjektiivisia olentoja, jotka muokkaavat aktiivisesti omia sosiokulttuurisia 

maailmojaan. Voidaan sanoa, että ihmisistä tulee se, keitä he ovat, heidän 

sosiokulttuuristen kuulumistensa kautta, ja siksi myös lapsen tarve kuulua hänen 
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kannaltaan merkityksellisiin sosiaalisiin konteksteihin on hyvin tärkeää sille, miten 

hän luo merkitystä olemassaololleen (em. 157). 

Lapsen toimijuutta korostavaan lapsuuskäsitykseen nojaten on ollut aihetta olettaa, 

että lapset ovat aktiivisia toimijoita myös identiteettinsä rakentamisen ja 

kuulumisen luomisen suhteen. Useissa tähänastisissa tutkimuksissa onkin voitu 

huomata, että lapset ja nuoret muodostavat ja neuvottelevat varsin aktiivisesti omia 

identiteettejään ja kuulumisiaan niin suhteessa toisiin ihmisiin, paikkoihin kuin 

kulttuureihinkin (Hatfield 2010; Mand 2010; Angel 2014; Mok & Saltmarsh 2014). 

Oma tutkimukseni pyrkii omalta osaltaan tuomaan lisätietoa näistä lasten 

kuulumisen rakentamisen prosesseista keskittyen lapsen arjen ympäristöistä kotiin 

ja perheeseen.   
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3    PERHE LAPSEN KUULUMISEN LÄHTEENÄ     

 

3.1    Perheeseen kuuluminen 

Kuulumisen tunne kehittyy Mayn (2013, 114) mukaan erityisesti läheisten 

ihmissuhteiden myötä, ja näistä suhteista perhettä voidaan monessa mielessä pitää 

yhtenä tärkeimmistä, ellei jopa tärkeimpänä kuulumisen lähteenä ihmiselle. Me 

synnymme ja luomme juuremme perheeseen. Voidaan oikeastaan sanoa, että 

suurin osa lapsista kuuluu perheisiinsä jo kauan ennen syntymäänsä, sillä 

useimmissa tilanteissa vanhemmat odottavat innolla lapsensa syntymää ja 

kuvittelevat hänet jo osaksi perhettä. Perhesuhteiden biologisen luonteen takia 

perhettä on usein pidetty kontekstina, johon yksilö luonnollisesti kuuluu, ja 

perheenjäsenten välillä on usein myös sellaista rakkautta ja kiintymystä, jollaista ei 

välttämättä muissa suhteissa esiinny (em. 114). Kun tähän lisätään vielä se, että 

useimmiten perheen ihmissuhteet myös säilyvät läpi elämän, voidaan todeta, että 

perhe eroaa monella tavalla kaikista muista ryhmistä, joihin ihmiset saattavat 

kuulua.  Ribbens McCarthy (2012) on tarkastellut artikkelissaan perheen merkitystä 

käsitteleviä tutkimuksia, ja näissä tutkimuksissa perheen merkitys tuli esiin 

ihmisten puheissa vahvasti juuri kuulumiseen liittyvien asioiden kautta. 

Tutkimuksissa perhe merkitsi ihmisille tunnetta kuulumisesta johonkin sekä 

vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, johon liittyivät olennaisesti perheenjäsenten 

kesken jaetut yhteiset arvot ja ajatusmaailmat sekä perheen sisäinen huumori, jota 

ulkopuoliset eivät välttämättä ymmärtäneet.      

Maslow (1954) on aikoinaan esittänyt, että ihmisillä on perustavanlaatuinen 

psykologinen tarve kokea kuulumisen tunnetta sen lisäksi, että he tarvitsevat 

muilta ihmisiltä rakkautta ja kiintymystä. Kuuluminen on perustavanlaatuisen 

tärkeää jokaisen lapsen hyvinvoinnille ja onnellisuudelle, ja kaikki lapset tarvitsevat 

tunteen siitä, että heidän maailmansa on turvallinen paikka, jossa heistä välitetään. 

Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmat ja muut perheenjäsenet luovat 

sellaisen kodin ympäristön, joka auttaa lasta kokemaan, että hän kuuluu 
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perheeseensä. Woodhead ja Brooker (2008, 4) tuovat esiin, että normaaleissa 

olosuhteissa pienet lapset muodostavatkin vahvoja molemminpuolisia 

kiintymyssuhteita vanhempiensa tai muiden ensisijaisten hoitajiensa kanssa, ja 

yksilön käsitys itsestä sekä kuulumisen tunne juontavat juurensa juuri näihin 

varhaisimpiin merkityksellisiin ihmissuhteisiin. Näissä suhteissa lapsen 

hyväksyminen aidosti omana itsenään sekä hänen huomaamisensa ja tarpeisiinsa 

vastaaminen edesauttavat vahvan ja positiivisen identiteetin kehittymistä ja 

kuulumisen tunteen muodostumista.  

Kramer (2011, 306) huomauttaa, että perheeseen kuuluminen voi tuottaa yksilölle 

kuulumisen tunnetta myös siinä mielessä, että yhteydet perheenjäseniin, niin 

eläviin kuin kuolleisiin, voivat tuoda yksilölle tunteen siitä, että hän on osa 

sukupolvien ketjua. Näin ollen perhesuhteisiin kietoutuu myös omien juurien 

tuntemisen tärkeys. Länsimaisessa kulttuurissa ihmisten identiteetin voidaan 

nähdä kietoutuvan vahvasti perhehistoriaan, ja tämän yhteyden tarve korostuu 

silloin, kun siihen ei jostain syystä olekaan pääsyä, kuten esimerkiksi adoptoiduilla. 

Carstenin (2000, 689) mukaan monet adoptoidut kokevat käsityksen itsestään 

pirstaleisena tai osittaisena, ja monet heistä ryhtyvätkin jossain vaiheessa 

elämäänsä etsimään juuriaan, jotta tietäisivät, keitä he ovat ja mistä ovat tulleet, 

voidakseen sitä kautta tuntea itsensä kokonaiseksi. Vaikka biologiseen 

sukulaisuuteen perustuvia perhesuhteita voidaan usein pitää hyvin vahvoina ja 

luonnollisina kuulumisen tuottajina, niin on kuitenkin myös huomattu, että 

biologisuus ei ole kaiken perusta. Tutkimuksissa on tullut esiin, että biologisen 

siteen sijaan kuulumisen tunteen kannalta merkityksellisempiä ovat tunteet ja 

läheisyys. Esimerkiksi sijaisperheissä asuvia lapsia tutkittaessa on huomattu, että 

lapset voivat muodostaa identiteettinsä ja kuulumisen tunteensa suhteessa sekä 

biologiseen perheeseen että sijaisperheeseen, eli sekä biologisten että sosiaalisten 

siteiden kautta (Christiansen, Havnen, Havik & Anderssen 2013; Angel 2014, Biehal 

2014). Myös esimerkiksi uusperheissä kuulumisen tunteen muodostaminen ei 

perustu pelkästään biologisiin siteisiin, vaan myös niissä kuulumista voivat tuottaa 

myös sosiaalisiin siteisiin perustuvat perhesuhteet (Leake 2007; King & Boyd 2015).   
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3.2    ’Doing family’ – kuulumisen rakentuminen perhearjessa 

Lapsen arki muodostuu erilaisista toimintaympäristöistä, mutta perheen voidaan 

nähdä olevan yksi lapsen arjen keskeisimmistä fyysisistä, sosiaalisista ja 

psykologisista areenoista. Rönkä ja Korvela (2009, 88) tuovat esiin, että arkea on 

haastavaa käsitteellistää, koska se on jotain niin tuttua ja tavanomaista, mutta 

yksinkertaistetusti se on päivittäistä elettyä elämää, jossa yhdistyy monta eri 

elämänaluetta ja jota rytmittävät erilaiset rutiinit ja toiminnot.  

Perheen voidaan nähdä rakentuvan perheen sisäisten ihmissuhteiden ja 

käytäntöjen ympärille, ja Silva ja Smart (1999) käyttävät ’doing family’ –käsitettä 

kuvaamaan tätä perheen jäsenten välisen vuorovaikutuksen, kommunikaation ja 

perhekäytäntöjen kombinaatiota. Perhettä voidaan pitää aktiivisena prosessina, 

johon kuuluu päivittäinen perhe-elämään liittyvien asioiden teko. Biehal (2014, 964) 

tuo esiin, että perhe-elämä koostuu toiminnasta ja tapahtumista, jotka tapahtuvat 

perheen sisällä perheenjäsenten välisissä suhteissa, ja johon sekä vanhemmat että 

lapset osallistuvat ja luovat merkityksiä. Esimerkiksi erilaiset rutiinit ja säännöt 

neuvotellaan perheenjäsenten kesken, ja myös lapset ovat aktiivisia osapuolia tässä 

päivittäisessä perheen tekemisen prosessissa. Scott (2009, 2) esittää, että näiden 

arjen käytäntöjen ja rutiinien muodostuminen tapahtuu perhekohtaisesti, joten 

jokaisella perheellä on omat rutiininsa, jotka ovat tuttuja vain kyseisen perheen 

jäsenille. Yhteiset arjen rutiinit ovat osana luomassa perheen yhteenkuuluvuuden 

ja ainutkertaisuuden tunnetta, ja siksi ne voidaan nähdä myös yhtenä perhettä 

koossapitävistä tekijöistä. Matilainen (2008, 23) huomauttaa, että lasten kannalta 

ajateltuna tutut rutiinit ovat myös siinä mielessä tärkeitä, että tehdessään 

päivittäisestä elämästä ennustettavampaa, ne vaikuttavat olennaisesti lapsen 

perusturvallisuuden ja hyvinvoinnin muodostumiseen.  

Tutkimusten mukaan perheen yhdessäolo ja varsinkin vanhemman läsnäolo saavat 

lapsessa aikaan paljon myönteisiä tuntemuksia (Rissanen 2004; Kyrönlampi-

Kylmänen 2007), ja perheen yhteisillä käytännöillä ja yhdessä vietetyllä ajalla on 

todettu olevan selkeä vaikutus myös lapsen kuulumisen tunteen muodostumiselle. 

Esimerkiksi Hedinin (2012) ja Biehalin (2014) tutkimuksissa lasten kokemukseen 
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perheeseen kuulumisesta vaikuttivat merkittävästi perheen yhdessä viettämä aika, 

erityisesti yhteinen hauskanpito, sekä erilaiset perhetraditiot, jotka loivat 

positiivisia muistoja ja vahvistivat lasten perhesiteitä. Biehalin (2014, 964) mukaan 

päivittäiset rutiiniaktiviteetit ja perheenjäsenten välinen vuorovaikutus 

muokkaavat lasten elettyä kokemusta perhe-elämästä. Voidaankin ajatella, että 

paras keino kehittää lapselle vahva kuulumisen tunne on luoda vahva 

perheyhteisö, ja usein tämä tapahtuu osana perheen päivittäisiä käytäntöjä ilman, 

että olemme edes tietoisia siitä. Leake (2007, 136) tuo esiin, että lasten näkökulmasta 

ajateltuna perheeseen kuulumiseen (’family belonging’) sisältyy lasten kokemukset 

inkluusiosta perheessään. Yhdessä vietetyn ajan lisäksi tämä tarkoittaa käytännössä 

myös muun muassa sitä, että lasta arvostetaan omana itsenään ja hän tulee 

ymmärretyksi ja huomatuksi. Woodhead ja Brooker (2008, 6) tähdentävät, että myös 

osallistuminen ja oman panoksensa mukaan tuominen ovat tärkeitä kuulumisen 

elementtejä. Siksi onkin tärkeää, että lasten mielipiteitä kuunnellaan ja heille 

annetaan ikätasonsa mukaisesti sananvaltaa perheen sisäisessä päätöksenteossa.  

 

3.3    Kuulumiseen liittyvät haasteet perheessä   

Erilaiset perhesuhteisiin ja asumiseen liittyvät järjestelyt voivat tuoda omat 

haasteensa lasten ja nuorten kuulumisen muodostumiselle perheessä. Tilastojen 

perusteella yhä useammat lapset ja nuoret viettävät ainakin osan lapsuudestaan 

sijoitettuna syntymäkotinsa ulkopuolelle, ja esimerkiksi avioeroista ja vanhempien 

uusista liitoista johtuen kasvava määrä lapsia elää lapsuuttaan uusperheessä, mikä 

ei ole aina ongelmatonta (Lastensuojelu 2014; Suomen virallinen tilasto: Perheet 

2014). Tutkimuksissa on huomattu, että kahden biologisen vanhempansa kanssa 

asuvat lapset saattavat kokea helpommin suurempaa kuulumisen tunnetta 

perheeseensä kuin uusperheissä elävät lapset (Cavanagh 2008; Brown & Manning 

2009). King ja Boyd (2015, 762) huomauttavat, että perinteisessä kahden 

vanhemman perheessä lapset ovat biologisesti kytköksissä kumpaankin 

vanhempaan ja kaikkiin sisaruksiin, mikä todennäköisesti edistää tunnetta 

perheeseen kuulumisesta. Uusperheissä sen sijaan joudutaan usein ponnistelemaan 
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ja tarvitaan vanhempien vaivannäköä varmistamaan se, että lapset tuntevat 

kuuluvansa perheeseen. Kingin ja Boydin (2015) tutkimus isäpuolen kanssa 

uusperheissä elävien nuorten kuulumisen tunteesta osoitti, että isäpuolen ja nuoren 

välisen suhteen laatu sekä erityisesti äidin ja nuoren välisen suhteen laatu olivat 

sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttivat voimakkaimmin nuorten tunteisiin perheeseen 

kuulumisesta. Myös Leake (2007) havaitsi tutkimuksessaan, että positiivinen suhde 

biologisen vanhemman ja isä- tai äitipuolen kanssa sekä sisaruspuolien 

puuttuminen olivat sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttivat nuoren kuulumisen 

kokemukseen myönteisesti.  

Myös sijaisperheissä elävien lasten kohdalla kuulumisen muodostaminen 

perheeseen ei ole mitenkään itsestäänselvää ja helppoa, mikä korostuu erityisesti 

silloin, jos lapset ovat joutuneet kokemaan useita katkenneita sijoituksia. 

Huostaanotto ja sijoitus ovat lapselle yleensä rankkoja prosesseja ja voi kestää 

kauan, ennen kuin lapsi kokee oikeasti kuuluvansa sijaisperheeseensä. 

Sijaisperheen vanhemmilla on havaittu olevan merkittävä rooli sen suhteen, millä 

tavoin lapsen tai nuoren kuuluminen perheeseen muodostuu. Esimerkiksi Skoogin 

ym. (2014) tutkimuksessa sijaisperheissä asuvat nuoret kokivat, että heidän 

kuulumisensa kannalta tärkeää oli, että sijaisvanhemmat ymmärsivät heitä, 

osoittivat aitoa kiinnostusta heitä kohtaan sekä kohtelivat heitä samoin kuin 

perheen biologisia lapsia. Nuorille oli tärkeää kokea olevansa osa perhettä siinä 

missä muutkin perheenjäsenet olivat. Hedinin (2012) väitöstutkimus puolestaan 

osoitti, että yhteinen tekeminen, kuten päivällisen syöminen, television 

katseleminen ja yhteisten lomamatkojen tekeminen toivat sijaisperheisiin 

sijoitetuille nuorille hyvän olon ja vahvistivat heidän siteitään sijaisperheen muihin 

jäseniin. Hedinin (2012, 68) mukaan näissä prosesseissa erityisesti hyväntahtoinen 

vitsailu, kiusoittelu ja yhdessä nauraminen toimivat hyvänä oven avaajana 

sijaisperheeseen. 

Se, missä määrin lapset tuntevat kuuluvansa perheeseensä, liittyy paljolti myös 

heidän hyvinvointiinsa. May (2013, 115) tuo esiin, että perhekonteksti on hyvä 

kuulumisen tunteen tuottaja silloin, kun lapsi pääsee perheessä osalliseksi 
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rakastavasta ja kunnioittavasta ilmapiiristä, kun taas negatiiviset ihmissuhteet ja 

kodin ympäristöt voivat vaikeuttaa kuulumisen tunteen saavuttamista ja johtaa 

pahimmillaan vakaviin seurauksiin lasten hyvinvoinnin kannalta. Kun perheet 

onnistuvat luomaan lapsille vahvan kuulumisen tunteen, voi sillä olla pitkällä 

aikavälillä monenlaisia positiivisia seurauksia. Hagerty ym. (2002) ovat tutkineet 

sitä, millaiset lapsuusiän kokemukset ovat yhteydessä aikuisiän kuulumisen 

tunteen kanssa. Tutkimuksessa korostui erityisesti vanhempien roolin merkitys, 

sillä tulosten mukaan lapsuusajan suhteet vanhempien kanssa korreloivat vahvasti 

aikuisuuden kuulumisen tunteen kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että läheiset, 

kannustavat ja lämpimät välit vanhempien kanssa vaikuttavat positiivisesti 

myöhempään kuulumisen tunteeseen. Ihmisten kokemukset siitä, että heistä on 

välitetty lapsena, näyttävät olevan erittäin hyvä pohja myöhemmille 

ihmistenvälisille suhteille sekä kyvylle nähdä itsensä arvokkaana ja tärkeänä. 

Tämän voi olettaa vaikuttavan siihen, kuinka he toimivat perheen ulkopuolella, 

antaen heille itseluottamusta tehdä parempia päätöksiä ja täten välttää 

riskikäyttäytymistä. Esimerkiksi Cavanaghin (2008) tutkimuksessa havaittiin, että 

perheeseen kuulumisen tunne suojelee lasta ja nuorta muun muassa stressiltä, 

itsetuhoisilta ajatuksilta, varhaisilta seksuaalisilta kokeiluilta sekä päihteiden 

käytöltä. Cavanaghin tutkimus toi esiin sen, että etenkin murrosiässä nuoren 

kokemus perheeseen kuulumisesta on tärkeää, sillä tuolloin kuulumisen tarve voi 

olla hyvin voimakas, ja jos tämä tarve ei täyty terveessä ympäristössä perheen ja 

ystävien parissa, nuori saattaa pyrkiä täyttämään tuon tarpeen jossain muualla, 

sellaisessa ympäristössä, joka on hänelle haitallinen.  
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4    KOTI LAPSEN KUULUMISEN JA PERHEARJEN 

KONTEKSTINA 

 

4.1    Paikkaan kiinnittyminen ja sen merkitykset lapsille ja nuorille 

Yksi tärkeimmistä kuulumisen ilmentymistämme on kuuluminen paikkaan. Leach 

(2002, 286) tuo esiin, että identiteettimme on kietoutunut paikkoihin ja me luomme 

käsityksen itsestämme niiden kautta. Downing (2003, 213) korostaa, että paikat 

eivät ole itsestään merkityksellisiä, vaan niistä tulee kullekin ihmiselle 

merkityksellisiä niihin liittyvien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Näissä 

kokemuksissa ihmissuhteilla on suuri merkitys, ja esimerkiksi Mand (2010) havaitsi 

tutkimuksessaan kahden maan lapsista, että kuuluminen ja identifioituminen 

paikkaan liittyvät vahvasti sosiaalisiin suhteisiin, olivatpa ne menneisyydessä, 

nykyisyydessä tai kuviteltuja. Myös Jänkän (2013, 61) tutkimuksessa sijoitettujen 

nuorten paikkakokemuksista tuli esiin, että sijaishuoltopaikkaan liittyvät 

ihmissuhteet vaikuttivat ratkaisevasti siihen, kuinka helposti nuoren oli 

mahdollista kiinnittyä uuteen sijaishuoltopaikkaansa. Sosiaaliset suhteet voivatkin 

olla yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä paikkaan kiinnittymisen prosessissa kuin 

paikka itse. Jack (2010, 757) huomauttaa, että kiinnittyminen ja kuulumisen tunne 

paikkaan ei synny hetkessä, vaan se muodostuu vähitellen päivittäisen elämän ja 

paikkaan liittyvien tärkeiden ihmissuhteiden, kokemusten ja merkittävien 

elämäntapahtumien myötä.   

Paikkoihin kiinnittyminen syntyy yksilön ja ympäristön välisestä 

vuorovaikutuksesta, ja Jackin (2010, 758) mukaan lapset kehittävät jo varhaisesta 

iästä alkaen sekä positiivisia että negatiivisia tunteita jokapäiväistä ympäristöään 

kohtaan. Paikkaan kiinnittyminen riippuu siitä, liittyykö paikan merkitykseen 

lapselle positiivisia vai negatiivisia tunteita ja havaintoja. Tästä johtuen 

ihanneympäristökään ei välttämättä johda positiiviseen paikkakiinnittymiseen, jos 

kyseiseen paikkaan yhdistyy ihmissuhteisiin tai elämäntapahtumiin liittyviä 
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huonoja kokemuksia. Vastaavasti taas epäsuotuisat ympäristöt voivat saada aikaan 

paikkaan kiinnittymisen, jos niihin liittyy myönteisiä kokemuksia ja muistoja. Jack 

(2010, 758) esittää, että 4-5-vuotiaaksi asti koti on yleensä lapsen pääasiallinen 

kiinnittymisen kohde, mutta koulun aloittaessaan lapselle on usein kehittynyt jo 

jonkinlainen käsitys kodin maantieteellisestä sijainnista sekä kokemuksia 

lähiympäristöstä. Tätä seuraa nuoruusiässä tietoisempi kiinnittyminen niihin 

paikkoihin, joissa nuoret ovat kasvaneet. Tämä voi ilmetä kasvavana 

identifioitumisena alueeseen ja haluna jatkaa asumista samalla alueella myös 

aikuisuudessa. Lapsuuden paikkakokemukset voivat heijastua myös aikuisuuteen, 

ja Jackin (2010, 758) mukaan etenkin toistuvilla lapsuuden paikkakokemuksilla ja 

niihin lasten sekä heille merkityksellisten muiden ihmisten liittämillä sosiaalisilla 

merkityksillä näyttäisi olevan suuri vaikutus paikkoihin kiinnittymiseen myös 

myöhemmin elämässä.     

Paikkaan kiinnittymisellä ja kuulumisen kokemuksilla voidaan nähdä olevan 

tärkeä merkitys lasten hyvinvoinnille, identiteetin kehitykselle sekä turvallisuuden 

tunteelle. Lapsia ja nuoria koskevat tutkimukset (Twigger-Ross & Uzzell 1996; 

Green & White 2007; Irwin, Johnson, Henderson, Dahinten & Hertzman 2007) ovat 

osoittaneet, että paikka, identiteetti ja hyvinvointi ovat usein läheisesti yhteydessä 

toisiinsa, ja usein paikkaan kiinnittymisen merkitys tulee esiin vasta silloin, kun se 

joutuu kyseenalaiseksi. Koska paikkaan kiinnittyminen ja kuulumisen 

muodostaminen syntyvät vähitellen ajan myötä, voivat esimerkiksi toistuvat 

muutot tai samaan aikaan useammassa paikassa asuminen vaikuttaa lasten 

kuulumisen kokemusten syntymiseen. Forsberg, Ritala-Koskinen, Autonen-

Vaaraniemi ja Kauko (2014, 29) puhuvat lasten monipaikkaisesta asumisesta, jolla 

he viittaavat tilanteisiin, joissa lapsi asuu samanaikaisesti kahdessa tai useammassa 

paikassa tai hänellä on useita perättäisiä asuinpaikkoja. Monipaikkainen asuminen 

koskettaa hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa eläviä lapsia ja on osa heidän 

arkeaan. Forsbergin ym. (2014, 29) mukaan tähän ovat vaikuttaneet etenkin 

vanhempien erot, muuttoliike sekä erilaiset lasten elämään vaikuttavat kriisit ja 

niihin liittyvät lastensuojelulliset interventiot.  
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Tutkimukset (Smart ym. 2001; Linnavuori 2007) lasten vuoroasumisesta 

vanhempien eron jälkeisenä asumisratkaisuna ovat tuoneet esiin, että vaikka 

useissa tapauksissa lapset voivat hyötyä merkittävästi ja voida paremmin 

saadessaan elää arkeaan tasapuolisesti kummankin vanhemman kanssa, niin silti 

osa lapsista kokee, ettei kuulu kunnolla kumpaankaan kotiin, ja ainainen 

tavaroiden pakkaaminen ja muuttaminen saavat aikaan juurettomuuden ja 

turvattomuuden tunteita. Monipaikkainen asuminen on tavallista myös 

lastensuojelun sijaishuollon asiakkaana olevien lasten keskuudessa, ja esimerkiksi 

Jänkän (2013) tutkimuksessa joillakin nuorilla oli ollut enimmillään jopa 13 eri 

sijaishuoltopaikkaa. Jänkän (2013, 46) mukaan aina ei ole kyse siirtymisestä uuteen 

paikkaan, vaan lapsi voi siirtyä esimerkiksi kodista sijaishuoltopaikkaan ja takaisin, 

laitoksesta toiseen tai perhekodista laitokseen. Skoogin ym. (2014, 13) tutkimus 

osoitti, että toistuvat sijoitusten katkeamiset voivat pahimmillaan johtaa siihen, että 

lapsi ei tunne kuuluvansa mihinkään, ja jatkuvasta epävarmuudesta tulevaisuutta 

kohtaan voi tulla epävakaan olemassaolon perusta.       

 

4.2    Koti kuulumisen paikkana 

Koti on keskeinen osa päivittäisen elämän ympäristöämme, ja useimmiten se on 

myös tärkeimpien ihmissuhteidemme paikka. Kotiin liittyy paljon tunteita, ja usein 

kiintymyksemme kotiin liittyy esimerkiksi muistoihin, jotka sijoittuvat kotiin ja 

joihin liittyy meille tärkeitä ihmisiä ja kokemuksia. Se, että paikka tulee meille 

merkitykselliseksi olemalla ja elämällä, pitääkin erityisen hyvin paikkansa kodista 

puhuttaessa. Granfeltin (1998, 103-104) mukaan asunnosta tulee kunnolla koti vasta 

kun se tuntuu tunnetasolla omalta. Usein tämä tunnetason kiintymys tapahtuu 

pikkuhiljaa kotiin liittyvien henkilökohtaisten kokemusten myötä, ja juuri nämä 

henkilökohtaiset kokemukset muovaavat kodin merkityksen kullekin ihmiselle. 

Aura, Horelli ja Korpela (1997, 127) tuovat esiin, että asunnon muuttumista omaksi 

tilaksi ja omaksi kodiksi auttaa myös sen tekeminen oman näköiseksemme, ja usein 

olemmekin ympäröineet itsemme kodissamme meille tärkeillä ja rakkailla esineillä 

ja tavaroilla. Autonen-Vaaraniemi (2008, 190) esittää, että kodin tilan voikin 
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ymmärtää esineiden ja perhesuhteiden yhdessä muodostamaksi kokonaisuudeksi, 

joka saa merkityksensä ihmisten toiminnan kautta.  

Lapsille koti on keskeinen lapsuuden konteksti, ja parhaimmillaan se luo lapselle 

turvallisen kasvuympäristön, joka tarjoaa mahdollisuuden suojaan, omaan tilaan, 

tukeen, rakkauteen ja kunnioitukseen. Tutkimuksissa on havaittu, että niin kuin 

aikuisille, koti on lapsillekin paljon enemmän kuin vain fyysinen paikka; aikuisten 

tavoin myös lapset liittävät kotiin omia merkityksiä, se on osa lapsen identiteetin 

rakennusprosessia ja sosiaalisten suhteiden risteyspaikka. Esimerkiksi Mandin 

(2010) tutkimuksessa koti määrittyi lasten puheissa arjen toimintojen ja tärkeiden 

ihmissuhteiden paikaksi, sillä kodista tekee kodin se, että siellä on oma perhe, jonka 

kanssa asutaan. Mandin tutkimus osoitti, että sosiaaliset suhteet ovat lapsille 

kuulumisen kannalta tärkeitä, mutta että myös lasten jokapäiväinen arki on 

merkittävässä asemassa sen suhteen, kuinka paikoista tulee kuulumisen paikkoja. 

Myös Kiddin ja Evansin (2011) tutkimuksessa koti paikantui nuorten puheissa 

perheen paikaksi; kodissa asutaan perheen kanssa, eletään arkea ja tehdään yhdessä 

asioita. Forsbergin ja Strandellin (2007) tutkimuksessa koti puolestaan toimi lapselle 

koulupäivän jälkeisinä tunteina toisaalta sosiaalisen kanssakäymisen tilana, jossa 

vietettiin aikaa joko sisarusten tai kavereiden kanssa, ja toisaalta tärkeänä 

rauhoittumisen paikkana hektisen koulupäivän vastapainoksi.   

Koti voidaan nähdä hyvin tärkeänä kuulumisen paikkana, ja Granfelt (1998, 104–

106) tähdentääkin, että ihmiselle on tärkeää kokea kuuluvansa johonkin paikkaan 

ja että jokin paikka koetaan kuuluvaksi hänelle itselleen. Joskus tämä paikka voi 

esimerkiksi olla vain huoneen nurkka lapselle tai vanhainkodin huoneen oma 

puolikas. Kuulumiseen liittyy myös juurtuminen, ja esimerkiksi Vilkon (1997, 172–

173) mukaan koti voidaankin nähdä elämänhistoriallisen asettumisen, juurtumisen 

ja kotiutumisen paikkana. Relph (1985, 26) tuo esiin, että paikat ovat rakentuneet 

muistoihimme ja tunteisiimme, ja ne voivat luoda meille siten myös yhteyden 

menneisyyteemme. Tämä yhteys menneisyyteen on puolestaan omiaan tuottamaan 

meille pysyvyyden ja jatkuvuuden tunteen. Koti voi toimia ikään kuin ihmisen 

oman elämäntarinan ylläpitäjänä ja muuttua elämänkulun muutosten mukana 
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(Aura ym. 1997, 60–62). Raijas (2008, 130) huomauttaa, että useimmiten koti koetaan 

myös turvan ja lohdun paikkana, ja omana yksityisenä tilana, johon ei päästetä ketä 

tahansa. Kotona jokainen voi olla aidosti oma itsensä ja tuntea olevansa hyväksytty 

juuri sellaisena kuin on. May (2013, 83) tuo esiin, että tuttuutensa vuoksi koti on 

myös kenties sellainen paikka, jossa voimme toimia kaikkein eniten vaistomaisesti. 

Olemme luoneet kodissamme omia rutiinejamme ja teemme niitä sen enempää 

ajattelematta. Kotona on myös mahdollista rentoutua, kun muualla pitää olla valpas 

ja sopeutumiskykyinen. Kotiin voidaan kiinteästi liittää ”kodin tuntu”, jossa Vilkon 

(2000, 214) mukaan ovat läsnä tutuksi tunnistaminen sekä emotionaalinen turva ja 

toiminnallinen vapaus.  

Myös lapsia ja nuoria koskevissa tutkimuksissa on tullut esiin kodin merkitys 

tärkeänä turvan ja kuulumisen paikkana. Kidd ja Evans (2011) ovat tutkineet kodin 

merkityksiä 14–24-vuotiaiden kodittomien nuorten näkökulmasta. Monet heistä 

puhuivat kodista teoreettisessa mielessä, sillä monilla heistä ei ollut koskaan 

sellaista ollut. Nuorten puheissa korostui kodin suuri arvo; koti on jotakin omaa, 

jota muut eivät voi viedä pois. Nuoret korostivat ajatusta kodista paikkana, jossa 

voi tuntea olonsa mukavaksi, kokea kuulumisen tunnetta sekä levätä ja rentoutua. 

Koti merkitsi heille myös yksityisyyttä sekä olemisen pysyvyyttä. Myös 

Hämäläisen (2012) väitöstutkimuksessa sijoitettujen lasten kodille antamista 

merkityksistä tuli lasten vastauksissa esiin, että koti on jotain omaa, turvallista ja 

pysyvää. Kodista puhuttaessa lapset yhdistivät siihen muistoja paikoista ja tiloista, 

ja muistot entisestä aiheuttivat lapsille ikävää ja kaipuuta. Tutkimuksissa on tullut 

myös esiin se, miten tärkeää on, että lapsella on kodissa jokin oma alue. Hämäläisen 

tutkimuksessa lapset puhuivat oman huoneen merkityksestä, johon liittyivät 

etenkin oman huoneen tarjoama rauha ja yksityisyys. Vieraassa sijaiskodissa oma 

huone oli mahdollisuus kokemukseen jostain omasta, tutusta ja turvallisesta. Myös 

Linnavuoren (2007) tutkimuksessa kahdessa kodissa asuvat lapset pitivät tärkeänä, 

että kummassakin kodissa on lapsella oma tila, kuten oma tai sisarusten kanssa 

jaettu huone, sillä se auttoi lasta tuntemaan olonsa kotoisaksi kummankin 

vanhemman luona.   



28 
 

Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että kodin merkityksellisyydessä etusijalla 

ovat tuttuus, pysyvyys ja ihmissuhteet. Kotia voidaan pitää monella tavalla hyvin 

tärkeänä paikkana ihmiselle, ja kodista puhumiseen liittyykin ajatus, että kaikilla 

pitää olla koti. Koti on vahvoilla tunteilla ladattu paikka, ja siihen kiinnittymisen 

syvyyden taso tulee esiin sen kyseenalaistuessa. Kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan 

syystä tai toisesta ole kotia, ja kodin merkitystä voidaankin tarkastella myös sen 

puuttumisen näkökulmasta. Tuomi-Nikulan, Granön ja Suomisen (2004, 7) mukaan 

kodin puuttumista kuvaavaan ilmaisuun ’koditon’ liittyy varsin vahva 

emotionaalinen lataus, sillä kodittomalta ihmiseltä puuttuu yksi tärkeimmistä 

asioista elämässä; häneltä puuttuu oma paikka, oma reviiri, jota hän hallitsee. Tässä 

yhteydessä on kuitenkin tärkeää huomioida, että koti ei ole välttämättä aina paikka, 

vaan koti on myös kuulumisen tunnetta, jaettuja kokemuksia, turvallisuutta ja 

rakkautta. Siksi ihminen voikin periaatteessa tuntea olevansa kotona missä vain, jos 

hänellä on ympärillään asioita, jotka tuovat hänelle tunteen, että hän kuuluu juuri 

sinne. Esimerkiksi Kiddin ja Evansin (2011) tutkimuksessa osa asunnottomista 

nuorista korosti olevansa vain asunnottomia, ei kodittomia. He kokivansa olevansa 

kotona, kun olivat läheisten ihmisten kanssa. Koti oli heille mielentila, jolloin koti 

kulki aina heidän mukanaan heidän mielessään.  

 

4.3    Kodissa sijaitsevat esineet kuulumisen rakennusaineina 

Yksilön ja materiaalisen ympäristön välisessä suhteessa fyysisten paikkojen lisäksi 

hyvin merkityksellisiä ovat myös esineet ja muut materiaaliset objektit, sillä myös 

ne auttavat omalta osaltaan muodostamaan käsityksen itsestämme ja luomme 

niiden avulla myös kuulumistamme (May 2013, 148). Tämä ihmisten ja esineiden 

suhde näkyy muun muassa siinä, että olemme esimerkiksi useimmiten 

ympäröineet itsemme kodissamme meille tärkeillä esineillä ja tavaroilla. Schultz 

Kleine ja Menzel Baker (2004) ovat tarkastelleet systemaattisella 

kirjallisuuskatsauksella ihmisen kiintymystä esineitä kohtaan. Kyseisessä 

tutkimuksessa tuli esiin, että esineet voivat muistuttaa omistajaansa ihmisistä, 

tapahtumista ja paikoista, jotka ovat hänen identiteettinsä kannalta tärkeitä. Aura 
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ym. (1997, 61) esittävät, että esineet toimivat usein oman minuuden ja identiteetin, 

omien kokemusten ja muistojen symboleina ja ne voivat myös edustaa jotain, johon 

yksilö kokee kuuluvansa. Skey (2011) havaitsi tutkimuksessaan kansallisesta 

kuulumisesta, että päivittäisillä esineillä oli suurempikin merkitys, kuin vain toimia 

päivittäisinä käyttöesineinä. Ne saattoivat edustaa ja olla merkkinä siitä, mitä on 

esimerkiksi olla englantilainen. Toiseen maahan muuttaessa tutut esineet 

symboloivat kansallista identiteettiä ja toimivat ikään kuin linkkinä kotimaahan 

muistuttaen samalla siitä, mistä on lähtöisin. Raunio (2008, 116) näkeekin esineiden 

erityisen resurssin olevan siinä, että ne antavat ihmiselle mahdollisuuden säilyttää 

tuntuma omaan itseensä muuttuvissa ja erilaisissa olosuhteissa, ja Auran ym. (1997, 

61) mukaan niillä voidaan vahvistaa tunnetta omasta menneisyydestä.  

Tavaroihin ja esineisiin voi varastoitua ja sisältyä paljon erilaisia tunteita. Schultz 

Kleinen ja Mendez Bakerin (2004) tutkimuksessa tuli esiin, että kiintymyssuhde 

esineeseen muodostuu yleensä siihen liittyvien kokemusten ja yhteisen historian 

myötä, ja siksi esineeseen voikin liittyä paljon henkilökohtaisia emotionaalisia 

merkityksiä. Olkola (2000) on selvittänyt pro gradu -tutkimuksessaan sitä, miksi 

ihmiset säilyttävät kotonaan erilaisia esineitä. Kyseisessä tutkimuksessa esineiden 

merkitykset ilmenivät kaikkein vahvimmin ihmissuhteissa, jotka liittyivät tärkeisiin 

ihmisiin ja edesmenneisiin läheisiin. Esineisiin liittyi paljon muistoja ja ne kertoivat 

juurista ja perinteistä ja yhdistivät siten menneen ja nykyajan toisiinsa. Esineillä 

voitiin myös muokata kodista itselle mieluinen paikka, jossa tutut ja tärkeät esineet 

loivat turvallisuuden tunnetta. Esineet tarjosivat mielihyvän kokemuksia niihin 

liittyvien tunteiden ja muistojen kautta, ja ihminen saattoikin tuntea olonsa 

onnelliseksi ja turvalliseksi omien esineidensä keskellä. Sugarman (2001, 156) 

esittää, että koti ja lempiesineet toimivat suurelle osalle ihmisistä tietynlaisena 

vakauden alueena, josta voidaan käyttää nimitystä ’stability zone’. Alvin Tofflerin 

(1970) luoman määritelmän mukaan stability zonet ovat esimerkiksi sellaisia 

paikkoja, ihmisiä tai esineitä, jotka saavat yksilön olon turvalliseksi ja 

rentoutuneeksi. Ne edustavat jotakin tuttua ja turvallista ja auttavat käsittelemään 

muutoksia ja vaikeuksia toimimalla ikään kuin puskureina ympäröivää maailmaa 

vastaan. Sugarman (2001, 157) tuo esiin, että käsitteeseen liittyvän määritelmän 
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mukaan ihminen voi kestää suuriakin määriä muutoksia, paineita ja vaikeuksia, jos 

vähintään yksi elämän osa-alue on suhteellisen vakaa.   

Tutkimukset ovat tuoneet esiin, että aikuisten tavoin myös lapset muodostavat 

kiintymyksiä ja tunnesiteitä esineisiin ja muihin materiaalisiin asioihin ja luovat 

niiden avulla identiteettiään ja kuulumistaan. Hatfieldin (2010) tutkimuksessa oli 

selvitetty sitä, millaiset asiat ovat lapsille kodissa tärkeitä asiota, kun he olivat 

asuneet ulkomailla ja muuttaneet sitten takaisin synnyinmaahansa. Lapset olivat 

ottaneet kuvia enimmäkseen omista huoneistaan ja tavaroistaan, ja lapsille oma 

huone sänkyineen ja tavaroineen edusti tärkeätä henkilökohtaista tilaa ja 

lempiasioiden ja –puuhien keskusta. Lapset olivat ottaneet paljon kuvia varsinkin 

pehmoeläimistään, ja ne tuntuivatkin merkitsevän lapsille jonkinlaista pysyvyyden 

pistettä muutettaessa maasta toiseen. Myös Stirlingin yliopiston Sights and Sound -

tutkimusprojektissa (2013) havaittiin materiaalisten asioiden keskeinen merkitys 

lasten ja nuorten kuulumisen tunteelle, sillä tutkimuksen sijoitetuilla lapsilla ja 

nuorilla kuulumisen tunne ja käsitys omasta identiteetistä kulkeutuivat paikasta 

toiseen juuri omien tärkeiden tavaroiden kautta. Vilkko (2000, 221) tuo esiin, että 

esinemaailma on osa elettyä ympäristöä, jossa menneen ja tulevan jatkuvuus 

konkretisoituu. Tämä näkyi esimerkiksi Hämäläisen (2012) sijoitettuja lapsia 

koskeneessa tutkimuksessa, johon osallistuneilla lapsilla omat tavarat edustivat 

tärkeää yhteyttä menneeseen. Lapsilla ei ollut aina mahdollisuutta palata vanhoihin 

tuttuihin paikkoihin, mutta omien tärkeiden tavaroiden kautta he pystyivät 

olemaan yhteydessä elämäänsä ennen huostaanottoa ja sijoitusta.   
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5    TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Kuulumisen tarve on yksi ihmisen perustarpeista, ja kokemus kuulumisesta tai sen 

puutteesta voi vaikuttaa monin tavoin ihmisen hyvinvointiin ja identiteettiin. 

Ihminen alkaa luoda kuulumistaan ympäristöönsä jo varhaislapsuudessa, ja näillä 

lapsuuden kuulumisen tai kuulumattomuuden kokemuksilla voi olla 

kauaskantoiset seuraukset koko ihmisen myöhemmän elämän kannalta (May 2013, 

114). Perhe ja kotona elettävä perhearki muodostavat lapsille hyvin keskeisen 

elämän areenan ja kehityksen kontekstin, ja niitä voidaan pitää myös hyvin tärkeinä 

kuulumisen elementteinä ihmiselle.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa lasten kuulumisen 

rakentumisesta perhearjessa. Pyrin lasten sekä heidän vanhempiensa tuottaman 

aineiston avulla selvittämään, miten lapset rakentavat kuulumistaan päivittäisessä 

perhearjessaan ja siten myös juurruttavat olemistaan tässä maailmassa. Aiemman 

tutkimustiedon (Mand 2010; Angel 2014; Mok & Saltmarsh 2014) valossa lapset ovat 

aktiivisia toimijoita oman elämänsä eri areenoilla – myös kuulumisen rakentamisen 

osalta – ja siksi myös tutkimuskysymykseeni sisältyy valmiiksi ajatus siitä, että 

lapset rakentavat aktiivisesti omaa kuulumistaan. Tutkimuskysymykseni on siten 

seuraava: Millä tavoin lapset rakentavat kuulumistaan perhearjessa?    
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6    TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

6.1    Tutkimuksen teko lasten kanssa 

Tutkimukseni sijoittuu lapsuustutkimuksen kenttään, ja lähtökohtanani oli 

lapsilähtöisyyden periaatetta noudattaen nähdä lapsi aktiivisena toimijana ja oman 

elämänsä asiantuntijana ja siksi antaa lapselle mahdollisuus toimia itse tiedon 

lähteenä. Fargas-Malet ym. (2010, 175) tuovat esiin, että läpi vuosikymmenten 

lapsiin liittyvä tutkimus oli sellaista, että se kohdistui lapsiin, sen sijaan, että 

tutkimusta olisi tehty lasten kanssa tai lapsia varten. Tutkimus oli hyvin 

aikuiskeskeistä, sillä lasta tutkittaessa tietoa kerättiin usein sivuuttaen lapsen oma 

näkökulma ja lasta tutkittiin ns. epäsuorasti pyytämällä esimerkiksi vanhempia 

vastaamaan lasta koskeviin kysymyksiin. Lapset olivat passiivisia tutkimuksen 

kohteita, mikä Einarsdóttirin (2007, 199) mukaan johtui paljolti siitä, että lasten 

kyvykkyyttä osallistua tutkimukseen ja ilmaista oma mielipiteensä epäiltiin 

pitkään.   

Sittemmin postmodernit käsitykset lapsesta ja lapsuudesta ovat tuoneet 

ymmärryksen siitä, että lapset ovat aikuisten tavoin yksilöitä, joilla on omat 

näkemyksensä, perspektiivinsä ja kompetenssinsa. Einarsdóttir (2007, 198) 

huomauttaa, että tämä lapsuuden arvon ja lapsen toimijuuden tunnustaminen on 

heijastunut myös lapsiin liittyviin tutkimuksiin ja niiden käytännön toteutukseen. 

Lapset on otettu mukaan tutkimuksen tekoon, ja tutkijat ovat kiinnostuneita lasten 

näkökulmista ja pyrkivät myös aidosti niiden tavoittamiseen. Einardóttirin (2007, 

199) mukaan lapset nähdään pystyvinä ja tietoisina oman elämänsä asiantuntijoina, 

omaten tietoa ja näkökulmia, joista saa parhaiten tietoa lapsilta itseltään. On 

huomattu, että pienetkin lapset voivat olla luotettavia tiedonlähteitä ja antaa 

käyttökelpoista ja arvokasta informaatiota. Toisinaan lapsen näkökulma on jopa 

aivan ensisijaisen tärkeä, jolloin voi olla tutkimuksen kannalta epäedullista 

vähätellä lapsen kykyä ilmaista itseään.   
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Vaikka lapsia voidaankin pitää kompetentteina toimijoina, niin silti on 

huomioitava, että lasten ja aikuisten välillä on myös eroavaisuuksia. Dockett, 

Einarsdóttir ja Perry (2009, 286) tuovat esiin, että lapset eroavat aikuisista muun 

muassa tiedon, kykyjen ja ymmärryksen suhteen, eikä heiltä täten voi aina odottaa 

samoja asioita kuin aikuisilta. Einarsdóttir (2007, 199) huomauttaa, että esimerkiksi 

lasten tietämys on usein epäsuoraa, eli he eivät välttämättä ole aina tietoisia siitä, 

mitä tietävät, ja siksi erilaiset epäsuorat menetelmät voivat toimia lasten kanssa 

paremmin kuin esimerkiksi perinteinen haastattelu. Einarsdóttirin (2007, 200) 

mukaan tämän lisäksi on hyvä myös tiedostaa, että lapsilla on usein vilkas 

mielikuvitus, ja siksi tutkijan tuleekin pystyä erottamaan se, mikä perustuu lapsen 

omaan kokemukseen ja mikä saattaa olla kuvitelmaa, ilman, että sivuuttaa tai 

väheksyy lapsen sanomisia. Tutkijalta vaaditaankin monenlaisia taitoja silloin, kun 

tehdään tutkimusta lasten kanssa.   

Fargas-Malet ym. (2010, 175) tuovat esiin, että useimmiten lapsen äänen 

tavoittaminen onnistuu siinä missä aikuisenkin, mikäli vain käytetään lapsille 

soveltuvia menetelmiä. Tällä tarkoitetaan sellaisia menetelmiä, jotka on suhteutettu 

muun muassa lapsen ymmärrykseen, tietoon, kykyihin ja mielenkiintoon. Tällaisia 

ovat esimerkiksi erilaiset toiminnalliset menetelmät kuten leikkiminen, piirtäminen 

ja valokuvaaminen. Dockettin ym. (2009, 286) mukaan tarkoituksena on sellaisten 

strategioiden käyttäminen, jotka ottavat aktiivisesti lapsia mukaan ja joissa lapsilla 

on valinnanvaraa osallistumistavan suhteen. Einarsdóttir (2007, 207) huomauttaa, 

että tällaisten erilaisten osallistavien ja luovien menetelmien etuna on myös se, että 

hyvin erilaiset lapset voivat osallistua tutkimuksen tekoon omien kykyjensä 

mukaan. Lapset ovat kuitenkin myös yksilöitä, eikä siksi ole olemassa mitään yhtä 

menetelmää, joka toimii kaikkien lasten kanssa ja kaikissa tilanteissa. Siksi tutkijan 

onkin oltava luova ja osattava valita tilanteeseen ja juuri tutkittavalle lapselle 

parhaiten soveltuvat menetelmät.   
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6.2    Tutkittavat ja tutkimusaineisto 

Tutkimusaineistoni on osa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen 

tutkijatohtori Eija Sevónin tutkimusprojektin Pienten lasten perhearki ja 

myönteinen vanhemmuus tuottamaa aineistoa. Käyttämäni aineisto kerättiin 

vuosien 2011–2012 välisenä aikana keskisuomalaisessa kaupungissa. 

Kohdejoukkona olivat 5–6-vuotiaat lapset ja heidän perheensä. Perheitä rekrytoitiin 

tutkimukseen neljän päiväkodin kautta, sillä näin tutkimuksen kohderyhmä oli 

helpoin tavoittaa. Virallisen tutkimusluvan anomisen jälkeen kartoitettiin 

päiväkotien halukkuus osallistua tutkimukseen ja antaa mahdollisuus rekrytoida 

perheitä tutkimukseen heidän kauttaan. Tämän jälkeen kohdejoukkoon kuuluville 

lapsille jaettiin tiedote, jossa oli tietoa tutkimuksesta ja tutkimukseen rekrytoinnista. 

Päiväkodeissa järjestetyissä rekrytointitilaisuuksissa selvitettiin perheiden 

innokkuus osallistua tutkimukseen sekä kerrottiin tarkemmin tutkimuksen 

tarkoituksesta ja käytännön toteutuksesta. Tutkimukseen osallistuneilla perheillä 

oli vapaus valita, missä määrin osallistuvat tutkimukseen, kuka tai ketkä perheestä 

osallistuvat sekä milloin ja millä menetelmillä aineistoa perheestä kerättäisiin. 

Mahdollisina aineistonkeruuvaihtoehtoina olivat muun muassa haastattelu, 

kännykkäpäiväkirja, havainnointi sekä lasten osalta erilaiset osallistavat 

menetelmät kuten valokuvaus, Tarinataikurituokio-menetelmä, piirtäminen sekä 

erilaiset pelit. Aineistonkeruu toteutettiin perheiden kodeissa usealla eri 

vierailukerralla.  

Tässä tutkimuksessa aineistona käytettiin lasten ottamia valokuvia, lasten kanssa 

käytyjä keskusteluja, kotikierroksia, lasten piirustuksia sekä vanhempien 

haastatteluja. Tutkimuksen pääpaino oli alusta alkaen lasten ottamissa valokuvissa, 

joten tutkimukseni perheet valikoituivat sen mukaan, keiden osalta oli eniten 

valokuva-aineistoa. Tutkimukseeni valikoitui tämän perusteella seitsemän perhettä 

ja kustakin perheestä tutkimukseen osallistui 5–7-vuotias lapsi. Taulukossa 1 on 

kuvattu tutkimukseen osallistuneet perheet. Olen numeroinut lapset yhdestä 

seitsemään ja antanut heille peitenimet. Kunkin lapsen kohdalla on merkittynä 
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sulkuihin perheen alkuperäinen numero Pienten lasten arki ja myönteinen 

vanhemmuus –tutkimusprojektissa.  

  

TAULUKKO 1. Tutkittavat perheet. 

 
Tutkimukseen 
osallistuivat 

Muut perheenjäsenet 

Lapsi 1 ”Emma” 
(perhe 1) 

tyttö, 6 vuotta 
isä 
äiti 

isoveli 

Lapsi 2 ”Saku” 
(perhe 2) 

Poika, 6 vuotta  
isä 
äiti 

2 isosiskoa 

Lapsi 3 ”Joona” 
(perhe 3) 

Poika, 6 vuotta 
isä 
äiti 

isoveli 

Lapsi 4 ”Sara” 
(perhe 5) 

Tyttö, 7 vuotta 
isä 
äiti 

2 isoveljeä 

Lapsi 5 ”Elli” 
(perhe 6) 

Tyttö, 6 vuotta 
isä 
äiti 

isoveli 

Lapsi 6 ”Kaisla”   
(perhe 8) 

Tyttö, 6 vuotta  
isä 
äitipuoli 

pikkuveli 
tytön biologinen äiti 

Lapsi 7 ”Venla” 
(perhe 12) 

Tyttö, 5 vuotta 
isä 
äiti 

isosisko 

 

Taulukosta näkyy, että tutkimukseen osallistuneiden perheiden perhemuoto oli 

varsin homogeeninen, sillä seitsemästä perheestä kuusi oli perinteisiä ydinperheitä 

ja vain yksi oli uusperhe. Perhekoot ja tutkimuslapsen asema perhedynamiikassa 

vaihtelivat jonkin verran, mutta jokaisella tutkimuslapsella oli vähintään yksi 

sisarus. Yhdellä tutkimuslapsella oli pienempi sisarus, kun taas muut olivat 

perheen nuorimmaisia lapsia. 
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6.3    Aineistonkeruumenetelmät 

Tutkielmani on laadullinen tutkimus, ja laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on 

yleensä todellisen elämän kuvaaminen. Tähän sisältyy Hirsjärven, Remeksen ja 

Sajavaaran (2012, 161) mukaan ajatus todellisuuden moninaisuudesta ja siksi 

laadullisessa tutkimuksessa käytetäänkin yleensä varsin kokonaisvaltaista 

tiedonhankintaa. En itse osallistunut käyttämäni tutkimusaineiston keruuseen, 

vaan käytin tutkielmassani valmista aineistoa, eli ns. sekundaariaineistoa (Hirsjärvi 

ym. 2012, 186). Alkuperäisen tutkimusprojektin aineisto oli hyvin laaja ja sitä oli 

kerätty useilla eri menetelmillä. Alusta asti tarkoitukseni oli keskittyä erityisesti 

tutkimusprojektin tuottamaan valokuva-aineistoon, ja selvittää, mitä kuvat voivat 

kertoa lasten kuulumisen rakentumisesta. Huomasin kuitenkin nopeasti, että pelkät 

valokuvat eivät riitä, vaan tarvitsin niiden tueksi myös lasten kanssa käytyjä 

keskusteluja.  

Käyttämäni aineisto monipuolistui vähitellen, kun aineistoa läpi käydessäni 

huomasin niin lasten tekemien piirustusten, lasten johtamien kotikierrosten kuin 

myös vanhempien haastattelumateriaalin tuovan omalta osaltaan tietoa lasten 

kuulumisen rakentumisesta. Tutkimuksessani alkoi tällöin olla myös Mosaic 

approach -nimisen monimenetelmällisen lähestymistavan piirteitä. Mosaic 

approach on Alison Clarkin ja Peter Mossin kehittämä tutkimuksellinen 

lähestymistapa, jossa yhdistellään erilaisia visuaalisia ja sanallisia menetelmiä. 

Clarkin ja Mossin (2011, 15) mukaan lähestymistavan ideana on, että erilaiset 

menetelmät ovat ikään kuin mosaiikin paloja, jotka yhteen koottuna muodostavat 

ehyen kuvan tutkittavasta asiasta. Kyseinen lähestymistapa on kehitetty 

nimenomaan lasten päivittäisen elämän ja näkökulmien tutkimiseen, ja rikkaan 

aineistojen yhdistelmän tarkoituksena on muodostaa ”elävä kuva” lasten elämästä 

jossain tietyssä kontekstissa. Omassa tutkimuksessanikin jokainen aineiston osa toi 

esiin vähän eri asioita lasten kuulumisesta ja kyseiset asiat yhdistämällä oli 

mahdollista muodostaa parempi kokonaiskuva lasten kuulumisen rakentumisesta.  

Hirsjärvi ym. (2012, 164) tuovat esiin, että laadullisessa tutkimuksessa aineisto 

kerätään usein luonnollisissa, todellisissa tilanteissa suosien menetelmiä, joissa 
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tutkittavien näkökulmat ja ääni pääsevät hyvin esille. Tutkimuksessani käytetty 

aineisto kerättiin perheiden kotona, joissa vierailtiin kahdesta neljään kertaan. 

Nojasin siihen käsitykseen, että lapset voivat olla aivan yhtä hyviä tiedonlähteitä 

kuin aikuisetkin, kunhan käytetään lasten ymmärrykseen ja kykyihin sopivia 

menetelmiä (Einarsdóttir 2007, 199). Kuuluminen on tutkimusaiheena varsin 

abstrakti ja siksi sitä voi olla vaikea tutkia esimerkiksi suoraan lapsilta kysymällä. 

Koin, että lasten kohdalla lapsiystävällisiä ja luovia menetelmiä – valokuvaus, 

piirtäminen ja kotikierrokset – hyödyntämällä oli kuitenkin hyvä mahdollisuus 

tavoittaa lasten näkökulma kuulumisen rakentumiseen. Green ja Hill (2005, 8) 

tuovat esiin, että nimenomaan lasten kohdalla useiden menetelmien käyttäminen 

voi auttaa saamaan hyvin esiin lapsen näkökulman ja kokemusmaailman. Dockett 

ym. (2009, 286) huomauttavat, että useita menetelmiä käytettäessä on myös 

parempi mahdollisuus saada lapset aktiivisesti mukaan, sillä lapsilla on 

valinnanvaraa sen suhteen, millä tavalla osallistuvat. Myös tässä tutkimuksessa 

lapset olivat saaneet itse valita, millaisia menetelmiä haluavat käyttää ja missä 

määrin osallistuvat mihinkin. Tutkimuksessa käytetyt aineistot ja niiden 

tarkoitukset on esitelty tarkemmin taulukossa 2.  
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TAULUKKO 2. Tutkimuksessa käytetyt aineistot. 

Aineisto Tarkoitus 

 
Lasten valokuvat (yht. 245 kuvaa) 
 
– Emma 9 kpl 
– Saku 23 kpl 
– Joona 15 kpl 
– Sara 50 kpl 
– Elli 21 kpl 
– Kaisla 46 kpl 
– Venla 81 kpl 
 

 
Valokuvien avulla pyrittiin selvittämään, 
millaiset asiat ovat lapselle kotona tärkeitä, 
ts. millaisia kuulumisen elementtejä lasten 
ottamissa valokuvissa esiintyy. 

 
Kotikierrokset 
 
– 7 lasta   
 

 
Kotikierrosten ideana oli ollut kulkea 
kotona lapsen johtamana ja mm. ottaa 
kuvia lapselle tärkeistä asioista ja paikoista 
kodissa. Kotikierrosten tuottamaa 
valokuva- ja audio -materiaalia käytettiin 
erilaisten kuulumisen elementtien ja 
ilmentymien selvittämiseen.     
 

Keskustelut lasten kanssa 
 
– 7 lasta 

Lasten kanssa käytyjen keskustelujen 
kautta saatiin lisätietoa siitä, millaiset asiat 
ovat lapselle kotona ja perhearjessa tärkeitä. 
Keskustelut toimivat hyvänä tukiaineistona 
lasten valokuville ja auttoivat kuvien 
analysoinnissa.    

Piirrä päiväsi –menetelmä 
 
– 6 lasta  

Lasten tekemiä piirustuksia ja piirtämisen 
aikana käytyjä keskusteluja käytettiin sen 
selvittämiseen, miltä lapsen arki näyttää 
lapsen näkökulmasta; millaiset asiat 
näyttäytyvät lapsen arjessa tärkeinä.      

Vanhempien haastattelut 
 
– 14 vanhempaa 

 
Vanhempien teemahaastatteluiden avulla 
saatiin lisänäkökulmaa ja tietoa lapselle 
tärkeistä asioista arjessa, sekä niistä arjen 
perhe-elämän puitteista, joissa lapset 
päivittäin kuulumistaan rakensivat.  
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Lasten ottamat valokuvat. Tutkimukseni keskeisenä aineistona olivat lasten 

ottamat valokuvat heille tärkeistä asioista kotonaan. Valokuvien käyttö 

tutkimusaineistona on vielä varsin uusi asia, mutta Robinson ja Gillies (2012, 87) 

korostavat, että etenkin lapsia ja lasten maailmoja tutkittaessa tällainen niin sanottu 

luova ja epäsuora menetelmä voi toimia paremmin kuin esimerkiksi perinteiset 

aikuiskeskeiset menetelmät kuten haastattelu tai kysymyslomakkeet. Kuuluminen 

on myös tutkimusaiheena varsin abstrakti ja siksi sitä voisi olla aika hankala tutkia 

esimerkiksi suoraan lapsilta kysymällä. Fargas-Malet ym. (2010, 182) tuovat esiin, 

että valokuvat ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi saada selville relevanttia 

yksityiskohtaista tietoa ja rikkaita kuvauksia lasten elämästä, mikä on johtanut 

paljon syvempään ymmärrykseen, kuin mitä esimerkiksi pelkkä haastattelu voisi 

saada aikaan. Lasten ottamien valokuvien kautta aikuiset voivat saada 

mahdollisuuden nähdä mailman lapsen silmin ja sen, mikä on lapsille tärkeää.   

Dockett ym. (2009, 286.) korostavat, että valokuvien käyttö aineistonkeruussa 

mahdollistaa sen, että hyvin monenlaiset lapset voivat osallistua tutkimukseen, 

koska esimerkiksi lapsen rajalliset kielelliset kyvyt eivät ole esteenä osallistumiselle. 

Fargas-Maletin ym. (2010, 182) mukaan valokuvauksella on myös se etu, että se lisää 

lasten valtaa, sillä aineistokeruu on osittain heidän käsissään päättäessään mistä 

ottavat kuvia. Tällä on kuitenkin se kääntöpuoli, että kun lapselle annetaan vapaus 

hallita kameraansa, tarkoittaa se käytännössä sitä, että tutkijalla ei ole mitään 

kontrollia sen suhteen, millaisia kuvia lapset ottavat.  

Valokuvia voidaan käyttää tutkimuksessa useilla eri tavoilla, ja yksi usein käytetty 

ja hyväksi havaittu menetelmä on se, että lapset ottavat ensin kuvia, jonka jälkeen 

niistä keskustellaan lasten kanssa (ks. esim. Einarsdóttir 2007; Rasmussen 2004). 

Dockettin ym. (2009, 291) mukaan kuvista keskustelu ja lasten tulkinnat kuvista 

ovat tärkeitä, sillä valokuvat itsessään tarjoavat rajallisen määrän informaatiota. 

Tutkija katsoo kuvia omasta maailmastaan käsin, eikä voi välttämättä tietää, miksi 

lapsi on kuvannut jotain, ja miten kuvan sisältö näyttäytyy lapselle. Se voi olla jotain 

ihan muuta kuin mitä tutkija näkee. Myös oman aineistoni kannalta keskustelut 

lasten kanssa heidän ottamistaan kuvista olivat erittäin tärkeässä roolissa. Osa 
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aineistooni kuuluvista kuvista oli otettu tutkijan vieraillessa lasten luona. Tuolloin 

lasta ohjeistettiin niin, että tarkoitus on ottaa kuvia sellaisista asioista, jotka ovat 

lapselle tärkeitä. Lapselta kysyttiin yleensä ensin, haluaako hän itse kuvata, ja jos ei 

halunnut, niin tutkija otti kuvat lapset ehdottomista asioista. Useimmiten lapset 

olivat kiinnostuneita kuvaamaan itse, ja heille neuvottiin, kuinka tähän 

tarkoitukseen tuodun puhelimen kameraa käytetään. Kuvia otettaessa lapsen 

kanssa keskusteltiin kuvaamisen kohteena olleista asioista. Tutkija jätti vierailulta 

lähtiessään kyseisen puhelimen perheeseen, jolloin lapsella oli noin viikon ajan 

mahdollisuus ottaa kuvia jokapäiväisestä arjestaan ja tärkeistä asioista siinä. Tutkija 

palasi perheeseen myöhemmin, jolloin lapsen kanssa keskusteltiin hänen 

ottamistaan kuvista.   

Lasten kanssa käydyt keskustelut. Tässä tutkimuksessa lasten kanssa käytyjä 

keskusteluja käytettiin sekä itsenäisenä aineistona, että myös hyvin tärkeänä 

tukimateriaalina lasten ottamille valokuville. Lapsen kanssa keskusteltiin hänen 

ottamistaan valokuvista, jolloin saatiin lisätietoa siitä, mitä lapsen ottamat kuvat 

esittivät ja näin saatiin myös lapsen näkökulma kuvien tulkintaan. Lasten kanssa 

keskusteltiin myös muuten ja kysyttiin muun muassa heille tärkeistä asioista 

arjessa. Nämä keskustelut tapahtuivat usein jonkinlaisen toiminnan ohessa, kuten 

lapsen tavaroita katsellessa tai esimerkiksi pelejä pelatessa. Kyse ei ollut 

varsinaisesti haastatteluista, vaan vapaamuotoisemmasta keskustelusta tutkijan ja 

lapsen välillä, jossa tutkijalla saattoi kuitenkin olla jonkinlainen ajatus siitä, mihin 

suuntaan hän halusi keskustelua viedä. Keskustelut nauhoitettiin ja lapsille 

kerrottiin asiasta ennen nauhoituksen aloitusta.  

Kotikierrokset. Osa tutkimusaineistooni kuuluvista valokuvista oli otettu ns. 

kotikierrosten aikana, jolloin lasta pyydettiin kertomaan kodin paikoista, kuten 

mitä niissä tapahtuu ja mitä lapsi tykkää niissä tehdä. Tällaisten kierrosten ideana 

on se, että kuljetaan lapsen johtamana hänelle itselleen tutussa ympäristössä ja 

otetaan esimerkiksi valokuvia lapsen valitsemista kohteista. Clarkin ja Mossin 

(2011, 28–30) mukaan kyseinen menetelmä tarjoaa yhden vaihtoehdon lisää niihin 

tapoihin, jotka voivat auttaa selvittämään lapsen näkökulmaa asioihin. Lasten 
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johtamat kierrokset tarjoavat esimerkiksi mahdollisuuden tutkia lasten paikallista 

tietämystä omasta ympäristöstään. Clark ja Moss (2011, 28–30) huomauttavat, että 

toiminnan aikana lasten on usein helpompi puhua vapaasti näkemyksistään ja 

kokemuksistaan, ja tällaiset kierrokset mahdollistavat lapsijohtoisen keskustelun, 

joka on yleensä paljon eläväisempi kuin esimerkiksi jossain haastatteluhuoneessa 

käydyt keskustelut. Tällaisten kotikierrosten kohdalla voidaan hyvin osuvasti 

puhua myös kävelyhaastattelusta 'walking interview' (em. 30). Oman tutkimukseni 

kannalta lasten johtamat kotikierrokset olivat tärkeä osa aineistoa. Osa aineistona 

olevista valokuvista otettiin lasten tai tutkijan toimesta juuri kotikierroksilla ja 

kierrosten aikana lapset toivat esiin myös paljon arvokasta tietoa itselleen tärkeistä 

asioista kodissa sekä siitä millaisena koti ja siellä elettävä arki heidän silmissään 

näyttäytyi. Lapset johtivat kierrosta kulkien määrätietoisesti paikasta toiseen 

esitellen samalla asiantuntevasti kotinsa eri tiloja. Kotikierrokset ja niiden aikana 

käydyt keskustelut äänitettiin myöhempää analysointia varten.  

Piirrä päiväsi –menetelmä. Piirrä päiväsi –menetelmässä lasta ohjeistettiin 

piirtämään paperille neljä hetkeä päivästään: aamu, iltapäivä, ilta ja 

nukkumaanmenohetki. Menetelmän avulla selvitettiin sitä, miten lapsi kokee ja 

käsittää päivittäisen perhearkensa ja mitkä ovat arjessa tärkeitä ja keskeisiä asioita 

lapsen näkökulmasta. Piirtämisen aikana ja sen jälkeen tutkija ja lapsi keskustelivat 

piirustuksesta, ja keskustelut äänitettiin myöhempää analysointia varten. Lasten 

kertomukset ja tulkinnat voivat antaa paremman ja paikkansapitävämmän kuvan 

tutkittavasta asiasta, kuin mitä pelkät aikuisten tulkinnat (Einarsdóttir 2007, 201), 

joten siksi piirtämisen kohdalla oli tärkeää se, että lapsi itse kertoi piirustuksistaan 

sen sijaan, että tutkija olisi vain tehnyt niistä omat tulkintansa.  

Punchin (2002, 331) mukaan lasten piirustusten kautta voidaan saada arvokasta 

tietoa siitä, miten lapsi näkee maailman, ja piirustuksia onkin käytetty useissa 

tutkimuksissa pienten lasten käsitysten ja kokemusten esiin tuomiseen (ks. esim. 

Punch 2002; Einarsdóttir 2007). Einarsdóttir (2007, 201) tuo esiin, että piirtämisen 

menetelmällisiä vahvuuksia ovat muun muassa se, että se on useimmille lapsille 

tuttua toimintaa ja se tarjoaa lapselle mahdollisuuden non-verbaaliseen ilmaisuun 
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sekä aktiivisuuteen ja luovuuteen. Punch (2002, 331) esittää, että piirtäessään 

lapsella on myös mahdollisuus koko ajan muokata piirustustaan, mikä antaa 

hänelle enemmän valtaa itsensä ilmaisun tavassaan. Lapselta ei myöskään vaadita 

nopeita vastauksia, ja esimerkiksi omassa aineistossani osa lapsista käyttikin 

piirustuksensa tekoon paljon aikaa ja mietintää kuvaillessaan hyvin 

yksityiskohtaisesti omaa kotiaan ja oman päivänsä kulkua. Punch (2002, 331) 

huomauttaa, että piirustusten käyttäminen aineistonkeruussa edellyttää kuitenkin 

sitä, että lapsi osaa edes jossain määrin piirtää. Näin ollen kyseinen menetelmä ei 

sovellu käytettäväksi aivan pienten lasten kanssa. Isompien lasten kohdalla lapsia 

saattaa puolestaan rajoittaa heidän kokemansa piirustustaidon puute ja kriittisyys 

omia taitojaan kohtaan. Käyttämäni aineiston kohdalla lapselle sanottiinkin aina 

aluksi, että hänen ei tarvitse piirtää, jos se ei ole hänelle mieleistä tekemistä, ja 

lapselle tähdennettiin myös, että tehtävää tehdessä ei ole tärkeää se, kuinka hyvin 

osaa piirtää.  

Vanhempien haastattelut. Lasten tuottaman aineiston lisäksi käytin aineistona 

myös lasten vanhempien teemahaastatteluja. Tuomen ja Sarajärven (2009, 73–75) 

mukaan teemahaastattelussa edetään etukäteen muodostettujen teemojen varassa, 

jotka muodostuvat yleensä tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen eli 

tutkimusaihetta koskevan aikaisemman tiedon pohjalta. Vanhempien 

haastattelumateriaali oli kerätty Pienten lasten arki ja myönteinen vanhemmuus -

tutkimusprojektia varten, joten haastattelut rakentuivat sellaisten teemojen varaan, 

joiden tarkoituksena oli päästä lähelle perheiden jokapäiväistä arkea. 

Haastatteluiden teemoina olivat muun muassa perhesuhteet, arki ja rutiinit lapsen 

kanssa, aikuisen ja lapsen väliset tunnesuhteet sekä oma vanhemmuus ja lapsen 

kasvatus arjessa. Käytin vanhempien haastattelujen sisältöä omassa 

tutkimuksessani siltä osin kuin ne olivat oman tutkimusaiheeni kannalta 

tarkoituksenmukaisia. Pääosaan nousivat lapsen ja vanhemman väliset 

tunnesuhteet, perheenjäsenten yhdessä viettämä aika ja perheen rutiinit. Jokaisesta 

tutkimukseen osallistuneesta perheestä kumpikin vanhempi osallistui 

haastatteluun. Haastatteluita oli siis yhteensä seitsemältä äidiltä ja seitsemältä 

isältä. Haastattelut tehtiin tutkittavien omassa kodissa ja kutakin vanhempaa 
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haastateltiin yksin. Haastattelut kestivät keskimäärin noin 1,5 tuntia ja ne äänitettiin 

myöhempää analysointia varten. 

 

6.4    Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysin tarkoituksena on Eskolan ja 

Suorannan (2005, 137) mukaan aineiston selkeyttämisen kautta tuottaa uutta tietoa 

tutkittavasta asiasta. Analysoimalla pyritään tiivistämään aineisto kadottamatta 

silti sen sisältämää informaatiota. Tavoitteena on kasvattaa informaatioarvoa 

luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja mielekästä. Pyrin etsimään 

tutkimusongelmaani vastauksia sekä teoria- että aineistolähtöisen analyysin avulla. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 97–98) tuovat esiin, että teorialähtöinen analyysi on 

analyysitapa, joka nojaa johonkin tiettyyn teoriaan tai valmiiseen ajattelumalliin eli 

siinä tutkittava ilmiö määritellään jo jonkin olemassaolevan teorian mukaan. Täten 

analyysiä ohjaa valmis, aikaisemman tiedon pohjalta luotu viitekehys. Tuomen ja 

Sarajärven (2009, 95) mukaan aineistolähtöisessä analyysissä analyysiyksiköt 

puolestaan poimitaan suoraan aineistosta tutkimustarkoituksen ja 

tutkimuskysymysten mukaisesti. Keskeisenä ajatuksena on, että analyysiyksiköt 

eivät ole etukäteen määriteltyjä, vaan ne johdetaan suoraan kerätystä aineistosta. 

Aineiston analyysiäni ohjasi yhtäältä teoria kuulumisen eri ulottuvuuksista sekä 

aiempi tutkimustieto lasten kuulumisen rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä 

perheessä. Toisaalta olin kuitenkin myös avoin sille, mitä kaikkea aineistosta 

nousisi esiin ja millaisena lasten kuulumisen rakentuminen sen perusteella 

näyttäytyisi.    

 

6.4.1    Lasten aineiston analyysi 

Aloitin analysoinnin käymällä läpi lasten valokuva-aineiston ja katsomalla, 

millaisia kuulumisen elementtejä niihin mahdollisesti sisältyisi. Huomasin 

nopeasti, että lasten valokuvien kohteet muodostivat kolme keskeistä teemaa, jotka 
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olivat lasten omat tavarat ja esineet, lasten omat tilat ja paikat sekä lasten 

perhesuhteet. Näiden lisäksi kuvista pystyi muodostamaan myös neljännen 

ryhmän, joka koostui sellaisista kuvista, joita lapset olivat ottaneet kodin muista 

tiloista tai esineistä. Valokuvista nousi hyvin selvästi esiin kuulumisen 

relationaalinen ja materiaalinen ulottuvuus, sillä suurin osa kuvista käsitteli joko 

perheenjäseniä tai sitten lasten omia tavaroita ja paikkoja. Lasten kuvien sisällöt on 

esitelty tarkemmin taulukossa 3.  

Lasten ottamat valokuvat ja niiden analysointi ohjasivat myös muun aineiston 

analysointia. Valokuvien katselun jälkeen kävin läpi litteroidun materiaalin 

äänitallenteista, jotka koskivat lasten ja tutkijan välisiä keskusteluita. Nämä 

keskustelut oli käyty esimerkiksi lapsen huoneessa lapsen esitellessä tavaroitaan, 

lapsen piirtäessä tai lapsen johtaman kotikierroksen aikana. Etsin lasten puheista 

viittauksia niihin kuulumisen elementteihin, joita lasten ottamissa valokuvissa 

esiintyi eli lasten tavarat, paikat ja perhesuhteet. Kiinnitin huomioni ensin niihin 

kohtiin, joissa keskusteltiin lasten ottamien valokuvien sisällöistä, mutta huomasin, 

että lapset puhuivat paljon myös sellaisista tärkeistä tavaroistaan sekä paikoista, 

joista eivät olleet ottaneet kuvia. Omien tavaroiden lisäksi lapset olivat ottaneet 

kuvia perheenjäsenistään, ja perhesuhteet olivat myös usein toistuva aihe lasten 

puhuessa arjestaan ja yhteisestä ajanvietosta muiden perheenjäsenten kanssa.  

Tämän jälkeen kävin lasten aineistoa uudelleen läpi etsien sieltä muita mahdollisia 

kuulumisen elementtejä. Etenkin lasten piirustusten, mutta myös kotikierrosten 

kautta tuli esiin lasten arkea ja siinä lasten kannalta tärkeitä asioita. Samalla nämä 

aineistot toivat esiin myös kuulumisen kulttuurisen ulottuvuuden lasten 

päivittäisessä perhearjessa. Tätä kuulumisen kulttuurista ulottuvuutta ilmensivät 

aineistossa erityisesti erilaiset rutiinit ja säännöt, jotka olivat osa lasten ja heidän 

perheidensä päivittäistä arkea. Aineistossa korostui etenkin jokapäiväisten ja 

tuttujen rutiinien tärkeys lapselle, ja miten osaltaan juuri näiden rutiinien sekä 

lasten omaksumien perheen sääntöjen vuoksi lasten oli hyvin helppo toimia 

päivittäisessä arjessaan ja kokea ns. olemisen helppoutta siinä. Lasten aineiston 

analyysiäni ohjasi se olettamus, että lapset ottivat kuvia ja puhuivat heille tärkeistä 
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asioista ja juuri niistä asioista, jotka kokevat elämässään ja perhearjessaan 

olennaisiksi.   

 

TAULUKKO 3. Kuulumisen elementit lasten valokuvissa.  

 
LASTEN TAVARAT 
JA ESINEET 

LASTEN TILAT 
JA PAIKAT 

PERHE-
SUHTEET 

KODIN MUUT 
PAIKAT JA 
ESINEMAAILMA 

Lapsi 1  
 

- kaksi askartelukirjaa 
- pehmoleluja 
- itse tehty pahviauto 
- naamari 
- pehmokäärme 
- väritetty kuva 

- oma huone   

Lapsi 2  
 

- Legopaloasema 
- Legorakennelmia 
- lelutraktori  

 - äiti 
- TV olohuoneen 
seinällä 

Lapsi 3  
 

- Legopaloasema 
- Legopoliisiasema 
- Legoformulat 
- Legolentokone  
- pehmokoira 
- karttapallo 

- maja 
- kellari 

- äiti  

Lapsi 4  

- kirjahylly, jossa 
nukkekoti ja omia kirjoja 
- kehyksissä oleva 
valokuva omista 
ristiäisistä 
- leluhahmo 
- lasten raamattu 
- cd-soitin, Suomipop-
levy 
- Angry Birds-pehmo 
- liikennekirja 
- pyramidi 

- leikkimökki 
- oma leikkipaikka 
pihalla 

- isoveli 

- takapiha, jossa 
trampoliini 
- kotitalo 
- pihan kukkia 
- ruusu keittiön 
pöydällä 

Lapsi 5  

- Nasupehmo, jolla 
samanlaiset vaatteet kuin 
tytöllä 
- oman huoneen seinälle 
askarreltu kalenteri 
- leikkikauppa 

- oma huone, oma 
työpöytä tavaroineen 

- koira  

Lapsi 6  
- päiväkodin ryhmäkuva 
- oman huoneen lamppu 
- Nalle-unilelu 

- piilopaikka 
parvisängyn 
alla/takana 

- pikkuveli 
- äitipuoli 
- isä 

- paljon kuvia eri 
puolelta kotia 

 

Lapsi 7  
- leluja hyllykössä 
- lintuaskartelu 
- pehmolelutiikeri  

- leikkimökki 
- äiti 
- isä 
- isosisko 

- vanhempien 
makuuhuone 
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6.4.2    Vanhempien haastatteluiden analyysi  

Lasten tuottaman aineiston analyysin pohjalta lähdin analysoimaan vanhempien 

haastattelumateriaalia etsien sieltä tukea lasten aineistosta tekemilleni havainnoille 

ja tulkinnoille. Minua kiinnosti myös, voisivatko vanhempien haastattelut tuoda 

jotain lisätietoa esimerkiksi siitä, millaiset asiat ovat lapsille arjessa tärkeitä.  

Tutustuin vanhempien litteroituun haastattelu-materiaaliin lukemalla sitä läpi, ja 

huomasin, että siinä ei ollut juurikaan mainintoja lasten tavaroista tai lasten omista 

paikoista, vaikka lasten aineistossa niiden rooli olikin ensisijainen. Koska 

vanhempien haastatteluiden teemat koskivat lähinnä perhesuhteita, kasvatusta ja 

arjen rutiineja, keskityinkin haastatteluiden osalta sitten niihin. Minua kiinnosti 

vanhempien haastatteluissa etenkin se, millaisina lasten perhesuhteet ja 

perheenjäsenten yhdessä viettämä aika ja niiden merkitykset näyttäytyivät sekä se, 

mitä vanhemmat kertoivat perhearjen rutiineista ja säännöistä ja niiden 

merkityksistä lapsilleen.  

Käytin vanhempien haastatteluiden analysointiin teemoittelua, jota voidaankin 

Eskolan ja Suorannan (2005, 176) mukaan pitää luontevana analyysitapana 

teemahaastatteluaineistolle. Teemoittelussa aineistosta tuodaan esiin 

tutkimusongelmien mukaisia teemoja. Koska haastattelut olivat teemahaastatteluja, 

huomasin, että osa kysymyksistä ja niiden vastauksista sopivat sellaisenaan 

suoraan myös omaan tutkimukseeni. Vanhempien haastattelumateriaali tarjosi 

paljon tietoa varsinkin lasten perhesuhteista ja näihin suhteisiin sisältyvistä 

tärkeistä asioista lapselle. Sen seurauksena muodostin aineistosta lasten 

perhesuhteiden osalta kolme teemaa asioista, joissa näkyy lasten perhesuhteiden 

tärkeys lapselle, ja joiden voidaan aiemman tutkimustiedon valossa ajatella olevan 

merkityksellisiä myös lapsen kuulumisen rakentumisen kannalta.  Nämä teemat 

olivat rakkauden ja hellyyden osoitukset, perheenjäsenten yhdessäolo sekä lapsen 

arvostaminen, huomaaminen ja kuuleminen.   

Aineistoni mosaiikkimaisesta luonteesta johtuen aineiston systeemaattinen 

analysointi olisi ollut haastavaa ja sen sijaan pyrinkin tunnistamaan ja poimimaan 

jokaisesta aineiston osasta sellaisia asioita, jotka näyttäytyivät lapsille arjessa 
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tärkeinä ja joiden voidaan ajatella aiemman tutkimustiedon perusteella vaikuttavan 

lasten kuulumisen rakentumiseen. Sekä lasten että vanhempien aineistojen 

perusteella muodostin lopulta neljä kuulumisen elementtiä, jotka ovat lasten 

esinesuhteet, lasten paikkasuhteet, lasten perhesuhteet sekä perhearjen tutut 

rutiinit ja säännöt.   

 

6.5    Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksen tekoon liittyy aina eettisiä kysymyksiä ja metodologisia haasteita, 

mutta lasten kohdalla eettinen näkökulma on vielä erityisen korostunut. Vaikka 

lasten on todettu olevan kompetentteja tutkimukseen osallistujia ja heidän 

näkökulmansa on tärkeä, niin lasten tutkimiseen liittyy kuitenkin monia 

erityiskysymyksiä ja eettisiä seikkoja, jotka tulee ottaa aina tutkimuksen teossa 

huomioon.   

Yksi näistä erityiskysymyksistä koskee virallisen suostumuksen saamista. 

Einarsdóttirin (2007, 204) mukaan virallinen suostumus tarkoittaa sitä, että 

osallistujat tulevat mukaan tutkimukseen vapaaehtoisesti, ymmärtäen tutkimuksen 

luonteen ja osallistumisen mahdolliset seuraukset. Kun lapsia pyydetään antamaan 

virallinen suostumus, heidän kanssaan tulee käydä perusteellisesti läpi 

tutkimuksen osallistumiseen liittyvät asiat (em. 204). Toisin sanoen tutkimuksesta 

täytyy kertoa lapsille niin, että heidän suostumuksensa perustuu sellaiseen tietoon, 

jonka he voivat ymmärtää. Einarsdóttirin (2007, 204) mukaan on tärkeää, että lapset 

ymmärtävät tutkimuksen tarkoituksen, mitä heiltä odotetaan, osallistumisen 

mahdolliset seuraukset sekä sen, kuinka tuloksia tullaan käyttämään. Lapsille tulee 

tehdä selväksi, että osallistuminen on vapaaehtoista ja että he voivat vetäytyä 

tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. Tarvittaessa heidän suostumuksensa 

voidaan tarkistaa useaan otteeseen tutkimuksen edetessä. Dockett ym. (2009, 288) 

tähdentävät, että on tärkeää, että lapsen suostumus on aito, eikä esimerkiksi 

seurausta vanhemman taivuttelusta. Omassa tutkimuksessani lapsille selitettiin 

aina tutkimuksen aluksi, mistä kyseisessä tutkimuksessa on kyse ja miksi tutkija on 
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kiinnostunut kyseisen lapsen elämästä. Lapsilta kysyttiin suostumus aina 

tutkimustilanteen aluksi ja heille painotettiin, että tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista eikä heidän tarvitse tehdä mitään sellaista, mitä he eivät halua tehdä.  

Lewis (2002, 111) esittää, että lasten kanssa tehdyt tutkimukset eroavat muista myös 

siinä, että niihin liittyy erilaisia portinvartijoita, jotka päättävät, saako lapsi 

osallistua tutkimukseen. Nämä ovat usein esimerkiksi lapsen vanhempia, opettajia 

tai päiväkodin työntekijöitä. Einarsdóttir (2007, 205) muistuttaa, että vaikka 

virallinen suostumus olisi jo saatu portinvartijalta, niin on kuitenkin hyvin tärkeää 

korostaa lapsen oman suostumuksen tärkeyttä. Joskus voi olla niin, että esimerkiksi 

vanhempi antaa luvan, mutta lapsi itse ei halua osallistua. Myös tässä 

tutkimuksessa lupa lasten osallistumiseen kysyttiin ensin vanhemmilta, jonka 

jälkeen lapsi sai itse kertoa halukkuutensa osallistua tutkimukseen.  

Einarsdóttir (2007, 205) tuo esiin, että lapsitutkimuksessa on aina läsnä tutkijan ja 

tutkittavan välinen epätasa-arvo, joka tulee esiin muun muassa iän, aseman, 

kokemuksen ja kykyjen kautta. Tätä epätasa-arvoa on mahdollista minimoida 

esimerkiksi käyttämällä erilaisia lapsiystävällisiä menetelmiä ja tekniikoita, jotka 

vahvistavat lapset kompetenssia ja kiinnostuksia (ks. esim. Einarsdóttir 2007, 204). 

Myös oman tutkimukseni aineisto kerättiin sellaisia menetelmiä käyttäen, joiden 

voidaan ajatella poistavan lapsen ja tutkijan välistä epätasa-arvoa. Tutkimuksessani 

käytetyt menetelmät noudattivat lapsilähtöisyyttä ja lapset saivat mahdollisuuden 

ilmaista itseään heille luontevalla tavalla heidän omat mielenkiintonsa huomioiden.  

Tutkimuksen teossa luottamuksellisuuden ja anonymiteetin varjeleminen on yksi 

keskeisimpiä eettisiä seikkoja. Einarsdóttirin (2007, 206) mukaan tutkijan tulee 

varmistaa, että tutkimuksen osallistujia ei voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä 

raporteista, ja lasten kohdalla tämä on aivan erityisen tärkeää. Tästä johtuen omassa 

tutkimuksessanikaan ei puhuta tutkimukseen osallistuneista lapsista tai heidän 

vanhemmistaan heidän omilla nimillään. Tunnistettavuuden välttämiseksi myös 

esimerkiksi lasten unilelujen nimet on muutettu. Tutkimukseni keskeisenä 

aineistona ovat lasten ottamat valokuvat, ja valokuvien esittämiseen liittyykin 

erityisiä tunnistamisen riskejä. Siksi minun tuli harkita tarkkaan, millaisia 
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valokuvia voisin tutkimuksessani julkaista, jotta niiden perusteella ei voisi 

tunnistaa ketään yksittäistä lasta tai perhettä.  

Myös siihen liittyy kysymyksiä, miten aikuiset tulkitsevat lasten tuottamaa 

aineistoa, ja kuinka hyvin aikuisten tulkinnat edustavat lasten perspektiivejä. 

Lasten näkökulman saavuttamisen todennäköisyyttä voidaan kuitenkin lisätä sillä, 

että otetaan lapset aktiivisesti mukaan luomansa aineiston analyysiin ja tulkintaan 

(ks. esim. Dockett ym. 2009). Dockettin ym. (2009, 291) mukaan esimerkiksi lasten 

ottamista valokuvista keskustelu voi olla aineiston analysoinnin kannalta hyvin 

tärkeää, sillä tutkija ei voi välttämättä tietää, miksi lapsi on kuvannut jotain, ja mitä 

kuvassa oleva asia lapselle merkitsee. Ilman lasten selostuksia tutkijan ymmärrys ja 

tulkinnat voivat olla hyvin erilaisia, eivätkä välttämättä vastaa täysin lasten 

näkökulmaa. Tiedostin itsekin tämän ja siksi halusin myös omassa tutkimuksessani 

käyttää valokuvien analysoinnin ja tulkinnan apuna lasten kanssa käytyjä 

keskusteluja. Näiden keskustelujen myötä sain paljon tietoa siitä, mitä lasten 

ottamissa kuvissa oli ja millaisia merkityksiä kuvatuilla asioilla lapsille oli. Näin 

ollen sain ikään kuin kuulla tarinan kuvan takaa. 
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7    KUULUMISEN RAKENNUSPALIKAT LASTEN 

PERHEARJESSA 

 

Lasten ja vanhempien tuottaman mosaiikkimaisen aineiston perusteella nousi esiin 

neljä sellaista osittain toisiinsakin limittyvää elementtiä, joiden avulla lasten 

voidaan nähdä rakentavan kuulumistaan perhearjessaan. Nämä elementit ovat 

lasten esinesuhteet, lasten paikkasuhteet, lasten perhesuhteet sekä perhearjen tutut rutiinit 

ja säännöt (kuvio 1). Näistä lasten perhesuhteet sijoittuvat kuulumisen 

relationaaliselle ulottuvuudelle, perhearjen tutut rutiinit ja säännöt kuulumisen 

kulttuuriselle ulottuvuudelle ja lasten esine- ja paikkasuhteet kuulumisen 

materiaaliselle ulottuvuudelle.   

 

 

KUVIO 1. Lasten kuulumisen rakentumisen elementit perhearjessa.   
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7.1    Lasten esinesuhteet  

Kaikkein keskeisin kuulumisen elementti lasten tuottamassa aineistossa olivat 

lasten esinesuhteet. Esimerkiksi selkeästi suurin osa lasten ottamista valokuvista oli 

otettu heidän omista leluistaan ja muista tavaroistaan, ja jokaiselle lapselle olikin 

muodostunut oma tärkeiden esineiden ja tavaroiden joukko. Aineiston perusteella 

varsinkin lelut olivat lapsille erityisen tärkeitä tavaroita, ja lapset puhuivat niistä 

paljon ja esittelivät niitä innoissaan.  

Emmalla oli omien sanojensa mukaan paljon tärkeitä tavaroita, joista hän oli 

asetellut sängylleen kuvaa varten muun muassa yhden ZhuZhu Pets-hamsterinsa 

sekä lempiunilelunsa oravan ja Nalle Puhin.   

 

E: Mulla on aika paljon tärkeitä...ja sitte täällä mun sängyn alla on laatikoita. 

T: Aha. 

E: Nii sielläki on mulle tärkeitä asioita. Niinku esimerkiks täällä.  

T: Joo. 

E: Nää on mulle tärkeitä. 

T: Oi mitä ihania siellä on. Onko ne niitä, mitä ne on niitä hamstereita? 

E: ZhuZhu petseja. Ja sitte meillä on kaikkia tämmösiä putkiloita ja sitte niihin laitetaan 
tämmöset päällykset. Ja sitte näillä on kaikkia tämmösiä kampaamoja…ja sitte näillä on 
kaikki lentokentät ja venepaikat. Ja ne voi seilata veneillä ja sitte niillä voi olla esimerkiks 
autoja. 

 

Yksi Emman lempipuuhista oli askartelu, ja hänen tärkeiden tavaroiden joukkoonsa 

kuuluikin esimerkiksi hänen itse askartelemansa pahvinen auto sekä askartelukirja, 

joka oli myös hänen lempikirjansa. Siinä oli useita erilaisia askartelu- ja 

leivontaohjeita, joiden avulla hän oli tehnyt yhdessä äidin kanssa monenlaisia 

askarteluja ja leipomuksia.  

  

 



52 
 

T: Mikäs on kaikkein kivin kirja? 

E: Mä tykkään silleen askartelusta, nii mä joskus katon tätä illalla. Tässä voi keksiä kaikkea 
tämmösiä kynäkuppeja. Ja niistä voi tehä tämmösen koristelinnan ja sitte voi tehä tämmösen 
jutun. Et niinku sitä voi vetää, et se menee tonne linnan sisälle ja ulos ja sisälle. Nii täällä 
lopussa on niinku semmosia kaikkia et leivistä voi tehä sellasia torttuja.  

T: Voi ku ihania juttuja. Ootsä tehny tollasia leipomisjuttuja? 

E: Me ollaan tehty itse asiassa. Täällä on semmosia kruunuja ja semmosia kukkia. Me ollaan 
tehty niitä. Niinku tämmönen, me ollaan tehty tämmösia sydänjuttuja.  

T: Kenen kanssa sä oot tehny? 

E: Äitin kanssa. Ja sitten nii tässä on tämmösiä kukkia nii mä tein äitin kanssa tämmösiä.   

 

                                   (Emman tärkeät tavarat) 

 

Ellin tärkein tavara oli iso Nasu-pehmo, ja hän olikin halunnut itsestään monta 

kuvaa Nasun kanssa. Hän oli saanut Nasun lainaan sukulaistytöltään, joka ei sitä 

enää tarvinnut. Nasusta oli tullut Ellille hyvin lyhyessä ajassa tärkeä oma 

leikkikaveri, ja heillä oli kuvissa jopa samanlaiset paidat.   

 

T: Tän Nasun kanssa leikit. Onko se Nasu ollu sulla jo kauan lainassa?  

E: No mä sain sen lauantaina. 
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T: Nii se on aika uus juttu. Joo teillä on samanlaiset paidatkin.  

E: Joo meillä on vielä toisetkin samanlaiset paidat.  

T: Ahaa. No mitäs te ootte Nasun kanssa leikkiny täällä.  

E: Me ollaan leikitty esimerkiks, et on joku aarrekirja ja sit me etitään täältä mun huoneesta 
sitä aarretta.  

T: Ahaa. No oottekste löytäny sitä aarretta? 

E: Ollaan.  

T: Ahaa! Kumpi löysi, sinä vai Nasu? 

E: No oikeastaan Nasu löysi sen, sit se pyys mut sinne ni me löydettiin, mä voin näyttää 
sen aarteen.  

 

Nasun tärkeys leikkikaverina tuli esiin myös Ellin piirtäessä ja kertoessa arjestaan:  

 

T: Mitä sä teit, kun sä tulit eskarista eilen? 

E: No, mää leikin tällä Nasulla ja sitten me katottiin Nasun kanssa yhä semmosta 
kirjaa…mä sain sen kirjan mun kaverilta.  

--- 

T: Tapahtuks sitten illalla vielä muuta? 

E: Hmm, no tota…no niinii…sit me oltiin Nasun kanssa…no tehtiin maja. 

T: Ahas, mihin te teille majan? 

E: Mun huoneeseen.  

T: Nii sä aina Nasun kanssa keksit jotain kivaa. Onks se Nasu joka keksii niitä kivoja juttuja?  

E: Joo. 

 

Tutkimuksen pojille varsinkin Legot tuntuivat olevan tärkeimpien tavaroiden 

joukossa ja niillä rakentelu oli heille hyvin mieleistä puuhaa. Esimerkiksi Saku oli 

ottanut kuvan Legopaloasemastaan sekä muista Legoistaan ja kertoi rakentelevansa 

niillä myös yhdessä äidin tai isän kanssa. 
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T: Ootsää ne ihan yksin rakentanu? 

S: Äiti on kyllä auttanu ton tekemisessä kylläkin näitten kahen ison…ja mää oon tehny ite, 

ihan ite nuo pikkuset.  

T: Aika taitava oot rakentaan. Oliks vaikeeta? 

S: Joo, vähä. 

T: Ootko isän kanssa rakentanu niitä? 

S: Joo. Tän mä ainakin rakensin isän kaa.  

--- 

T: Nää on sun tärkeimpiä leluja, niinkö? 

S: Joo. 

T: Leikitsä niillä joka päivä? 

S: Joo. 

 

                        (Sakun paloas.) 
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                           (Sakun Legoja) 

 

Joona: 

T: Onks sulla jotain semmosia tärkeitä juttuja? 

J: Minä otan (kuvan) tästä minun poliisiasemasta. 

T: No se on kyllä aika hieno, siitä vois ottaaki. Onko se sun oma vai onks se teidän 
yhteinen veljen kanssa? 

J: Tää on mun oma, veljen on toi paloasema.  

T: Tykkäätsä rakennella Legoilla?  

J: Tykkään.  

   

                        (Joonan poliisias.) 
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Saku esitteli innoissaan myös pikkuautojaan ja kertoi leikkivänsä niillä paljon. Hän 

kertoi myös autoista, jotka hän oli saanut isältään ulkomaan tuliaisina.     

 

S: Tämmönen, tää on tosi uus ja kiiltävä.  

T: Mistäs sä sait sen? 

S: No kaupasta oon saanu.  

T: Aha.  

S: Tämmösen pikkusen, sillä on aika pikkuset renkaat, mut toisella on isom… 

T: Onks toi joku avaruusauto?  

S: Se on tommonen kilpa-auto. Aika pienet renkaat, mutta se kulkee silti hyvin.  

T: No niinpä menee.  

S: Toinen on pieni ja toinen on iso.  

T: Leikitsä niillä autoilla joka päivä jollain noista? 

S: Emmä ihan joka päivä. Kyllä mä joskus leikin aina.  

--- 

S: Sitte mulla on myös tämmöset. Isi on tuonu nää. Nää on kyllä tosi kiiltäviä. Tämmösiä.  

T: Onks se joku niinkun vanhanajan auto? 

S: Mulla on montakin semmosta. Yhet on…missä ne toiset on? En tiiä, mutta tässä on yks 

ainaki. Tämmönen. Nää on ollu samassa paketissa. Isi on tuonu nää ulkomaanmatkalta. 

Mulla on näitä monta.   

 

Joona puolestaan kertoi tutkijalle ylpeänä lelumoottoripyörästään, jonka oli ostanut 

itse omilla viikkorahoillaan. Se, että hän oli ostanut moottoripyörän omilla 

rahoillaan, tuntui eräällä tavalla korostavan sitä, että se oli hänen omansa.  
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T: Mites te sovitte sitte siitä moottoripyörästä? 

J: Minä otin oman lompakon mukaan, ja sitte isi sano, että isi otti ne tarpeelliset rahat ja 
anto mulle ja sitte mä annoin ne sille. 

T: Aha. Jäikse sua vähän niinku vaivaamaan että se oli niin ihana? 

J: Joo. 

T: Puhuiksä siitä sitte kotona, että eikö sitä mitenkään sais? Mitäs te siitä puhuitte? 

J: Että minä sanoin ja äiti ja iskä, että...pitää ostaa sitte omilla rahoilla. 

--- 

J: Tääl on tämmönen ukko, joka ohjaa sitä moottoripyörää, tältä saa kypärän irti ja sen saa 
takasi. 

T: Mikä tässä oli susta kaikkein hienointa, miks sun teki sitä niin kovasti mieli? 

J: Kun tässä oli ukko ja tästä kuuluu äänet.    

T: Ootsä nyt leikkiny sillä tosi paljo? 

J: Oon.  

 

Myös Saralla oli paljon tärkeitä tavaroita, joista hän kertoi esitellessään huonettaan. 

Hän oli ottanut kuvan muun muassa hyllystä, joka oli täynnä hänen kirjojaan ja 

muita tavaroitaan, sekä pöydällä olevasta valokuva-albumista, jossa oli hänen omia 

ristiäiskuviaan. 

 

T: Noo kerroksää tästä sun huoneesta nyt? 

S: Täällä on vaatteet ja tuolla vähän jotain leluja. Sitten täällä on pikkuhousut ja täällä on 
nää hameet ja mekot. Ja sit täällä on jotain pieniä tossuja ja Peppi Pitkätossu…Täs on yks 
vaatekaappi, missä on pukuja…tai mun yks sellanen tanssipuku. Sitten täällä on muita 
sellaisia pukuja.  

T: Mitäs muuta tärkeää sulla on täällä huoneessa?  

S: Tääl on esimerkiks nää Legot…ja tääl on nää Barbit…ponit. 
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                              (Saran kirjah.) 

 

Unileluja pidetään usein turvan ja lohdun antajina, ja ne tuntuivat olevan myös 

useimmilla lapsilla tärkeimpien tavaroiden joukossa. Esimerkiksi Joona kertoi 

unikaveristaan, joka oli Päkä-niminen lammaspehmolelu.  Hän lisäsi Päkän muun 

muassa illansuuta koskevaan piirustukseensa, jossa kuvaili hyvin tarkasti 

nukkumaanmenoon liittyviä rutiinejaan.   

 

J: Onkohan tähän jotain lisättävää...Kyllä, nyt minä tiedän. Unikaveri tuossa sängyn 
päällä.  

T: Mikäs sulla on unikaverina? 

J: Päkä, semmonen lammas.   

 

Emmallakin oli kaksi unilelua, jotka hän myös sisällytti tärkeitä tavaroita 

esittelevään valokuvaansa.   

 

T: Onpa sulla kiva sänky, Onks näistä joku sun lempiunilelu? 

E: Mulla on itse asiassa kaks. Ne on niinku…nää kaks. (esittelee nallea ja oravaa)  

T: Mahduksä niitten kanssa nukkumaan? 

E: Joo.  

T: Mitkä niitten nimet on, onks niillä? 
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E: Ei oo.  

T: Tää on ihana tämmönen nalle, mikäs tää on, onks tää orava? 

E: Joo.  

 

Myös Saralle ja Kaislalle unikaverit olivat tärkeitä ja rakkaita ja he kertoivat niistä 

esitellessään huoneitaan.  

 

Sara: 

T: Mikäs sun lempilelu on? 

S: Yleensäkin mä leikin illalla näillä mun unikavereilla. Nää on mun parhaita.  

 

Kaisla: 

T: Onks siul mitään unilelua mitä sie pidät…jotain unikaveria? Siellä näkyy joku. (nalle) 

K: Se on rakkain. 

  

                                               (Kaislan uninalle) 
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Omat tavarat olivat lapsille tärkeitä, ja siksi niitä pystyi helposti käyttämään 

välineenä myös sisarusten välisissä nahinoissa. Tämä tulee esiin seuraavassa 

esimerkissä, jossa Emma kertoo hänen ja veljensä välisistä riidoista.   

 

T: Mistä asioista teille tulee riitaa (veljen kanssa)? 

E: No aika monista. 

T: Tuleeks teille semmosesta riitaa, että toinen ottaa toisen tavaroita? 

E: No joskus veli tekee vaan sillai, et se vaan sekottaa sitä laatikkoa, ja mä luulen, että se 
ottaa sen. 

T: Se vähän niinku kiusaa sua.  

 

Aineisto osoitti, että jokaiselle lapselle oli muodostunut kodissa oma tärkeiden 

esineiden ja tavaroiden joukko, ja voidaankin sanoa, että lapset olivat luoneet 

tavaroihin omia merkityssuhteitaan. Lasten ottamien valokuvien ja keskusteluiden 

perusteella varsinkin lelut olivat lapsille hyvin tärkeitä tavaroita, ja koska lelut ja 

leikkiminen ovat keskeinen osa lasten maailmaa, on luonnollista, että tämä heijastui 

myös lasten kuviin ja puheisiin. Kaikilla tutkimuksen lapsilla oli paljon leluja, mutta 

jokaisella lapsella oli joitakin tiettyjä leluja, jotka olivat erityisen tärkeitä ja joilla he 

leikkivät paljon. Lelujen lisäksi lasten tärkeiden tavaroiden joukkoon näytti 

kuuluvan osalla lapsista myös esimerkiksi jotain heidän itsetekemäänsä sekä 

sellaisia henkilökohtaisia tavaroita, jotka liittyivät heidän omaan historiaansa, 

kuten esimerkiksi valokuvat. Monet lapsille tärkeistä tavaroista olivat myös 

sellaisia, jotka liittyivät jollakin tavalla heille tärkeisiin ihmisiin tai yhteiseen 

tekemiseen heidän kanssaan.  

Voidaan sanoa, että jokaisen lapsen tärkeiden tavaroiden joukko oli juuri hänen 

näköisensä ja siten yksilöllinen kokonaisuus koostuen muun muassa hänen 

elämänhistoriaansa, persoonaansa ja yksilöllisiin kiinnostuksen kohteisiin 

liittyvistä asioista (ks. taulukko 3). Auran ym. (1997, 61) mukaan, että esineet 

toimivat usein oman minuuden sekä omien kokemusten ja muistojen symboleina ja 

ne voivat myös edustaa jotain, johon yksilö kokee kuuluvansa. Esineet voivat toimia 
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eräänlaisena kiinnittymispintana, ja näin ollen lastenkin voidaan nähdä 

juurruttavan omaa olemistaan tässä maailmassa jo näiden ennen kouluikää 

muodostuneiden merkityksellisten esinesuhteiden kautta. Jack (2010, 758) on 

esittänyt, että paikkoihin kiinnittyminen syntyy yksilön ja ympäristön välisestä 

suhteesta, ja esimerkiksi pienten lasten kohdalla tähän kiinnittymiseen liittyvät 

usein etenkin heille tärkeät ja merkitykselliset lelut. Siten voidaan olettaa, että 

merkitykselliset esinesuhteet voivat vaikuttaa osaltaan myös siihen, miten lapset 

rakentavat kuulumista kotiinsa. Myös Aura ym. (1997, 127) ovat todenneet, että 

juuri omat tärkeät tavarat saavat usein kodin tuntumaan juuri siltä meidän omalta 

paikaltamme. Uskon, että tämä pitää paikkansa ihan yhtä hyvin lastenkin kohdalla, 

joten siksi lapsille merkityksellisten esinesuhteiden voidaan nähdä vaikuttavan 

myös lasten ja kodin väliseen suhteeseen.   

 

7.2    Lasten paikkasuhteet 

Kuulumisen materiaalinen ulottuvuus näkyi lasten aineistossa esinesuhteiden 

lisäksi myös lasten paikkasuhteiden kautta. Lähes jokainen lapsi oli esimerkiksi 

ottanut kuvia jostain itselleen tärkeästä paikasta kotona ja tällaiset paikat tulivat 

esiin myös lasten puheissa. Aineiston perusteella lapsille tärkeitä paikkoja tai tiloja 

kodissa olivat etenkin lapsen oma huone sekä erilaiset lasten omat leikki- tai 

piilopaikat.   

Oma huone osoittautui lapsille kaikkein tärkeimmäksi paikaksi kotona, ja oman 

huoneen tärkeys tuli monella tavalla esiin aineistossa. Esimerkiksi Saralle oma 

huone oli kodin tärkein paikka, ja oma huone merkitsi hänelle etenkin tärkeätä 

rauhoittumisen paikkaa, jossa sai olla halutessaan yksin rauhassa.  

 

T: Mikäs sulle on kaikkein tärkein paikka kotona? 

S: Oma huone. Parasta on se, että mää voin olla joskus rauhassa itsekseni. 

T: No nii, onko se sitten omassa huoneessa ku voi olla rauhassa? 
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S: Joo. Mää oon täällä huoneessa niiku yksin. Mää teen tehtävii ja illalla luen tässä näin 
rauhassa, joskus joku tulee ärsyttämään mua ja tuolta ovesta noin. Välillä veli tulee 
kiusaamaan ja avaa huoneen oven ja menee sitten piiloon.  

 

Ellin puheissa oma huone oli keskeinen paikka hänen leikeilleen – varsinkin Nasu-

pehmon kanssa. Hän oli jakanut huoneen aiemmin veljensä kanssa, joten nyt hän 

sai leikkiä omassa huoneessa aivan rauhassa.  

 

T: Onko sulla ollut kauan tämä huone? 

E: No ei kovin kauaa. Eka mä olin veljen kanssa samassa huoneessa, mut sit me tehtiin…tää 
oli ennen olohuone, sit mulle tehtiin sellanen oma huone. Eiku tää oli ennen semmonen 
missä oli tietokone.  

T: Nyt siinä on sulle oma hieno sänky. Mitäs sä tykkäät täällä sun huoneessa tehdä? 

E: Öö leikkiä Nasulla.  

 

                             (Ellin kirj.pöytä) 

 

Oman huoneen merkitys korostui varsinkin silloin, kun sen olemassaolo ei ollut 

ollut lapsille aivan itsestäänselvää. Esimerkiksi Emma oli saanut oman huoneen 

vasta muutama kuukausi aiemmin, kun aiemmin varastotilana toimineesta 

huoneesta oli tehty hänen huoneensa. Oma huone oli Emmalle kaikkein paras 

paikka kotona ja hän oli ollut todella kiitollinen, kun sai vihdoin oman huoneen, 
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jonka voi sulkea ovella. Aiemmin hänellä oli ollut oma alue aulatilassa, jossa ei ollut 

mahdollisuutta tähän. Nyt hänellä oli oma paikka, johon oli mahdollista sulkeutua 

rauhassa tekemään omia juttujaan. Emma halusi huoneestaan otettavan kuvan, jossa 

näkyi muun muassa hänen sänkynsä, kirjoituspöytänsä ja lokerikkohyllynsä, joka 

oli täynnä hänen tavaroitaan. Huone oli sisustettu hänelle mieluisaksi 

vaaleanpunaisen eri sävyin, ja kaikki hänen rakkaat tavaransa olivat löytäneet sieltä 

omat paikkansa.   

 

T: Olisko sulle vielä joku tärkeä paikka, missä sä tykkäät olla tai mitä sä tykkäät tehdä? 

E: No mun huone.  

T: Sun huone, se on sun lempparis, niinkö? 

E: Sitte mulla on kaikkia tämmösiä juttuja täällä. Me eilen ostettiin mulle tämmösii uusia 
jutskia ja sitte ostettiin kaikkia tämmösiä. 

T: Iha uusia? Sulla on kyllä siististi kaikki tavarat järjestyksessä. 

E: Tänne laitettiin esimerkiks…tänne laitettiin kaikki soittimet. Ja sitte täällä on sitte mun 
kaikki pussukat…täällä on sitte kaikki mun niinku semmoset nuket ja täällä on mun petsien 
isot tavarat ja sitte täällä on mun niinku nukkejen vaatteet, mut mää en oikein leiki nukeilla. 
Nii mää laitan niitä aina mun pehmoleluille.  

T: Sä taidat tykätä järjestelläkin kaikkia tavaroita? 

E: Joo. 

T: Sulla on kyllä ihana huone. 

E: Täällä on kaikenlaisia tällaisia tavaroita. 

 

Oma huone oli lapsen omaa reviiriä, mikä näkyi välillä myös esimerkiksi sisarusten 

välisissä riidoissa. Oma huone oli lapsen omaa aluetta, johon sisarukset eivät 

saaneet tulla, tai eivät ainakaan ilman lupaa.   

 

” Noitten isosiskojen kanssa se taistelu. Niillä on tullu nyt viimeaikoina tää et kukaan ei saa 
tulla, niinku tytöt ei sais tulla Sakun huoneeseen ja Saku ei saa tulla tyttöjen huoneeseen. ” 
Sakun äiti  
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Oman huoneen lisäksi lapsilla saattoi olla kotona myös muita sellaisia tärkeitä 

paikkoja, joissa he viettivät paljon aikaa tehden mieleisiä asioitaan. Esimerkiksi 

Joona kertoi viettävänsä paljon aikaa kellarissa, ja hän tahtoikin esitellä sen 

kotikierroksen aikana.  Kellarissa oli muun muassa voimistelurenkaat, jumppapallo 

ja X-Box-konsoli, jolla Joona kertoi pelaavansa usein. 

 

T: Onks sulla kotona jotain muita paikkoja, missä sä tykkäät olla (oman huoneen lisäksi)? 

J: Joo. Kellarissa. 

--- 

J: Sitten tässä on X-Box…tässä on jumppapallo…ja sit tässä on tämmöset renkaat, joissa 
voi roikkua. 

T: Pelaaksä täällä jalkapallooki? 

J: Mun oma palloni.  

  

Lapsilla oli kotona myös sellaisia tärkeitä omia paikkoja, jotka olivat omiaan 

erilaisiin leikkeihin, ja monella lapsella tällaista paikkaa edustivat esimerkiksi 

leikkimökki tai jokin sen tapainen rakennus tai maja. Leikkimökki tuntui olevan 

varsinkin tytöille mieluinen paikka, ja se oli myös sisustettu heidän näköisekseen 

kodikkaaksi tilaksi, jossa oli viihtyisää olla ja leikkiä joko yksin tai yhdessä 

sisarusten tai kavereiden kanssa.  

 

Sara: 

S: Tää on siivottu tää leikkimökki. 

T: Oo, onpa ihana. 

S: Ja tässä on tuollainen taulu. 

T: Leikitkö sä täällä? 

S: Joskus. 

T: Mitä sä leikit? 
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S: No yleensä jotai vaa. 

 

Venla: 

T: Mitäs te leikitte täällä leikkimökissä? 

V: Usein mää piirtelen, leikin mun kaverin kaa. 

 

                           (Venlan leikkim.) 

 

Sara oli ottanut pihakierroksella kuvan heidän takapihalla olevasta majasta, jossa 

oli puusta rakennettu leikkikeittiö. Isä oli alun perin aloittanut sen rakentamisen ja 

sitten Saran veli oli jatkanut siitä. Maja oli sellainen paikka, jossa Sara leikki muun 

muassa yhdessä veljensä kanssa.   

 

T: Kukas tän majan on rakentanut? 

V: Iskä aloitti, mut minä oon rakentanut noita kaiteita. (Saran veli) 

T: Okei. 

V: Tää on vähän keskeneräinen vielä. (Saran veli) 

T: Tääpä onkin hieno. 

S: Täällä on naruja ja kaikkee. 
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Erilaisten leikkipaikkojen lisäksi lapsilla oli myös niin sanottuja salaisia 

piilopaikkoja, joita he niin ikään saattoivat käyttää esimerkiksi leikkimiseen ja 

rauhassa olemiseen muulta perheeltä. Esimerkiksi Ellille tällainen salainen 

piilopaikka oli sauna, jossa hän muun muassa leikki yhdessä tärkeän Nasu-

pehmonsa kanssa. Kaisla puolestaan esitteli kotikierroksella oman salaisen 

piilopaikkansa, joka oli matalan parvisängyn alla.  

 

Elli:  

T: Onko sulla sellaisia salaisia paikkoja? 

E: Aa on, yksi sellainen paikka.  

T: Onks täällä sun salainen paikka? 

E: Täällä me yleensä Nasun kanssa ollaan. 

T: Saunassa, niinkö? 

E: Niin. 

T: Sielläkin leikitte? 

E: Nii.  

T: No se on aika salainen paikka. Ettiiks äiti sua sitten, et mihin se Elli ja Nasu on nyt oikeen 
menny? 

E: Joo.  

 

Kaisla: 

K: Nyt saat nähdä piilopaikkani! 

T: Oot sie usein siellä piilopaikassa? 

K: Oon. 

T: Mitä sie touhuut siellä yleensä? 

K: Kaikenlaista.  
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                                       (Kaislan piilopaikka)  

 

Monella lapsella tuntui tällaisia salaisia leikki- ja piilopaikkoja olevan, vaikka he 

eivät niistä sen tarkemmin puhuneet tai niitä esitelleet. Esimerkiksi Sara kertoi näin:  

 

T: Onks teillä täällä mitään sellaisia salaisia paikkoja, mihin aikuiset ei yleensä tuu? 

S: No joskus mulla on tuolla noin sellainen paikka mihin aikuiset ei saa mennä…tai sit tuolla 
jossain metsässä.  

 

Niin sanottujen lasten omien paikkojen lisäksi lapset olivat ottaneet paljon kuvia 

myös kodin muista tiloista, kuten olohuoneesta tai keittiöstä, sekä esimerkiksi 

pihalta. Lasten puheiden perusteella välittyi sellainen kuva, että nämäkin paikat 

olivat sellaisia, joissa lapset viettivät aikaa mielellään, ja usein erityisesti muiden 

perheenjäsenten kanssa. Esimerkiksi keittiö oli paikka, jossa syötiin yhdessä ja 

juteltiin, olohuoneessa vietettiin yhteisiä televisionkatseluhetkiä, sisarusten 

huoneissa leikittiin ja pelattiin ja vanhempien huoneessa pääsi vanhemman viereen 

nukkumaan.    
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Emma:  

T: Haluaksää täällä muualla näyttää jotaki, missä sä tykkäät olla? 

E: Mä tykkään olla niinku esimerkiks olohuoneessa.  

T: Onks toi tuoli aika kiva missä äiti istuu? 

E: Koska se on pehmeä.  

T: Ahaa, ja siinä voi vähän pyöriäkin. 

E: No nii voi. 

---     

E: Täällä yläkerrassa. Täällä ylläkerrassa on äitin ja iskän ja veljen huoneet, mä oon ainoo 
joka nukkuu alakerrassa. 

  

Kuten nähdään, jokaiselle lapselle oli muodostunut merkityksellisiä paikkasuhteita 

omassa kodissaan. Jokaisella lapsella oli kodissa tärkeitä omia paikkoja, joista oma 

huone oli yleensä tärkein. Oma huone oli lapsille omien rakkaiden tavaroiden 

paikka, mutta se paikantui lasten puheissa myös tärkeäksi omaksi tilaksi, jossa sai 

olla rauhassa, leikkiä ja tehdä mieleisiä asioitaan. Oma huone oli yleensä sisustettu 

lapselle mieluisaksi ja se olikin kunkin lapsen näköinen paikka koostuen kaikesta 

sellaisesta, mikä oli lapselle tärkeää. Myös muiden lasten omien paikkojen ja tilojen 

merkitys oli siinä, että ne olivat lapsen omaa aluetta, jossa hän sai rauhassa oleilla 

ja keskittyä esimerkiksi leikkeihinsä joko yksin tai muiden kanssa. Nämä tilat olivat 

leikin paikkoja ja siten myös lasten paikkoja.   

Yksi määritelmä kuulumiselle on se, että sitä voidaan kuvailla olemisen 

helppoudeksi siinä ympäristössä, jossa ihminen viettää aikaa (Miller 2003, 220). 

Tällaisen olemisen helppouden voi ajatella syntyvän, kun jokin paikka ja ympäristö 

on tullut ihmiselle niin tutuksi, että hänen ei tarvitse juurikaan ajatella omaa 

olemistaan ja toimimistaan siellä. Tutkimuksen lapset toivat esiin kodin 

tuntemustaan ja olemisen helppouttaan esimerkiksi kotikierroksilla, joiden aikana 

he esittelivät kotiaan ja kertoivat, mitä missäkin huoneessa oli ja mitä niissä yleensä 

tehdään. Voidaan ajatella, että merkitykselliset paikkasuhteet, johon sisältyivät 

lapsen oma huone ja muut lasten omat tilat sekä myös perheenjäsenten 
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yhdessäoloon liittyvät tilat, vaikuttavat lasten kuulumisen rakentumiseen sekä 

olemisen helppouteen omassa kodissa. Jack (2010, 758) näkee paikkoihin 

kiinnittymisen kumpuavan keskeisesti yksilön ja ympäristön välisestä suhteesta, ja 

hänen mukaansa esimerkiksi pienillä lapsilla kiintymys kohdistuu tärkeiden lelujen 

ohella erityisesti omaan huoneeseen tai muihin emotionaalista turvaa tarjoaviin 

paikkoihin. Siksi varsinkin oman huoneen ja muiden omien tilojen voidaankin 

olettaa edesauttavan lasten kuulumisen rakentumista kotiin ja vahvistavan lapsen 

ja kodin välistä sidettä. Omilla tiloillaan lapset myös ikään kuin ottavat kotia 

haltuunsa siinä missä aikuisetkin – onhan se yhtä lailla heidänkin kotinsa.    

 

7.3    Lasten perhesuhteet 

Aineistosta nousi vahvasti esiin myös kuulumisen relationaalinen ulottuvuus, sillä 

yhtenä keskeisenä kuulumisen elementtinä läpi aineiston näkyivät lasten 

perhesuhteet. Yhtä lasta lukuun ottamatta kaikki tutkimuksen lapset olivat ottaneet 

kuvia perheenjäsenistään tai lemmikistään (ks. taulukko 3), ja myös lasten puheissa 

vilahteli toistuvasti mainintoja perheenjäsenistä ja esimerkiksi yhteisistä 

tekemisistä heidän kanssaan. 

 

Emma: 

T: Haluisiksä piirtää sun perheen kuvan vai sit jonku sulle täällä kotona tärkeen esineen tai 
paikan tai asian? 

E: Vaikka perheen.  

T: Kenes kuva se on? 

E: Äitin.  

V: Aika ilosen näkönen. 

T: Tuleeks siitä isä? 

E: Joo. 

V: Molemmat aika ilosen näkösiä.  
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E: (veljen nimi). 

--- 

E: Tälle paperille ei enää mahu, ainakaan mua.  

T: Piirräksää eri paperille. Jatketaan sitä paperia, haluuksää tehä niin? 

E: Joo.  

T: Tää on ihan sun äidin näkönen ja tää isän näkönen ja mä sitä sun veljeäkin sen verran, 
että tää on ihan sun veljen näkönen. 

T: Mikä sun lempiväri on? 

E: Sininen. 

T: Mä aattelin, että onks se oranssi, kun sä piirsit oranssin puseron. 

E: Mulla on yks oranssi paita, sen takia.  

T: Onks isälläki yks punanen paita, ja oliko äidilläki nyt tommonen, onks toi sininen vai 
turkoosi? 

E: Sininen, sitte iskällä on sellanen ruutupaita ja tässä pitäs olla semmonen siili, mut mä en 
osaa oikee piirtää sitä nii sen takia mää jätän sen piirtämättä. 

T: Onks ne menossa jonneki vai mitä ne tekee? 

E: Joo, ne on menossa kylään.  

T: Ahaa. Käytteks te usein kylässä? 

E: No ei me kauheen usein, mutta aattelin… 

T: Onks se semmosta kivaa? 

E: Joo. 

 

Edellä olevassa esimerkissä Emma halusi piirtää oman perheensä ja sisällytti 

piirustukseen luonnollisesti myös itsensä. Tämän voi tulkita niin, että hän kokee 

olevansa osa perhettään, siinä missä kaikki muutkin sen jäsenet ovat.    

 

7.3.1    Rakkaus ja läheisyys 

Lasten kuulumisen tunteen kannalta kodin tunneilmapiirillä on suuri merkitys, ja 

lämpimän tunneilmapiirin luomisessa etenkin rakkauden ja hellyyden osoituksilla 
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on hyvin keskeinen rooli. Tutkimuksessani tuli esiin niin lasten kuin 

vanhempienkin puheissa se, että vanhemmalta saatu huomio ja vanhemman 

läheisyys olivat lapselle tärkeää, ja lapset olivat tämän suhteen varsin aktiivisia 

halatessaan vanhempiaan tai hakeutuen esimerkiksi vanhempien lähelle ja 

kainaloon.  

 

” Emmahan halii, ja joka kerta kun mä jätän sen hoitoon, niin kyllähän me halataan siinä ja 
sama juttu illalla nukkumaan mennessä. ” Emman isä  

 

” ...poikiakin aika paljon sillain halaillaan tai niinku paijataan ja välillä ne tulee istuun jopa 
syliinki. Tai niinku eilen katottiin Putousta niin oltiin kaikki siinä niinku porukalla 
rinnakkain sohvalla. ” Joonan isä 

 

” No aika paljon lapset istuu sylissä ja sillein tykkää olla ja pyytää syliin, että katotaan 
telkkaria taikka luetaan taikka sitten jos nukkumaan mennään, niin haluaa tulla viereen ja 
sillein. ” Ellin isä  

 

Vanhemman lähellä olemisen tärkeys näkyi myös siinä, että monelle lapselle tuntui 

olevan tärkeää päästä aina välillä vanhempien viereen tai heidän huoneeseen 

nukkumaan. Se, että vanhemmat huomaavat ja ymmärtävät tämän tarpeen, voi olla 

omiaan vahvistamaan lapsen turvallisuudentunnetta sekä tunnetta siitä, että hän 

on tärkeä ja hänestä välitetään.  

 

Emma: 

T: Sit täällä on äidin ja isän huone, niinkö? 

E: Joo. 

T: Nukuksä koskaan niitten vieressä? 

E: No joskus kun mä oon kipee, niin äiti laittaa tähän patjan ja mä saan nukkuu tässä, 

itseasiassa kaks patjaa. 

T: Niin sit sillon sä nukut? 
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E: Nii siinä on kyllä ihana nukkuu.  

 

Elli: 

T: Nukuiksä koko yön omassa sängyssä? 

E: Joo mut äiti tuli sit viereen. 

T: Äiti tuli sun sänkyyn, niinkö, viereen? Pelottiko sua yöllä vai mitä tapahtu? 

E: Eiku mä aina yöllä pyydän äitin viereen. 

T: Herääksä yöllä ja sitte tulee sellanen olo, että pitää pyytää äiti viereen? 

E: Joo.  

 

Vanhemmat tuntuivat myös itse tiedostavan hyvin läheisyyden ja erilaisten arjen 

hellyydenosoitusten tärkeyden lapsille ja pitivät itse tärkeinä myös ihan 

spontaaneja ikään kuin ohimennen tapahtuvia hellyydenosoituksia.   

 

” Läheisyys on tärkeetä, lapsia pitää pitää sylissä ja syliin pitää aina päästä ja sänkyyn 
köllimään välillä. ” Venlan isä 

 

” Kyl se on silittely, halaaminen, ohimennenkin. Et jes, hyvä. ” Taikka iltapalapöydässä 
silittää välillä lapsia päästä tai poskesta, että kiva. ” Ellin äiti   

 

King ja Boyd (2015, 762) ovat tuoneet esiin, että rakkauden ja kiintymyksen 

välittäminen ovat omiaan luomaan kuulumista perheessä, ja tässä tehtävässä 

perheenjäsenet ja erityisesti vanhemmat ovat suuressa roolissa. Aineisto osoitti, että 

varsinkin vanhemmalta saadut hellyydenosoitukset ja vanhemman läheisyys olivat 

lapsille hyvin tärkeää, ja aineistosta välittyikin sellainen kuva, että tutkimukseni 

perheissä oli hyvä kasvualusta lasten vahvalle kuulumisen tunteen rakentumiselle. 

Perheissä vaikutti olevan hyvin lämmin ja myönteinen tunneilmapiiri ja 

perheenjäsenten, erityisesti lasten ja vanhempien, välillä osoitettiin rakkautta ja 

välittämistä monella tavalla. 
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  7.3.2    Perheenjäsenten yhdessäolo 

Lasten kuulumisen rakentumisen kannalta perheen yhdessä viettämän ajan ja 

vanhemman läsnäolon voidaan nähdä olevan hyvin merkityksellisessä roolissa. 

Perheen yhdessäolo on omiaan lisäämään perheenjäsenten kokemusta 

yhteenkuuluvuudesta ja vahvistaa näin ollen lastenkin kokemusta kuulumisesta 

perheeseen (Hedin 2012; Biehal 2014). Yhteinen tekeminen ja yhdessäolo sekä 

vanhempien että sisarusten kanssa tulivatkin toistuvasti esiin aineistossani niin 

lasten kertoessa arjestaan kuin vanhempienkin haastatteluissa.  

 

Emma: 

T: Mikä susta on kaikkein kivin puuha täällä kotona kun sä oot? 

E: Emmä oikein tiijä. 

T: Onks se jotain mitä sä tykkäät tehä äitin kanssa? 

E: Mä tykkään pelata ehkä pelata lautapelejä. 

--- 

T: Onko jotain muuta mitä sä tykkäät äidin kanssa tehä?  

E: No mä tykkään käydä äitin kanssa pyörälenkillä.  

--- 

T: Onks kiva kun on isoveli? 

E: Aika kiva. Nii joskus se ottaa mut leikkimään tänne (veljen huoneeseen), kun se leikkii 
Legoilla, joskus se antaa munki tulla.  

 

Joona: 

T: Mikäs on kaikkein mukavinta täällä kotona? 

J: Pelata X-Boxia. 

T: Pelaaks sä veljen kanssa vai pelaako isi ja äitikin sitä? 

J: Välillä isi ja äiti ja välillä me vaan kahestaan.  
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Tutkimukseni perheet tuntuivat viettävän paljon aikaa yhdessä, ja monissa 

perheissä lasten ja vanhempien yhdessäolo liittyi erilaisiin vapaa-ajan liikunta-

aktiviteetteihin, mutta se saattoi olla myös monenlaista puuhastelua kotona, kuten 

askartelua, leipomista ja esimerkiksi lautapelien tai konsolilla pelaamista. 

Yhdessäolon ja tekemisen muodot riippuivat paljon siitä, mikä oli sekä 

vanhemmille että lapsille ominaista ja mieleistä tekemistä.    

 

” Talvella varsinkin meni viikonloput aika lailla niinku oltiin laskettelemassa ja hiihtämässä 
ja silleen, et yks päivä meni aina siihen, että oltiin porukalla tai kahdestaan tai kolmestaan 
jossain. Et mä tykkään sellasesta aktiivisesta vapaa-ajasta, että mä en tykkää löhöillä sohvalla 
tai ottaa aurinkoa tai mitään sellaista... ” Emman äiti   

 

” Mies leikkii niitten kans ja pelaa niitten kans enemmän. Että mä luen niitä iltasatuja tai 
joskus jotain lautapelejä. Ja joku leipomiset ja tämmöset niinku...Mä oon ehkä hanakampi 
ottaan niitä mukaan niinku tämmösiin tavallisiin askareisiin, mutta sitte mä oon huono 
irrottautumaan sillai että annetaanpa noitten tiskien olla, että nyt leikitään...Mun 
tekeminen on poikien kanssa semmosta joko sitä lukemista tai sitten sitä arjen touhuja, mihin 
vähän yritän ottaa niitä mukaan. ” Joonan äiti  

 

” Me oikeestaan ulkoillaan paljon kyllä, ja sitten ollaan tässä kotona. Ja käydään kylässä, 
just mummon ja vaarin luona. Ulkoilu on se meidän juttu…ja semmonen hyvän ruoan 
laittaminen ja sitte syöminen. ” Ellin äiti     

 

Perheenjäsenten yhdessäolo liittyi paljon myös erilaisiin kodin askareisiin, ja lapset 

tuntuivatkin osallistuvan niihin useimmiten mielellään. Kodin askareisiin 

mukaanottaminen ja oman panoksensa antaminen voivatkin vahvistaa lapsen 

kokemusta osallisuudesta perheessä, millä puolestaan voi olla positiivinen vaikutus 

lapsen kuulumisen tunteen rakentumiseen (Woodhead & Brooker 2008, 6).   

 

Venla:  

T: Mikäs on kaikkein hauskinta pihalla? 

V: Piilo, hippa ja iskä. Piilosesta ja hipasta ja kaikesta muusta ja sitten iskän auttamisesta.  
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T: Missäs sää iskää autat? 

V: Jos tehdään puutarhatöitä, mä autan joskus.  

T: Minkälaisia puutarhahommia sä teet? 

V: Sellaisia, että aina kun iskä tekee jotain niin sitten, kun iskä on kasvattanut kurkkua, niin 
mä autan sitä ja mää tein kerran äitin kans, istuttanut niitä.  

 

Vanhempien mielestä tärkeintä oli, että lapsi saa vanhemman huomiota osaksensa, 

oli se yhteinen tekeminen sitten mitä tahansa. Siksi he kokivat, että kodin askareisiin 

ottaminenkin oli tärkeää, ja kiireisessä arjessa se mahdollisti yhdellä tavalla lasten 

ja vanhempien yhdessäolon kokemuksia, ilman, että niitä tarvitsi aina erityisesti 

järjestää.  

 

” Se on tärkeätä, että on sitä aikaa ja ihan sitten tässä arjessakin, että on niinku, otetaan se 
lapsi siihen mukaan jotain tekemään ja ei nyt tarvii olla mitään ihmeellisiä asioita tai 
jonnekin menemisiä… Emma tykkää auttaa monessa asiassa, että jos tekee jotain iltapalaa 
tai muuta niin se tulee auttamaan siihen. ” Emman äiti  

 

”No paljon se (lapsi) osallistuu. Nyt se oli aivan himomehustaja. Se koko ajan vahti sitä että 
koska se mehu tulee siihen letkuun. Et paljon se osallistuu niihi tämmösiin arkiaskareihin. 
Se tykkää sellasesta. ” Sakun äiti  

 

Vanhempien kanssa yhdessä oleminen tuntui olevan lapsille tärkeää, ja vanhemmat 

kokivatkin, että lapsen kanssa ajan viettäminen ja yhteinen tekeminen olivat myös 

yksi tapa osoittaa lapselle välittämistä. Tällöin yhdessäolossa korostui lapsen 

huomiointi ja lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus.  

 

” Ehkä se on sitte yhessä tekeminen Joonalle kuitenkin varmaan se konkreettisin välittämisen 
merkki. Että vaikka se nyt on vaan se perjantai-illan television kattominen yhessä, nii se on 
kauheen tärkeetä, et se saa tulla kainaloon. Ja että sitä katotaan porukalla. Niin se on kuitenki 
se konkreettisin tapa sitte se yhdessä oleminen. ” Joonan äiti 
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” ...me on kyllä jonkun verran yritetty, tai haluttu käydä liikkumassa ja juoksemassa itsekin, 
nii sitte ottaa niiku, että voi lähtee vaikka pyörällä matkaan, pojat...Mä oon huomannu, että 
siitä ne tykkää, että kun ottaa vaan toisen. Et se ei oo aina sitte että pojat kulkee yhessä, vaan 
se on selkeesti niinku omaa aikaa (vanhemman kanssa). Siinä ei oo sitte mitään muuta niinku 
itelläkään...että oikeesti ehtii kuunnella ja jutella ihan koko matkan ajan. ” Sakun äiti  

 

Vanhemmat myös kuvailivat perheen yhdessäolon merkityksiä koko perheen 

kannalta, ja näissä puheissa yhdessäolo tuntui saavan aikaan ilon ja hyvänolon 

hetkiä niin lapsille kuin vanhemmillekin.   

 

” ...kyllä siihen semmonen niinku läheisyyden tunne on ainakin yks ja sitten semmonen 
niinku ilo, että kyllä me, välillä on niinku koko perheelläkin semmosia hauskoja hetkiä kun 
jollekin asialle nauretaan porukalla. ” Joonan isä  

 

” Yhdessäolosta vois laittaa, et se on semmonen iloinen asia. Ollaan kyllä tosi paljon niinku 
perheenä. Pystytään puhumaan asioista aika paljon niinku...puhutaan asioista silleen, et 
lapsetkin on siinä mukana. ” Ellin äiti   

 

” Niin ne perheen yhteiset touhut on hirveen mukavia ja tärkeitä, ne ei tarvi olla mitään 
isoja juttuja, että tossa aikasempina kesinä kun on ollut lämpösiä kesiä, niin me ollaan käyty 
tossa iltauinnilla, vaikka se ei vie paljon aikaa niin se on kauheen tärkeetä. Jotkut pienet 
veneretket ja puuhastelut kotipihassa, ja isovanhempien kanssa, ne on tärkeitä, yhdessä 
touhuuminen. ” Venlan isä 

 

Perheenjäsenten yhdessäoloa voidaan pitää yhtenä keskeisimmistä lasten 

kuulumisen rakentumiseen vaikuttavsta tekijöistä perheessä (Hedin 2012; Biehal 

2014), ja aineistossa perheen yhdessäolo olikin hyvin näkyvässä roolissa vaihdellen 

yhteisistä arjen askareista ja kiireettömästä kotona oleilusta suunniteltuihin 

yhteisiin puuhiin ja aktiviteetteihin. Perheen yhdessäolo ja yhteisiin tekemisiin 

osallistuminen olivat selkeästi lapsille tärkeitä asioita ja tämän olivat myös 

vanhemmat hyvin huomanneet ja ymmärtäneet. Lapset osasivat vaatia vanhemman 

aikaa ja läsnäoloa ja vanhemmat myös pyrkivät vastaamaan siihen niin hyvin kuin 

se oli kulloinkin mahdollista. Lapset tuntuivat nauttivan niin rauhallisista 

löhöilyhetkistä TV:n edessä vanhemman kainalossa kuin myös siitä, että saivat 
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ottaa osaa ja olla vanhemmalle avuksi jossain kodin askareessa. Jos perheen 

yhdessäoloa ajatellaan lasten kuulumisen kannalta, niin oleellista ei varmasti 

olekaan se mitä tehdään, vaan se, että lapset saavat osallistua ja että vanhemmat 

ovat heille läsnä.  Tärkeintä on, että lapsi saa vanhemman huomiota osaksensa, oli 

se yhteinen tekeminen sitten mitä tahansa.  

 

7.3.3    Lapsen arvostaminen, huomaaminen ja kuuleminen 

Kuulumisen kokemuksen kannalta on tärkeää, että lapselle syntyy perheessä 

kokemus siitä, että hänet hyväksytään ja häntä arvostetaan omana itsenään, sekä se, 

että hänen näkemyksiään ja mielipiteitään kuunnellaan (Woodhead & Brooker 

2008, 4).  

 

Joona: 

T: Onks sulla semmosia asioita, joista sä haluat jutella äitin tai isän kanssa? 

J: Ei kovin paljoo.  

T: Kuunteleeko ne äiti ja isä jos sulla on jotain asiaa? 

J: Kuuntelee.  

T: Joo. Kerroks sä vaikka siitä mitä sulle on päiväkodissa tapahtunut? 

J: No kerron useesti semmosta kun me syödään ruokaa.  

 

Niin lasten kuin vanhempienkin aineistossa tuli esiin lasten kuulemisen tärkeys, ja 

vanhempien haastatteluista välittyi myös kuva siitä, että he pyrkivät parhaansa 

mukaan kuuntelemaan lapsiaan ja ymmärtämään heitä.   

 

” ...kun on kiukkunen päivä hänellä (lapsella), ni meen välillä istumaan viereen ja kysyn 
”Miten menee?”. Niinku ihan tämmöistä perusjuttua, et kyl mä kysyn välillä ihan oikeesti, 
että miten sulla menee ja mikä painaa, harmittaako joku. Ne ei paljon puhu...mut mä uskon, 
että se on tärkeetä, että se niiltä kuitenkin kysytään, että miten menee. ” Saran isä  
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” ...kuunteleminen, siis oikeesti kuunteleminen, niitten juttujen mitä hän (lapsi) kertoo... ” 
Sakun isä 

 

” Kysyn aina päivittäin Elliltä, että miten meni eskarissa ja sitten kun se kertoo sitä 
tilannetta ni yrittää kuvitella ittensä siihen mukaan ja sitten niinku esittää lisää kysymyksiä 
ja olla siinä niinku mukana niinku olis se tapahtunu itelle se asia...et semmosta niinku omien 
tunteitten kertomista, et saa kertoo, jos on tylsääkin ja tyhmää. ” Ellin äiti 

 

Lasten kuuleminen välittyi myös lasten puheiden kautta, ja esimerkiksi seuraavassa 

esimerkissä, jossa Joona kertoo lelumoottoripyörän ostostaan. Hän oli tykästynyt 

kauppareissulla kovasti kyseiseen lelumoottoripyörään, mutta vanhemmat eivät 

olleet ostaneet sitä. Joonaa oli kuitenkin jäänyt asia vaivaamaan ja neuvoteltuaan 

vanhempiensa kanssa, nämä ymmärsivät, kuinka kovasti Joona halusi ostaa 

kyseisen lelun ja antoivat hänen ostaa sen, kunhan hän ostaisi sen omilla rahoillaan.  

 

T: Mites te sovitte sitte siitä moottoripyörästä? 

J: Minä otin oman lompakon mukaan, ja sitte isi sano, että isi otti ne tarpeelliset rahat ja 
anto mulle ja sitte mä annoin ne sille. 

T: Aha. Jäikse sua vähän niinku vaivaamaan että se oli niin ihana? 

J: Joo. 

T: Puhuiksä siitä sitte kotona, että eikö sitä mitenkään sais? Mitäs te siitä puhuitte? 

J: Että minä sanoin ja äiti ja iskä, että...pitää ostaa sitte omilla rahoilla. 

--- 

T: Mikä tässä oli susta kaikkein hienointa, miks sun teki sitä niin kovasti mieli? 

J: Kun tässä oli ukko ja tästä kuuluu äänet.    

T: Ootsä nyt leikkiny sillä tosi paljo? 

J: Oon. 

  

Vanhemmat kertoivat pyrkivänsä yleensä ottamaan huomioon lapsen näkökulman 

ja mielipiteen erilaisia päätöksiä tehdessä. Useimmiten tämä liittyi sellaisiin pieniin 

asioihin, jotka koskivat nimenomaan lapsia itseään. Samalla myös lapsilla oli 
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mahdollisuus tehdä aloitteita mahdollisista tekemisistä. Tällaiset asiat voivat 

omalta osaltaan edesauttaa sitä, että lapsi kokee olevansa tärkeä osa perhettä ja, että 

hänen mielipiteellään on merkitystä.  

 

” No tottakai missä lapset saa vaikuttaa, niin ne on pieniä asioita. Et ehkä semmoisia asioita, 
mitkä liittyy niihin eli johonkin omaan huoneeseen tai omiin vaatteisiin tai tämmöiseen. Ni 
ne on niitä, missä lapsella on sananvaltaa, mutta kuitenkin aikuiset on, jompi kumpi tai 
yhdessä, jotka päättää niitä isompia asioita. Sit on myös siitä vapaa-ajasta sitä, että saa 
päättää, että lähdetäänkö hiihtää tai uimaan tai luistelee...että niiden tiettyjen rajojen 
puitteissa taas sitten, mitkä milloinkin asettaa sitten. ” Saran isä 

 

” ...kun on yleensä viikonloppuisin tämmöisiä perjantai- tai lauantai-iltaisin jotain 
herkutteluhetkiä, niin sitten tietenkin lasten mielipidettä, mitä ne haluaa syödä taikka muuta 
saunajuomia taikka tämmöisiä, niin saavat ite päättää sitten semmoiset...ja sitten jos 
lähdetään, on vaihtoehtoja, uimaan taikka minnekä, niin saa valita tavallaan, että mihinkä 
nyt mennään...tai elokuviin tai tämmöisiin. ” Ellin isä 

 

” Kyllä me sitten pyritään niitä, jos ne on yhtään niinku sillain niinkun järkevyyden 
rajoissa, ni pyritään kyllä sitten toteuttaan. Jos se vaikka liittyy johonkin, että se (lapsi) 
haluaa lähtee vaikka pulkkamäkeen tai laskettelemaan tai haluaa mennä mäkkäriin ni niitä 
nyt ei ihan joka pyynnöstä, mutta sitten muutaman viikon sisällä kuitenkin yleensä 
mennään. ” Joonan isä     

 

Aineisto osoitti, että lämpimät perhesuhteet ja yhdessäolo perheenjäsenten kanssa 

ovat lapsille tärkeitä, ja perhesuhteiden voidaankin nähdä olevan hyvin 

olennaisessa roolissa lasten kuulumisen rakentumisen kannalta perheessä. Koska 

ihmisten välisissä suhteissa syntyvään kuulumisen tunteeseen vaikuttavat aina 

suhteen kumpikin osapuoli (May 2013, 85), on varsinkin vanhemmilla suuri 

vaikutus siihen, millaiseksi lasten kuulumisen tunne perheessä muodostuu. 

Woodheadin ja Brookerin (2008, 4, 6) mukaan näissä suhteissa etenkin lapsen 

kuuleminen, osallisuus sekä hänen hyväksymisensä aidosti omana itsenään 

edesauttavat lapsen kuulumisen tunteen muodostumista. Aineisto osoittikin, että 

heidän mielipiteidensä huomioiminen sekä yhteisiin kodin askareisiin 

osallistuminen olivat lapsille tärkeitä asioita. Aineistossa korostui nimenomaan 

lasten ja vanhempien välisten suhteiden merkitys, mutta luonnollisesti myös 
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sisarussuhteiden laadulla on vaikutuksensa lasten kuulumisen muodostumiseen. 

Ihmissuhteiden on havaittu vaikuttavan merkittävästi myös siihen, miten erilaisista 

paikoista tulee kuulumisen paikkoja kullekin ihmiselle (Mand 2010), joten siksi 

voidaan olettaa, että kaikilla kodin ihmissuhteilla on suuri vaikutus myös siihen, 

millaiseksi lapsen suhde kotiin muodostuu.    

 

7.4    Perhearjen tutut rutiinit ja säännöt 

Neljäs aineistosta esiin noussut kuulumisen elementti koostui päivittäisessä 

perhearjessa lapsille tutuiksi muodostuneista rutiineista ja säännöistä, ja niiden 

voidaan nähdä ilmentävän eräällä tavalla kuulumisen kulttuurista ulottuvuutta 

lasten perhearjessa. Jokaiselle perheelle on yleensä muodostunut omanlaiset arjen 

rutiininsa ja sääntönsä, ja siksi ne voivat luoda perheenjäsenille 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toimia siten myös yhtenä perhettä koossapitävänä 

tekijänä (Scott 2009, 2). Tutkimukseni perheissä päivät koostuivat paljolti erilaisista 

rutiineista ja aineisto osoitti, että tutut arjen rutiinit ovat lapsille tärkeitä. Jokaiselle 

lapselle oli muodostunut omat tärkeät päivittäiset rutiininsa ja tutut tapansa toimia 

perheen ja kodin arjessa. Lapsille muodostuneet rutiinit tulivat esiin varsinkin 

piirustustehtävän aikana, jolloin lapset kuvasivat toisinaan hyvinkin tarkasti oman 

päivänsä kulkua ja päivittäisiä rutiinejaan. Rutiinien merkitys lapsille tuli sen sijaan 

enemmän esiin vanhempien haastatteluiden kautta. 

 

” Musta tuntuu, et Joonalle on niinku enemmän tärkee semmoset ihan tavallinen rutiini ja 
tavallinen arki ja ne tavalliset asiat, että tuota se nauttii siellä kotona olosta ja ulkoilusta ja 
pelailusta ja muusta tämmösestä tavallisesta tekemisestä. ” Joonan äiti  

 

” Jotenkin se tota, tavallaan se, et on se selkeä rutiini sekä aamulla että illalla niin mun 
mielestä se Joonakin siitä tykkää...ja sit jos joskus menee vähän eri lailla, että menee vaikka 
suihkussa käynti ja iltapala eri järjestyksessä niin Joona kyllä heti sanoo siitä. ” Joonan isä 
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Eniten rutiineja liittyi aamuihin ja iltoihin, ja lapsilla oli niissä omat tutut tapansa 

toimia. Seuraavassa Elli ja Kaisla kertovat omasta aamustaan:   

 

Elli:  

T: Mitä aamulla tapahtuu? 

E: Tossa on mun vaatteet ja mä oon nousemassa.  

T: Ni mitäs siinä kaikkee tapahtuu? 

E: Äiti ja isä on sanomassa mulle hyvää huomenta ja sitte veli on nukkumassa vielä…Ja 
koira on tulossa herättämään sitä. 

T: Ahaa, käyksä aina herättämässä veljen? 

E: Eikun äiti veljeä ja isä mua ja koira kattoo ovelta, kun iskä herättää sitä.  

T: Ahaa. Herättääks iskä aina sut? 

E: Eiku joo, äiti herättää mut.  

T: Mitäs sä sitten teet? 

E: No sit me lähetään äitin kaa.   

 

                          (Ellin aamu) 

 

 

 



82 
 

Kaisla: 

K: Minä menin vessaan pesemään hampaita niinku normaalisti. Aamulla käyn pissillä. 

T: Sie oot pukenu tommoset vihreet housut ja punasen paidan päälle? 

K: Joo, ne on mun yöhousut! 

T: Mitäs muuta sillon aamulla tapahtuu? 

K: Menen omaan huoneeseen pukemaan päälle. Ne ovat minun aamuhommani.  

T: Okei. Tuleeks siuta kukaan herättämään sillon aamulla? 

K: Tulee.  

T: Kuka? 

K: Isi tai äitipuoli. Isi kyllä useemmin. Ellei se oo yöllä töissä.  

 

                         (Kaislan aamu) 

   

Varsinkin nukkumaanmenoon liittyvät rutiinit osoittautuivat lapsille tärkeiksi, ja 

lapset osasivat odottaa rutiineiksi muodostuneita asioita. Erityisesti iltasadun 

lukeminen ja vanhemman hyvänyön toivotukset halauksineen ja pusuineen 

tuntuivat olevan useimmille lapsille tärkeimpiä asioita ennen nukkumaanmenoa.  

 

” Kun ne (lapset) menee illalla nukkumaan, ni jompi kumpi lukee aika iltasadun tuolla 
yläkerrassa ja sitten ne menee sänkyyn ja ne saa 5-10 minuuttia sitten lukee ite jotakin kirjaa 
niin kyllä sitten se toinen, joka ei oo sitä iltasatuu ollu lukemassa ni käy vielä sanomassa 



83 
 

hyvää yötä ja silittelemässä. Sitten jos ei sinne huomaa mennä itse, ni kyllä ne sitten huutelee 
sieltä, että ”Isi, tuu sanomaan hyvää yötä!” ” Joonan isä  

 

 ” Kun se (lapsi) lähtee nukkumaan, ni mikä on se sen rutiini siihen nukkumaanlähtöön, 
millä systeemillä se käy pussailemassa kaikki, ni mä luulen, että se on aika tärkeetä. ” Saran 
äiti 

 

    ” Se iltaturutiini, mikä on luettu lapsille, on ollut ihan vauvasta asti, niin sitä ei voi 
kuvitellakaan, että ilman sitä menis nukkumaan. Se on Venlalle tosi tärkee. ” Venlan isä 

 

” Kun tonne sänkyyn mennään iltapalan ja hampaanpesun jälkeen ni sit se, että Elli aina 
kysyy, et ”onks tänään lukemisilta vai kuunteluilta?” Elikkä se tietää, että semmosta on 
tulossa, jompi kumpi sitten et riippuu et miten jos äiti tai iskä ei ehdi lukemaan et on jotain 
muuta tai halutaan olla vaan ja kattoo telkkaria, ni sitten se (lapsi) kuuntelee CD:tä...tai 
sitten luetaan iltasatu. ” Ellin äiti 

 

Samat iltarutiinit näyttäytyivät tärkeinä myös lasten piirtäessä ja kertoessaan 

iltatoimistaan.  

  

” Täällä on tossa isi sanomassa hyvää yötä ja tää on Nasu ja minä ja sitte täällä on äiti 
tulossa sanomaan hyvää yötä ja sit multa unohtu viel yks piirtää…Ja äiti on nyt sanomassa 
veljelle hyvää yötä. Ja täällä on sitten veljen unikaverit. ” Elli 

     

                         (Ellin ilta) 
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Näin Joona kuvaili omaa nukkumaanmenoaan:  

J: Mä meen ensin iltapalalle. Sitten mä meen pesemään hampaita ja sitten sänkyyn. Mä 
piirrän tähän sängyn. Tässä on minun unilamppu. Sitten tässä on kattolamppu, joka ei ole 
päällä. Ja sitten ovi on auki. Sitten minä piirrän tuohon minun tekemän sätkynuken. Ja pitää 
laittaa näitä ruuveja, noin, noin ja noin. Sitten pitää muistaa, että täällä pitää olla laatikko, 
se on tuommonen. No niin ja sitten onko täällä huoneessa jotain muuta. Sitten täs on tämä 
hylly, jolla on minun vesimuki. Tässä on hylly...veljen vesimuki.  

T: Mitäs sitten tapahtuu, kun on luettu? 

J: Me luetaan vielä juuri niin tuota äiti on tullut ovelle ja sanotaan, että pitää sanoa että 
pitää lopettaa lukeminen. Näin. Äiti käy juuri tuossa. Ja sitten tässä näkyy vähän tätä veljen 
koulupöytääki, noin tuossa alla. Noin, tuossa on sen veljen kirjat. 

T: Tuleeks äiti sitten sammuttaa valot vai sammutat sä ite? 

J: Sammutan ite.    

T: Meeks sä ikinä äidin ja isän sänkyyn?  

J: No välillä. Silloin aina menen jos siellä on vapaata. Täs on minun tärkeiden tavaroiden 
laatikkoa ja tässä on kaksi hyllyä, jotka on täynnä kirjoja. 

--- 

J: Onkohan tähän jotain lisättävää...Kyllä, nyt minä tiedän. Unikaveri tuossa sängyn päällä.  

T: Mikäs sulla on unikaverina? 

J: Päkä, semmonen lammas. 

 

                         (Joonan ilta) 
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Aineiston perusteella selkeästi tärkeimmät perhearkeen sisältyvät rutiinit lapsille 

olivat sellaisia, joihin liittyi jollain tavalla joko koko perheen tai sitten lapsen ja 

vanhemman yhdessäolo.  

 

” Siis sillä tavalla huomaa, että Emma on iloinen yleensä sitten niistäkin rutiineista ja 
asioista, mitä sen kanssa niinku yhdessä tekee. ” Emman isä     

 

” Meillä on semmonen perjantai ja monesti lauantain rutiinikin, että kun on saunailta, niin 
sitten saunan päälle syödään jätskiä, muuten ei koskaan syödä olohuoneessa...ja kaikki 
katotaan jotaki lauantain laatuohjelmaa. Se on sitte sellasta porukalla köllöttelyä ja 
oleilua...Se pitää sit lastenhoitajallekin kertoa, et siitä ei voi poiketa. ” Joonan äiti   

 

” No siis kyllä mä luulen, että yleensä tommonen, että jotain yhdessä tehdään ja sen 
tyyppiset, niin ne on niitä, mitkä on Saralle tärkeitä. Kyllä sen on huomannutkin, että se 
just, kun käydään yhdessä luistelee tai muuta, mennään johonkin laavulle tai näitä, niin sitä 
muistellaan ja vaikkei niitä ois aina, niin jotkut tällaiset yksittäiset tapahtumat jää mieleen. 
” Saran isä 

 

Varsinkin perheen yhteinen ruokailu tuntui olevan monille lapsille erityisen tärkeä 

arjessa toistuva asia, ja useimmat vanhemmat kertoivat pitävänsä siitä kiinni, että 

perhe olisi ainakin kerran päivässä yhteisen ruokapöydän ääressä. Yhteinen 

ruokailuhetki merkitsi useimmissa perheissä niin lapsille kuin vanhemmillekin 

rauhoittumisen hetkeä, jolloin oli hyvä mahdollisuus myös käydä läpi kunkin 

perheenjäsenen päivän kuulumisia muuten hektisessä arjessa.    

 

” Usein just niinku tämmöiset ruokailut ja iltapalat on semmoisia, milloin koko perhe on 
pöydässä ja jos ei mitään muuta kerkee sinä arkipäivänä, ni ainakin silloin kerkee vähän 
juttelemaan ja tota, ne on semmoisia tärkeitä hetkiä, lapset tykkää, että se iltapala täytyy 
istua ja laittaa. Siinä ollaan pitkään siinä pöydässä, samalla ehkä vähän katotaan 
Simpsoneita tai jotain tämmöistä. ” Emman äiti 

 

” ...itse pidän tärkeenä ja lapset pitää tärkeenä, että esimerkiks iltapala, että jos ois ollut 
kylässä, että olis mennyt vähän pitkäksi, niin kun oltiin vaikka lauantaina, että oli 
sukukinkerit ja siellä vielä seittemän aikaan syötiin ja naposteltiin, ja tultiin kotiin ja 
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ajateltiin, että eikös sitä vois mennä suoraan hampaanpesulle, niin ei, että tytöille on tärkee, 
että istutaan keittiönpöydän ääreen ja juodaan lasi maitoo ja pieni leipäpala, että ne on 
hirveen tärkeitä lapselle ja on ne mullekin. ” Venlan isä 

 

” (Yhteinen ruokahetki) katkaisee sen työ- , hoito- ja koulupäiväputken. Siinä voi sitten 
kertoa, jos on jotain merkittävää tapahtunut päivän aikana, kun sitä ei välttämättä muuten 
tuu kerrottua, kun on tossa kaikkea puuhaa. ” Saran äiti   

 

Rutiinien lisäksi lasten päivittäiseen perhearkeen sisältyi erilaisia sääntöjä, joista osa 

liittyi tiiviisti arjen rutiineihin, ja osa puolestaan esimerkiksi sellaisiin arvoihin, joita 

vanhemmat halusivat lapsilleen välittää. Nämä vanhempien välittämät arvot olivat 

sellaisia, jotka ovat yhteiskunnassamme yhteisesti jaettuja ja tavoittelemisen 

arvoisina pidettyjä, kuten rehellisyys ja toisten huomioonottaminen, ja siten niiden 

voidaan nähdä vaikuttavan myös lasten kulttuuriseen kuulumiseen.    

 

” Just tällasia, että mikä on oikein mikä väärin…sit semmosia, et niinku kunnioittaa 
vanhempia ihmisiä… mennään ajoissa nukkumaan, pestään hampaat iltaisin, ihan tällasia 
sääntöjä. ” Sakun äiti 

 

” Tänään viimeks puhuttiin ihan yleisiä käyttäytymissääntöjä, miten ollaan huutelematta 
ihmisille ja niin edelleen. Miten mä voisin kuvitella, että rungon ja pohjan antamista lapselle 
niinku tota tulevaisuutta varten. ” Sakun isä 

 

” Varmaan semmonen toisten huomioonottaminen on ollut semmonen aika keskeinen asia, 
jota yritetään opettaa. Ja just tämmöstä niinku avoimuutta ja toisten kunnioittamista. Että 
meitä on erilaisia ja kaikki on kuitenkin yhtä arvokkaita. ” Joonan äiti 

 

Vaikka lapset olivat omaksuneet perheen rutiineja ja niihin liittyviä sääntöjä osaksi 

arkeaan, niin he myös toisinaan vastustivat niitä, mikä ilmentää yhdellä tavalla 

lasten toimijuutta perhearjessa ja kuulumisensa rakentamisen suhteen. Seuraavassa 

Emman isä kertoo tällaisesta tilanteesta: 
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” Illalla on varmaan nää perinteiset perhekuviot, että se tulis nukkumaan komennettaessa ja 
se yrittää kaikilla verukkeilla tulla vielä kymmenen kertaa takaisin hereille ja kaikkea 
mahdollista. Koittaa sitten jäädä kattomaan televisiota siinä sivussa ja niin poispäin. ” 
Emman isä  

 

Aineisto osoitti, että päivittäin toistuvat tutut rutiinit ja säännöt ovat näkyvässä 

roolissa lasten arjessa ja niiden voidaan nähdä olevan myös osallisina lasten 

kuulumisen rakentumisessa. Lapset olivat luoneet omia merkityssuhteitaan 

erilaisiin perhearjen rutiineihin ja osasivat vaatia niitä, jos niistä jotenkin poikettiin. 

Arjen rutiinit ja säännöt voivat vaikuttaa lasten kuulumisen rakentumiseen monella 

tavalla. Tutkimukseni perheissä rutiinit ja säännöt liittyivät osittain niihin arvoihin, 

joita vanhemmat halusivat lapsilleen välittää, ja muun muassa näiden 

yhteiskunnallisestikin jaettujen arvojen kautta lasten oli mahdollista rakentaa 

perhearjesta käsin kulttuurista kuulumistaan. Rutiinit voivat myös rakentaa lapsen 

kuulumista perheeseen toimiessaan yhtenä perhettä yhteenhitsaavana tekijänä 

(Scott 2009, 2), ja toisaalta tutut rutiinit voivat vaikuttaa myös siihen, miten kodista 

tulee lapselle kuulumisen paikka (Mand 2010). Paikkaan kiinnittyminen tapahtuu 

vähitellen päivittäisen elämän kautta olemalla ja elämällä (Jack 2010, 757), ja 

erilaiset rutiinit ovat keskeinen osa lasten päivittäistä elämää. Kuulumista voidaan 

yhden määritelmän mukaan kuvailla olemisen helppoudeksi siinä ympäristössä, 

jossa ihminen viettää aikaa (Miller 2003, 220). Tähän olemisen helppouteen 

vaikuttavat ennen kaikkea fyysisen ympäristön läpikotainen tunteminen, mutta 

myös esimerkiksi ympäristön käytänteiden tunteminen ja miten siellä kyseisessä 

ympäristössä toimitaan. Tutkimuksessani tämä olemisen helppous ja ympäristön 

läpikotainen tunteminen tulivatkin esiin varsinkin kotikierroksilla sekä lasten 

piirustuksissa. Piirtämisen aikana ilmeni, että lapset vaikuttivat tuntevan hyvin 

perheensä päivittäisen arjen ja olevan aika hyvin kartalla siitä, mitä milloinkin 

tapahtuu, millä oli todennäköisesti vaikutuksensa siihen, että lasten tuntui olevan 

helppo toimia päivittäisessä arjessaan kotona. 
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8    POHDINTA 

 

8.1    Tutkimuksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset 

Tunne siitä, että kuuluu johonkin, on hyvin tärkeää ihmisen hyvinvoinnin ja 

identiteetin kehityksen kannalta, ja tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millä 

tavoin alle kouluikäiset lapset rakentavat kuulumistaan perhearjessa. Tutkimus toi 

esiin sekä relationaalisen, materiaalisen että kulttuurisen ulottuvuuden 

merkityksen lasten kuulumisen rakentumisen kannalta. Tutkimuksen tulokset 

osoittivat, että niin merkitykselliset suhteet perheenjäseniin, kodin paikkoihin ja 

esinemaailmaan kuin yhdessä eletty perhearki tuttuine rutiineineen ja sääntöineen 

ovat kaikki omalta osaltaan keskeisiä kuulumisen elementtejä lasten arjessa. Näiden 

kaikkien avulla lapsen voidaan nähdä juurruttavan perhe- ja kotiympäristöstä käsin 

olemistaan tässä maailmassa. Se, että tutkimukseni perusteella jo pelkästään oman 

kodin seinien sisäpuolella tapahtuu kuulumisen rakentumista monella eri tasolla, 

tukee Mayn (2013, 5) ajatusta siitä, että yksilön suhde ympäristönsä eri 

ulottuvuuksiin ja siten myös kuulumisen luonne ovat hyvin monitahoisia.      

Lasten esinesuhteet. Yhtenä tärkeänä kuulumisen ulottuvuutena voidaan pitää 

ihmisen suhdetta materiaaliseen ympäristöönsä ja esinemaailmaan (May 2013, 148), 

ja tutkimuksessani kaikkein keskeisimmäksi kuulumisen elementiksi lasten 

tuottaman aineiston osalta osoittautuivatkin lasten omat tavarat ja esineet. 

Esimerkiksi lasten ottamista valokuvista selkeästi suurin osa oli otettu heidän 

omista leluistaan ja muista tavaroistaan. Lapset myös puhuivat niistä paljon, ja 

jokaiselle lapselle oli muodostunut oma tärkeiden esineiden ja tavaroiden joukko. 

Lasten ottamien valokuvien ja keskusteluiden perusteella varsinkin lelut olivat 

lapsille erityisen tärkeitä tavaroita, ja lasten ottamien valokuvien kohteet ja aiheet 

olivatkin hyvin samansuuntaisia kuin esimerkiksi Hatfieldin (2010) sekä 

Sharplesin, Davisonin, Thomasin ja Rudmanin (2003) tutkimuksissa, joissa niin 

ikään suuri osa lasten ottamista valokuvista koski heidän omia tavaroitaan – ennen 

kaikkea leluja.  
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Vilkko (2000, 221) on todennut, että tietyssä paikassa tai tilassa olevat tavarat ovat 

keskeinen osa lasten merkitysmaailmaa, ja ne yhdistyvät lapsille tuttuihin ihmisiin 

sekä tiettyyn vaiheeseen heidän elämässään. Esimerkiksi lelut ja leikkiminen ovat 

keskeinen osa alle kouluikäisten lasten maailmaa, joten on luonnollista, että tämä 

heijastui vahvasti myös lasten ottamiin kuviin ja puheisiin. Tämä on samassa 

linjassa Sharplesin ym. (2003) tutkimuksen kanssa, jossa huomattiin lasten iän 

vaikuttavan siihen, millaisista asioista he ottivat kuvia. Kyseisessä tutkimuksessa 

seitsemänvuotiaiden lasten kuvista suurin osa oli otettu leluista tai muista 

samantapaisista asioista, kun taas tällaisten kuvien määrä väheni merkittävästi 

lapsen iän kasvaessa. Lelujen lisäksi lasten tärkeiden asioiden joukkoon kuului 

tutkimuksessani esimerkiksi jotain lasten itse tekemää, kuten omia askarteluja, sekä 

sellaisia henkilökohtaisia tavaroita, jotka liittyivät jollain tavalla lasten omaan 

historiaan, kuten valokuvat. Monet lapsille tärkeät esineet liittyivät myös 

perhesuhteisiin ja esimerkiksi yhteiseen tekemiseen jonkin perheenjäsenen kanssa. 

Jokaisen lapsen omat esineet näyttivät muodostavan yhdessä yksilöllisen 

kokonaisuuden, jossa yhdistyivät muun muassa lapsen elämänhistoria, persoona 

sekä yksilölliset kiinnostuksen kohteet.  

Tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, että jo alle kouluikäisillekin lapsille 

muodostuu oma yksilöllinen ja tärkeä esinemaailmansa, mikä tukee aiempaa 

tutkimustietoa (Hatfield 2010; Hämäläinen 2012; Wilson & Milne 2013) lasten 

esinesuhteista, ja on samassa linjassa sen kanssa siinä, että aikuisten tavoin 

lapsetkin muodostavat kiintymyksiä ja merkityksellisiä siteitä esineisiin ja muihin 

materiaalisiin asioihin ja luovat niiden avulla identiteettiään ja kuulumistaan. 

Auran ym. (1997, 61) mukaan esineet toimivat usein oman minuuden sekä omien 

kokemusten ja muistojen symboleina ja ne voivat siten myös edustaa jotain, johon 

yksilö kokee kuuluvansa. Esineet voivat siis toimia eräänlaisena 

kiinnittymispintana, ja näin ollen lastenkin voidaan nähdä juurruttavan olemistaan 

tässä maailmassa näiden merkityksellisten esinesuhteiden kautta. Jack (2010, 758) 

näkee paikkoihin kiinnittymisen kumpuavan keskeisesti yksilön ja ympäristön 

välisestä suhteesta, ja hänen mukaansa esimerkiksi pienillä lapsilla tähän 

kiinnittymiseen liittyvät usein etenkin heille tärkeät ja merkitykselliset lelut. Myös 



90 
 

Aura ym. (1997, 127) ovat todenneet, että juuri omat tärkeät tavarat saavat usein 

kodin tuntumaan juuri siltä meidän omalta paikaltamme. Siten tällaisten lasten 

merkityksellisten esinesuhteiden voidaan olettaa vaikuttavan myös lasten ja kodin 

väliseen suhteeseen, ja siihen, miten lapset rakentavat kuulumista kotiinsa.    

Lasten paikkasuhteet. Myös lasten paikkasuhteet olivat yhdessä keskeisessä 

roolissa omassa tutkimuksessani, sillä aineisto osoitti, että omat tilat ja paikat ovat 

lapselle kodissa tärkeitä, ja niiden voidaan nähdä olevan yksi tärkeä elementti, 

jonka kautta lapset rakentavat arjessa kuulumistaan. Granfelt (1998, 104–106) on 

tuonut esiin, että ihmiselle on tärkeää kokea kuuluvansa johonkin paikkaan ja että 

jokin paikka koetaan kuuluvaksi hänelle itselleen. Täten voidaan ajatella, että 

kuulumisen kokemuksen kannalta on tärkeää, että lapsi voi kokea, että hänellä on 

jotakin omaa. Tutkimukseni lapsille olikin muodostunut kodissa tärkeitä omia 

paikkoja, joista yleensä oma huone oli kuitenkin kaikkein tärkein. Oma huone oli 

lapselle omien rakkaiden tavaroiden paikka, mutta se paikantui lasten puheissa 

myös tärkeäksi omaksi tilaksi, jossa sai olla rauhassa, leikkiä ja tehdä muita 

mieleisiä asioitaan.  Oma huone oli yleensä sisustettu lapselle mieluisaksi ja se olikin 

kunkin lapsen näköinen paikka koostuen kaikesta sellaisesta, joka oli lapselle 

tärkeää. Myös aiemmissa tutkimuksissa on tullut esiin oman huoneen tärkeys 

lapselle, ja näissä tutkimuksissa oma huone sänkyineen ja tavaroineen on 

paikantunut muun muassa lapsen henkilökohtaiseksi tilaksi ja lempiasioiden ja -

puuhien keskukseksi (Hatfield 2010) sekä merkinnyt esimerkiksi sijaisperheissä 

asuville lapsille rauhaa ja yksityisyyttä sekä mahdollisuutta kokemukseen jostakin 

omasta, tutusta ja turvallisesta (Hämäläinen 2012). Yhdessä aiempien tutkimusten 

kanssa tutkimustulokseni puhuvat sen puolesta, että lapselle on tärkeää olla kotona 

jokin tila tai alue, joka on hänen omansa ja jota hän voi ikään kuin hallita. Oman 

huoneen lisäksi lapsilla oli myös muita omia paikkoja kotona, joka oli useimmiten 

esimerkiksi leikkimökki tai jokin niin sanottu piilopaikka. Näille paikoille 

merkityksellistä oli se, että lapsi sai niissä leikkiä ja oleskella aikuisilta rauhassa. 

Tämä tukee esimerkiksi Rasmussenin (2004) tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan 

erilaisilla lasten itsensä määrittämillä leikkimispaikoilla ja aikuisista vapailla 

alueilla on tärkeä merkitys lapsille ja lasten toiminnalle. Se, että lapset olivat 
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muodostaneet kodin paikkoihin ja tiloihin omia merkityssuhteitaan, on varsin 

samassa linjassa aiempien lasten paikkakokemuksia koskeneiden tutkimusten 

kanssa siitä, että aikuisten tavoin lapsetkin antavat paikoille omia merkityksiä ja 

luovat niihin kiintymyksiä (Rasmussen 2004; Forsberg & Strandell 2007; Mand 

2010).   

Jack (2010, 758) on esittänyt, että paikkoihin kiinnittyminen syntyy yksilön ja 

ympäristön välisestä suhteesta, jossa pienten lasten kohdalla korostuvat etenkin 

oman huoneen ja muiden emotionaalista turvaa tarjoavien paikkojen merkitys. 

Siksi etenkin oman huoneen ja muiden omien tilojen voidaan olettaa edesauttavan 

lasten kuulumisen rakentumista kotiin ja vahvistavan lapsen ja kodin välistä 

sidettä. Omilla tiloillaan lapset myös ikään kuin ottavat kotia haltuunsa siinä missä 

aikuisetkin. Kuulumista voidaan kuvailla myös olemisen helppoudeksi siinä 

ympäristössä, jossa ihminen viettää aikaa, ja tällaisen olemisen helppouden voi 

ajatella syntyvän, kun jokin paikka ja ympäristö on tullut ihmiselle niin tutuksi, että 

hänen ei tarvitse juurikaan ajatella omaa olemistaan ja toimimistaan siellä (Miller 

2003, 220). Tällainen olemisen helppous tuli aineistossani hyvin esiin esimerkiksi 

lasten johtamien kotikierrosten aikana lasten esitellessä omaa kotiaan. Voidaan 

olettaa, että juuri merkitykselliset paikkasuhteet, johon sisältyivät lapsen oma 

huone ja muut lasten omat tilat sekä myös perheen yhdessäoloon liittyvät tilat, 

vaikuttavat lasten kuulumisen rakentumiseen ja olemisen helppouteen omassa 

kodissa.  

Lasten perhesuhteet. Kuulumisen relationaalinen ulottuvuus näkyi 

tutkimuksessani kauttaaltaan läpi aineiston niin lasten ottamissa kuvissa ja heidän 

puheissaan kuin vanhempien haastattelumateriaalissakin. Maininnat yhteisestä 

tekemisestä muiden perheenjäsenten, erityisesti vanhempien kanssa, näyttäytyivät 

lasten puheissa usein, ja yleensä hyvin positiivisessa valossa. Lapset hakeutuivat 

vanhempien lähelle haluten vanhemmalta huomiota ja läheisyyttä, ja perheen 

yhdessäolo ja hyvin tavalliset yhdessä tehdyt arkiset asiat, kuten ruokailu tai 

television katsominen vieretysten, tuntuivat tuottavan lapsille hyvän olon ja 

vahvistavan heidän kuulumisen kokemusta perheeseensä. Myös lasten kuulumista 
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koskeneissa aiemmissa tutkimuksissa perheen yhteisten käytäntöjen ja 

perhetraditioiden sekä yhdessä vietetyn ajan, erityisesti yhteisen hauskanpidon, on 

havaittu vaikuttavan selkeästi lasten kokemukseen perheeseen kuulumisesta 

(Hedin 2012; Biehal 2014).  

Vanhemman ja lapsen yhdessäolon voidaan nähdä lisäävän myös lapsen 

osallisuuden kokemusta, joka on tärkeä kuulumisen tunteeseen ja kokemukseen 

vaikuttava tekijä (Woodhead & Brooker 2008, 6). Osallistumisen kautta lapselle 

muodostuu käsitys siitä, että hän on osa jotakin, ja esimerkiksi tavallisiin kodin 

askareisiin mukaan ottaminen voi olla omiaan vahvistamaan lapsen kokemusta 

osallisuudesta ja siten myös kuulumisesta perheeseensä. Myös omassa 

tutkimuksessani lapset tuntuivat osallistuvan usein innokkaastikin yhdessä 

vanhemman kanssa erilaisiin arjen askareisiin, kuten ruoanlaittoon tai 

puutarhatöihin, ja näin ikään kuin kantoivat oman kortensa kekoon. Sen lisäksi, että 

lapsen annetaan osallistua, on tärkeää myös muistaa välittää lapselle sellainen 

kuva, että hänen panostaan arvostetaan ja että sillä on merkitystä. Esimerkiksi 

Rissasen (2004) tutkimuksessa tavallisten arjen askareiden tekeminen yhdessä 

vanhempien kanssa oli lapsille tärkeää ja tuotti heille hyvää oloa ja myönteisiä 

tunteita.  

Lapsen osalta inkluusioon perheessä liittyy myös se, että häntä arvostetaan omana 

itsenään ja hänen mielipiteitään kuunnellaan (Leake 2007, 136). Aineiston 

perusteella välittyi sellainen kuva, että vanhemmat pyrkivät ottamaan huomioon 

lapsen näkökulman päätöksiä tehdessään, ja myös lapset tuntuivat olevan itse sitä 

mieltä, että heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään kuunneltiin kotona. Tutkimukseni 

voidaan nähdä tukevan aiempaa tutkimustietoa (esim. Hedin 2012; Biehal 2014) 

siitä, että perheenjäsenten väliset lämpimät tunnesuhteet, perheen yhdessä 

viettämä aika ja lapsen osallisuus tuottavat lapselle myönteisiä tunteita ja 

vaikuttavat suuresti lasten kuulumisen rakentumiseen perheessä.  

Perhearjen tutut rutiinit ja säännöt. Kuulumisen kulttuurinen ulottuvuus tuli 

aineistossa esiin perhearjessa esiintyvien rutiinien ja sääntöjen kautta. 

Tutkimukseni perheissä rutiinit ja säännöt liittyivät osittain niihin arvoihin, joita 
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vanhemmat halusivat lapsilleen välittää, ja muun muassa näiden 

yhteiskunnallisestikin jaettujen arvojen kautta lasten oli mahdollista rakentaa 

perhearjesta käsin kulttuurista kuulumistaan. Scott (2009, 2) on esittänyt, että 

jokaiselle perheelle on yleensä muodostunut omanlaiset arjen rutiininsa ja tapansa, 

ja siksi niiden voidaan nähdä luovan perheenjäsenille yhteenkuuluvuuden ja 

ainutkertaisuuden tunnetta ja olevan siten myös yksi perhettä koossapitävistä 

tekijöistä. Aineisto osoitti perhearjen rutiinien olevan lapsille tärkeitä, ja jokaiselle 

osallistuneelle lapselle olikin muodostunut omat päivittäiset tärkeät rutiininsa ja 

tutut tapansa toimia. Aiemmin jo totesin perheen yhdessäolon olevan lapsille 

tärkeää ja tutkimukseni perusteella perheen yhdessäolo tuntui kietoutuvan paljon 

myös jokapäiväisiin arjen rutiineihin. Siksi ei ole kovin yllättävää, että selkeästi 

tärkeimmät perhearkeen sisältyvät rutiinit lapsille tuntuivat olevan juuri ne, joihin 

liittyi jollain tavalla joko koko perheen tai vanhemman ja lapsen yhdessäolo. 

Varsinkin perheen yhteinen ruokailu tuntui olevan monille lapsille erityisen tärkeä 

arjessa toistuva asia, ja perheissä pyrittiinkin pitämään kiinni siitä, että he 

kokoontuisivat ainakin kerran päivässä yhteisen ruokapöydän ääressä. Yhteisen 

ruokahetken keskeinen merkitys oli siinä, että se oli kiireetöntä aikaa, jolloin oli 

hyvä mahdollisuus käydä läpi kunkin perheenjäsenen päivän kuulumisia muuten 

hektisessä arjessa. 

Rutiinien ja sääntöjen tärkeys liittyi osaltaan siihen, että ne tekivät lasten arjesta 

turvallista ja ennustettavaa (Matilainen 2008, 23), mutta se, että lapset olivat 

omaksuneet perheen rutiineja osaksi omaa päivittäistä elämäänsä ja vaativat niitä, 

jos niistä jotenkin poikettiin, kertoo mielestäni paljon myös lasten toimijuudesta 

sekä kiinnittymisestä perheeseen ja kotiin sekä siellä elettävään perhearkeen.  

Aiemmissa tutkimuksissa on tullut esiin, että nämä perheensisäisesti jaetut 

päivittäiset tutut käytännöt vaikuttavat omalta osaltaan myös lapsen kuulumisen 

kokemukseen perheessä, ja usein tämä tapahtuu sitä edes tiedostamatta. 

Esimerkiksi Biehal (2014, 964) havaitsi tutkimuksessaan, että rutiiniaktiviteetit ja 

perheenjäsenten välinen vuorovaikutus muokkasivat lasten elettyä kokemusta 

perhe-elämästä ja auttoivat luomaan ja ylläpitämään lasten käsityksiä siitä, että he 

kuuluvat perheeseensä.  
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Arjen ja siihen sisältyvien tuttujen rutiinien ja sääntöjen voidaan aiemman 

tutkimustiedon perusteella todeta vaikuttavan myös siihen, miten paikoista, kuten 

esimerkiksi koti, tulee kuulumisen paikkoja (Mand 2010). Jack (2010, 757) on tuonut 

esiin, että paikkaan kiinnittyminen tapahtuu vähitellen päivittäisen elämän kautta 

olemalla ja elämällä, ja erilaiset rutiinit ovatkin keskeinen osa lasten päivittäistä 

elämää. Päivittäin kodissa toistuvien tuttujen rutiinien ja käytänteiden voidaan 

nähdä omalta osaltaan vaikuttavan siihen, että sekä aikuiset että lapset voivat kokea 

olemisen helppoutta omassa kodissaan, mitä voidaan pitää yhtenä kuulumisen 

määritelmänä (Miller 2003, 220). Tutkimuksessani tämä olemisen helppous ja 

ympäristön läpikotainen tunteminen tulivatkin esiin varsinkin kotikierroksilla sekä 

lasten piirustuksissa. Piirtämisen aikana ilmeni, että lapset vaikuttivat tuntevan 

hyvin perheensä päivittäisen arjen ja olevan aika hyvin perillä siitä, mitä milloinkin 

tapahtuu ja mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Tällä oli todennäköisesti vaikutuksensa 

siihen, että lasten tuntui olevan helppo toimia päivittäisessä arjessaan kotona. 

Lapset osasivat liikkua ja toimia kotonaan sulavasti ja rennosti kuin kalat vedessä, 

mikä kertoo siitä, että kotiympäristö oli muodostunut heille tutuksi kuulumisen 

paikaksi, eikä heidän tarvinnut erityisesti miettiä, kuinka siellä toimitaan. Päivittäin 

toistuvien tuttujen asioiden voidaan näin ollen nähdä vaikuttavan monella tavalla 

lasten kuulumisen rakentumiseen perhe- ja kotiympäristössä.  

Lapsi oman kuulumisensa rakentajana. Tutkimukseni osoitti sen, että lapset ovat 

hyvin aktiivisia toimijoita oman kuulumisen rakentamisensa suhteen, ja lasten 

toimijuus tulikin esiin jokaisen neljän kuulumisen elementin kohdalla. Tämä näkyi 

esimerkiksi siinä, miten lapset olivat muodostaneet esineisiin kiintymyksiä ja omia 

merkityksellisiä siteitään. Jokaisella lapsella oli oma tärkeiden esineiden ja 

tavaroiden joukko, muodostaen yhdessä yksilöllisen kokonaisuuden, jossa 

yhdistyivät muun muassa lapsen elämänhistoria, persoona sekä yksilölliset 

kiinnostuksen kohteet. Lasten toimijuus tuli esiin myös lasten paikkasuhteiden 

kautta, sillä lapsille oli muodostunut kodissa tärkeitä omia paikkoja ja tiloja, joiden 

merkitys määrittyi kullekin lapselle yksilöllisesti. Lasten toimijuus korostui etenkin 

sellaisten kodin paikkojen ja tilojen kohdalla, joita ei ole mitenkään erityisesti 

tarkoitettu lasten tiloiksi, vaan lapset olivat itse antaneet niille omia merkityksiään. 
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Esimerkiksi yhdelle lapselle sauna oli kotona sellainen paikka, johon hän meni 

mielellään leikkimään. Omilla tiloillaan lapset myös ikään kuin ottivat kotia 

haltuunsa, minkä voidaan olettaa vahvistavan lapsen ja kodin välistä sidettä ja 

olevan myös merkki lapsen toimijuudesta. Lasten toimijuus ilmeni myös siinä, 

miten he loivat kuulumistaan perhearjessa toistuvien rutiinien ja sääntöjen kautta. 

Jokaisen tutkimukseen osallistuneen perheen arki koostui erilaisista rutiineista ja 

niihin liittyvistä säännöistä, ja myös lapset tuntuivat olevan osallisia näistä 

rutiineista ja säännöistä neuvoteltaessa sekä jopa aloitteellisia niiden 

muodostamisessa. Lapsille oli muodostunut aivan omia päivittäisiä rutiineja, mutta 

myös monet perheen yhteisistä rutiineista olivat heille tärkeitä, ja lapset osasivat 

vaatia niitä, jos niistä jotenkin poikettiin. Toisaalta lasten toimijuutta ilmensivät 

myös erilaisten arjen rutiinien, kuten nukkumaanmenon, ja niihin liittyvien 

sääntöjen vastustaminen.   

Vanhemman rooli lapsen kuulumisen rakennusprosessissa. Vaikka lapset 

rakentavatkin arjessa aktiivisesti omaa kuulumistaan, niin tutkimussani tuli esiin 

myös se, että vanhemmalla on hyvin tärkeä rooli tämän kuulumisen rakentumisen 

mahdollistajana. Tarkoitan tällä käytännössä sitä, että vanhempi on avainasemassa 

sen suhteen, että kotona ja lapsen arjessa on sellaisia elementtejä, joiden kautta lapsi 

voi kunnolla kuulumistaan rakentaa. Vanhemmat siis tarjoavat puitteet lapsen 

kuulumisen rakentumiselle, ja tällä tarkoitan sekä kodin sosiaalista että 

materiaalista ympäristöä.  

Vanhempien merkitys lasten kuulumisen rakentumisen kannalta on hyvin ilmeinen 

etenkin läheisten ihmissuhteiden synnyttämän kuulumisen tunteen kautta, ja myös 

oma tutkimukseni toi esiin perheen yhdessäolon ja vanhempien läsnäolon 

tärkeyden lapsille. On tärkeää, että vanhemmat luovat perheeseen lämpimän 

tunneilmapiirin, osallistavat lapsia aina mahdollisuuksien mukaan sekä kohtelevat 

ja huomioivat heitä arvokkaina yksilöinä, sillä näin voidaan vaikuttaa ratkaisevasti 

sekä lapsen identiteetin kehittymiseen että hänen kokemukseensa perheeseen 

kuulumisesta. Koska sosiaaliset suhteet vaikuttavat paljon siihen, miten paikoista 

tulee kullekin ihmiselle kuulumisen paikkoja, voidaan ajatella, että kodin 
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ihmissuhteilla, ja erityisesti vanhemmilla, on suuri vaikutus myös siihen, 

millaiseksi lapsen kuulumisen tunne kodin suhteen muodostuu. Tutkimukseni 

perheissä tuntui vallitsevan lämmin, rakastava ja hyväksyvä ilmapiiri ja uskon, että 

tällä tavoin vanhemmat voivat vaikuttaa paljon siihen, millaiseksi paikaksi lapsi 

kotinsa kokee, eli esimerkiksi onko hänellä siellä kotoisa ja turvallinen olo ja voiko 

hän olla oma itsensä. Tutkimukseni toi esiin myös perhearjen tuttujen rutiinien 

tärkeyden lapsille ja tällaisten rutiinien (sekä myös sääntöjen) voidaan omalta 

osaltaan nähdä edesauttavan lasten kuulumisen rakentumista. Koska vanhemmat 

ovat yleensä ne, jotka sitä perheen arkea pyörittävät, niin voidaan sanoa, että 

vanhemmilla on avainrooli myös näiden lapsille tärkeiden turvallisuuden ja 

kuulumisen tunteita tuottavien rutiinien jatkumisen ylläpitäjinä ja mahdollistajana.  

Tutkimukseni osoitti, että aikuisten tavoin lapset muodostavat esineisiin omia 

merkityksellisiä suhteitaan, ja on tärkeää, että vanhemmat ja muut aikuiset 

ymmärtävät ja tiedostavat tämän. Omat lelut ja muut tavarat voivat olla lapsille 

todella tärkeitä, ja aikuisten tulisikin muistaa kunnioittaa näitä lasten esinesuhteita. 

Aina lasten esineiden merkitykset eivät ole välttämättä niin ilmeisiä aikuiselle, joten 

siksi vanhempi ei esimerkiksi saisi heittää pois mitään lapsen lelua tai tavaraa 

häneltä itseltään kysymättä. Jokin vanha, rikkinäinen ja nuhjuinenkin tavara voi 

olla lapselle todella tärkeä. Omassa tutkimuksessani myös lasten paikkasuhteet 

nousivat keskeiseen rooliin, ja aineiston perusteella voidaan todeta, että on tärkeää, 

että lapsella on kotona oma huone tai vähintäänkin jokin oma tila, joka on hänen 

omaa aluettaan ja jossa hän voi säilyttää omia tavaroitaan ja olla tarvittaessa 

rauhassa ja tehdä mieleisiä asioitaan. On myös tärkeää tehdä tästä tilasta sellainen, 

että se on lapselle mieluinen ja hänen näköisensä paikka. Tutkimukseni mukaan 

lapset rakentavat arjessa kuulumistaan näiden merkityksellisten esine- ja 

paikkasuhteiden kautta, ja siksi on tärkeää, että lapsella on mahdollisuus 

kokemukseen jostakin omasta, oli kyse sitten omista tavaroista tai omasta 

huoneesta tai muusta omasta tilasta.   

Tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, että lasten kuulumisen rakentumisen 

kannalta on merkityksellistä, että vanhemmalla on kyky huomata ne asiat, jotka 
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ovat lapselle arjessa tärkeitä, ja että vanhempi myös kunnioittaa niitä ja pyrkii 

mahdollistamaan niiden olemassaolon ja jatkumisen, olipa kyse sitten lapselle 

tärkeistä esineistä, kodin tiloista tai arjen puuhista ja rutiineista. Usein saattaakin 

olla niin, että sellaiset pienet asiat, joiden merkitystä vanhempi ei aina välttämättä 

tule tietoisesti ajatelleeksi, ovatkin lapselle juuri hirveän tärkeitä.   

 

8.2    Tutkimuksen luotettavuuden ja toteutuksen arviointia  

Kuten Hirsjärvi ym. (2012, 152) tuovat esiin, kvalitatiivisen tutkimuksen 

tarkoituksena on kuvata todellista elämää, ja siten lisätä ymmärrystä erilaisista 

todellisen elämän ilmiöistä. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin lasten kuulumisen 

rakentumista sellaisessa monille ihmisille hyvin tutussa todellisen elämän 

kontekstissa kuin perhearki. Niin kuin kaikissa tutkimuksissa, myös tämän 

tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon myös ne tekijät, jotka ovat 

voineet vaikuttaa tuloksiin ja niiden tulkintaan.   

Koska kuuluminen on luonteeltaan varsin abstrakti tutkimusaihe, olisi sitä ollut 

hankalaa tutkia esimerkiksi suoraan lapsilta kysymällä. Siksi sellaiset epäsuorat 

tutkimusmenetelmät kuten valokuvaus ja piirtäminen soveltuivat paremmin lasten 

kuulumisen tutkimiseen. Lapset osoittautuivat varsin innokkaiksi valokuvaajiksi, 

ja materiaalia kertyikin runsaasti. Analysointia ja tulkintojen tekemistä ei voinut 

kuitenkaan jättää pelkkien kuvien varaan, sillä kuten esim. Dockett ym. (2009, 291) 

ovat tuoneet esiin, kuvat kertovat itsessään vain osan tarinasta. Siksi pelkästään 

kuvia katselemalla tulkinnoista voisi jäädä kokonaan uupumaan lapsen 

näkökulma. Koska tällä tutkimuksella pyrittiin nimenomaan lapsen näkökulman ja 

kokemusmaailman tavoittamiseen, oli siksi tärkeää kuulla lapsilta itseltään kuvien 

sisällöstä, ja siitä, mitä kuvissa esiintyvät asiat kullekin lapselle merkitsivät. 

Käytinkin analysoinnin tukena audiomateriaalia tutkijan ja lapsen välisistä 

keskusteluista, jotka koskivat muun muassa lasten ottamia valokuvia. Yksi 

huomioitava seikka valokuviin liittyen oli se, että valokuvamateriaalia oli runsaasti, 

mutta kaikki kuvat eivät suinkaan olleet lasten itsensä ottamia. Osa kuvista oli 
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tutkijan tai vanhemman ottamia, ja pyrinkin ottamaan analyysissä huomioon vain 

lasten itse ottamat kuvat sekä sellaiset tutkijan ottamat kuvat, joissa kuvattava 

kohde oli kuitenkin ollut lapsen itsensä valitsema. Tähän sain yleensä varmistuksen 

audiomateriaalista, jota oli nauhoitettu tutkijan toimesta monissa 

kuvaamistilanteissa. 

Valokuvien lisäksi käytin aineistona myös lasten johtamia kotikierroksia sekä lasten 

piirustuksia, jotka tukivat omalta osaltaan lasten valokuva-aineistoa. Osa kuvista 

oli otettu juuri kotikierrosten aikana, joten näiden kierrosten sekä myös lasten 

piirustushetkien aikana käydyt keskustelut lasten ja tutkijan välillä osoittautuivat 

jokainen arvokkaaksi osaksi aineistoa. Lasten tuottaman materiaalin lisäksi käytin 

aineistona myös vanhempien haastatteluja, joiden mukaan ottaminen oli mielestäni 

perusteltua, sillä useita tutkimusmenetelmiä hyödyntäen on todennäköisempää 

saada monipuolisempi kuva tutkittavasta asiasta (Einarsdóttir 2007, 207). 

Vanhempien haastattelut osoittautuivatkin hyvin hyödyllisiksi, sillä ne sekä 

vahvistivat lasten aineistosta esiin nousseita asioita, että myös toivat 

lisänäkökulmaa lasten kuulumisen rakentumiseen perhearjessa. Useiden 

menetelmien yhdistämisellä eli triangulaatiolla voidaan vaikuttaa myös 

tutkimuksen luotettavuuteen (Hirsjärvi ym. 2012, 233), ja koenkin, että monien 

erilaisten aineistojen yhdistäminen paransi merkittävästi tutkimukseni 

luotettavuutta. Tutkimukseni tarkoituksena oli lapsen näkökulman ja 

kokemusmaailman tavoittaminen ja mielestäni käyttämäni tutkimusmenetelmät 

soveltuivat siihen tarkoitukseen ihan hyvin. Lasten ottamien kuvien ja sitä tukevan 

aineiston kautta välittyi kuva siitä, millaiset asiat ovat lapselle kodin perhearjessa 

tärkeitä ja merkityksellisiä ja tulkintani mukaan siten olennaisia myös lasten 

kuulumisen rakentumisen kannalta.  

Tutkimukseni osallistujajoukko oli varsin pieni, mutta kvalitatiivisen tutkimuksen 

tuloksia ei ole tarkoituskaan pystyä suoraan yleistämään, sillä tärkeämpää on 

tutkittavan asian ymmärtäminen (Eskola & Suoranta 2008, 65). Tämän tutkimuksen 

tulokset kuvaavat osallistuneiden lasten kuulumista ja arkea siinä määrin, miten 

lapset itse sitä toivat valokuvillaan, piirroksillaan ja puheillaan esiin. Täytyy 
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huomioida, että lapsilta ei missään vaiheessa kysytty suoraan kuulumisen 

kokemuksistaan, vaan tämän tutkimuksen tulokset nojaavat paljolti niihin 

tulkintoihin ja päätelmiin, joita olen aikuisena tutkijana lasten tuottamasta 

aineistosta tehnyt. Tämän lisäksi jokainen tutkija tekee tulkintoja myös omasta 

henkilökohtaisesta ajatusmaailmastaan käsin, joten on mahdollista, että sekä 

aikuisnäkökulmani että oma henkilökohtainen ajatusmaailmani ovat voineet 

vaikuttaa aineiston tulkintaan ja siten myös tutkimuksen tuloksiin. Vaikka lapset 

keskustelivatkin tutkijan kanssa ottamistaan valokuvista, niin en silti voi olla aivan 

varma, mikä kussakin kuvassa esiintyneen asian tosiasiallinen merkitys kunkin 

lapsen kuulumisen tunteen kannalta oli. Siksi olikin luotettavampaa tarkastella 

käyttämilläni menetelmillä kuulumisen elementtejä kuin kuulumisen tunnetta. 

Kuulumisen tunne on subjektiivinen kokemus, ja siksi sitä olisi ollut hyvin vaikea, 

ellei mahdoton tutkia luotettavasti pelkästään lasten valokuvien ja piirustusten 

perusteella ilman, että heiltä olisi jollain tavalla kysytty suoraan niistä asioista, jotka 

vaikuttavat heidän kuulumiseen tunteeseen ja kokemuksiin. Tämä taas olisi 

saattanut olla aiheen abstraktin luonteen ja tutkimukseen osallistuneiden lasten iän 

vuoksi haasteellista. 

Koska kvalitatiivisen tutkimuksen laatuun vaikuttavat myös esimerkiksi tutkijan 

henkilökohtaiset taidot (Patton 2002, 5), on huomioitava, että en itse osallistunut 

lainkaan tutkimusaineiston keruuseen. Se, että aineisto oli kerätty muiden 

tutkijoiden toimesta, toi omat haasteensa aineistoon perehtymiseen sekä aineiston 

analysointiin ja tulkintaan. Tutustuin esimerkiksi lasten kanssa käytyihin 

keskusteluihin pelkkien ääninauhojen ja litteroidun materiaalin pohjalta, jolloin en 

ollut itse paikan päällä ja voinut havainnoida esimerkiksi lapsen ilmeitä ja eleitä. En 

myöskään ollut aina välttämättä tietoinen keskusteluihin liittyvistä 

tilannetekijöistä. Minun tuli käydä aineisto huolellisesti läpi jokaisen lapsen ja 

perheen kohdalla ja ikään kuin ottaa aineisto kunnolla haltuuni, ennen kuin pääsin 

etenemään tutkimuksen teossa.     

Olen suhteellisen tyytyväinen tutkimuksen osalta tekemiini valintoihin, mutta 

koska tutkimukseni aineisto oli osa isomman tutkimusprojektin aineistoa, osa 
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valinnoista oli tavallaan tehty jo puolestani ja jouduin toteuttamaan tutkimustani 

valmiiksi kerätyn aineiston ehdoilla. Valmista aineistoa käytettäessä tutkija on aina 

tavallaan sen olemassaolevan aineiston armoilla ja joutuu toimimaan sen 

tarjoamissa rajoissa. Hirsjärvi ym. (2012, 186) toteavat, että valmiit aineistot 

soveltuvat vain harvoin sellaisenaan käytettäväksi tutkimuksessa, ja sen sijaan 

toisten keräämät aineistot olisikin kyettävä kytkemään ja sovittamaan omaan 

tutkimusintressiin. Koska aineistoa ei oltu alun perin kerätty omaa 

tutkimusaihettani silmällä pitäen, tuli minun käydä läpi koko tutkimusprojektin 

aineisto ja sen jälkeen valita sieltä sellaiset aineistot, joiden pohjalta pystyisin 

parhaiten löytämään vastaukset omaan tutkimusongelmaani. Jos olisin toteuttanut 

aineistonkeruun itse, olisin todennäköisesti keskittynyt vielä systemaattisemmin 

kuvien läpikäymiseen ja niistä keskusteluun lasten kanssa sekä olisin myös ottanut 

lasten kuulumisen jollain tavalla puheeksi sekä lasten että heidän vanhempiensa 

kanssa.  

 

8.3    Loppusanat 

Omat ammatilliset kiinnostukseni liittyvät muun muassa lastensuojeluun ja siellä 

erityisesti lastensuojelun sijaishuollon maailmaan. Koen, että tämän tutkielman 

tekeminen ja sen myötä saamani tieto ja ymmärrys olisivat hyödyksi työssä 

sijoitettujen lasten ja nuorten parissa, sillä heidän kohdallaan kuulumisen ja 

kuulumattomuuden kysymykset ovat usein jollain tavalla läsnä. Uskon, että 

ymmärrys esimerkiksi siitä, millaiset asiat voivat helpottaa tai vaikeuttaa lasten ja 

nuorten kuulumisen rakentumista sijaisperheessä, ja tämän tiedon välittäminen 

sijaisvanhemmille, voivat edesauttaa lapsen sijaisperheeseen kiinnittymistä. 

Toivonkin, että pystyn omalla tiedolla ja ymmärrykselläni auttamaan lapsia ja 

nuoria kuulumisen rakentamisen haasteissa ja sitä kautta auttamaan heitä luomaan 

tukevamman pohjan myös heidän tulevaisuudelleen.  

 



101 
 

LÄHTEET 

 

Alanen, L. 2001. Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä. Sosiologia ja 
sukupolvijärjestys. Teoksessa A. Sankari & J. Jyrkämä (toim.) Lapsuudesta 
vanhuuteen. Iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino, 161–186. 
 
Alanen, L. 2009. Johdatus lapsuudentutkimukseen. Teoksessa L. Alanen & K. Karila 
(toim.) Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino, 9–
30. 
 
Angel, B.Ø. 2014. Foster Children’s Sense of Sibling Belonging: The Significance of 
Biological and Social Ties. SAGE Open, 4(1), 1–10. 
 
Aura, S., Horelli, L. & Korpela, K. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. Porvoo: 
WSOY. 
 
Autonen-Vaaraniemi, L. 2008. Kodin tila, valta ja miesten käytännöt. Teoksessa E. 
Sevón & M. Notko (toim.) Perhesuhteet puntarissa. Helsinki: Palmenia, 188–205.  
 
Baskin, T.W., Wampold, B.E, Quintana, S.M. & Enright, R.D. 2010. Belongingness as 
a Protective Factor Against Loneliness and Potential Depression in a Multicultural 
Middle School. The Counseling Psychologist, 38(5), 626–651. 
 
Baumeister, R.F. & Leary, M.R. 1995. The Need to Belong: Desire for Interpersonal 
Attachments as a Fundamental Human Motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 
497–529. 
 
Biehal, N. 2014. A Sense of Belonging: Meanings of Family and Home in Long-Term 

Foster Care. British Journal of Social Work, 44, 955–971. 

Blokland, T. 2003. Urban Bonds: Social Relationships in an Inner City 
Neighbourhood. Cambridge: Polity. 
 
Bowen, M. 1966. The Use of Family Theory in Clinical Practice. Teoksessa Family 
Therapy in Clinical Practice. Lanham, MD: Rowman & Littlefield (uudelleen 
painettu 2004), 147–181.    
 
Brown, S.L. & Manning, W.D. 2009. Family boundary ambiguity and the 
measurement of family structure: The significance of cohabitation. Demography, 46, 
85–101. 
 
Calhoun, C. 2003. The variability of belonging: A reply to Rogers Brubaker. 
Ethnicities, 3(4), 558–568. 
 



102 
 

Carsten, J. 2000. “Knowing where you’ve come from”: Ruptures and continuities of 
time and kinship in narratives of adoption. Journal of the Royal Anthropological 
Institute, 6(4), 687–703. 
 
Cavanagh, S.E. 2008. Family Structure history and adolescent adjustment. Journal 
of Family Issues, 29, 944–980.  
 
Cemalcilar, Z. 2010. Schools as Socialisation Contexts: Understanding the Impact of 
School Climate Factors on Students' Sense of School Belonging. Applied 
Psychology: An International Review, 59(2), 243–272. 
 
Christiansen, Ø., Havnen, K. J. S., Havik, T. & Anderssen, N. 2013. Cautious 

Belonging: Relationships in Long-Term Foster-Care. British Journal of Social Work, 

43, 720–738.  

Clark, A. & Moss, P. 2011. Listening to Young Children: The Mosaic Approach. 
London: National Children’s Bureau. 2nd ed.  
 
Cohen, A.P. 1982. Belonging: The experience of culture. Teoksessa A.P. Cohen 
(toim.) Belonging: Identity and social Organisation in British Rural Communities. 
Manchester: Manchester University Press. 
 
Dockett, S., Einarsdóttir, J. & Perry, B. 2009. Researching with children: ethical 
tensions. Journal of Early Childhood Research, 7(3), 283–298.    
 
Downing, F. 2003. Transcending memory: Remembrance and the design of place. 
Design Studies, 24(3), 213–235.   
 
Edwards, D. & Mullis, F. 2001. Creating a sense of belonging to build safe schools. 
Journal of Individual Psychology, 57(2), 196–203. 
 
Einarsdóttir, J. 2007. Research with children: methodological and ethical challenges. 
European Early Childhood Education Research Journal, 15(2), 197–211. 
 
Eskola, J. & Suoranta, J. 2008. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 
Vastapaino.  
 
Fargas-Malet, M., McSherry, D., Larkin, E. & Robinson, C. 2010. Research with 
children: methodological issues and innovative techniques. Journal of Early 
Childhood Research, 8(2), 175–192.   
 
Fenster, T. 2004. Belonging, memory and the politics of planning in Israel. Social & 
Cultural Geography, 5(3), 403–417. 
 
Forsberg, H. & Strandell, H. 2007. After-school Hours and the Meanings of Home: 
Re-defining Finnish Childhood Space. Children’s Geographies, 5(4), 393–408. 



103 
 

Forsberg, H., Ritala-Koskinen, A., Autonen-Vaaraniemi, L. & Kauko, O. 2014. 
Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin 
kysymyksenä. Teoksessa Lasten ja lapsiperheiden elinolot. Hyvinvointikatsaus 
1/2014, Tilastokeskus. 
 
Granfelt, R. 1998. Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia 702. Helsinki. 
 
Green, A. E. & White, R. J. 2007. Attachment to Place: Social Networks, Mobility and 
Prospects of Young People. York: Joseph Rowntree Foundation. Verkkojulkaisu:  
https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/publications/2007/green_2007_attach
ment.pdf.    
 
Green, S. & Hill, M. 2005. Researching children’s experience: methods and 
methodological issues. Teoksessa S. Greene & D. Hill. Researching children’s 
experience. Approaches and methods. London: Sage Publications, 1–21.  
 
Hagerty, B.M., Williams, A.R. & Oe, H. 2002. Childhood Antecedents of Adult Sense 
of Belonging. Journal of Clinical Psychology, 58(7), 793–801.   
 
Hamm, J.V. & Faircloth, B.S. 2005. The Role of Friendship in Adolescents' Sense of 
School Belonging. New Directions for Child and Adolescent Development. Special 
Issue: The Experience of Close Friendships in Adolescence, 107, 61–78. 
 
Hatfield, M.E. 2010. Children moving ‘home’? Everyday experiences of return 
migration in highly skilled households. Childhood, 17(2), 243–257. 
 
Hedin, L. 2012. Foster youth’s sense of belonging in kinship, network and 
traditional foster families. An interactive perspective on foster youth’s everyday 
life. Örebro University. 
 
Hirsjärvi, S., Remes, R. & Sajavaara, P. 2012. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.  
 
Hämäläinen, K. 2012. Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset 
kodilleen ja perhesuhteilleen. Akateeminen väitöskirja. Väestöntutkimuslaitoksen 
julkaisusarja D 56/2012. Helsinki: Väestöliitto.    
 
Ireson, J. & Hallam, S. 2005. Pupils’ liking for school: Ability grouping, self-concept 
and perceptions of teaching. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 297–
311. 
 
Irwin, L. G., Johnson, J. L., Henderson, V. S., Dahinten, V. S. & Hertzman, C. 2007. 

Examining how contexts shape young children’s perspectives of health. Child: Care, 

Health and Development, 33(4), 353–359.   



104 
 

Jack, G. 2010. Place Matters: The Significance of Place Attachments for Childrens’ 

Well-Being. British Journal of Social Work, 40, 755–771.   

Jänkä, M. 2013. Monta paikkaa, yksi koti. Nuorten kokemukset sijaishuoltopaikan 
muutoksista ja monipaikkaisesta asumisesta elämänkulussa. Tampereen yliopisto, 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityön pro gradu -tutkielma.  
 
Kidd, S.A. & Evans, J.D. 2011. Home Is Where You Draw Strength and Rest: The 
Meanings of Home for Houseless Young People. Youth & Society, 43(2), 752–773.  
 
King, V., Boyd, L.M. & Thorsen, M.L. 2015. Adolescents' Perceptions of Family 

Belonging in Stepfamilies. Journal of Marriage and Family, 77, 761–774. 

Kramer, A-M. 2011. Kinship, affinity and connectedness: Exploring the role of 
genealogy in personal lives. Sosiology, 45(3), 375–395. 
 
Krause, N. & Wulff, K. 2005. Church-based social ties, a sense of belonging in a 
congregation, and physical health status. International Journal for the psychology 
of religion, 15(1), 73–93.   
 
Kyrönlampi-Kylmänen, T. 2007. Arki lapsen kokemana. Eksistentiaalis-
fenomenologinen haastattelututkimus. Lapin yliopisto: Acta Universitatis 
Lapponiensis 111. 
 
Lambert, N.M., Stillman, T.F., Hicks, J.A., Kamble, S., Baumeister, R.F. & Fincham, 
F.D. 2013. To Belong Is to Matter: Sense of Belonging Enhances Meaning in Life. 
Personality and Social Psychology Bulletin, 39(11), 1418–1427. 
 
Lastensuojelu 2014. Tilastoraportti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
Verkkojulkaisu: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129537/Tr25_15. 
pdf?sequence=4. 
  
Leach, N. 2002. Belonging: Towards a theory of identification with space. Teoksessa: 
J. Hillier & E. Rooksby (toim.) Habitus: A Sense of Place. Farnham: Ashgate. 
 
Leake, V.S. 2007. Personal, familial and systematic factors associated with family 
belonging for stepfamily adolescents. Journal of Divorce and Remarriage, 47, 135–
155. 
 
Lehtinen, A.-R. 2001. Lasten kesken. Lapset toimijoina päiväkodissa. Jyväskylän 
yliopisto: SoPhi 55. 
 
Lewis, A. 2002. Accessing, through research interviews, the views of children with 
difficulties in learning. Support for learning, 17(3), 110–116. 
 



105 
 

Linnavuori, H. 2007. Lasten kokemuksia vuoroasumisesta (Children’s experiences 
of dual residence). Jyväskylä Studies in education, psychology and social research 
313. Jyväskylä: University of Jyväskylä.  
 
Mand, K. 2010. ‘I’ve got two houses. One in Bangladesh and one in 
London…everybody has’: Home, locality and belonging(s). Childhood, 17(2), 273–
287.  
 
Maslow, A.H. 1954. Motivation and personality. New York, NY: Harper. 
 
Matilainen, T. 2008. Lapsi elää rutiineista. Helppo ja hyvä arki. Helsinki: 
Gummerus.  
 
May, V. 2013. Connecting Self to Society. Belonging in a Changing World. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan.  
 
McMahon, S.  & Wernsman, J. 2009. The Relation of Classroom Environment and 
School Belonging to Academic Self-Efficacy among Urban Fourth- and Fifth-Grade 
Students. The Elementary School Journal, 109(3), 267–281. 
 
Mellor, D., Stokes, M., Firth, L., Hayashi, Y. & Cummins, R. 2008. Need for 
belonging, relationship satisfaction, loneliness and life satisfaction. Personality and 
Individual Differences, 45, 213–218. 
 
Metsämuuronen, J. 2005. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: 
International Methelp.  
 
Miller, L. 2003. Belonging to country. A philosophical anthropology. Journal of 
Australian Studies, 27(76), 215–223. 
 
Mok, M.Y.A. & Saltmarsh. D. 2014. The Transnational Child. Global Studies of 
Childhood, 4(1), 11-20. 
 
Ni Laoire, C., Carpena-Mendez, F., Tyrrell, N. & White, A. 2010. Introduction: 

Childhood and migration – mobilities, homes and belongings. Childhood, 17(2), 

155–162. 

Olkola, S. 2000. Esineet kodin peilinä. Pro Gradu. Taitomarkkinointi – projekti, Käsi- 
ja taideteollisuusliitto. Taito Ry.  
 
Osborne, J.W. & Walker, C. 2006. Stereotype threat, identification with academics 
and withdrawal from school: Why the most successful students of color might be 
most likely to withdraw. Educational Psychology, 26(4), 563–577. 
 
Patton, M. Q. 2002. Qualitative research & evaluation methods. 3. painos. Thousand 
Oaks: Sage.   



106 
 

Punch, S. 2002. Research with Children: The Same or Different from Research with 
Adults? Childhood, 9(3), 321–341.  
 
Raijas, A. 2008. Arki keskittyy kotiin. Teoksessa M. Lammi & P. Timonen (toim.) 
Koti – tehtävistä uusiin haasteisiin. Tampere, 118–131.   
 
Rasmussen, K. 2004. Places for children – children’s places. Childhood, 11(2), 155–
173. 
 
Raunio, Anna-Mari. 2008. Esineiden rajat ja rajattomuus. Teoksessa: Anneli Niikko, 
Ismo Pellikka & Erkki Savolainen (toim.) Oppimista, opetusta, monitieteisyyttä. 
Kirjoituksia Kuninkaankartanonmäeltä. Joensuun yliopisto, Savonlinnan 
opettajankoulutuslaitos. Verkkojulkaisu:  http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/ 
monitiet/index.htm. 
 
Relph, E. 1985. Geographical experiences and being-in-the-world: The 
phenomenological origins of geography. Teoksessa: D. Seamon & R. Mugerauer 
(toim.) Dwelling, Place and Environment: Towards a Phenomenology of Person and 
World. Malabar, FL: Krieger. 
 
Ribbens McCarthy, J. 2012. The powerful relational language of ’family’: 
togetherness, belonging and personhood. The Sociological Review, 60(1), 68–90.     
 
Rissanen, L. 2004. Arjen askareet. Vanhempien ja lasten yhteiselle tekemiselle 
antamat merkitykset. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen laitos. pro gradu –
tutkielma. 
 
Robinson, Y. & Gillies, V. 2012. Introduction: developing creative methods with 
children and young people. International Journal of Social Research Methodology, 
15(2), 87–89.  
 
Rönkä, A. & Korvela, P. 2009. Everyday Family Life. Dimensions, Approaches and 
Current Challenges. Journal of Family Theory and Review 1, 87–102.  
 
Salmivalli, C. 2005. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. 
Jyväskylä: PS-kustannus. 
 
Schultz Kleine, S. & Menzel Baker, S. 2004. An Integrative review of material 
possession attachment. Academy of marketing science review, 1(1), 1–35. 
 
Scott, S. 2009. Making Sense of Everyday Life. Cambridge: Polity Press. 
 
Sharples, M., Davison, L, Thomas, G.V. & Rudman, P.D. 2003. Children as 
photographers: an analysis of children’s photographic behaviour and intentions at 
three age levels. Visual Communication, 2(3), 303–330.  
 



107 
 

Silva, E.B. & Smart, C. 1999. The New Family? London: Sage. 
 
Skey, M. 2011. National Belonging and Everyday Life: The Significance of 
Nationhood in an Uncertain World. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
 
Skoog, V., Khoo, E. & Nygren, L. 2014. Disconnection and Dislocasion: 

Relationships and Belonging in Unstable Foster and Institutional Care. British 

Journal of Social Work. 

Smart, C., Neale, B. & Wade, A. 2001. The Changing experience of childhood: 

families and divorce. Cambridge: Polity.  

Sugarman, L. 2001. Life-Span Development. Frameworks, Accounts and Strategies. 

Psychology Press. 

Suomen virallinen tilasto: Perheet 2014. Helsinki: Tilastokeskus. Verkkojulkaisu: 

http://tilastokeskus.fi/til/perh/2014/perh_2014_2015-05-28_fi.pdf.  

Tereshchenko, A. & Araujo, H.C. 2011. Stories of Belonging: Ukranian immigrant 

children’s experiences of Portugal. Global Studies of Childhood, 1(2), 129–139. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Tammi.  

Tuomi-Nikula, O., Granö, P. & Suominen, J. 2004. Oma koti kullan kallis. Teoksessa 

P. Granö, J. Suominen, O. Tuomi-Nikula (toim.) Koti. Kaiho, paikka, muutos. 

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja IV. Turun 

Yliopisto, Pori. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

Twigger-Ross, C. L. & Uzzell, D. L. 1996. Place and Identity Processes. Journal of 

Environmental Psychology, 16(3), 205–220. 

Vandemark, L. M. 2007. Promoting the sense of self, place and belonging in 

displaced persons: The example of homelessness. Archives of Psychiatric Nursing, 

21(5), 241–248.  

Vilkko, A. 1997. Ikääntyminen, muistot ja koti. Teoksessa A. Karisto (toim.) 

Vanhuus kaupungissa. Miina Sillanpään syntymän 130-vuotisjuhlakirja. Juva: 

WSOY. 

Vilkko, A. 2000. Riittävästi koti. Janus, 8(3), 213–230.   

Voelkl, K.E. 1997. Identification with school. American Journal of Education, 105, 

294–317. 



108 
 

Walton, G.M., Cohen, J.L., Cwir, D. & Spencer, S.J. 2012. Mere belonging: The power 

of social connections. Journal of Personality and Social Psychology, 102(3), 513–532. 

Wilson, S. & Milne, E.J. 2013. Young People Creating Belonging: Spaces, Sounds and 
Sights. University of Stirling. 
 
Woodhead, M. & Brooker, L. 2008. A sense of belonging. Early Childhood Matters 
(111). 
 
Young, A., Russel, A. & Powers, J. 2004. The sense of belonging to a neighbourhood: 
Can it be measured and is it related to health and well-being in older women? Social 
Science & Medicine, 59(12), 2627–2637.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

LIITTEET 
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