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Varhaiskasvattajien kokemuksia kaksikielisyydestä kotimaisten kielten osalta on 

tutkittu vähän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin varhaiskasvattajien kokemusten 

avulla kaksikielisen työympäristön luomia haasteita varhaiskasvatuksessa ja 

kahdella kielellä toteutettavan varhaiskasvatuksen merkityksiä. Lisäksi tarkas-

teltiin toteutuvatko VASU:n toimintaperiaatteet arjessa, ja miten kasvattajat ko-

kivat kaksikielisen toiminnan toteuttamisen. Viimeisessä tutkimuskysymyksessä 

myös vertailtiin suomen- ja ruotsinkielisten vastaajien tuloksia. 

Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2019 tutkimuskaupungin varhaiskas-

vatuksen työntekijöiltä (N = 75) sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselyyn saatiin 

18 (24 %) vastausta. Aineisto analysoitiin sekä laadullisesti sisällön analyysillä 

että määrällisesti hyödyntäen eri analyysimenetelmiä. 

Havaittiin, että toiminnan toteuttamisessa kahdella kielellä koetaan haas-

teita, mutta haasteista huolimatta varhaiskasvatus kahdella kielellä koettiin mer-

kittäväksi. VASU:n toimintaperiaatteet koettiin toteutuvan arjessa pääosin hyvin 

ja kaksikielisen toiminnan toteuttaminen koettiin sujuvaksi. Suomen- ja ruotsin-

kielisten vastausten eroja tarkastellessa löytyi niitä osasta vastauksista. 

Varhaislapsuus on kielen kehityksen kannalta kriittistä aikaa, ja lapsuu-

dessa usean kielen oppiminen rinnakkain on mahdollista lapsen altistuessa use-

alle kielelle. Siksi on hyödyllistä tutkia varhaiskasvattajien ajatuksia kaksikieli-

sen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta. Tukemalla heitä kokemissaan kaksikie-

lisyyden haasteissa tuetaan samalla myös lasten kaksikielisyyttä. 
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1 JOHDANTO 

Varhaiset vaiheet lapsen elämässä ovat kriittistä aikaa lasten kaksikielisyyden 

kehittymisen ja yhteiskunnan kaksikieliseksi jäseneksi kehittymisen kannalta. 

Lapsen kaksikieliseksi kehittymisen edellytyksenä on opettajan positiivinen suh-

tautuminen lapsen kieli- ja kulttuuritaustoja kohtaan, sensitiivisyys kotitaustoja 

kohtaan, vastaaminen kielellisiin ja kulttuurillisiin tarpeisiin sekä lasten kielellis-

ten ja kulttuurillisten lahjojen huomaaminen. (Palviainen, Protassova, Mård-

Miettinen & Schwartz 2016, 641-642.) Lasten vieraan kielen oppimisen osalta on 

olennaista, että varhaiskasvattajat kokevat työnsä merkitykselliseksi, eikä siinä 

ole liian suuria toimintaa estäviä haasteita.  

Kaksikielisen opetuksen merkitykseen, sen haasteisiin ja sitä estäviin teki-

jöihin on kiinnitetty huomiota jo pitkään maailmalla (ks. Light 1975; Pena & Porto 

2008) ja viime vuosina niihin on kiinnitetty huomiota myös kotimaassa (Pelto-

niemi, Skinnari, Mård-Miettinen & Sjöberg 2018; Sjöberg, Mård-Miettinen, Pelto-

niemi & Skinnari 2018). Vaikka kotimaisten kielten kaksikielinen opetus ei ole 

juuri esillä mediassa, on monikielisyyden lisääntyminen varhaiskasvatuksessa ja 

perusopetuksessa pääkaupunkiseudulla ollut esillä sitäkin enemmän. Vantaalla 

maahanmuuttajat saattavat olla päiväkodeissa jo enemmistö, ja siellä päiväkodin 

arjessa voikin kuulla päivän aikana montaa eri kieltä (ks. Yle 2018).  

Tässä tutkimuksessa keskitytään kaksikieliseen varhaiskasvatukseen koti-

maisten kielten eli suomen ja ruotsin osalta varhaiskasvattajien näkökulmasta. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erityisesti mukaan valikoituneen tutkimus-

kaupungin varhaiskasvattajien kokemuksia kaksikieliseen varhaiskasvatukseen 

liittyen. Tarkemmin selvitetään sitä, kuinka usein he kokevat haasteita työssään 

kahdella kielellä toimimisessa ja millaisia heidän kokemat haasteet ovat. Tarkas-

telussa on myös se, millaisia merkityksiä kasvattajat nostavat esiin kaksikielisen 

varhaiskasvatukseen liittyen. Lisäksi selvitetään varhaiskasvatussuunnitelman 

(paikallinen VASU 2017; VASU 2018) toimintaperiaatteiden näkymistä ja kaksi-

kielisyyden toteuttamista arjessa. Kuten aiemminkin tuli ilmi, kaksikielistä toi-

mintaa on jonkin verran tutkittu, niin Suomessa kuin kansainvälisesti, mutta aihe 
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on jatkuvasti ajankohtainen. Kuitenkin juuri varhaiskasvattajien kokemuksia 

kaksikielisyydestä on tutkittu vain vähän.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa juuri varhaiskasvatta-

jien kokemuksista kaksikielisyydestä varhaiskasvatuksessa, erityisesti varhais-

kasvatuksen henkilökunnalle ja sitä toteuttaville tahoille. Millaisia haasteita kak-

sikielisessä varhaiskasvatuksessa esiintyy, millaisia merkityksiä kasvattajat tuo-

vat siitä esiin ja mikä on kasvattajien näkemys varhaiskasvatussuunnitelman 

(paikallinen VASU 2017; VASU 2018) toimintaperiaatteiden toteutumisesta sekä 

kaksikielisestä toiminnasta. 
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2 KAKSIKIELISYYS VARHAISKASVATUKSESSA 

2.1 Kielikylpy, CLIL ja kaksikielinen varhaiskasvatus 

Kaksikielisessä opetuksessa on olennaista käyttää vierasta kieltä välineenä ope-

tuksessa ja myös sen ulkopuolella – se ei siis ole vain oppimisen kohde vaan 

myös oppimisen väline (Peltoniemi ym. 2018, 17). Tällaista opetusta kutsutaan 

Suomessa kielikylvyksi, jota varhaiskasvatuksessa toteutetaan varhaisena täy-

dellisenä kielikylpynä. Kielikylpyä toteuttava opettaja ymmärtää lapsen äidin-

kieltä, mutta puhuu lapsille vain kielikylpykieltä. (Sjöberg ym. 2018, 8.)  

Kaksikielistä opetusta Euroopassa kuvataan lyhenteellä CLIL (Content and 

Language Integrated Learning eli kielen ja sisällön integroiva opetus) ja pohjois-

amerikkalaisessa kirjallisuudessa lyhenne on CBI (Content-Based Instruction eli si-

sältöpainotteinen opetus). Nämä molemmat termit ovat monin osin lähellä kieli-

kylpyä. (Bergroth 2015, 5.) CLIL opetus on saavuttanut Euroopassa suuren suo-

sion viime vuosina ja se on saanut huomiota myös maailmanlaajuisesti. CLIL 

opetuksessa siis integroidaan kieli muuhun opetettavaan toimintaan, koulussa 

esimerkiksi muihin opetettaviin aineisiin. (Ahern 2014, 15.) 

Euroopassa yleisin kuusivuotiaille ja sitä nuoremmille opetettu vieraskieli 

on englanti (Mourão 2015, 52). Myös muualla maailmassa englanti on suosittu 

kieli pienten lasten vieraan kielen opettamisessa. Kiinassa yleisenä käsitteenä on-

kin english fever varhaiskasvatuksessa, ja myös Etelä-Koreassa yhä useammat lap-

set ovat englanninkielisissä päiväkodeissa. Libanonissa, jossa ranska on yleinen 

kielivalinta, kuitenkin 40 % neljävuotiaista englanti on ensimmäinen opetettu 

vieraskieli. Myös Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa lasten vieraan kielen opiskelu 

on yleistä ja siellä erityisesti vanhemmat ovat ajaneet asiaa lasten varhaisen vie-

raan kielen opiskelun ja kielen valinnan suhteen. (Mourão 2015, 53). Maailmalla 

vierasta kieltä opettaa myös henkilökuntaan kuulumattomat kielituutoreiksi kut-

sutut henkilöt (Mourão 2015, 54). 

Kielikylvyn ja CLIL-opetuksen lisäksi on olemassa muitakin kaksikielisyys-

kasvatuksen menetelmiä, joissa kieltä tai kieliä käytetään eri tavoin. Selvitysten 



6 
 

mukaan vieraskielinen opetus Suomessa on kuitenkin hyvin hajanaista. (ks. 

Mård-Miettinen, Palojärvi & Palviainen 2015, 132.) Kaikelle kaksikieliselle var-

haiskasvatukselle yhteistä on kielen käyttäminen toiminnallisesti autenttisissa ti-

lanteissa, eri kulttuurien arvostaminen ja pohjan luominen elinikäiselle kielen 

oppimiselle (Peltoniemi ym. 2018, 17).  

Tässä tutkimuksessa puhutaan kaksikielisyydestä kielikylvyn sijaan kah-

della kielellä toimimisena tai kaksikielisyytenä. Kielikylpy -termiä ei käytetä, 

sillä tutkimuskaupungissa ei Sjöbergin ym. (2018) selvityksen mukaan järjestetty 

kielikylpyä. Lisäksi tutkimuskaupungin paikallisessa varhaiskasvatussuunnitel-

massakin (paikallinen VASU 2017) puhuttiin kaksikielisyydestä vain termillä 

kaksikielisyys.  

2.2 Kaksikielisyys varhaiskasvatuksen asiakirjoissa 

Valtakunnalliset linjaukset, jotka ohjaavat varhaiskasvatusta ja esiopetusta, ta-

kaavat, että ympäri maata toteutetaan kasvatusta ja opetusta yhdenvertaisesti. 

Sisältöjen on oltava myös paikasta riippumatta pohjimmiltaan samankaltaisia. 

(Sjöberg ym. 2018, 21.) Suomessa opetusta ohjaa Opetushallituksen julkaisemat 

asiakirjat. Varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä toimii Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet (VASU) 2018 ja esiopetusta säätelee Esiopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet (ESIOPS) 2014. Näitä asiakirjoja tulee jokaisen opetuksen jär-

jestäjän noudattaa, ja näiden perusteella tulee laatia paikallinen opetussuunni-

telma (Sjöberg ym. 2018, 21). Lisäksi näissä molemmissa dokumenteissa koroste-

taan, että kaksikieliseen opetukseen liittyvät seikat on tarkennettava ja kuvattava 

paikallisissa suunnitelmissa (Sjöberg ym. 2018, 24). 

2.2.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja esiopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia, että lapsella on 

mahdollisuus saada varhaiskasvatusta lapsen äidinkielenä olevalla suomen, 

ruotsin tai saamen kielellä. Muidenkin kielten käyttö varhaiskasvatuksessa on 
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mahdollista, kunhan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa asetetut tavoit-

teet pystytään silti saavuttamaan. (VASU 2018, 49.) 

Yhtenä varhaiskasvatuksen tehtävänä varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa (VASU 2018, 86) mainitaan lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien 

sekä kielellisen identiteettien kehittymisen vahvistaminen. Varhaiskasvatuk-

sessa vahvistetaan lasten uteliaisuutta ja kiinnostusta kieliin sekä kulttuuriin. 

Lasten kehittyvät ja kielelliset taidot avaavat heille mahdollisuuksia osallisuu-

teen ja aktiiviseen toimijuuteen sekä uusiin vaikuttamisen keinoihin. (VASU 

2018, 86.) 

Varhaiskasvatuksessa huomioidaan lasten erilaiset kielelliset kasvuympä-

ristöt, sillä lapset voivat samaan aikaan oppia useita kieliä, joiden kehitys ja 

käyttö saattavat kuitenkin olla tilanteen mukaan hyvin eriytynyttä. Lasten kielel-

listä sekä kulttuurista moninaisuutta tuetaankin siksi vanhempien kanssa tehtä-

vällä yhteistyöllä. (VASU 2018, 41.) 

Suomalaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä arvostetaan sekä hyödyn-

netään varhaiskasvatuksessa. Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan 

kielten jatkuva läsnäolo. (VASU 2018, 31.) VASU:n (2018, 31) mukaan varhais-

kasvatuksen henkilöstön on tiedostettava, että he ovat kielellisiä malleja lapsille, 

heidän tulee rohkaista lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti ja huomioida las-

ten kielelliset lähtökohdat. Varhaiskasvatukseen osallistuu myös lapsia, jotka pu-

huvat äidinkielenään sekä suomea että ruotsia. Näiden lasten identiteetin sekä 

kehityksen kannalta on tärkeää, että heitä kannustetaan molempien kielen käyt-

töön ja että niitä myös tuetaan aktiivisesti. (VASU 2018, 49.) 

Tavoitteena kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa on tavanomaista moni-

puolisempaa kielikasvatusta tarjoamalla hyödyntää lasten varhaisen kielenoppi-

misen herkkyyskautta. Lapsille tarjotaan tilaisuuksia kielten omaksumiseen ja 

käyttämiseen toiminnallisesti sekä leikinomaisesti, mikä luo pohjaa jo varhai-

sessa vaiheessa elinikäiselle kielten opiskelulle. (VASU 2018, 51.) Suomessa kak-

sikielinen varhaiskasvatus jaetaan laajamittaiseen ja suppeampaan opetukseen.  
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Suppeamman kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on herättää lasten mielen-
kiinto ja myönteinen asenne kieliä kohtaan. Laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskas-
vatuksessa pyritään luomaan lapsille valmiuksia toimia kaksi- tai monikielisessä ympä-
ristössä. (VASU 2018, 51.) 

Laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus sisältää kotimaisten kielten varhai-

sen täydellisen kielikylvyn ja muun laajamittaisen kaksikielisen varhaiskasva-

tuksen. Näissä vähintään 25 % toiminnasta on järjestetty kielikylpykielellä. 

(VASU 2018, 51.) Kotimaisten kielten varhaisessa kielikylvyssä kielikylpy alkaa 

varhaiskasvatuksessa ja jatkuu perusopetuksen loppuun. Tavoitteena on val-

mius siirtyä kielikylpynä toteutetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja 

myöhemmin perusopetukseen. Kielikylpytoiminnassa pyritään johdonmukai-

seen kielen käyttöön ja kannustamaan lapsia käyttämään vierasta kieltä kuiten-

kin siten, että heillä on mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös omalla äidinkie-

lellään. (VASU 2018, 51.) 

Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa osa toimin-

nasta toteutetaan muulla kuin varhaiskasvatuslaissa säädetyllä varhaiskasvatuk-

sen kielellä samoin kuin suppeammassa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa. 

(VASU 2018, 51). Muita kuin varhaiskasvatuslaissa säädettyjä kieliä ovat muut 

kuin kotimaiset kielet. Suppeampi kaksikielinen varhaiskasvatus käsittää kieliri-

kasteisen varhaiskasvatuksen, jossa alle 25 % toiminnasta järjestetään suunnitel-

lusti ja säännöllisesti myös vieraalla kielellä (VASU 2018, 52). 

ESIOPS:n (2014, 39) mukaan esiopetuksessa on myös mahdollista järjestää 

vieraskielistä opetusta, kunhan se ei vaaranna opetussuunnitelman perusteissa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kuten varhaiskasvatuksessa myös esi-

opetuksessa kaksikielinen opetus jaetaan laajamittaiseen ja suppeaan kaksikieli-

seen opetukseen. Laajamittainen kaksikielinen esiopetus sisältää kotimaisten 

kielten varhaisen täydellisen kielikylvyn sekä muun laajamittaisen kaksikielisen 

esiopetuksen. Suppeampi kaksikielinen esiopetus sisältää kielirikasteisen esiope-

tuksen. Niiden periaatteet ja toimintatavat ovat samanlaiset kuin varhaiskasva-

tuksessa järjestettävässä kaksikielisessä opetuksessa (ks. ESIOPS 2014, 40–41).  
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2.2.2 Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma  

Paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa jokainen kunta kuvaa ja tarkentaa 

valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa oman kuntansa piirteet ja tarpeet 

huomioiden. Kuten aiemmin luvussa 2.2 jo ilmeni, joitakin kaksikieliseen toimin-

taan liittyviä seikkoja on myös tarkennettava paikallisesti. 

Tähän tutkimukseen osallistuvan tutkimuskaupungin paikallisen varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa (2017) on huomioitu kaupungin kaksikieli-

syys. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu sekä suomeksi että 

ruotsiksi, toiminta on kaksikielistä useimmissa yksiköissä ja siellä huomioidaan 

kaupungin erityispiirteet, kuten elävä kaksikielinen kulttuuri. (Paikallinen 

VASU 2017, 3, 5, 11). 

Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2017, 4) on erikseen kirjat-

tuna kymmenen varhaiskasvatuslain mukaan laadittua tavoitetta. Näissä tavoit-

teissa on sisältöjä, joita voidaan saavuttaa juuri kaksikielisellä varhaiskasvatuk-

sella. Yhdessä tavoitteista on mainittu yhdenvertaiset mahdollisuudet varhais-

kasvatukseen, valmiudet ymmärtää sekä kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä 

ja jokaisen kielellistä sekä kulttuurista taustaa. Toisena kielellisesti olennaisena 

tavoitteena paikallisessa VASU:ssa (2017, 4) on yhteistyö ja vuorovaikutustaidot 

sekä lapsen ohjaaminen toisten ihmisten kunnioittamiseen.  

Valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta paikalliseen VASU:un 

(2017, 10) on poimittu kohta kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus. Kulttuu-

rista moninaisuutta pidetään voimavarana ja suomalaista kulttuuriperintöä ja 

kansalliskieliä arvostetaan sekä hyödynnetään varhaiskasvatuksessa. Kulttuuri-

sesti moninaisessa maailmassa monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee las-

ten kehitystä. Henkilöstön on tiedostettava olevansa lapsille kielellisiä malleja ja 

kiinnitettävä huomiota omaan kielenkäyttöönsä. Henkilöstön tehtävänä on myös 

rohkaista lapsia käyttämään kieltä monipuolisesti. (Paikallinen VASU 2017, 10; 

VASU 2018, 31.)  

Oppimisympäristöissä lasten kielellistä kehitystä ja kielitietoisuutta ediste-

tään sekä tuodaan näkyväksi kulttuurista moninaisuutta (Paikallinen VASU 
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2017, 11). Paikallisessa VASU:ssa (2017, 14-15) on nostettu esiin valtakunnalli-

sesta varhaiskasvatussuunnitelmasta oppimisen alueet ja esimerkiksi kielten rikas 

maailma. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lasten kielellisen identitee-

tin kehittymistä sekä lasten kielellisiä taitoja ja valmiuksia. Tehtävänä on myös 

vahvistaa lapsen mielenkiintoa muita kieliä ja kulttuureja kohtaan. Lasten kieli-

tietoisuuden kehittymistä tukee lähiympäristön eri kielten havainnointi. Konk-

reettisena keinona lasten kielen ymmärtämisen tueksi erilaisissa varhaiskasva-

tuksen tilanteissa käytetään tarvittaessa kuvia, esineitä ja tukiviittomia apuna 

(Paikallinen VASU 2017, 15; VASU 2018, 41). 

Paikallisen VASU:n (2017, 18-19) mukaan tutkimuskaupungissa varhais-

kasvatus on kaksikielistä. Kaupungin perhepäivähoitajat ovat joko suomen- tai 

ruotsinkielisiä. Vanhempien toiveena on usein saada lapsi varhaiskasvatukseen, 

jossa käytetään toista kotimaista kieltä, joka ei ole lapsen äidinkieli. Suomen ja 

ruotsin kieltä käytetään rinnakkain arjen toiminnassa päiväkotien ja ryhmäper-

hepäiväkotien lapsiryhmissä. Henkilökunta käyttää aamupiirien ja yhteisten toi-

mintatuokioiden aikana molempia kieliä vaihtelevasti. Lapsen sanavaraston ja 

kielellisten valmiuksien kannalta on tärkeää, että huoltajat päättävät tarpeeksi 

ajoissa lapsen tulevasta koulukielestä. Kaupungissa on huomioitu ulkomaalais-

taustaiset ja kielenkehityksessä apua tarvitsevat lapset, ja tavoitteena on, että yksi 

ryhmä olisi täysin yksikielinen. (Paikallinen VASU 2017, 18-19.) 

2.3 Kaksikielinen varhaiskasvatus Suomessa 

Suomessa kaksikielisyydellä on pitkä historia, mikä on huomattavissa esimer-

kiksi maan lainsäädännöstä. Monet lapset ovat kasvaneet tai kasvavat kaksikie-

lisissä perheissä, joissa käytetään sekä suomea että ruotsia, ja näin kaksikielisyys 

ulottuu vahvasti myös yksilötasolle. (Mård-Miettinen ym. 2015, 131.) Suomi ja 

ruotsi ovat molemmat virallisia kieliä Suomessa, ja kunnilla on velvollisuus jär-

jestää varhaiskasvatusta siksi myös ruotsiksi. Mård-Miettisen ja Palviaisen (2014, 

321) mukaan laissa ei kuitenkaan ole mitään mikä estää, ettei molempia kieliä 

voisi käyttää yhdessä opetuksessa varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Suomessa 
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perinteisesti pidetään kielet erillään, ja varhaiskasvatuksessa sekä koulumaail-

massa on omat instituutiot suomen ja ruotsin kielisille (Mård-Miettinen & Palvi-

ainen 2014, 321). Tämän hetkinen kaksikielisyyskasvatus Suomessa varhaiskas-

vatus- ja koulujärjestelmässä pohjautuu sellaiseen kaksikielisyyskasvatukseen, 

jossa kielet pidetään erillään (Mård-Miettinen ym. 2015, 132).  

Suomessa varhaista täydellistä kielikylpyä on varhaiskasvatuksessa ja pe-

rusopetuksessa tarjottu vuodesta 1987 lähtien (Bergroth 2015). Kuitenkin vasta 

vuonna 2011 on toteutettu ensimmäinen kuntatasoinen selvitys kaksikielisyy-

destä. Selvityksen vastausprosentti oli 54, 5%, ja sen mukaan vieraskielistä (eli ei 

kotimaisia kieliä) varhaiskasvatusta ja opetusta tarjottiin kaikkiaan 17 kunnassa. 

Niistä 11 kunnassa toimintaa oli päivähoidossa ja kahdeksassa kunnassa esiope-

tuksessa. Vieraskielistä opetusta toteutettiin eniten varhaiskasvatuksessa ja vähi-

ten yläkouluissa. (Peltoniemi ym. 2018, 19.) Saman tutkimuksen mukaan kieli-

kylvyksi kutsuttua toimintaa Suomessa oli jollain asteella 20 kunnassa, joista 

17:ssä ruotsiksi, kahdessa suomeksi ja kolmessa saameksi (Sjöberg ym. 2018, 17). 

Vuonna 2017 tehdyn selvityksen mukaan kotimaista kielikylpyä tarjoaa 23 kun-

taa, joista 20 vastasi kyselyyn (Sjöberg ym. 2018, 61). Kotimaisten kielten kieli-

kylpy on maantieteellisesti vakiintunut pääkaupunkiseudulle sekä länsiranni-

kolle (Sjöberg ym. 2018, 62).  

Peltoniemen ym. mukaan (2018, 16) aikaisempaa selkeämmin kaksikielinen 

varhaiskasvatus ja opetus määritellään myös niitä ohjaavissa asiakirjoissa (ks. 

luku 2.2). Jo vuoden 2011 selvityksessä kuitenkin kävi ilmi, että kielikylpytoimin-

tanimikkeen alla järjestetään hyvin monenlaista toimintaa, ja samanlaisia huomi-

oita tehtiin vuoden 2017 selvityksessä. Kielikylvyksi saatettiin kutsua esimerkiksi 

toimintaa, jossa ei ollut jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kuten 

opetussuunnitelman perusteissa on määritelty. (Sjöberg ym. 2018, 64.) Osa kun-

nista taas käytti jotain muuta nimikettä kuin kielikylpy, vaikka toiminta olisikin 

sen ehdot täyttänyt. Koettiin, että ”muu kaksikielinen varhaiskasvatus ja opetus” 

esimerkiksi antaa enemmän väljyyttä ja joustoa toiminnan järjestämiseen paikal-

lisesti kuin rajattu kielikylvyn kehys. (Peltoniemi ym. 2018, 47; Sjöberg ym. 2018, 

65.) 
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Koulutuksen tarjonta ja täydennyskoulutus 

Opettajankoulutusta, joka valmistaa kaksikieliseen toimintaan, on edelleenkin 

saatavilla varsin rajoitetusti Suomessa (Peltoniemi ym. 2018, 70). Kahdessa kor-

keakoulussa oli tarjolla kotimaisten kielten kielikylvyn opettajakoulutusta selvi-

tyksen aikaan: Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa (Sjöberg ym. 2018, 13). 

Sisäänotoltaan päättyneitä kielikylpyopetuksen opetusohjelmia on ollut esimer-

kiksi Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikössä, josta valmistui kie-

likylpyyn suuntautuneita lastentarhanopettajia ja luokanopettajia (Sjöberg ym. 

2018, 32). Tällä hetkellä opettajakoulutusta kielikylvyn opintokokonaisuutena 

tarjoaa Åbo Akademi (2019) varhaiskasvatuksen opettajille ja luokanopettajille. 

Sjöbergin ym. (2018, 35) mukaan Suomessa kielikylpyopettajille tarkoitettu 

koulutus alkoi täydennyskoulutuksena Vaasan yliopistossa. Vaasan yliopisto on-

kin ollut läpi vuosien tärkeimpiä kielikylvyn täydennyskouluttajia, kunnes sen 

kielten koulutus siirrettiin Jyväskylän yliopistoon syksyllä 2017. Täydennyskou-

lutusta on myös järjestänyt esimerkiksi Folkhälsan. (Sjöberg ym. 2018, 34-35).  

Tällä hetkellä kieleen painottavaa täydennyskoulutusta on saatavilla Åbo Aka-

demissa (Åbo Akademi 2019). 

2.4 Kaksikielisen varhaiskasvatuksen haasteet ja merkitys 

2.4.1 Haasteet 

Kaksikielisen opetuksen haasteet ovat Peltoniemen ym. (2018, 54-56) mukaan 

moninaiset. Haasteena on muun muassa talous, resurssit ja rahoituksen jatku-

vuuden puute. Lisätyöstä ei ole saatavilla palkkaan lisiä, joka tuo myös kannus-

tuksen puutteen, kysyntä on tarjontaa suurempi ja huoli toiminnan jatkuvuu-

desta siirtymissä (esimerkiksi esiopetuksesta peruskouluun siirtyessä) on toimin-

nassa läsnä, pätevien ja kelpoisten opettajien puute tuo haasteita, koulutusmah-

dollisuudet ovat vähäiset sekä ajan löytyminen yhteistyölle ja suunnittelulle on 

hankalaa. Lisäksi maantieteelliset esteet mainittiin haasteena sisältäen pitkät vä-

limatkat ja kuljetukset. (Peltoniemi ym. 2018, 56.) 
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Sjöbergin ym. (2018, 53, 66) opettajahaastatteluissa kielikylvyn järjestämi-

sen haasteeksi osoittautui materiaalipula, sillä valmiita oppikirjoja ei esimerkiksi 

ollut, vaan materiaali oli tuotettava itse. Haasteena koettiin myös ajan ja rahan 

puute sekä kouluissa yhtenäisen linjauksen puute tuntijaossa. Haasteena mainit-

tiin sijaisten, avustajien ja erityisopettajien puute. Haasteita olivat nimenneet 

vanhemmat ja oppilaatkin, mutta ne luonnollisesti erosivat ammattilaisten esit-

tämistä. (Sjöberg ym. 2018, 52.) 

Haasteita havaitsivat myös Pena ja Porton (2008, 160) tutkimuksessa opet-

tajien käsityksistä kaksikielisestä CLIL-opetuksesta. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että opettajat kokevat kaksikielisyyden positiivisena asiana, mutta kokevat haas-

teita toisella kielellä opettamisessa, siitä huolimatta, että heidän kielitaitonsa oli 

hyvä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että opettajat harvemmin kaipaavat teo-

reettista tukea kaksikieliseen opetukseen vaan käytännönläheistä tietoa heidän 

opetettavista aineistaan. He kaipaisivat myös työkavereidensa vertaistukea, ja li-

sämateriaalit sekä resurssit olisivat tarpeellisia. (Pena & Porto 2008, 161.) 

CLIL–opettajien tulee ymmärtää oman hyvän kielen käytön merkitys lasten 

kielen kehityksen kannalta ja kiinnittää siksi erityistä huomioita omaan hyvään 

kielenkäyttöön. CLIL–opettajilla on myös erilaiset lisäkoulutustarpeet kuin 

niillä, jotka eivät opeta kahdella kielellä. (Pena & Porto 2008, 160.) Haasteita 

CLIL-opetuksessa voi olla erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla, joilla on vai-

keuksia äidinkielessä. Heillä äidinkielen haasteet näkyvät usein myös vieraan 

kielen oppimisessa. (Pena & Porto 2008, 160). 

2.4.2 Merkitys 

 Eneverin (2015, 16) mukaan useissa tutkimuksissa on osoitettu, kuinka helposti 

lapset oppivat kotioloissa useamman kielen altistumalla niille. Samankaltaisia 

tuloksia on saatu myös kouluympäristöstä. Neurotieteen näkökulmasta kie-

lenoppimista tarkasteltuna lasten ja aikuisten aivot toimivat eri tavoin, ja kielen 

oppiminen tapahtuu eri lailla. On havaittu, että kielten oppiminen lapsena 

muokkaa aivojen toimintaa. (Enever 2015, 16-17.)  
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 Eneverin (2015, 17) mukaan poliitikot ja vanhemmat ovat jo kolmen vuosi-

kymmenen ajan tuoneet esiin varhaisen kielen oppimisen sekä kaksi- ja monikie-

lisyyden hyötyjä. Globalisaation ja teknologian myötä kieliosaamista tarvitaan 

yhä enemmän. Tätä on perusteltu aikaisen kielenoppimisen hyödyillä, jotta ai-

kuisena kielen osaaminen olisi mahdollisimman sujuvaa.  Erityisesti englannin 

opiskelua pienestä asti koetaan tärkeänä, sillä se on maailmanlaajuinen kieli. 

(Enever 2015, 17.) 

Sjöbergin ym. (2018, 48) mukaan toiminnan järjestäjien näkökulmasta kieli-

kylvyn avulla saavutetaan monipuolisuutta sekä värikkyyttä kouluihin. Kieli-

kylpy tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia: lasten on esimerkiksi helpompi op-

pia uusia kieliä, kieliä kohtaan muodostuu positiivinen asenne ja sisäisten kieli-

muurien rakennusta voidaan ehkäistä. Kaksikielisessä kunnassa lasten osatessa 

kunnan molempia kieliä laajentaa se hänen harrastusmahdollisuuksiaan ja mah-

dollisesti myös kaveripiiriä. Kielen osaamisen myötä koettiin toiseen kieliryh-

mään lähestymisen olevan helpompaa, ja kielikylpykielen olevan luontevasti 

läsnä niin lasten kuin koko perheen elämässä. (Sjöberg ym. 2018, 48.)  

Peltoniemen ym. (2018, 51-52) mukaan haastatteluissa tuotiin ilmi oppijoi-

den kohdalla varhaisen kielen opiskelun hyötynä kielen luonteva oppiminen ja 

rohkea käyttö, myönteiset oppimiskokemukset sekä oma kiinnostus kielestä. 

Kaksikielisen opetuksen kerrottiin lisäksi antavan laajan kuvan kielitaidosta ja 

lisäävän ymmärrystä monikielisestä yhteiskunnastamme. Oppilashaastatteluissa 

ilmeni erityisesti, miten kaksikielinen opetus oli vaikuttanut asenteisiin kieliryh-

mien välillä kaksikielisessä kunnissa. (Peltoniemi ym. 2018, 51-52.)  
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen henkilökunnan koke-

muksia kaksikielisyydestä. Tutkimuksessa kartoitettiin varhaiskasvattajien käsi-

tyksiä kaksikielisen varhaiskasvatuksen haasteista ja merkityksistä. Aiempien 

tutkimustulosten myötä (ks. Peltoniemi ym. 2018; Sjöberg ym. 2018) voitiin olet-

taa kasvattajien kokevan haasteita kahdella kielellä toimimisessa ja sen olevan 

merkityksellistä. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin kasvattajien kokemuksia 

VASU:n toimintaperiaatteiden toteutumisesta ja arjen kaksikielisestä toimin-

nasta erilaisin kaksikielisyyteen liittyvin väittämin. VASU:n toimintaperiaatteet 

koottiin valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta (VASU 2018) ja tutki-

muskaupungin paikallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta (paikallinen VASU 

2017). Viimeisessä tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin myös suomen- ja ruotsin-

kielisten vastaajien vastausten eroavaisuuksia. Tutkimuskysymyksinä oli: 

 

1. Kuinka usein kasvattajat kokevat haasteita toiminnan toteuttamisessa 

kahdella kielellä, ja millaisia haasteet ovat? 

2. Mitä merkityksiä kasvattajat kokevat kaksikielisellä varhaiskasvatuksella 

olevan? 

3. Miten kasvattajat arvioivat VASU:n toimintaperiaatteiden ja arjen kaksi-

kielisen toiminnan toteutumisen?
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

4.1 Lähestymistapa ja tutkimusasetelma 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa oli yhdistelmä määrällistä eli kvantitatiivista 

sekä laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Tutkimuksen pääpaino oli kuiten-

kin laadullisissa menetelmissä pienen aineiston vuoksi. Tuomen ja Sarajärven 

(2018, 78) mukaan näiden yhdistelmää voidaan kutsua myös nimellä mixed met-

hods research. Aineiston keruu suoritettiin standardoidulla kyselylomakkeella, eli 

kaikilla kyselyyn vastanneilla kysymykset olivat samassa järjestyksessä (ks. 

Sapsford 2007, Vilkka 2014, 28;). Tutkimus on strategialtaan survey-tutkimus, 

koska se mittasi suurimmaksi osaksi mielipiteitä ja asenteita (ks. Sapsford 2007). 

Tutkimus toteutettiin poikittaistutkimuksena, sillä aineisto kerättiin yhtenä ajan-

kohtana maaliskuussa 2019 usealta vastaajalta. 

 

KUVIO 1. Tutkimuksen eteneminen 

 

Tutkimukseen valikoituneen kaksikielisen kaupungin varhaiskasvatuksen johta-

jaa lähestyttiin aluksi sähköpostilla ja kysyttiin halukkuutta yhteistyöhön. Tutki-

mukseen suostumisen myötä tulevasta tutkimuksesta informoitiin alustavasti 

tutkittavia infokirjeen ohessa varhaiskasvatusjohtajan toimesta. Tutkittavat oli-

vat kaksikielisen kaupungin (ruotsin- ja suomenkielisen) varhaiskasvatuksen 

henkilökuntaa. Tutkittavat kuvataan tarkemmin luvussa 5.1. 

Linkki kyselyyn jaettiin sähköisesti, jolloin jokaisella tutkittavalla oli mah-

dollisuus itse päättää, vastaako kyselyyn vai ei. Saatekirjeessä sekä tutkimuksen 

alussa tutkittavia informoitiin, että vastaamalla tutkimukseen vastaaja antaa lu-

Varhaiskasvatusjohtajan 
suostumus yhteistyöhön 

17.1.2019

Kyselylomakkeen pilotointi 
27.2.2019

Kyselylomakkeen 
kääntäminen 28.2.-6.3.2019

Kyselyn lopullinen tarkastus 
varhaiskasvatusjohtajan 

toimesta 7.3.2019

Aineiston keruu, kysely auki 
7.3.-17.3.2019
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van aineiston käyttöön tutkimuksessa. Tämän takia erillisiä tutkimuslupia ei vas-

taajilta pyydetty. Ensin valmisteltiin lomake suomeksi, jonka jälkeen sitä pilotoi-

tiin. Muokkausten jälkeen kysely käännettiin vielä ruotsiksi ja se tarkastutettiin 

äidinkieleltään suomenruotsalaisella yläasteen opettajalla. Ennen kyselyjen lä-

hettämistä tutkittaville tutkimuskaupungin varhaiskasvatusjohtaja, vielä tarkasti 

ja hyväksyi kyselyn. Hän toimi tutkimukselle niin kutsuttuna portinvartijana (ks. 

Kuula 2015) jakamalla kyselyn tutkittaville. Kysely jaettiin kaikille varhaiskasva-

tuksen työntekijöille koulutustaustasta ja työnkuvasta riippumatta. Tällä mah-

dollistettiin mahdollisimman suuri aineisto ja mahdollisuus vertailuun. Kysely 

jaettiin sähköisesti suoraan jokaiselle vastaajalle henkilökohtaisesti työsähköpos-

tiin sekä sosiaalista mediaa hyödyntäen salaisessa Facebook-ryhmässä, joka oli 

tuolloin tutkittavilla työn puolesta käytössä (ks. Valli 2015). Vastausaikaa oli 

kymmenen päivää (7.3.-17.3.), minkä aikana kyselyyn vastasi 18 henkilöä. Num-

menmaan (2010, 31) mukaan opinnäytetöissä ei oletetakaan käytettävän suuria 

otoskokoja, koska niissä vasta harjoitellaan tutkimuksen tekoa. Tutkimuksen ete-

neminen on kuvattu kuviossa 1. 

4.2 Kyselylomaketutkimus 

Aineiston keruu suoritettiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka oli laadittu tut-

kimusta varten Webropol 3.0-kyselyohjelmistolla. Yliopiston tutkinto-opiskeli-

joilla on mahdollisuus käyttää kyseistä ohjelmaa ilmaiseksi henkilökohtaisilla 

yliopiston tunnuksilla. Tutkimusta varten laadittiin oma kysely (liitteet 3 & 4), 

sillä valmiita kyselyjä ei suoraan aiheeseen löytynyt. Kyselyn laatimiseen käytet-

tiin kuitenkin apuna metodikirjallisuutta (ks. Taanila 2014 24; Vilkka 2014) ja 

muita aiempia kyselytutkimuksia (ks. Järvinen 2018) sekä niiden mittareita. Ky-

selyyn oli mahdollista vastata suomeksi tai ruotsiksi.  

Aineiston kerääminen olisi voitu suorittaa myös haastattelemalla tutkitta-

via, jolloin aineiston keruussa olisi voitu keskittyä laajemmin kaksikielisyyteen 

liittyviin haasteisiin ja merkityksiin. Tällöin niistä olisi voitu saada myös enem-

män tietoa. Tämä olisi kuitenkin vaatinut enemmän aikaa niin vastaajilta kuin 
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haastattelijaltakin. Lisäksi haastattelu olisi tarkoittanut tutkijalta fyysistä läsnä-

oloa useina päivinä tutkimuskaupungissa, mikä ei kyseisenä ajankohtana ollut 

mahdollista. Kyselyllä on mahdollisuus saada enemmän vastaajia, sillä se on vä-

hemmän kuormittava vastaajille ja tutkijalle (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009). 

Sähköinen kysely on myös tehokkaampi tapa laajemman aineiston keruuseen, 

jota tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti tavoiteltiin. Vallin (2015) mukaan kyse-

lyyn vastatessa vastaaja voi itse määrittää itselleen sopivan vastausajankohdan, 

pohtia vastauksiaan rauhassa ja halutessaan palata kyselyyn uudestaan. Sähköi-

nen kysely mahdollistaa teknologian avulla vastaamisen niin tietokoneella, tab-

letilla kuin älypuhelimella, jolloin kysely on usein helpommin vastattavissa. Säh-

köisen kyselyn luotettavuudesta lisää luvussa 4.4.1. 

Tutkimuksen kysymykset jaettiin kolmeen osaan. Ensimmäisessä osiossa 

kysyttiin vastaajan taustaa koskevia kysymyksiä kuten ikää ja koulutusta. Nämä 

toimivat vastaajalle lämmittelevinä kysymyksinä, sillä ne olivat kysymyksistä 

helpoiten vastattavia (ks. Valli 2015). Toisessa osiossa kysymykset liittyivät työ-

hön ja työpaikkaan. Kohdat 8-10 käsittelivät kaksikielisyyttä työssä. Niissä ky-

syttiin esimerkiksi kuuluuko vastaajan työnkuvaan kaksikielinen varhaiskasva-

tus, sillä kysely oli kohdistettu kaikille tutkimuskaupungin varhaiskasvattajille, 

eikä voitu automaattisesti olettaa, että kaikki työskentelevät kahdella kielellä. 

Viimeisessä osiossa selvitettiin tutkittavien ajatuksia ja kokemuksia. Kohdat 11 

ja 12 mittasivat Likert –asteikolla vastaajien kokemuksia VASU:n kaksikielisyy-

den toteutumisesta ja kaksikielisestä toiminnasta. Luokat ei koske minua ja en 

osaa sanoa otettiin mukaan, koska erityisesti en osaa sanoa on tulosten tarkaste-

lun kannalta hieman hankala (ks. Valli 2010, 224). Kohta 11 (toiminta varhaiskas-

vatussuunnitelmaa toteuttaen) muodostettiin keräämällä paikallisesta ja valta-

kunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista (VASU 2018) kohtia, 

jotka koskivat kaksikielisen varhaiskasvatuksen toteuttamista. 

Viimeisessä osiossa oli mukana myös kolme avointa kysymystä kohdat 14, 

16 ja 17, joihin vastaaminen oli vapaaehtoista. Viimeinen kysymys eli kohta 17 ei 

varsinaisesti kuulunut enää aineiston keruuseen. Sillä pyydettiin palautetta ky-

selystä ja annettiin mahdollisuus avata lisää aihetta, jos siihen koki tarvetta. 
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Avoimien kysymysten käsittely sekä sen vastausten luokittelu ovat aikaa vievää, 

joten avointen kysymysten määrä on hyvä pitää pienenä (Taanila 2014, 24). 

Kyselylomake suunniteltiin siten, että siihen voi halutessaan vastata hyvin-

kin nopeasti (tietokoneella, tabletilla, älypuhelimella). Lomakkeen lopussa ollei-

siin avoimiin kysymyksiin pystyi jättämään vastaamatta, eikä niissä tavoiteltu 

esimerkiksi tietynpituisia vastauksia. Vallin (2015) mukaan vastaamisen ei tule 

viedä kohtuuttomasti aikaa ja siitä tulee tehdä vastaajalle mahdollisimman miel-

lyttävä kokemus. Nämä seikat huomioiden pyrittiin lisäämään tutkimuksen vas-

taajien määrää. 

4.3 Aineiston analyysi 

Ennen itse analyysin aloittamista siirrettiin aineisto Webropol 3.0 kyselyohjel-

masta IBM SPSS Statistics 24 Subscription -analysointiohjelmaan. Aluksi ohjel-

massa aineisto tarkastettiin mahdollisten virheiden varalta. Poistettavaa aineis-

toa ei löytynyt, eikä esimerkiksi tyhjiä vastauksia ollut. Kysely oli ohjelmoitu si-

ten, ettei se päästä etenemään seuraavalle sivulle, jos johonkin kysymykseen ei 

ole vastattu.  

Vastaajien taustatietoja tarkasteltiin kuvaajien ja erilaisten taustamuuttujien 

avulla. Taustatietoja tarkasteltiin ja tutkittiin myös paljon silmämääräisesti. Esi-

merkiksi taulukko 2, jossa esitetään vastaajien kielitaito, on koottu suoraan ai-

neistosta ilman analyysejä. Verrattaessa vastaajien kertomaa kielitaitoa ja kyse-

lyn vastauskieltä oli näiden välillä havaittavissa yhteys. Suomenkieliseen kyse-

lyyn vastanneista puhutaan siis suomenkielisinä ja ruotsinkieliseen kyselyyn 

vastanneista ruotsinkielisinä. 

Analyysin helpottamiseksi aineistoa muokattiin. Koulutustaustasta tehtiin 

kaksiluokkainen muuttuja jakamalla koulutukset ammatillisesti koulutettuihin ja 

korkeakoulutettuihin. Lisäksi aineistoon lisättiin muuttuja, josta selvisi, vastasi-

vatko tutkittavat suomen- vai ruotsinkieliseen kyselyyn. Tämä tieto pystyttiin 

tarkistamaan erikseen Webropolista. Kyselyn 11 ja 12 kohdan 6-portainen Likert-
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asteikot muokattiin yhdistämällä vastaukset en osaa sanoa ja ei koske minua. Koh-

dan 11, kysymyksen loput vastaukset yhdistettiin luokiksi, toteutuu ja ei toteudu. 

Tämä tehtiin yhdistämällä vastaukset toteutuu erittäin hyvin ja toteutuu hyvin 

yhdeksi luokaksi sekä yhdistämällä vastaukset toteutuu erittäin huonosti tai 

huonosti toiseksi luokaksi. Kyselyn 12 kysymyksen vastaukset luokiteltiin vas-

tauksiin samaa mieltä ja eri mieltä, yhdistämällä täysin samaa mieltä ja lähes sa-

maa mieltä yhdeksi luokaksi sekä yhdistämällä hieman eri mieltä ja täysin eri 

mieltä vastaukset toiseksi luokaksi. 

Kuten taulukosta 1 ilmenee, ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä ristiin-

taulukoinnin ja χ² –testin avulla tutkittiin kaksikielisyyden haasteiden esiinty-

vyyttä. Sitä tarkasteltiin niiden vastaajien osalta, joiden työnkuvaan kuului var-

haiskasvatus kahdella kielellä. Tässä ryhmässä tehtiin vielä vertailua suomen- ja 

ruotsinkieliseen kyselyyn vastanneiden välillä. Tilastollisten testien merkit-

sevyystasoksi määriteltiin p <.05. Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä ana-

lyysissä käytettiin myös laadullista menetelmää. Toisessa tutkimuskysymyk-

sessä se oli päämenetelmänä, sillä kaikki vastaajista olivat vastanneet varhaiskas-

vatuksen kahdella kielellä olevan mielestään merkityksellistä.  

Tutkimuskysymyksiä analysoitaessa laadullisen tutkimuksen menetelmin 

haasteista ja merkityksistä saaduista avoimista vastauksista tehtiin aineistoläh-

töinen analyysi. Prosessi jaettiin kolmeen vaiheeseen: 1) aineiston redusointi eli 

tiivistäminen, jolloin ylimääräinen teksti karsittiin pois, 2) aineiston klusterointi 

eli ryhmittely, jolloin kootaan samankaltaiset sisällöt yhteen ja 3) abstrahointi eli 

käsitteellistäminen, jossa erotetaan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto ja luo-

kitellaan tietoa (ks. Tuomi ja Sarajärvi 2018, 123-126). Analyysissä syntyneet jaot-

telut ovat nähtävissä luvuissa 5.2 ja 5.3. Aineisto oli hyvin pieni mutta samankal-

taisuuksia ja yhteyksiä oli silti löydettävissä. Osassa vastauksista vastaajat mai-

nitsivat useita teemoja, jotka kaikki huomioitiin analyysissä.   
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TAULUKKO 1. Analyysimenetelmät 

Tutkimuskysymys Tutkittava asia Analyysitapa 

1. Kuinka usein kasvatta-

jat kokevat haasteita toi-

minnan toteuttamisessa 

kahdella kielellä, ja millai-

sia haasteet ovat 

Kaksikielisen varhaiskas-

vatuksen haasteiden esiin-

tyminen 

 

Haasteiden sisältö 

Ristiintaulukointi & χ² 

 

 

Laadullinen 

sisällönanalyysi 

2. Mitä merkityksiä kas-

vattajat kokevat kaksikieli-

sellä varhaiskasvatuksella 

olevan? 

 

Kaksikielisen varhaiskas-

vatuksen merkitys 

 

Laadullinen  

sisällönanalyysi 

3. Miten kasvattajat arvioi-

vat VASU:n toimintaperi-

aatteiden ja arjen kaksikie-

lisen toiminnan toteutumi-

sen? 

Vasun toimintaperiaatteet 

arjessa  

 

Kaksikielinen toiminta 

Frekvenssijakaumat & ris-

tiintaulukointi 

 

Frekvenssijakaumat & ris-

tiintaulukointi 

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin suomenkielisen ja ruotsinkie-

lisen kyselyn vastauksia erikseen ja yhdessä suhteessa kyselyn kysymysten 11 ja 

12 väitteisiin. Analyysi suoritettiin ristiintaulukoinnilla uudelleenluokitellulla Li-

kert-asteikolla. Ryhmien ollessa pieniä ei niitä verrattu millään varsinaisella ti-

lastollisella menetelmällä, sillä monimutkaisiin ja lukuisiin analyyseihin perus-

tuvassa tutkimuksessa tulee otoksen olla suurempi kuin yksinkertaisissa analyy-

simenetelmissä (ks. Nummenmaa 2010, 30). 

4.4 Luotettavuus ja eettiset ratkaisut  

Luotettavuuteen sekä eettisyyteen pyrittiin kaikissa tutkimuksen teon vaiheissa. 

Tutkimuksen kohderyhmää, tiedeyhteisöä ja hyvää tieteellistä tapaa ei loukattu, 

kun kysymyksenasettelu, aineiston keruu sekä käsittely, tulosten esittely ja ai-

neiston säilytys tehtiin hyvää tieteellistä tapaa noudattaen (ks. Vilkka 2014, 90). 

Hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tutkimuksessa on huomioitu muiden 
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tutkijoiden työ ja saavutukset asianmukaisella tavalla. Tutkimus on pyritty suun-

nittelemaan, toteuttamaan sekä raportoimaan mahdollisimman yksityiskohtai-

sesti. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, 150.) Triangulaatiolla eli yhdistämällä usea tut-

kimusmetodi ja käyttämällä niiden vahvuuksia pyrittiin myös lisäämään tutki-

muksen luotettavuutta (ks. Gorard & Taylor 2004, 43). Puolueettomuutta tutki-

muksen aineistonkeruuvaiheessa auttaa tutkijan ja tutkittavien etäinen suhde 

(Valli 2015; Vilkka 2014, 16). Tutkija ja tutkittavat eivät tavanneet missään vai-

heessa aineistonkeruuta. Erillisiä tutkimuslupia ei haettu, koska aineisto kerättiin 

sähköisellä kyselylomakkeella. Saatekirjeessä ilmaistiin tutkittaville, että jokai-

sella tutkittavalla oli mahdollisuus tehdä itse päätös kyselyyn vastaamisesta ja 

sen pystyi keskeyttämään koska tahansa, ja tästä muistutettiin vielä myös itse 

kyselyn alussa (ks. Kuula 2015). 

Kyselylomakkeella kaikille vastaajille esitetään kysymys samassa muo-

dossa, eikä siihen vaikuta esimerkiksi haastattelijan ilmeet ja äänenpainot, mikä 

lisää tutkimuksen luotettavuutta (Valli 2015). Yksi parhaiten tunnettuja ihmistie-

teiden tutkimuseettisiä normeja on tunnistettavuuden estäminen (Kuula 2015). 

Lomakkeessa ei kysytty liian tarkkoja henkilötietoja, eikä yksittäisiä vastaajia 

voisi tunnistaa aineistosta. Vastauksien käsittely oli myös koko prosessin ajan 

luottamuksellista. Tämän tutkimuksen aineisto säilytettiin yliopiston U: ase-

malla, johon kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja sala-

sana. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen kaikki tutkittaviin viittaavat tiedot hä-

vitettiin. 

Tutkimuksen jokaisessa vaiheessa on pyritty tutkittavia kunnioittavaan 

sekä puolueettomaan kirjoitustapaan. Kyselyn vastauksia kunnioitettiin ja jokai-

nen vastaus oli yhtä arvokas ja tärkeä. Tutkimuskaupungissa tehtäviin opinnäy-

tetöihin, jotka liittyvät paikkakunnan elinkeinoelämään tai julkiseen sektoriin, on 

mahdollista hakea tukea. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut tutkimukseen tai sen 

sisältöön. Aihe, sisältö ja mahdolliset tutkittavat oli mietitty ennen tästä mahdol-

lisuudesta saatua tietoa. 
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4.4.1 Reliabiliteetti 

Tutkimuksen toistettavuutta mittaa reliaabelius (Hirsjärvi ym. 2009, 231; Valli 

2015). Reliaabeliuden arvioinnin kohteena on esimerkiksi otoskoko ja sen laatu 

sekä vastausprosentti (Vilkka 2014, 150). Tässä tutkimuksessa vastaajien määrä 

oli yleisesti ottaen hyvin pieni (N = 18). Tarkoituksena oli kuitenkin tutkia juuri 

tutkimuskaupungin varhaiskasvattajia, joita kokonaisuudessaan on 75, kaikki 

mukaan laskettuna (sis. myös esiopetus, aamu- & iltapäiväkerho). Vastauspro-

sentti oli siis n. 24 %. Vastausmahdollisuus pyrittiin antamaan kaikille sisällyttä-

mällä kyselyyn vaihtoehtoja muu, tarkenna ja ei koske minua. Nämä saattoivat 

kuitenkin myös heikentää vastausta, sillä se antoi myös muille vastaajille mah-

dollisuuden vastata näihin. Vastauksia tuli kuitenkin ihan hyvin usealta ammat-

tiryhmältä, joista eniten varhaiskasvatuksen opettajilta ja lastenhoitajilta, mutta 

heitä on yleisestikin enemmän henkilöstörakenteessa kuin esimerkiksi päiväko-

dinjohtajia, esiopettajia ja avustajia. 

Vastaajan motivaatiolla on vaikutus tutkimuksen reliabiliteettiin (Taanila 

2014, 27). Kyselyssä oli kohta, jossa kysyttiin kuinka merkittävänä vastaaja kokee 

varhaiskasvatuksen kahdella kielellä. Kyselyyn vastanneista kaikki kokivat sen 

merkittäväksi. Saattoi olla, että kyselyyn vastanneet olivat lähtökohtaisesti kiin-

nostuneempia aiheesta kuin ne, jotka siihen eivät vastanneet. Vastaajien kyse-

lyyn käyttämä aika vaihteli suuresti. On mahdollista, että nopeasti kyselyyn vas-

tanneet henkilöt eivät miettineet asioita läheskään niin syvällisesti, ja vastauk-

sissa oli helpommin epätarkkuuksia. Toisaalta taas niillä, joiden vastausaika oli 

pidempi ja jotka vastasivat lisäksi myös avoimiin kysymyksiin, oli luultavasti 

enemmän aikaa keskittyä kyselyyn. 

Sähköisen kyselyn haasteena on, ettei sen vastaajista voida olla täysin var-

moja vastaavatko he esimerkiksi itse, eikä voida tietää vastaavatko he kysymyk-

siin kuten on oletettu tai vastaavatko he kyselyyn kokonaan. Sähköisen kyselyn 

ongelmana on myös usein viallinen aineiston keruu, joka voi vääristää tutkimus-

tuloksia. (Balch 2010, 4.) Kyselylomake oli vastattavissa kahdella kielellä suo-

meksi tai ruotsiksi, joka saattaa osaltaan lisätä mittausvirheitä (ks. Vilkka 2014, 
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150). Saman kysymyksen esittäminen kahdella kielellä ei välttämättä ole yksi-

selitteistä. Mahdollisuus omalla äidinkielellä vastaamiseen kuitenkin toi toden-

näköisesti enemmän vastauksia. Kysymykset on helpompi ymmärtää omalla äi-

dinkielellä oikein, ja se taas tuo lisää luotettavuutta. Motivaatio vieraalla kielellä 

vastaamiseen voi olla huono, jos ei koe kielitaitoaan tarpeeksi hyväksi. Niin suo-

men- kuin ruotsinkielisestä lomakkeesta pyydettiin arvioita pilotoinnin yhtey-

dessä kummankin kielen edustajilta. Pilotoinnin avulla voitiin ennakoida esimer-

kiksi, miten hyvin vastaukset syötettiin kyselyyn ja mittarin kykyä mitata tutkit-

tavia asioita kattavasti (ks.Vilkka 2014, 150). Lisäksi sen avulla voitiin välttää ky-

symysten väärinymmärtäminen (ks. Taanila 2014, 27). 

4.4.2 Validiteetti 

Tutkimuksen validiteetti kertoo siitä mittaako tutkimus ja sen mittarit sitä mitä 

on tarkoitus mitata, ja onko tutkimustieto yleistettävissä (Sapsford 2007; Hirs-

järvi ym.  2009, 231). Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli mitata kaksikieli-

syyttä varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvattajien kokemuksia siitä. Tutkimuk-

sen yleistettävyys koko Suomeen ei ole hyvä, sillä tutkittiin vain yhden kaupun-

gin varhaiskasvattajia. Tutkimuksen yleistettävyys tutkimuskaupungin sisällä 

on melko hyvä, sillä vastaajat olivat taustoiltaan hyvin heterogeenisiä (ks. luku 

5.1). 

Kysely oli suunnattu varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, eikä esimerkiksi 

vanhemmille, jolloin alaan liittyvät käsitteet ovat todennäköisesti tuttuja. Teo-

reettisia käsitteitä ei tarvinnut operationalisoida kovinkaan paljoa arkikielelle 

(ks. Vilkka 2014, 150). Osassa kysymyksissä oli annettu vastaajille lyhyitä ohjeita 

ja esimerkkejä vastauksista. Vilkan (2014, 150) mukaan validiutta mittaakin mit-

tarin kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sisältö ja muotoilu eli se, ymmärtä-

vätkö tutkija ja tutkittava sisällön samalla tavalla. Aineiston analyysissä paljastui 

pari kohtaa, joissa tutkittavan ja tutkijan ajatukset eivät välttämättä olleet saman-

suuntaiset. Tarkastellessa tutkittavien työnkuvaan kuuluvaa kaksikielisyyttä ja 

haasteita kävi ilmi, että yksi vastanneista, jonka työnkuvaan ei kuulunut varhais-

kasvatus kahdella kielellä oli kuitenkin vastannut kokevansa kaksikielisyyden 
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haasteita päivittäin. Lisäksi tämän hetkistä työnimikettä kysyttäessä yksi vas-

taaja oli vastannut kohtaan muu, tarkenna assistent vaikka valittavissa oli bit-

räde. Molemmat kuitenkin tarkoittavat avustajaa. 

Tutkimuksen tulosten vertailu aiempiin tutkimuksista saatuihin tuloksiin 

lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tämän tutkimuksen tulokset olivat osittain 

verrattavissa aiempiin tutkimustuloksiin, mikä niiden tulosten osalta vahvista-

vaa tutkimuksen luotettavuutta. 
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5 TULOKSET 

5.1 Tutkittavat 

Kyselyyn vastasi 18 varhaiskasvattajaa. Tutkimuksen osallistuneet olivat kaikki 

kaksikielisen kaupungin varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Koko kaupungin 

varhaiskasvattajien määrä oli tutkimusajankohtana 75 eli vastausprosentti oli n. 

24 %. Vastausten vähäisen määrän takia esitetään tulokset numeroin. Vallin 

(2010, 230) mukaan aineisto on riittävän suuri sen numeeriseen tarkasteluun, kun 

vastauksia on vähintään 100. Tällöin yhden vastauksen vaikutus prosentteihin ei 

ole kovin suuri. Kaikki (N = 18) vastaajat olivat naisia. Vastaajien ikä (syntymä-

vuoden perusteella laskettuna) vaihteli 24 ja 64 ikävuoden välillä, nuorimman ja 

vanhimman vastaajan ikäero oli siis 40 vuotta. Työvuodet varhaiskasvatuksen 

parissa vaihtelivat 1 – 42 vuoden välillä (ka 17 vuotta, keskihajonta 12,98). 

Vastaajien arvioissa omasta kielitaidosta ruotsin kielen osaaminen arvioi-

tiin parhaaksi, ja kaikki vastaajista kokivat hallitsevansa suomen, ruotsin ja eng-

lannin kielen. Kielitaitoa on havainnollistettu taulukossa 2. Kielitaitoa mittaava 

asteikko oli erinomainen, hyvä, kohtalainen ja en hallitse ollenkaan. Vastaajista 

12 arvioi ruotsin kielen taitonsa erinomaiseksi, joko yksittäin tai yhdessä muiden 

kielten kanssa. Loput kuusi vastaajaa koki ruotsin kielen taitonsa hyväksi. Ku-

kaan vastaajista ei siis kokenut ruotsin kielen taitoaan heikoksi. Toiseksi par-

haana koettiin suomen kielen taito. Vastaajista kahdeksan koki suomen kielen 

taitonsa olevan erinomainen yksittäin tai yhdessä muiden kielten kanssa, yhdek-

sän koki suomen kielen taitonsa olevan hyvä ja yksi vastaajista koki sen heikoksi. 

Englannin kielen taidon kolme koki erinomaiseksi yhdessä muiden kielten rin-

nalla, kahdeksan hyväksi ja seitsemän heikoksi. Yksi vastaajista oli arvioinut 

kaikki vaihtoehdot yhtä vahvoiksi tasolla erinomainen. Neljä vastaajista oli arvi-

oinut kaksi kieltä (ruotsi ja englanti tai suomi ja ruotsi) yhtä vahvoiksi tasolla 

erinomainen. Vastaajista yksi arvioi hyväksi suomen ja ruotsin kielen taitonsa, 

kaksi ruotsin ja englannin kielen sekä kolme suomen ja englannin kielen. 
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TAULUKKO 2. Vastaajien arvioima kielen osaaminen (jaoteltuna) 
 Ruotsi Suomi Englanti Suomi, 

Ruotsi & 
Englanti 

Suomi 
& 

Ruotsi 

Ruotsi & 
Englanti 

Suomi & 
Englanti 

Erinomainen 7 5 - 1 2 2 - 

Hyvä 
 

3 5 3 - 1 2 3 

Kohtalainen - 1 7 - - - - 

 

Kahdeksastatoista vastaajasta viidellätoista oli ryhmässään eri äidinkieltä puhu-

via työntekijöitä ja myös viidellätoista vastaajalla työnkuvaan kuului varhaiskas-

vatus muullakin kuin omalla äidinkielellä. Kysyttäessä kielestä, jota on sovittu 

kasvattajatiimissä käytettävän lasten kanssa, yksi vastaajista oli vastannut ei 

koske minua ja kaksi vastasi, ettei käytössä ole yhteistä tapaa. Lisäksi kaksi vas-

taajaa oli valinnut, että yhteisesti on sovittu käytettävän sekä lasten äidinkieltä, 

että työntekijän äidinkieltä. Viisi vastasi, että yhteisesti on sovittu käytettävän 

työntekijän äidinkieltä ja kahdeksan vastasi, että yhteisesti on sovittu käytettävän 

lasten äidinkieltä. 

Vastaajien koulutustaustat sekä työnimikkeet vaihtelivat laajasti. Vastaa-

jina oli perhepäivähoitajia, ryhmäperhepäivähoitajia, esiopettajia, avustajia, päi-

väkodinjohtajia, varhaiskasvatuksen opettajia ja lastenhoitajia. Kuitenkin kun 

vastaajat lajiteltiin koulutustaustan mukaan ammatillisen koulutuksen suoritta-

neisiin sekä korkeakoulutettuihin, oli kumpiakin yhdeksän. Tutkittavista neljä 

vastasi omaavansa lisäkoulutusta kaksikielisyydestä. Yksi tarkennuksista oli yli-

opiston järjestämää lisäkoulutusta, yksi vastaajista ei ollut tarkentanut vastausta 

ja kahden lisäkoulutus sisälsi yleisesti koulutusta sekä luentoja.   
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5.2 Kaksikielisen varhaiskasvatuksen haasteet 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitettiin, kuinka usein ja millaisia 

haasteita kasvattajat kaksikielisen toiminnan toteuttamisessa kokivat. Ensin tut-

kittiin, kuinka usein koetaan haasteita kahdella kielellä toimimisessa. Taulukossa 

3 on esitetty kaksikielisyyteen liittyvien haasteiden jakautuminen niiden osalta, 

jotka vastasivat, että heidän työnkuvaansa kuuluu varhaiskasvatus muullakin 

kuin omalla äidinkielellä (n = 15). Lisäksi taulukossa nähdään haasteiden jakau-

tuminen vastaajien vastaaman kyselyn kielen perusteella. 

TAULUKKO 3. Kaksikielisyyteen liittyvien haasteiden kokeminen kielen perusteella nii-
den osalta, joiden työnkuvaan kuuluu varhaiskasvatus muullakin kuin 
omalla äidinkielellä 

 Ei haasteita 
 
 

n 

Kuukausit-
tain haas-

teita 
n 

Viikoittain 
haasteita 

 
n 

Päivittäin 
haasteita 

 
n 

Yhteensä 
 
 

N 

Suomi 

Ruotsi 

Yhteensä 

1 

4 

5 

2 

3 

5 

2 

3 

5 

0 

0 

0 

5 

10 

15 

Note. x² (2) = 0.60, p= .741, Cramer’s V= .20  

Vastaajista joiden työnkuvaan kuuluu varhaiskasvatus muullakin kuin omalla 

äidinkielellä, yhteensä viisi vastasi ettei koe työssään haasteita kahdella kielellä 

toimimisessa. Heistä suomenkielisiä oli yksi ja ruotsinkielisiä neljä. Kuukausit-

tain ja viikoittain haasteita kahdella kielellä toimimisessa koki vastaajista viisi. 

Molemmissa suomenkielisiä oli kaksi ja ruotsinkielisiä kolme. Suurin osa (n = 10) 

kaksikielistä toimintaa toteuttavista kasvattajista siis koki haasteita työssään 

kuukausittain tai viikoittain. Suomenkielisistä haasteita koki lähes kaikki (n = 4) 

ja ruotsinkielisistä hieman yli puolet (n = 6). 

Toiseksi tutkittiin millaisia haasteita kasvattajat työssään kokevat kaksikie-

lisen toiminnan toteuttamisessa. Kyselyssä oli mahdollisuus kertoa kokemistaan 

haasteista kaksikielisen toiminnan toteuttamisessa ja kuusi vastaajista oli kerto-

nut niistä. Taulukossa 4 tarkastellaan kasvattajien kokemia haasteita.  
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TAULUKKO 4. Varhaiskasvattajien kokemat kaksikielisyyden haasteet 

Alkuperäinen ilmaus 
(n=6) 

Pelkistetty ilmaus Alaluokat Pääluokat 

” --ei aina muista olla joh-
donmukainen kielen 
kanssa.” 
”Vanhempien kanssa kes-
kustelut herkistä asioista -
-ettei tule väärin ymmär-
retyksi.” 
”--men andra språk t.ex--
”(andra=suomi&ruotsi) 
”--papper på språk som 
inte är ditt modersmål.” 

Johdonmukaisuus 
 
 
Keskustelu  
herkistä asioista 
 
 
Vieraat kielet 
 
 
Vieraskielinen teksti 

 
Kielen käyttäminen 
 
 
 
 
 
 
Vieras kieli 

 
 
 
 

Oma kielitaito  

”Toimintaa joutuu mu-
kauttamaan”(sopimatto-
muus ikätasolle) 
”Työkavereiden tulk-
kaukset esim. toiminta-
tuokiossa ei aina hyväksi, 
koska lapset eivät itse 
mieti mitä tarkottaa vaan 
kysyvät heti"mitä sanoi"” 

 
Toiminnan  
mukauttaminen 
 
Työkavereiden  
tulkkaus 

 
Ohjattu toiminta  
 
 
Kasvattajien 
välinen yhteistyö 

 
 

Toiminta ja 
sen toteuttaminen 

yhdessä 

”Aningen svårt att få bar-
nen att använda det andra 
språket.-- Då används oft-
ast det andrs språket bara 
när man sjunger läser 
ramsor osv.” 
“--lapset eivät itse mieti 
mitä tarkottaa vaan kysy-
vät heti"mitä sanoi"” 
”Lapset eivät aina ym-
märrä, vaikka kuvat olisi-
kin apuna.” 
” --ei ole samankielistä ja 
samanikäistä kaveria 
jonka kanssa puhua omaa 
äidinkieltä. Puhumisen 
malli tulee siten ohjaa-
jilta.” 

 
 
 
Vieraan kielen  
käyttämättömyys 
 
 
 
 
Ymmärrys 
 
 
Vertaisten puute 
 
 
 
 
 

 
 
Kielitaidon  
hyödyntäminen 
 
 
 
 
 
 
Vertaisten  
kielimallin puute 

 
 
 
 
 
 

Lasten vieraan 
kielen käyttäminen 

 

Vastausten pääluokat voisi jakaa varhaiskasvattajiin, toimintaan ja lapsiin liitty-

viin mutta ne olisivat olleet turhan laajoja, joten niitä vielä supistettiin. Lopullisen 

lajittelun perusteella vastaukset liittyivät 1) kasvattajien omaan kielitaitoon, 2) 

toimintaan sekä sen toteuttamiseen yhdessä muiden varhaiskasvattajien kanssa 

ja 3) lapsen vieraan kielen käyttämiseen. Yhdessä vastauksessa saattoi olla mai-

nintoja useasta pääluokasta. 
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Lapset eivät aina ymmärrä vaikka kuvat olisikin apuna. Toimintaa joutuu mukauttamaan 
joka ei ehkä ole paras mahdollinen lapsen ikätasoa ajatellen. Joskus myös vanhempien 
kanssa keskustelut herkistä asioista vaikeaa vieraalla kielellä ettei tule väärin ymmärre-
tyksi. Työkavereiden tulkkaukset esim. toimintatuokiossa ei aina hyväksi, koska lapset 
eivät itse mieti mitä tarkottaa vaan kysyvät heti"mitä sanoi" (Vastaaja 7) 

Kasvattajien omaan kielitaitoon liittyviin haasteisiin sisältyi kielen käyttäminen 

ja vieras kieli. Oman kielen käyttämisen haasteina oli vaikeus pysyä aina johdon-

mukaisena kielenkäytössä lasten kanssa puhuessa. Toisena haasteena oli herkistä 

asioista puhuminen vanhempien kanssa vieraalla kielellä väärinymmärrysten 

vuoksi. Vieraan kielen haasteet liittyivät papereihin, jotka eivät ole omaa äidin-

kieltä sekä muihin kieliin kuin suomeen ja ruotsiin. 

Toimintaan ja sen toteuttamiseen yhdessä kuului ohjattu toiminta ja kasvat-

tajien välinen yhteistyö. Ohjattu toiminta sisälsi haasteen kaksikielisen toimin-

nan mukauttamisessa, vastaaja koki, että toimintaa mukauttamalla lapsen ikä-

taso ei aina tule huomioiduksi parhaalla mahdollisella tavalla. Kasvattajien väli-

sen yhteistyön haasteena oli mainittu työkavereiden tulkkaaminen lapsille, jol-

loin lasten ei itse tarvitse käyttää kieltä. Siitä päästäänkin lapsen vieraan kielen 

käyttämiseen liittyviin haasteisiin. Lapsen vieraan kielen käyttämiseen liittyvät 

haasteet sisälsivät kielitaidon hyödyntämisen ja lapsen vertaisten kielimallin 

puutteen, kuten esimerkikstä ilmenee. 

Lapsiryhmässä on ihan ruotsinkielinen lapsi jolla ei ole samankielistä ja samanikäistä ka-
veria jonka kanssa puhua omaa äidinkieltä. Puhumisen malli tulee siten ohjaajilta. (Vas-
taaja 17) 

Kielitaidon hyödyntämisen haasteita oli lapsen vieraan kielen käyttämättömyys 

ja ymmärryksen puute. Kielen käyttämättömyys liittyi haasteeseen saada lapset 

käyttämään myös toista kieltä. Tämän takia toista kieltä tulee lasten käytettyä 

lähinnä vain ohjatussa toiminnassa, jossa he saattavat kuitenkin kysyä käännök-

siä muilta aikuisilta yrittämättä itse miettiä sanojen tarkoitusta. Lasten kielitai-

don hyödyntämisen haasteeksi koettiin myös ymmärryksen puute. Aina lapset 

eivät ymmärrä kieltä, vaikka käytössä olisikin apuvälineitä kuten kuvia. Lapsen 

vieraan kielen käyttämisen haasteena oli myös lapsen vertaisten kielimallin 

puute, jos lapsella ei ole ryhmässä ikäisiään lapsia, tällöin lapsi ei saa kielimallia 

kavereilta vaan ainoastaan aikuisilta. 
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5.3 Kaksikielisen varhaiskasvatuksen merkitys 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin mitä merkityksiä kasvattajat kokevat 

kaksikielisellä varhaiskasvatuksella olevan. Vastaajista kaikki (N = 18) kokivat 

varhaiskasvatuksen kahdella kielellä merkittäväksi. Vastaajilla oli mahdollisuus 

kertoa kaksikielisyyden merkityksestä avoimessa kysymyksessä ja kahdeksan 

heistä avasi ajatuksiaan. Merkityksiä on tarkasteltu taulukossa 5. 

 

TAULUKKO 5. Kaksikielisyyden merkitys varhaiskasvatuksessa kasvattajien kerto-
mana 

Alkuperäinen ilmaus (n=8) Pelkistetty ilmaus Alaluokat Pääluokka 
”Viktigt i ett tvåspråkigt land.” 
”Tvåspråkigt land bra att kunna fi 
o sv” 
”Att lära sej flera språk är en rike-
dom.” 
”Kaksikielisyys on rikkaus” 

Tärkeys 
 
Hyöty 
 
Rikkaus 
Rikkaus 

Käytännöllisyys 
kaksikielisessä 
maassa 
 
Sivistys 

 
 

 
Kulttuuri 

”Bra för alla enspråkiga barn att 
också få tillgång till landets andra 
språk.” 
”När man blir van med ett annat 
språk i vardagen byggs inga fördo-
mar upp mot att vilja lära sig också 
andra språk” 
”Barnen lär sig det andra språket 
åtminstone att förstå det” 
”Koulussa helpompi opiskella kie-
liä” 
”Kyky kommunikoida useam-
malla kielellä mahdollistaa ym-
märretyksi tulemisen ja avaa ovia 
maailmalle” 

Kieleen  
tutustuminen 
 
Kieleen tutustumi-
nen, arjessa oppimi-
nen ja kielipohja 
 
 
Kielen osaaminen 
 
Kielipohja 
 
Kommunikointi 

 
Kieleen 
tutustuminen 
 
 
 
Kielen oppiminen 
 
 
 
 
 
Kielen käyttäminen 

 
 
 
 
 
 

Kielen  
oppiminen ja 

osaaminen 

”Vanhemmat iloisia- -vanhempien 
kiitos” 
”Kielellä on suuri merkitys lasten, 
kasvattajien ja perheiden elä-
mässä.” 

Vanhempien ilo lap-
sen kehittymisestä 
 
Lasten ympäristö 

Lapsen kielitaito 
 
Kielen merkitys 
lapsen elämässä 

 
Lasten elämä 

 

Merkitykset liittyivät 1) kulttuuriin, 2) kielten oppimiseen ja osaamiseen sekä 3) 

lasten elämään. Kulttuuri pitää sisällään käytännöllisyyden kaksikielisessä 

maassa ja sivistyksen. Käytännöllisyys tarkoitti kielitaitoa kaksikielisessä 

maassa, se koettiin tärkeäksi ja siitä koettiin olevan hyötyä. Sivistykseen sisälly-



32 
 

tettiin kaksikielisyyden olevan rikkaus. Rikkaus liitettiin usean kielen hallitsemi-

seen ja kykyyn kommunikoida usealla kielellä, jolloin oma kokemuspiiri laajene, 

kuten esimerkistä käy ilmi. 

Kaksikielisyys on rikkaus. Kyky kommunikoida useammalla kielellä mahdollistaa ym-
märretyksi tulemisen ja avaa ovia maailmalle. Muun muassa näistä syistä koen tärkeäksi 
edistää lasten kaksikielisyyttä jo varhaiskasvatuksesta lähtien. (Vastaaja 14) 

Kielten oppimiseen ja osaamiseen katsottiin kuuluvan kieleen tutustumisen, kie-

len oppimisen ja kielen käyttämisen. Kieleen tutustumisella koetaan olevan hyö-

tyä yksikielisten perheiden lapsille ja sen koetaan alentavan ennakkoluuloja 

muita kieliä kohtaan.  

Barnen lär sig det andra språket åtminstone att förstå det.När man blir van med ett annat 
språk i vardagen byggs inga fördomar upp mot att vilja lära sig också andra 
språk.(Vastaaja 12) 

Alkeellistakin kielitaitoa pidettiin tärkeänä kuten vastaaja 12 on ilmaissut. Se il-

menee erityisesti kielen oppimiseen liittyvissä maininnoissa. Kielen oppimiseen 

sisältyi kielen oppiminen arjessa, kielipohja ja kielen osaaminen. Kielen oppimi-

sella arjessa ja vieraaseen kieleen tutustumalla koettiin pystyttävän vähentämään 

kynnystä opiskella muita vieraita kieliä myöhemmin elämässä. Tämä rakentaa 

samalla lasten kielipohjaa, jonka koettiin auttavan koulussa kieltenopiskelua. 

Kielen osaamiseen sisältyi kielen ymmärtäminen. Sitä, että lapsi edes ymmärtää 

vierasta kieltä, pidettiin hyödyllisenä. 

Lasten elämään sisällytettiin lapsen kielitaito ja kielen merkitys yleisesti 

lapsen elämässä. Lapsen kielitaito otettiin mukaan vanhempien ilon ja kiitoksen 

kautta: merkittävää oli se, kun lapsille puhutaan vierasta kieltä ja he alkavat op-

pia sitä. Tästä vanhemmat kiittelevät, ja se motivoi myös jatkamaan vieraan kie-

len opettamista. Kielellä koettiin olevan myös yleisesti suuri merkitys lasten ym-

päröivään maailmaan ja heidän kasvuympäristöönsä. Tästä koostui viimeinen 

alaluokka: kielen merkitys lasten elämässä. 
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5.4 Kasvattajien arviot VASU:n toimintaperiaatteiden näky-

misestä ja kaksikielisen toiminnan toteuttamisesta 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin miten kasvattajat arvioivat 

VASU:n toimintaperiaatteiden näkymisen ja arjen kaksikielisen toiminnan toteu-

tumisen taulukoissa 6 ja 7 nähtävien väittämien suhteen. Lisäksi verrattiin, onko 

suomenkielisten ja ruotsinkielisten välillä havaittavissa vastauksissa eroja. Kyse-

lyssä oli kaksi kysymystä, joissa kummassakin esitettiin väitteitä, jotka jollain ta-

paa liittyivät kaksikielisyyteen. 

 

TAULUKKO 6. Kasvattajien arviot VASU:n toimintaperiaatteiden näkymisestä  

 Ruotsinkielinen 
n = 7-12 

Toteutuu |Ei toteudu 

Suomenkielinen 
n = 3-6 

Toteutuu| Ei toteudu 

Yhteensä 
n = 12-17 

Toteutuu| Ei toteudu 

Toimintaa  
järjestetään usealla 

kielellä 

10|0 5|0 15|0 

Jokainen aikuinen pu-
huu lasten kanssa joh-

donmukaisesti… 

4|5 4|1 8|6 

Toiminnassa käytetään 
puheen apuna kuvia, 

tukiviittomia… 

10|0 3|3 13|3 

Keskustelulla ja tarinan 
kerronnalla annetaan ti-
laa lapsen ihmettelylle 

12|0 3|2 15|2 

Lapsiryhmässämme tu-
tustutaan ryhmän sisäi-

siin kulttuureihin… 

8|1 1|2 9|3 

Lapsia kannustetaan ak-
tiivisesti käyttämään 
myös vierasta kieltä 

8|1 2|1 10|2 

Toiminnassa huomioi-
daan oman kaupungin 

erityispiirteet… 

10|1 4|1 14|2 

 

Kuten taulukosta 6 nähdään, yhtä väitettä lukuun ottamatta vähintään puolet 

vastaajista kertoi VASU:n toimintaperiaatteisiin liittyvien väitteiden toteutuvan. 

Vastausten en osaa sanoa ja ei koske minua määrä vaihteli 1 – 6 vastaajan välillä. 

Ruotsinkieliseen kyselyyn vastanneilla 12 vastauksessa luku oli 0 – 3 ja suomen-

kieliseen kyselyyn vastanneilla kuudessa vastauksessa luku oli myös 0 – 3. Suu-

rin osa, yhteensä 15 vastaajaa, vastasi väitteen toimintaa järjestetään usealla kielellä 
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toteutuvan hyvin tai erittäin hyvin. Kukaan vastaajista ei kokenut, että tämä to-

teutuisi huonosti, ja vastauksia en osaa sanoa tai ei koske minua oli kolme. Ruot-

sin- ja suomenkielisten vastaajien välillä ei ollut suurta eroa. 

Aikuisten johdonmukaisessa kielenkäytössä oli eniten mielipide-eroja to-

teutumisessa. Vastaajista kahdeksan mielestä väite jokainen aikuinen puhuu lasten 

kanssa johdonmukaisesti vain yhtä kieltä, toteutuu hyvin ja kuuden mielestä huo-

nosti. Tähän neljä oli vastannut ei koske minua tai en osaa sanoa. Kuitenkin ruot-

sinkielisistä enemmistö oli sitä mieltä, että tämä väite toteutuu huonosti, kun taas 

suomenkielisistä suurin osa kertoo sen toteutuvan hyvin. 

Väite toiminnassa käytetään puheen apuna kuvia, tukiviittomia ja muuta materi-

aalia toteutui yleisesti tarkasteltuna enemmistön mielestä hyvin. Kuitenkin suo-

menkielisillä kaikkien vastaajien mielipiteet jakautuvat tasan, kun ne ryhmitel-

tiin vastauksiin, toteutuu ja ei toteudu. Ruotsinkielisistä vastaajista taas kukaan 

ei ollut sitä mieltä, että väite ei toteudu, mutta mukana oli kaksi en osaa sanoa tai 

ei koske minua vastausta. Yleisesti väite keskustelulla ja tarinan kerronnalla anne-

taan tilaa lapsen ihmettelylle, koettiin toteutuvan hyvin. Kielellisiä eroja kuitenkin 

oli. Ruotsinkielisistä kaikki vastasivat väitteen toteutuvan, kun taas suomenkie-

lisillä mielipiteet olivat jakautuneet. 

Eniten (n = 6) en osaa sanoa tai ei koske minua vastauksia oli väitteissä lap-

siryhmässämme tutustutaan ryhmän sisäisiin kulttuureihin ja lapsia kannustetaan ak-

tiivisesti käyttämään myös vierasta kieltä. Ryhmän sisäisiin kulttuureihin liittyvässä 

väitteessä suomenkielisistä vastaajista vain yksi koki väitteen toteutuvan millään 

tapaa, ja puolet vastasivat vaihtoehdon en osaa sanoa tai ei koske minua. Ruot-

sinkielisistä vastaajista puolestaan kahdeksan koki väitteen toteutuvan hyvin, ja 

vastauksia en osaa sanoa tai ei koske minua oli kolme kuten suomenkielisessä 

kyselyssä. Yleisesti väittämää tarkastellessa tämä kuitenkin näyttäytyi niin, että 

puolet vastaajista koki väitteen toteutuvan. Väitteen lapsia kannustetaan aktiivisesti 

käyttämään myös vierasta kieltä vastaukset olivat muuten jakautuneet samoin, 

paitsi suomenkieliseen kyselyyn vastanneilla toteutuu ja ei toteudu vastausten 

määrä oli käänteinen. Kahden mielestä väite toteutui hyvin tai erittäin hyvin ja 

yhden mielestä huonosti. 
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Viimeisessä väitteessä toiminnassa huomioidaan oman kaupungin erityispiirteet, 

erityisesti elävä kaksikielinen kulttuuri, oli varsin vähän vastauksia ei toteudu ja en 

osaa sanoa tai ei koske minua. Yleisesti tarkasteltuna kumpiakin oli kaksi ja ne 

jakautuivat tasan kieliryhmien välille. Loput 14 vastausta olivat sitä mieltä, että 

väite toteutuu hyvin tai erittäin hyvin.  

Kielieroja oli hieman mutta pääosin väitteet siis yleisesti tarkasteltuina to-

teutuivat. Saman suuntaisia tuloksi saatiin kasvattajien arvioista kahdella kielellä 

toimimisesta. 

  

TAULUKKO 7. Kasvattajien arviot kahdella kielellä toimimisesta 

 Ruotsinkielinen 
n = 9-12 

Samaa| Eri mieltä 

Suomenkielinen 
n = 3-6 

Samaa| Eri mieltä 

Yhteensä 
n = 13-18 

Samaa| Eri mieltä 

Kielitaitoni on mieles-
täni hyvä kaksikielisen 
varhaiskasvatuksen… 

9|1 5|0 14|1 

Työskentelen 
mielelläni kahdella 

kielellä 

12|0 6|0 18|0 

Saan tarvittaessa työn-
antajalta tukea työsken-
telyyn vieraalla kielellä 

7|2 3|1 10|3 
 

Kaksikielisen toiminnan 
suunnitteluun on tar-

peeksi aikaa 

6|4 2|2 
 

8|6 

Kasvatusyhteistyö eri äi-
dinkieltä puhuvien van-

hempien kanssa… 

7|2 3|3 10|5 

Kasvattajien välinen yh-
teistyö kaksikielisen toi-

minnan… 

8|2 3|0 11|2 

Arjessa on tarpeeksi ai-
kaa tukea lasten kaksi-

kielisyyttä 

7|3 1|4 8|7 

 

Taulukosta tarkasteltuna viidessä väittämässä vastaajista olivat samaa mieltä 

väitteen kanssa. Vastaukset en osaa sanoa ja ei koske minua vaihtelivat 0 – 5 vas-

tauksen välillä. Kummassakin kyselyn kieliversiossa tämä luku vaihteli 0 – 3 vä-

lillä.  

Väitteessä kielitaitoni on mielestäni hyvä kaksikielisen varhaiskasvatuksen toteut-

tamiseen, suurin osa eli yhteensä 14 vastaajaa oli sitä mieltä, että heidän kielitai-
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tonsa on riittävä kaksikielisen toiminnan toteuttamiseksi. Mielipiteet olivat hy-

vin samankaltaisia suomenkielisen ja ruotsinkielisen kyselyn vastanneiden kes-

ken. Väitteen työskentelen mielelläni kahdella kielellä kanssa kaikki vastaajat olivat 

täysin tai lähes samaa mieltä lomakkeen vastauskielestä riippumatta.  

Eniten (n = 5) en osaa sanoa ja ei koske minua vastauksia oli väittämissä 

saan tarvittaessa työnantajalta tukea työskentelyyn vieraalla kielellä ja kasvatusyhteistyö 

eri äidinkieltä puhuvien vanhempien kanssa on sujuvaa. Työnantajalta saatavaan tu-

keen liittyvistä vastauksista yhteisissä vastauksissa hieman yli puolet vastaajista 

on täysin tai lähes samaa mieltä. Kielellisesti vastaukset ovat jakautuneet suhteel-

lisen tasaisesti. Väitteessä kasvatusyhteistyön sujuvuudesta vanhempien kanssa 

suomenkielisen kyselyn kuuden vastaajien mielipiteet ovat jakautuneet tasan. 

Kolme vastaajista on samaa mieltä ja kolme eri mieltä. Ruotsinkielisistä vastaa-

jista seitsemän oli väitteen kanssa samaa mieltä ja kaksi eri mieltä. Yleisesti hie-

man yli puolet eli 10 vastaajaa oli samaa mieltä väitteen kanssa, ja eri mieltä ole-

via oli yhteensä viisi. 

Eniten mielipiteitä jakoivat ajan riittävyyteen liittyvät väitteet kaksikielisen 

toiminnan suunnitteluun on tarpeeksi aikaa ja arjessa on tarpeeksi aikaa tukea lasten 

kaksikielisyyttä. Kummassakin väitteessä samaa mieltä olevia vastauksia oli yh-

teensä hieman alle puolet eli kahdeksan. Suunnitteluun liittyvässä eri mieltä 

ruotsinkielisistä vastaajista oli neljä ja suomenkieliseen vastanneista kaksi. Suo-

menkielisillä vastaajilla mielipiteet jakautuivat tasan, ja en osaa tai ei koske mi-

nua vastauksia oli kaksi samoin kuin samaa mieltä vastauksia. Ruotsinkielisillä 

vastaajilla tässä väittämässä oli kaikista kysymyksen väittämistä vähiten samaa 

mieltä olevia vastauksia. Yhteensä siis kuusi eli puolet vastaajista oli valinnut 

vaihtoehdon samaa mieltä. Kieliryhmien vastauksia tarkastellessa yhdessä oli 

vastaajista kuusi eri mieltä väitteen kanssa. Lisäksi vastauksia en osaa sanoa tai 

ei koske minua oli viisi. Lasten kaksikielisyyden tukemiseen liittyvän väitteen 

kanssa eriäviä mielipiteitä oli väitteistä eniten, yhteensä seitsemän. Suomenkieli-

sistä vastaajista neljä eli yli puolet oli väitteen kanssa eri mieltä, ja ruotsinkieli-

sistä vastaajista neljäsosa eli kolme vastaajaa. 
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Väitteessä kasvattajien välinen yhteistyö kaksikielisen toiminnan toteuttamiseksi 

on riittävää suomenkielisten vastauksissa ei ole yhtään eri mieltä olevaa vas-

tausta. Vastauksia en osaa sanoa tai ei koske minua on kuitenkin yhtä monta kuin 

samaa mieltä olevia, eli yhteensä kolme. Ruotsinkielisillä mielipiteet jakautuivat 

kyselylle hyvin tyypilliseen tapaan. Hieman yli puolet vastaajista oli samaa 

mieltä, kaksi vastaajaa oli eri mieltä ja kaksi oli vastannut en osaa sanoa tai ei 

koske minua. Yleisesti vastauksia tarkastellessa samaa mieltä olevia vastauksia 

olevia oli 11, eri mieltä oli kaksi vastaajaa ja vastaajista viisi oli valinnut vaihto-

ehdon en osaa sanoa tai ei koske minua.  
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6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli hankkia tietoa kaksikielisestä varhaiskasva-

tuksesta varhaiskasvattajien kokemuksia hyödyntäen. Tutkimuksessa tutustut-

tiin erityisesti kaksikielisyyden haasteisiin ja merkitykseen varhaiskasvattajien 

näkökulmasta. Lisäksi tutustuttiin varhaiskasvattajien arvioon siitä, miten vali-

koidut kieleen ja kulttuuriin liittyvät varhaiskasvatussuunnitelman toimintape-

riaatteet toteutuvat, sekä miten he arvioivat väitteet kaksikielisyyteen ja työ-

hönsä liittyen. 

Tutkimustulokset liittyen kaksikielisyyden haasteisiin ja merkitykseen oli-

vat samankaltaisia aiempien tutkimustulosten kanssa. Kuten aiemmissa tutki-

muksissa, myös tässä tuloksena oli, että kaksikielisyys luo haasteita mutta se koe-

taan silti merkittäväksi (ks. Peltoniemi ym. 2018; Sjöberg ym. 2018). Aiempien 

tutkimusten perusteella voitiin olettaa, työssä olevan haasteita ja että usean kie-

len osaamista pidetään tärkeänä. 

Tutkiessa varhaiskasvattajien kokemia haasteita selvisi, että suurin osa var-

haiskasvattajista kokee joskus haasteita kahdella kielellä toimimisessa. Vastaa-

jista 15 työnkuvaan kuului varhaiskasvatus muullakin kuin omalla äidinkielellä 

ja heistä 10 vastasi kokevansa haasteita kuukausittain tai viikoittain. Varhaiskas-

vattajien mainitsemat haasteet liittyivät heidän omaan kielitaitoonsa, toimintaan 

ja sen toteuttamiseen yhdessä muiden varhaiskasvattajien kanssa sekä lasten vie-

raan kielen käyttämiseen. Vaikka vastauksissa oli samankaltaisuuksia erityisesti 

Peltoniemen ym. 2018 ja Sjöbergin ym. 2018 selvitysten mukaan, eroavat ne kui-

tenkin hieman, sillä niistä harvat olivat juuri varhaiskasvattajien mainitsemia. Sa-

mankaltaisuuksiin palataan myöhemmin. Vastausten välisiä eroja voi selittää se, 

että aiemmissa haastatteluissa oli mukana myös esimerkiksi oppilaita, vanhem-

pia ja muita toimijoita.  

Sjöbergin ym. (2018, 53, 66) opettajahaastatteluissa yhtenä haasteena oli 

mainittu ajan puute. Tässä tutkimuksessa kysyttäessä kaksikielisyyden luomista 
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haasteista avoimella kysymyksellä ei mainittuna ollut aikaa, mutta kolmannessa 

tutkimuskysymyksessä esitetyissä väittämissä aikaan liittyvien väitteiden kanssa 

oltiin eniten eri mieltä. Lisäksi lopussa olevaan täysin avoimeen kommenttiosi-

oon oli kommentoitu kaksikielisyyden vievän enemmän aikaa, ja esimerkkinä oli 

viikkotiedotteiden kääntäminen kahdelle kielelle. Kyselyn avoimiin kysymyk-

siin vastaaminen ei ollut välttämätöntä, eikä vastausten pituuksia määritelty eril-

lisin ohjein, mikä varmasti vähensi niihin tulleita vastauksia. Välttämättä myös-

kään avoimeen kysymykseen vastanneet eivät olleet juuri niitä vastaajia, jotka 

kokivat ajan haasteeksi. Lisäksi vastaajien mainitsemat kaksikielisyyden luomat 

haasteet olivat hyvin yksityiskohtaisia, kun ajan puute taas on hyvin laaja käsite. 

Peltoniemen ym. (2018, 55) haastatteluissa oli haastateltu juurikin opettajia ja 

heillä työnkuvaan kuuluu tietty tuntimäärä suunnittelua, jonka riittävyys on kui-

tenkin rajallista. Tässä tutkimuksessa vastaajina oli koko varhaiskasvatuksen 

henkilökunta eikä siis vain opettajat. Ajan riittämättömyyden kaikki varmasti 

huomaavat, vaikka se ei heitä itseään koskisikaan. Tämä saattaa vaikuttaa myös 

siihen, ettei ajasta ollut erikseen mainintoja.  

Vaikka yhteistyö varhaiskasvattajien kesken koettiin pääosin riittäväksi, oli 

siihen liittyviä haasteita silti mainittu vastauksissa. Mård-Miettisen ym. (2015, 

145) mukaan kaksikielisessä toiminnassa on kaksi yleistä periaatetta: kielen tasa-

arvoinen käyttäminen ja kääntämisen välttäminen. Aineistossa yksi haasteista 

liittyi juuri työkavereiden vieraan kielen kääntämiseen lapsille. Tämä yksittäinen 

maininta oli kuitenkin muistutus siitä, että tuloksissa oli myös eriäviä mielipi-

teitä, vaikka enemmistö kokisikin yhteistyön kasvattajien välillä riittäväksi. 

Vastaajista kaikki kokivat varhaiskasvatuksen kahdella kielellä merkittä-

väksi. Varhaiskasvattajien mainitsemat merkitykset liittyivät kulttuuriin, kielen 

oppimiseen ja osaamiseen sekä lasten elämään.  Osa aiempien tutkimusten kak-

sikieliseen varhaiskasvatukseen liittyvistä merkityksistä olivat hyvin tieteellisiä 

(ks. Enever 2015) tai ne olivat jälleen muiden kuin varhaiskasvattajien kertomia 

(ks. Peltoniemi ym. 2018; Sjöber ym. 2018). Kuitenkin yhteneväisyyksiäkin vas-

tausten kanssa löytyi. Tähän tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat esi-

merkiksi pitivät kaksikielisyyttä rikkautena, kuten myös Sjöbergin ym. (2018, 48) 
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selvityksen haastatteluun osallistuneet. Siihen, että kasvattajat kokivat erilaisia 

merkityksiä kaksikielisyyteen liittyen ja pitivät molempien kotimaisten kielten 

osaamisen tärkeänä, vaikuttaa varmasti heidän asuinpaikkansa. Kaksikielisillä 

alueilla, joissa suomenkieliset voivat olla vähemmistö ja suomenruotsalaiset 

enemmistö, suomen ja ruotsin kielen osaamisen hyödyt tulevat hyvin konkreet-

tisesti esille arjessa.  Merkityksissä mainittu kielen oppiminen ja osaaminen sekä 

sen hyödyt tulevat jo lapsuudessa esiin esimerkiksi siten, että kieltä osaamalla 

lasten harrastusmahdollisuudet ovat laajemmat, kuten Sjöbergin ym. (2018, 48) 

selvityksen haastatteluistakin käy ilmi. Kielen oppimiseen liittyviä yhtäläisyyk-

siä löytyi muitakin Peltoniemen ym. (2018, 51–52) selvityksen kanssa. Näitä yh-

täläisyyksiä oli esimerkiksi vieraaseen kieleen tutustuminen arjessa, pohja kielen 

oppimiselle ja kyky kommunikoida. Lisäksi varhaiskasvattajien yksimielisiä vas-

tauksia kaksikielisyyden merkityksellisyydestä puoltaa se, että kaikki vastasivat 

myös työskentelevänsä mielellään kahdella kielellä.   

Selvitettäessä kasvattajien arvioita VASU:n toimintaperiaatteiden toteutu-

misesta ja kaksikielisen toiminnan toteuttamisesta, niiden koettiin yleisesti toteu-

tuvan hyvin. Kielellisiä eroja oli kuitenkin joidenkin väittämien kohdalla havait-

tavissa. Näitä eroja oli VASU:a koskevissa väitteissä jokainen aikuinen puhuu lasten 

kanssa johdonmukaisesti vain yhtä kieltä, lapsiryhmässämme tutustutaan ryhmän sisäi-

siin kulttuureihin ja toiminnassa käytetään puheen apuna kuvia, tukiviittomia ja muuta 

materiaalia. Kaksikieliseen toimintaan liittyviä eroja puolestaan oli väitteissä kas-

vattajien välinen yhteistyö kaksikielisen toiminnan toteuttamiseksi on riittävää ja arjessa 

on tarpeeksi aikaa tukea lasten kaksikielisyyttä. Erojen taustalla ei ole kuitenkaan sel-

keästi eroteltavana mitään tekijää, joka voisi selittää miksi juuri näissä väittä-

missä oli kieliryhmien välillä eroja.   

Kuten jo aiemmin ilmeni, kolmannessa tutkimuskysymyksessä tuli esiin, 

että kielen johdonmukainen käyttäminen jakoi vastaajien mielipiteitä. Tätä tu-

losta vahvistaa kasvattajien vaihtelevat vastaukset siitä, mitä kieltä lasten kanssa 

on sovittu puhuttavan. Onkin odotettavissa, että jos yhdessä ei ole selkeästi 

sovittu yhteistä toimintatapaa, ei toimintakaan ole johdonmukaista. Väitteessä, 

jossa mainittiin lapsen kannustaminen vieraan kielen käyttämiseen, oli useampi 
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vastaaja valinnut vaihtoehdon en osaa sanoa. Tätä puolestaan vahvistaa kasvat-

tajien maininnat lapsen vieraan kielen käyttämisen haasteista. Koetut haasteet 

voivatkin aiheuttaa epävarmuutta siitä, koetaanko lapsia tuettavan tarpeeksi vie-

raan kielen käyttämisessä. 

Osa vastauksista saa pohtimaan, että jotkin haasteista voisivat olla korjatta-

vissa hyvinkin pienillä muutoksilla. Olisikin tärkeää kiinnittää huomiota esimer-

kiksi siihen, että yhteiset käytänteet ovat tarpeeksi selkeitä ja kaikkien tiedossa. 

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU 2018) ohjaa kuvaamaan ja 

tarkentamaan paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa erilaisia käytäntöjä, 

tavoitteita, sisältöjä sekä toimintaa ohjaavia periaatteita. Kun yhtenäiset käytän-

teet on kirjattu selkeästi ylös, on niihin liittyvien asioiden esiin nostaminenkin 

usein helpompaa tarpeen tullen. Avainasemassa on myös kasvattajien välinen 

keskustelu, jolle on hyvä järjestää arjessa aikaa. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimukseen valikoituneet osallistujat olivat kaikki saman kaupungin varhais-

kasvatuksen työntekijöitä. Vastaajina oli usean ammattikunnan edustajia kuten 

avustajia, perhepäivähoitajia, lastenhoitajia ja opettajia. Tutkimukseen pystyi 

osallistumaan myös vaikkei juuri vastausajankohtana olisikaan toteuttanut var-

haiskasvatusta kahdella kielellä, sillä tärkeää kokemusta saattoi aiheesta silti löy-

tyä. Vastaajissa oli niin nuoria kuin iäkkäämpiä työntekijöitä, ja työvuosia vas-

taajilla oli myös hyvin vaihteleva määrä. Vastaajista puolet olivat korkeakoulu-

tettuja ja puolet ammatillisesti koulutettuja. Heistä enemmistö oli vastannut ruot-

sinkieliseen kyselyyn ja arvioineet ruotsin kielen taitonsa suomea vahvemmaksi, 

mikä on tyypillistä tutkimuskaupungin väestön huomioiden (Tilastokeskus 

2018).  

Tutkimuksen yleistettävyyden kannalta heikkoutena voidaan pitää sen 

otosta, johon oli valittu vain yhden kunnan varhaiskasvatuksen työntekijät. Vas-

taajina saattoi olla vain juuri heitä, jotka kokevat kaksikielisyyden tärkeäksi, sillä 



42 
 

kaikki kokivat varhaiskasvatuksen kahdella kielellä merkittäväksi ja työskenteli-

vät kahdella kielellä. He, jotka eivät koe kaksikielisyyttä tärkeäksi, eivät välttä-

mättä myöskään olleet yhtä kiinnostuneet vastaamaan kyselyyn kuin ne, joille 

aihe on tärkeä. Lisäksi tutkimuksen luotettavuuteen alentavasti vaikuttaa syste-

maattiset virheet, jotka voivat johtua siitä, että vastaajat arvioivat asioita eri ta-

voin (Vilkka 2014, 153). Osalle vastaajista saattaa olla helpompi vastata en osaa 

sanoa, kuin valita jokin negatiiviseksi koettu vaihtoehto. 

Tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää tutkimustulosten samankaltai-

suutta verratessa niitä aiempiin tutkimustuloksiin. Lisäksi vahvuutena voidaan 

pitää kyselyn huolellista laatimista. Tutkimuksen kokonaisluotettavuuden kan-

nalta toisilta saadut kommentit ovat tärkeitä (Vilkka 2014, 153). Kyselystä pyy-

dettiin palautetta ohjaajalta ja opponointiryhmältä, ja se pilotoitiin kohderyh-

mällä. Ruotsinkielinen käännös tarkastutettiin äidinkieleltään suomenruotsalai-

sella henkilöllä, ja lisäksi kyselyn tarkisti vielä varhaiskasvatusjohtaja. Kyselyn 

kaksikielisyys voi olla sekä vahvuus että heikkous. Omalla äidinkielellä vastaa-

minen helpottaa asioiden ymmärtämistä ja näin helpottaa vastaamista, mutta 

käännöksissä asiat saattavat saada eri merkityksiä kuten luvun 4.4.2 esimerkistä 

käy ilmi. Vahvuutena voidaan pitää myös kyselyyn vastanneiden monipuolisia 

taustoja. Vastaajat edustivat useaa ammatti-, kieli- ja ikäryhmää. Tutkimuksessa 

käytettiin myös useita eri metodeja, jotka lisäävät tutkimuksen luotettavuutta 

(ks. Gorard & Chris 2004, 43). 

Jatkotutkimusehdotuksena olisi taustamuuttujien vaikutuksen laajempi 

vertailu. Tässä tutkimuksessa ne jäivät hyvin vähälle huomiolle pienen aineiston 

vuoksi. Mielenkiintoista voisi olla haasteiden sijaan tutkia kaksikielisyyttä tuke-

via toimia, kuten mitä hyvää toiminnassa tällä hetkellä on ja mikä auttaa kaksi-

kielisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Tämän lisäksi kaksikielisyyden ja 

alalle sitoutumisen yhteyttä voisi olla mielenkiintoista tutkia. Alalle sitoutumi-

nen on puhututtanut kasvatusalalla jo useamman vuoden ja olisikin mielenkiin-

toista selvittää, onko haasteilla vaikutusta alalle sitoutumiseen, jos kuitenkin toi-

minta, josta haasteet aiheutuvat, koetaan merkitykselliseksi. Aineiston keruun ai-

kana ilmeni, että tutkimuskaupungissa ollaan tulevana syksynä keskittymässä 
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entistä enemmän juuri kaksikielisyyteen ja siitä ollaan järjestämässä lisäkoulu-

tusta työntekijöille. Mielenkiintoista olisikin verrata, muuttuvatko kyselyn tulok-

set työntekijöiden koulutuksen jälkeen. Tutkimuksen näkökulmaa voisi vaihtaa 

ja tutkia miten lapset kokevat kaksikielisen varhaiskasvatuksen. Aineistonkeruu-

menetelmää muuttamalla haastatteluiksi olisi tutkimuksen anti myös hyvin eri-

lainen. 

Tässä tutkimuksessa saatiin tulosten perusteella vielä hyvin pinnallinen 

kuva kaksikielisyydestä. Toivottavasti tutkimuksen tulokset voivat kuitenkin 

aiempien tutkimusten rinnalla vakuuttaa tarpeesta panostaa kaksikielisessä var-

haiskasvatuksessa työntekijöihin. Lisäksi toivottavaa on, että haasteet voidaan 

ottaa vakavasti, vaikka niistä huolimatta varhaiskasvatuksen toteuttaminen kah-

della kielellä koettiin merkitykselliseksi. Kiinnittämällä huomiota haasteisiin ja 

panostamalla työntekijöihin luodaan laadukasta varhaiskasvatusta. Laadukas 

varhaiskasvatushan on ennen kaikkea lasten etu. 
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LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje 

Hyvä xxxxxxxxxxxxxngin varhaiskasva-
tuksen työntekijä! 
  

Teen kandidaatintutkielmaani Jyväskylän yliopistossa, pääaineena varhaiskas-
vatus ja tämä kysely on osa tutkielmaani. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
Kristiinankaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia 
kaksikielisyydestä. Siksi toivon kyselyn vastaajiksi juuri teitä! 
  
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voitte keskeyttää vastaamisen 
niin halutessanne. Tutkimusaineiston käsittely on täysin luottamuksellista, eikä 
vastaajien henkilöllisyys käy vastauksissa mitenkään ilmi. Vastauksia käytetään 
vain tähän tutkimukseen ja kyselyaineisto hävitetään tutkielman ollessa valmis. 
Valmis työ julkaistaan digitaalisessa muodossa toukokuussa 2019, ja se löytyy 
Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistojen sivuilta osoitteesta https://jyx.jyu.fi/. 
  
Tietosuojailmoitus tutkimuksesta tutkimukseen osallistuville on saatavilla saate-
kirjeen mukana liitteenä ja sen voi halutessaan pyytää tutkijalta myös sähköpos-
titse. 
  
Kyselyyn voi vastata tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Aikaa vastaami-
seen kuluu noin 5-15 minuuttia, riippuen siitä kuinka laajasti olette valmiita kyse-
lyyn vastaamaan. Vastaattehan kyselyyn mahdollisimman pian, kuitenkin viimeis-
tään 17.3.2019 mennessä. 
  

Tässä linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB8FAA6F7B0979F 

  

Kiitos osallistumisesta ja mukavaa kevättä!  

Ystävällisin terveisin, 
Miia Jukarainen, 
miiajukarainen@gmail.com 
  
Tutkimuksen ohjaaja: 
Anne Soini, 
yliopistonopettaja, 
Jyväskylän yliopisto, 
Kasvatustieteiden laitos 
anne.j.soini@jyu.fi  

   

https://jyx.jyu.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/8BB8FAA6F7B0979F
mailto:miiajukarainen@gmail.com
mailto:anne.j.soini@jyu.fi
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Liite 2. Missivbrev 

Bästa arbetstagare inom xxxxxxxxx 
småbarnspedagogik! 
  
Jag gör mitt examensarbete på Jyväskylä Universitet med småbarnspedagogik 

som huvudämne. Den här enkäten kommer att bli en del av mitt examensar-

bete. Syftet med detta arbete är att undersöka hur arbetstagare inom Kristi-

nestads småbarnspedagogik upplever tvåspråkighet. Därför önskar jag att just 

ni besvarar enkäten! 

  

Deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som helst av-

bryta enkäten och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behand-

las konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningsända-

mål. Färdigt arbete kommer att publiceras på Jyväskylä universitets sidor (JYX-

julkaisuarkistot) https://jyx.jyu.fi/)  digitalt i maj 2019. 

  

Dataskyddsbeskrivning finns som bilaga och ni kan också få den av mig via e-

post. 

Det är möjligt att besvara enkäten via dator, tablett eller smarttelefon. Att be-

svara enkäten tar mellan 5–15 minuter. Vänligen besvara så fort som möjligt 

men senast 17.3.2019. 

  

Länk, var så god: https://link.webropolsurveys.com/S/8BB8FAA6F7B0979F 

  

Tack för ditt deltagande och trevlig vår! 
Med vänliga hälsningar, 

Miia Jukarainen, 

miiajukarainen@gmail.com 

  

Examensarbetets handledare: 

Anne Soini, 

yliopistonopettaja, 

Jyväskylän yliopisto, 

Kasvatustieteiden laitos 
anne.j.soini@jyu.fi  

https://jyx.jyu.fi/
https://link.webropolsurveys.com/S/8BB8FAA6F7B0979F
mailto:miiajukarainen@gmail.com
mailto:anne.j.soini@jyu.fi
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Liite 3. Kysely suomeksi 
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Liite 4. Enkät på svenska 
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