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1 JOHDANTO

Vuosi

2007

on

Euroopassa

yhdenvertaisten

mahdollisuuksien

teemavuosi.

Teemavuodella pyritään torjumaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden syrjintää
sekä

lisäämään

yhdenvertaisten

mahdollisuuksien

toteuttamista

käytännössä.

Teemavuoden tavoitteena on muun muassa käynnistää keskustelua siitä, miten voidaan
lisätä

maahanmuuttajien

monikulttuurisuuden

osallistumista

arvostamista

ja

yhteiskunnan
siihen

toimintaan,

mukautumista

kasvattaa

sekä

vahvistaa

yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa. (ks.www.om.fi.)
Yhteiskunnan muutoksista ja teemavuoden tavoitteista nousee esiin myös tämän
tutkimuksen tarve. Suomi on nopeasti muuttunut kulttuurisesti homogeenisesta
yhteisöstä monikulttuurisempaan suuntaan. Pääkaupunkiseudulla asuu lähes puolet
kaikista Suomen muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista asukkaista.
Tutkimuksen ajankohtaisuutta voidaan perustella myös sillä, että viimeisen kymmenen
vuoden aikana Helsingin kaupungin päivähoidossa maahanmuuttajataustaisten lasten
osuus varhaiskasvatuksessa on tasaisesti noussut. Miten varhaiskasvatuksessa
toteutettavan

kasvatuskumppanuuden

avulla

pystyttään

vahvistamaan

maahanmuuttajataustaisten perheiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tasa-arvoa
suomalaisessa yhteiskunnassa?
Yhteistyön merkitys päivähoidon laadun takeena on aina ollut siinä, että se on antanut
paremman

perustan

päivähoidon

suunnittelulle

lasten

todellisten

tarpeiden

tyydyttämiseksi. Yhteistyön muodot ovat vaihdelleet vallalla olevien kasvatussuuntien
mukaan. Nykyään tästä vanhempien ja päivähoidon ammattilaisten välisestä
yhteistyöstä

käytettään,

niin

Suomessa

kuin

muuallakin

maailmassa,

kasvatuskumppanuus käsitettä.
Tässä tutkimuksessa kulttuurin käsitettä tarkastellaan ihmisten tapana elää ja käyttäytyä.
Tämän näkökulman kautta kulttuuri antaa ryhmälle oman identiteetin sekä tekee siitä
ainutlaatuisen. Monikulttuurisuus puolestaan on tuonut varhaiskasvatukseen uusia
haasteita, sillä vanhemmat, joiden oma kasvuympäristö on saattanut erota jyrkästi siitä,
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missä he nyt kasvattavat lapsiaan, voivat olla epävarmoja ja tuntea avuttomuutta. Tästä
syystä

tutkimuksen

keskeiseksi

kysymykseksi

nousee

se,

miten

maahanmuuttajataustaiset vanhemmat määrittävät päivähoidon roolin kasvattajana ja
miten tämän määrittelyn kautta voidaan ymmärtää heidän suhdettaan kasvatuksen
ammattilaisiin.
Tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää maahanmuuttajataustaisten vanhempien
kokemuksia yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden onnistumisesta varhaiskasvatuksessa
sekä vanhempien valmiuksia sitoutua työskentelemään yhdessä varhaiskasvatuksen
ammattilaisten kanssa lapsensa parhaaksi.
Tutkimus on saanut tukea pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen (SOCCA)
MONIKU- hankkeesta, joka yhdistää pääkaupunkiseudun kunnat Espoon, Helsingin,
Kauniaisen ja Vantaan seudulliseen yhteistyöhön. MONIKU- hankeen toiminnan
tavoitteena on lisätä maahanmuuttajataustaisten vanhempien mahdollisuuksia osallistua
lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. MONIKUhanke alkoi vuonna 2005 ja päättyy vuoden 2007 lopussa (ks.www.socca.fi/moniku).
Tutkimus suoritettiin syksyn 2006 sekä kevään 2007 välisenä aikana ja rajattiin
koskemaan pääkaupunkiseudulla asuvia somalialais- ja venäläisperheitä, sillä näistä
etnisistä ryhmistä lähtöisin olevia maahanmuuttajataustaisia lapsia on Helsingin
päivähoidon piirissä eniten. Aineiston keräysmenetelmänä käytettiin vertaishaastattelua
(ks. Välimäki 1994, 2004, 2005).
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2 MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA

Suomessa pysyvästi asuvaa, Suomen rajojen ulkopuolella syntynyttä ulkomaalaista
kutsutaan maahanmuuttajaksi. Teichmannin mukaan maahanmuuttaja- käsitteellä
tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka syystä tai toisesta ovat muuttaneet pysyvästi
kotimaansa ulkopuolelle ja joiden sallitaan tulla maahamme järjestämään asioitaan.
Maahanmuuton syy voi olla moninainen, kuten esimerkiksi: työ, avioliitto, pakolaisuus
tai paluumuutto. Maahanmuuttajat saavat Suomen kansalaisuuden, kun he ovat asuneet
Suomessa pääsääntöisesti viisi vuotta ja saavuttaneet

vaadittavan kielitason.

(Teichmann 2002, 5; www.uvi.fi.)

2.1 Maahanmuuton kehitys Suomessa
Sata vuotta sitten muuttoliikenne oli vilkasta sekä Ruotsin vallan että autonomian
aikana. Tällöin Suomeen muutti ihmisiä Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Vuonna 1879
Helsingin väkiluvusta jopa 12 % oli venäläisiä. 1970- luvulle saakka Suomi oli lähinnä
maastamuuttomaa,

kunnes

1980-

luvulla

Ruotsista

muutti

Suomeen

paljon

paluumuuttajia. Rädyn mukaan 1980- luvun lopulla Suomessa asui noin 17 000
ulkomaalaista ja silloin suurin syy maahanmuuttoon oli avioituminen suomalaisten
kanssa. (Räty 2002, 29–30.)
Muuttoliikenne voimistui 1991 jälkeen, jolloin nykyinen ulkomaalaislaki tuli voimaan.
Ulkomaalaislakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä sovelletaan maahantuloon,
maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa. Viime vuosina ulkomaalaisten
määrän kasvu on hidastunut. Ilmiöön ei ole vaikuttanut laskenut muuttopaine, vaan se
että Suomen kansalaisuuden saaminen on helpottunut.
Vuonna 2003 voimaan astunut kansalaisuuslaki hyväksyy laajasti monikansalaisuuden.
Kansalaisuuslaki antaa entisille suomalaisille mahdollisuuden saada takaisin Suomen
kansalaisuuden ja tämä mahdollisuus koskee myös heidän lapsiaan. Suomeen
asettuneiden maahanmuuttajien kiinnostus Suomen kansalaisuuden saamiseksi on
kasvanut, sillä vuonna 2006 Suomen kansalaisuutta haki kaiken kaikkiaan 4 265
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henkilöä, mikä on 620 enemmän kuin vuonna 2005. Viisi suurinta ryhmää olivat
Venäjän, Irakin, Iranin, Somalian ja Jugoslavian liittotasavalan kansalaiset. Vuonna
2006 hakemusten perusteella Suomen kansalaisuuden sai 3796 maahanmuuttajaa.
(www.uvi.fi.)
Vuonna 2006 Suomessa asui 121 739 maahanmuuttajaa (kuvio 1). Ulkomaalaisviraston
tilastojen mukaan eniten maahanmuuttajia on tullut Suomeen edelleen Venäjältä,
Virosta ja Ruotsista. Seuraavaksi suurimmat ryhmät muodostavat Somalia, Irak ja Kiina.
(www.uvi.fi.) Maahanmuuton syyt ovat hyvin yksilöllisiä, jolloin maahanmuuton syynä
voi olla entisessä kotimaassa koetut vainot, köyhyys ja nälänhätä tai toivo ja unelmat
paremmasta elämästä.

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Kuvio 1 Ulkomaalaiset Suomessa 1996–2006

2.2 Maahanmuuttajien samankaltaisuudet ja eroavuudet
Muuttaessaan kotimaastaan toiseen maahan maahanmuuttajat kokevat monia ulkoisia
muutoksia. Maa, ilmasto, maisema, ympäristö, kulttuuri, eettiset eroavaisuudet, uskonto,
kieli, politiikka ja työtilanne saattavat muuttua täysin. Kristal- Andersonin mukaan
maahanmuuttaja voi kokea yhteiskunnallisen tasoeron ja hän voi kohdata sosioekonomisen asemansa heikentymisen. Kun maahanmuuttaja jättää kotimaansa, vastassa
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on yhteiskunnallisten erojen lisäksi uuden maan kulttuuri. Kaikki maahanmuuttajat
elävät kahden kulttuurin välissä. Tämä voi aiheuttaa sen, että maahanmuuttajan rooli jää
monissa tilanteissa epäselväksi. (Kristal- Andersson 2001, 79; Szabo 1988, 20.)
Maahanmuuttajat eroavat toisistaan suuresti henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja
taitojensa perusteella. Vaikka maahanmuuttajia ei voida pitää kulttuurisesti tai
uskonnollisesti samankaltaisena ryhmänä, on heidän yhteiskunnallinen asemansa usein
valtaväestön asemaa heikompi kuten Ikäläinen, Martiskainen ja Törrönen toteavat. Talib
puolestaan puhuu maahanmuuttajuuden ja identiteetin kiinteästä suhteesta. Muutto
saattaa heikentää maahanmuuttajan identiteettiä, jolloin muuton yhteydessä identiteetti
on koottava uudelleen ja muunnettava uuteen kieleen ja kulttuuriin sopivaksi.
Identiteetin heikkeneminen on samankaltaista kaikilla maahanmuuttajilla. Muutto
maasta toiseen heikentää tietoisuutta siitä, kuka minä olen. (Ikäläinen, Martiskainen &
Törrönen 2003, 38; Talib 2002, 41.)
Maahanmuuttajat voivat kokea stressiä ja elää kriisivaiheessa. Stressi vaikuttaa uuteen
yhteiskuntaan sopeutumiseen. Vasta vähän aikaa sitten maahan muuttanut ja jo
kauemmin maassa asunut on huomioitava eri tavoin. Tuominen painottaa myös
maahanmuuton jälkeisien ensimmäisten kokemusten merkitystä, sillä ensimmäiset
kokemukset ohjaavat tulevia mielikuvia ja kykyä mukautua uusiin sääntöihin ja
toimintatapoihin. (Tuominen ym. 1998, 23–24.)
Maahanmuuttajataustaisen
varhaiskasvatuksen

perheen

ammattilaisten

tullessa

asiakkaaksi

kiinnittää

huomiota

päivähoitoon,
perheiden

pitää

yksilöllisiin

kokemuksiin, jotta päivähoito vastaisi mahdollisimman hyvin lasten ja perheiden
tarpeita. Päivähoidossa tulee huomioida eri kulttuuritaustan omaavien lasten mahdolliset
erot valtakulttuurin lapsiin nähden. Maahanmuuttajataustaiset lapset voivat erota muista
lapsista esimerkiksi kognitiivisilta, sosiaalisilta ja emotionaalisilta taidoiltaan.
Maahanmuuttajataustaisten perheiden ensimmäiset kokemukset päivähoidosta ovat
tärkeitä, sillä päivähoidon aloittamiseen liittyy aina toivoa, odotuksia ja mielikuvia.
Kasvatuksen
ilmapiiri

ammattilaisten

päivähoidossa,

huomioidaan

erilaiset

suhtautuminen

ystävyyssuhteet
kulttuurit,

maahanmuuttajataustaiseen

sekä

vaikuttavat

se,

miten

lapseen,

varhaiskasvatuksessa

maahanmuuttajataustaisen

lapsen
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sopeutumiseen. Liebkind väittääkin, että etnisesti erilaiset lapset saatetaan nähdä
ongelmana, vaikka maahanmuuttajataustaiset lapset voivat olla voimavara, jonka avulla
muut lapset pääsevät tutustumaan vieraisiin kulttuureihin, arvomaailmoihin ja näkevät
samalla ihmisten samanlaisuuden erilaisuudestaan huolimatta (Liebkind 1994, 231).
Työskennellessään maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden kanssa kasvatuksen
ammattilaisten tulee kiinnittää huomiota perheiden erilaisuuteen, jolloin päivähoidon
arki

saadaan

toimivaksi

ja

vältetään

väärinymmärryksiä.

Jokainen

maahanmuuttajataustaisen perheen ja lapsen kanssa työskentelevä tarvitseekin
perusammattitaidon lisäksi kulttuuritietoisuutta, koulutusta ja työyhteisön tukea. KristalAndersonin mukaan etnisesti erilaisista perheistä löytyy samankaltaisuuksia ja
eroavuuksia.

Kuten

kaikissa,

myös

maahanmuuttajataustaisissa

perheissä

on

perheenjäsenten välisiä suhteita, rooleja ja erilaisia tapoja, joita he ylläpitävät keskenään
ja joita ammattikasvattajien tulee tiedostaa. Kaikki perheet ovat ainutlaatuisia, he
kuuluvat yhteen niin kiistoineen kuin valtapeleineenkin. (Kristal- Andersson 2001, 320.)

2.3 Maahanmuuttajan määritelmä
Maahanmuuttajaksi kutsutaan henkilöä, joka elää väliaikaisesti tai pysyvästi maassa,
jossa hän ei ole syntynyt, mutta johon hän on luonut sosiaalisia siteitä. Maahanmuuttajat
voidaan jaotella maahantulosyyn perusteella pakolaisiin, siirtolaisiin ja paluumuuttajiin.
YK:n pakolaisia koskeva yleissopimus vuodelta 1951 määrittelee pakolaisen henkilöksi,
jolla on perusteltua rodun, uskonnon, kansallisuuden tai mielipiteen johdosta pelätä
joutuvansa kotimaassaan vainotuksi. Suomeen pakolaiset ovat usein tulleet poliittisista
tai muista syistä. Pakolaisia ovat niin sanotut kiintiöpakolaiset sekä turvapaikanhakijat.
Kiintiöpakolaiset ovat saaneet pakolaisstatuksen YK:n pakolaisjärjestöltä UNHCR:ltä jo
ennen Suomeen tuloa. Kiintiöpakolaiselle myönnetään maahantulolupa vuosittaisen
pakolaiskiintiön puitteissa. Ulkomaalaisviraston mukaan Suomella on vuosittainen
kiintiö

vastaanotettavia

pakolaisia

varten,

joka

vahvistetaan

kunkin

vuoden

talousarviossa. Ulko- ja työministeriö valitsevat vuosittain kiintiössä otettavat pakolaiset.
Valinnat perustuvat yleensä pakolaisleireillä tehtyihin haastatteluihin. Kiintiöstä on
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vuosittain varattu kymmenesosa kiireellisille tapauksille ja sellaisille henkilöille, joiden
UNHCR on arvioinut olevan kiireellisen uudelleen sijoittamisen tarpeessa. (www.uvi.fi.)
Turvapaikanhakija tarkoittaa sanan mukaisesti turvassa olevaa. Turvapaikan hakijan
status annetaan henkilölle, joka on jättänyt kotimaansa vainojen vuoksi (Teichmann
2002, 8, 19). Allekirjoittaessaan Geneven pakolaissopimuksen vuonna 1968 Suomi
sitoutui antamaan turvapaikan kotimaassaan vainon kohteeksi joutuneille. Turvapaikkaa
voi

hakea

joko

Suomen

rajalla

tai

pian

maahan

saapumisen

jälkeen.

Ulkomaalaisviraston mukaan syitä turvapaikan hakemiseen on monenlaisia, esimerkiksi
kotimaassa koettu vaino poliittisen mielipiteen vuoksi tai heikot elinolosuhteet kuten
köyhyys, sota tai ympäristökatastrofit.
Turvapaikanhakijan

haettua

turvapaikkaa

Suomesta,

Suomi

on

velvollinen

käsittelemään turvapaikkahakemuksen. Turvapaikanhakija luetaan pakolaiseksi vasta
sitten, kun hän on saanut oleskeluluvan Suomeen. Kansainvälisen sopimuksen mukaan
Suomen on huolehdittava turvapaikanhakijoiden perustoimentulosta niin kauan kuin
hakija on saanut oleskeluluvan (Räty 2002, 19). Ulkomaalaisviraston tilastojen mukaan
vuonna 2006 Suomesta haki turvapaikkaa 2324 henkilöä. Turvapaikan Suomesta
vuonna 2006 sai 38 maahanmuuttajaa. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljännekselle
turvapaikanhakijoita on ollut 412. (www.uvi.fi.)
Siirtolainen puolestaan on maahanmuuttaja, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa
toiseen maahan hankkiakseen siellä toimeentulonsa. Teichmannin mukaan siirtolaiseksi
voidaan kutsua henkilöä, joka päättää jättää kotimaansa paremman taloudellisen
toimeentulon ja tulevaisuuden toivossa. Siirtolainen voi siis olla joko maahanmuuttaja
tai maastamuuttaja. Siirtolaisuudessa identiteetti, perinteet ja tavat tulkitaan uudelleen.
(Teichmann 2002, 5; Forsander 1994, 20.)
Ulkomaalaisvirasto määrittelee paluumuuttajan ulkosuomalaiseksi, joka palaa Suomeen.
Suomessa käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä entisen
Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin. Suomen paluumuuttajat ovatkin
yleensä pohjoismaalaisia tai Suomen sukulaiskansojen jäseniä, esimerkiksi inkeriläisiä.
Forsanderin ja Ekholmin mukaan myös Ruotsista on palannut Suomeen 1980- luvulta
lähtien

kymmeniätuhansia

suomalaisia.

Vuonna

2006

vireille

tulleita
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kansalaishakemuksia, jotka koskivat entisiä suomalaisia tai heidän jälkeläisiään, jätettiin
1848. Paluumuuttajat voivat kohdata entisessä kotimaassaan monia samoja ongelmia
kuin siirtolaiset ja pakolaisetkin. (www.uvi.fi; Forsander & Ekholm 2001, 108.)
Suomessa maahanmuuttajien asioita pohditaan maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan
kautta. Suomessa pakolaispolitiikan alkuna voidaan pitää hallituksen 1973 tekemää
päätöstä tarjota turvapaikka sadalle chileläiselle Augusto Pinochetin vallankaappauksen
jälkeen. Varsinainen ulkomaalaispoliittinen keskustelu virisi Suomessa 1980- luvun
lopulla,

jolloin

maahan

Ulkomaalaispolitiikan
virkamiestoimikunnan

pyrkivien

suuntaviivoja
valmistellessa

määrä
pohdittiin

kääntyi

selvään

laajasti

ulkomaalaislakia.

kasvuun.

vuonna

1991

1997

syntyi

Vuonna

ensimmäinen hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen periaateohjelma.
(www.pakolaisapu.fi.)
Suomessa

sovelletaan

ulkomaalaisen

ulkomaalaislakia

maahantuloon,

ja

maastalähtöön

sen
sekä

nojalla

annettuja

oleskeluun

ja

säännöksiä
työntekoon.

Ulkomaalaislain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hallintoa sekä oikeusturvaa
ulkomaalaisasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallittua maahanmuuttoa ja
kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kunnioittaen sekä
ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. (Ulkomaalaislaki
2004.)
Nykyisin Suomi käsittelee turvapaikkakysymyksiä entistä enemmän Euroopan unionin
piirissä. Pitkänen ja Kouki luonnehtivat Suomen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa
maltilliseksi, sillä maahanmuuttoa pyritään edistämään hallitusti ottaen huomioon
kulloinenkin yhteiskunnallinen tilanne. (Pitkänen & Kouki 1999, 13, 15.)

2.4 Maahanmuuttajien tulevaisuus
Tarvitsemmeko me sitten maahanmuuttajia? Teichmann esittää kirjassaan ajatuksen,
jonka mukaan yksin Euroopan unionin jäsenmaissa tarvitaan tulevaisuudessa lähes
miljoona maahanmuuttajaa pysäyttämään väestön väheneminen. Nykyisin tarvitsemme
myös työelämään enemmän osaajia ja työntekijöitä joilla on tietyn alan ammattitaitoa.
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Ihmisillä itsellään on tarve tehostaa omaa uraansa ja ammatillisuuttaan, johon ratkaisuna
saattaa olla maahanmuuttajuus. (Teichmann 2002, 25.)
Suomessa työelämä on monien haasteiden edessä. Työssä olevat ikääntyvät ja
vanhempien työntekijöiden tieto- taito uhkaa siirtyä pois työmarkkinoilta. Vain sujuva
vetovastuun siirto takaa suomalaisen yhteiskunnan myönteisen kehityksen jatkossakin
(Lappeteläinen 2005, 5). Onkin haaste muovata monikulttuurisesta erilaisuudesta
voimavara, jota voidaan käyttää eduksi työpaikoilla.
Kielten ja kulttuurien kirjo ja erilaiset näkökulmat voivat rikastuttaa suomalaisen
yhteiskunnan tieteellistä ja taiteellista toimintaa. Myös suomalainen talouselämä voi
hyötyä

siitä,

että

Suomi

on

monikulttuurinen

maa.

Suomi

hyötyy

myös

maahanmuuttajien maailmanlaajuisista kontakteista. Heidän tuomansa kulttuurinen
pääoma lisää muun muassa suomalaista kilpailukykyä. (Räty 2002, 40.)
Toisaalta maahanmuuttajat voidaan kokea uhkana, lisäkulujen aiheuttajina ja jopa
työttömyyden lisääjinä. Kulttuurisen ja etnisen kirjon lisääntyminen on aiheuttanut
keskustelua niin maahanmuuton puolesta kuin vastaankin. Pitkäsen ja Koukin mukaan
keskustelun keskiöön ovat joutuneet niin maahanmuuttajaryhmät kuin ne viranomaiset,
jotka työskentelevät maahanmuuttajien sopeutumisen ja hyvinvoinnin puolesta
(Pitkänen & Kouki 1999, 12).
Suomi on valinnut poliittisen tien, jossa se on avoimessa vuorovaikutuksessa muun
maailman kanssa. Suomi on Euroopan unionin myötä sitoutunut kansainväliseen
kanssakäymiseen, jossa ei ole mahdollista rakentaa korkeita raja- aitoja oman maansa
ympärille. Suomi tarvitsee maahanmuuttajia tuomaan kansainvälisyyttä pärjätäkseen
kilpailussa maailmanlaajuisista markkinoista. Suomella on kuitenkin vielä parantamisen
varaa

etnisissä

suhteissa,

sillä

usein

etniset

suhteet

perustuvat

Suomessa

tietämättömyyteen, irrationaaliseen pelkoon tai vihaan. (Liebkind 2000, 180–181.)
Suomi monikulttuuristuu ja – kielistyy vauhdilla. Kuitenkin joukossamme on niitä jotka
kaipaavat

kulttuurisen

homogeenisyyden

tuottamaa

turvallisuudentunnetta.

Maahanmuuttajuus voidaan kokea kulttuurien ja kansojen kirjon uhkana. Yleensä uhka
kohdistuu yksitäiseen, erilaiseksi koettuun ihmiseen, joka voi nyky- Suomessa kohdata
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ennakkoluulojen muurin. Lainsäädäntö ja yhdenvertaisuuslaki, kieltävät syrjinnän,
mutta siitä huolimatta ihmisten piintyneitä asenteita on vaikea muuttaa. Parhaiten
tuloksiin

päästään

kun

asennekasvatus

aloitetaan

jo

varhaislapsuudessa.

Monikulttuuriset päivähoitoryhmät ovat alku monikulttuuriselle yhteiskunnalle.
Olneckin mukaan kasvatuksellinen vastuu on jakautunut vallitsevien vaikutusten
suuntaisesti. Vastuu sisältää sosiaaliset muutokset, jotka liittyvät maahanmuuttajiin ja
laajentavat kasvatuksen ammatillisuutta. (Olneck 2001, 310.)
Suomalaisen yhteiskunnan lähtökohtana on ollut se, että Suomi on yksikulttuurinen
yhteiskunta, mutta nyky- yhteiskunnassa monikulttuurisuus on pikemminkin sääntö kun
poikkeus. Suomalainen yhteiskunta tulee muuttumaan monikulttuurisemmaksi, sillä
etnisiä vähemmistöjä tulee maassamme olemaan tulevaisuudessa runsaasti. (Liebkind
ym. 1994, 9, 224.)
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3 KULTTUURI KÄSITTEENÄ

Kulttuuri on laaja käsite. Kulttuurien olennainen osa koostuu perinteisistä, mielipiteistä
tai ajatuksista ja niihin liittyvistä arvoista. Puhuttaessa maahanmuuttajista, kulttuuri on
aina läsnä kuten Ikäläinen ym. toteavat. Puhumme kulttuurien kohtaamisesta emme
ihmisten. Kulttuurin merkitys yhteisölle on sama kuin persoonallisuuden merkitys
yksilölle. Kulttuuria kuvataan lyhyesti asioilla, joita ihmiset ja kansat ovat oppineet
historiansa aikana tekemään, arvostamaan, joihin he uskovat ja joista he nauttivat.
Kulttuuri on merkki siitä, että sekoitamme kielen, maantieteen, historian, uskonnon,
sosiaaliset luokat, kansalaisuudet, rodut ja monet muut asiat. (ks. Ikäläinen ym. 2003,
17; Alitolppa – Niitamo 1992, 18; Triandis 1994, 8–9.)
Maahanmuuttajatyön käsikirjan mukaan kulttuuri on tapa ajatella, tuntea ja reagoida.
Kulttuuria on ihmisten elämäntapa, uskomukset, moraalikäsitykset, lait ja tottumukset,
jotka opitaan sosialisaatiossa ja jotka välittyvät kasvatuksen kautta sukupolvelta toiselle.
(Hytönen ym. 2002, 22.) Kulttuuritonta ihmistä ei ole.
Kulttuuri vaikuttaa myös lapsen elämään ja siihen kuinka lapsi kasvaa näkemyksiltään
toisten kaltaiseksi (Shonkoff & Meisel 2002, 3). Suomessa varhaiskasvatus perustuu
varhaiskasvatuksen tavoitteisiin ja lapsen kulttuurisen taustan huomioon ottamiseen.
Varhaiskasvatuksen toteutuksessa edellytetään hyvää kulttuurista ymmärrystä, jotta
kaikkien lasten tarpeet voidaan huomioida. Näin eri kulttuuritaustan omaavilla lapsilla
on mahdollisuus kasvaa suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi, kuten varhaiskasvatuksen
suunnitelman perusteissa todetaan. (Stakes 2005, 39.) Varhaiskasvatuksen laadukas
toteuttaminen

vaatii

koko

työyhteisön

sitoutumista

maahanmuuttajataustaisten

perheiden ja lasten kanssa tehtävään työhön, jolloin päivähoidossa pystyttään tukemaan
maahanmuuttajataustaisia
suomalaiseen kulttuuriin.

perheitä

lastensa

kasvatuksessa

ja

kotouttamisessa
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3.1 Näkökulmia kulttuuriin
Kuinka monta kulttuuria on sitten olemassa? Kysymykseen on mahdoton vastata. Jos
käytämme tuntemiamme kieliä kriteereinä, saamme kulttuurien lukumääräksi jo useita
tuhansia ja jos vielä lisäämme yksityiskohtien määrää, kasvaa kulttuurien lukumäärä
suunnattoman suureksi. (Triandis 1994, 21.)
Mikäli ymmärrämme kulttuurin tavaksi hahmottaa maailmaa, kansallisuuden ja
kulttuurin suhde näyttää uudenlaiselta. Triandiksen mukaan emme voi hyväksyä vain
yhtä näkökulmaa kulttuurin tarkasteluun. Meidän tulee tuntea myös perheen ja lapsen
historiaa ja taloudellisia näkökulmia. Ihmiset ovat erilaisia ja muuttuvat elämänsä
aikana, kulttuuri muuttuu vain vähän. (Forsander ym.1994, 8-9; Triandis 1994, 21.)
Kulttuuri voidaan kuvata myös näkökulmaksi, joka voi perustua jokaiseen kahden tai
useamman ihmisen yhteenliittymään ja jotka kokevat yhteenkuuluvuutta toistensa
kanssa. Kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna ryhmä ihmisiä järjestäytyy yhteen ja
heillä on yhteiset arvot ja normit. Maahanmuuttajista puhutaan usein yhtenäisinä
ryhminä lähtömaansa mukaan. (Arnstberg 1988, 72–73.) Ihmisten todellisuus ja
kokemusmaailma voivat erota toisistaan paljon, sillä kulttuurit muuttuvat kohdatessaan
(Ikäläinen ym. 2003, 18).
Kulttuuri on kykyä tuottaa ja ymmärtää erilaisia tapoja olla ja käyttäytyä. Forsanderin
ym. mukaan kulttuurin tekee yhteiseksi tietylle ihmisryhmälle se, että ihmiset
ymmärtävät toisiaan. Näin ollen kulttuuriin kuuluu vahvasti arvot, normit ja
yhteiskunnalliset rajat, jotka myös Liebkind mainitsee. (Forsander ym. 1994, 8–9;
Liebkind ym. 2000, 171.) Kulttuuriin liittyy asioita joita ihmiset ja kansat ovat
historiansa aikana oppineet tekemään, arvostamaan ja joihin he ovat oppineet uskomaan.
Ihminen ei synny tietyn kulttuurin jäseneksi, vaan hänet kasvatetaan oman kulttuurinsa
jäseneksi. Lapset saavat kulttuurin perinnökseen. Tämän perinnön lapselle välittävät
yhteiskunta, koti ja perhe. (Räty 2002, 42.) Varhaiskasvatuksessa tätä lasten kulttuuri
perintöä arvostetaan ja tuetaan. Näin tuetaan myös lapsen oman identiteetin
vahvistumista. Kulttuuri edustaa myös perinteitä ja pysyvyyttä, mutta se on kuitenkin
jatkuvassa muutoksessa.
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3.2 Kulttuurin kolme käsitettä

Kulttuurille löytyy kolme käsitettä. Kulttuuri kuvataan usein “korkeakulttuuriksi”,
jolloin kulttuuri voidaan ymmärtää taiteenlajiksi, josta puhuminen on hienoa. Tällöin
kulttuurilla on elitistinen maku. Toinen tapa ajatella on jo hieman laajempi. Kulttuuri on
jotain, joka koskettaa kaikkia, mutta ei silti kata kaikkea. Tämä näkemys määrittelee
kulttuurin kokonaisuudeksi, joka sisältää tavat ja perinteet. Kulttuuri on jotakin, jota
ihmiset kantavat mukanaan. Tiettyä ryhmää vastaa tietty asia ja kulttuuri ymmärretään
muuttumattomaksi, joka säilyy vain suojaamalla sitä vieraalta kulttuurilta. Kulttuuri
nähdään tällöin jonkin ryhmän yhtenäisenä käyttäytymismallina. (Forsander ym. 1994,
7-8; Räty 2002, 4.)
Kolmas tapa määrittää kulttuurin käsitteen analyyttiseksi apuvälineeksi. Kulttuuri
nähdään ihmisten tapana hahmottaa ympäröivää maailmaa. Kulttuuri on kuin silmälasit,
joiden kautta ihmiset katselevat maailmaa. Kulttuuri on jotain millä nähdään, ei mitä
nähdään, kuten Forsander ym. teoksessaan mainitsevat. Kulttuuri onkin kollektiivinen
ilmiö ja se opitaan sosiaalistumisprosessissa. Kulttuuri on yhteistä ihmisille, jotka elävät
tai ovat eläneet samassa sosiaalisessa ympäristössä. Kulttuuri on ihmisten tapa elää ja
käyttäytyä. Tällöin kiinnitetään huomiota ryhmään yhdistäviin piirteisiin ja päivittäisiin
toimintoihin ja tapoihin, jotka antavat ryhmälle oman identiteetin sekä tekevät siitä
ainutlaatuisen. (Forsander ym. 1994, 7-8; Salo-Lee 1996, 6.)
Kulttuuri ja viestintä ovat erottamattomat, sillä ”kulttuuri on osa viestintää”. Kulttuuri
opitaan viestinnän välityksellä, kuten Hall kirjoittaa. Salo- Leen mukaan kulttuuria
ylläpidetään ja siihen vaikutetaan viestinnän kautta. Kulttuuritausta vaikuttaa
viestinnällisiin valintoihin ja kulttuuri heijastuu viestinnässä. Se, mitä näemme ja miten
tulkitsemme näkemäämme, heijastaa myös kulttuuritaustaamme. Kulttuuri ilmenee
ihmisen elämässä monin tavoin. (Hall 1973, 93; Salo-Lee 1996, 7.)
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3.3 Monikulttuurisuus käsitteenä
Yhteiskunta missä on monia kulttuureja, on jo valmiina. Yhteiskunta missä asuu monia
etnisiä ryhmiä, on myös jo olemassa. Tällaisessa yhteiskunta- tyypissä on olemassa
suvaitsevaisuutta, mutta myös solidaarisuutta omaa kulttuuria kohtaan ja tällaisessa
yhteiskunnassa

monikulttuurisuuden

saavuttaminen

on

ponnistelun

arvoista.

Arnstbergin mukaan yhteiskunta missä monet etniset ryhmät elävät melko tasaarvoisesti,

tarkoittaa

sitä,

mistä

puhutaan

kun

puhumme

monikulttuurisesta

yhteiskunnasta (Arnstberg 1988, 77).
Jos monikulttuurisuus ymmärretään vain asiantilaa kuvaavaksi termiksi, voidaankin
väittää, että suomalainen yhteiskunta on monikulttuurinen, Suomi ei ole koskaan
ollutkaan yksikulttuurinen. Huttusen ja kumppaneiden mukaan maailmanlaajuiset
muuttoliikkeet ja 1990- luvulla kasvanut maahanmuutto on ajankohtaistanut
monikulttuurisuus- kysymykset. Uudenlaiset ryhmät omine kulttuureineen ovat tulleet
osaksi suomalaista arkea. Monikulttuurisuuden ympärille muotoutuneita ilmiöitä on
jäsennelty uudelleen, toisiinsa limittyvien käsitteiden avulla. Suomalaista keskustelua
kuitenkin hankaloittaa useiden käsitteiden kääntäminen muista kielistä. Onkin
huomattava, että monikulttuurisuuden käsitteet on Suomessa yhdistettävä suomalaiseen
yhteiskuntaan. (Huttunen ym. 2005, 16–19.) Monikulttuurisuus ei ole missään
tapauksessa vain puhetta vaan monikulttuurisuus on tekoja, toimintaa, poliittisia
päätöksiä ja elämää kaikessa monimuotoisuudessaan (Ikäläinen ym. 2003, 30).
Monikulttuurisuus käsitteenä on lainaa, mutta Suomeen jo selvästi juurtunut. Ikäläinen
ym. väittävät, että monikulttuurisuus- sana on yleistynyt kielenkäytössä iskulauseen
tasolle. Yksinkertaisimmillaan monikulttuurisuus sanana väittää, että yhteiskunnassa
elää rinnakkain monia, kulttuuriltaan poikkeavia ryhmiä. Sellaisena se on kuvaileva tai
asiantilan toteava termi. Usein monikulttuurisuuden käsitettä voidaan käyttää myös
poliittisena käsitteenä. Sen avulla voidaan väitellä siitä, millainen olisi hyvä tai
tavoiteltava yhteiskunta. (Ikäläinen ym. 2003, 30.) Monikulttuurisuuden käsite
määrittelee näin eri ryhmien välisiä suhteita. Monikulttuurisuus käsitteen tekeekin
ongelmalliseksi se, että se kuvailee tiettyä asiantilaa ja samalla se määrittelee tätä
asiantilaa (Huttunen ym. 2005, 20–21) .
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Monikulttuurisuus voidaan yksinkertaisesti käsittää erilaisuuden hyväksymisenä, tasaarvona yksilöiden ja kulttuurien välillä ja yhteisesti sovittuina sääntöinä ja rajoina.
Monikulttuurisuus pitää nähdä myös poliittisena ohjelma ja yhteiskunnan rakenteiden
muutoksena. Monikulttuurinen yhteiskunta onkin yhteiskunta, jossa eri kulttuurien
edustajat ja eri kulttuurit pyrkivät elämään tasa- arvoisessa suhteessa keskenään.
Kulttuurien välisen tasa- arvon toteutuminen vaatii paljon tukea ja poliittista tahtoa
kuten Räty teoksessaan mainitsee. Kymlican mukaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa
asuu vähemmistöryhmiä, joiden identiteetti tukeutuu heidän omaan kulttuuriinsa.
Maahanmuuttajat sopeutuvat osittain valtakulttuurin normeihin ja sääntöihin, mutta he
myös säilyttävät oman kulttuurinsa näkyvät aspektit. (Räty 2002, 47; Kymlica 1995, 18,
88.)
Monikulttuurisuus käsitteenä ei kerro yhteiskunnan eri etnisten ryhmien keskinäisistä
suhteista. Liebkindin mukaan monikulttuurisuudeksi voidaan kutsua myös etniseen
työnjakoon perustuvia yhteiskuntia, joissa vallitsee selvästi eriarvoinen luokkarakenne.
Suomalaiset maahanmuuttopoliittiset linjaukset lähtevätkin liikkeelle monikulttuurisesta
mallista. Niissä yhdistyvät tasa- arvon periaatteen kunnioittaminen ja eriyttäminen,
jossa maahanmuuttajiin kohdistuu erityisiä tukitoimenpiteitä. (Liebkind ym. 1994, 224.)
Nyt monikulttuurisuus merkitsee poliittisena toimintana sitä, että yhteiskunnan
palveluja kehitetään siitä lähtökohdasta käsin, että palveluiden asiakaskunta on
monikulttuurista. Poliittisena tavoitteena Arnstberg näkee sen, että yhteiskunnan pitää
olla suvaitsevainen jotta voisimme nähdä monikulttuurisuuden positiivisena. (Huttunen
ym. 2005, 27; Arnstberg 1988, 77.) Tämän pitää myös näkyä varhaiskasvatuksessa.
Monikulttuurisuus käsitteenä sisältää ajatuksen, jonka mukaan monikulttuurisessa
yhteiskunnassa on yhtä aikaa läsnä monia erilaisia kulttuureja. Varhaiskasvatuksen
ammattilaisten tuleekin sisäistää Pitkäsen ja Koukin esittämä ajatus todellisen tasaarvon saavuttamisesta. Ihmisiä ei kohdella samalla tavoin vaan eri tavoin, vasta silloin
voidaan saavuttaa monikulttuurinen tasa- arvo (Pitkänen & Kouki 2000, 56).
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3.4 Kohti monikulttuurista yhteiskuntaa
Ihmisten kohdatessa myös kulttuurit kohtaavat. Arvomaailmojen ja ajattelutapojen erot
saattavat aiheuttaa ihmetystä. Käsitys itsestä ja omasta yhteydestä muihin ihmisiin
vaihtelee. Yksilöiden väliset erot ovat usein suurempia kuin ryhmien ja kulttuurien
väliset erot. Jokainen yksilö on ainutkertainen, jolloin jokaista ihmistä on kohdeltava
ennen kaikkea yksilönä. (Salo- Lee 1996, 7–8.)
Toisen aito tunnustaminen edellyttää luopumista läpinäkyväksi tulemisen vaatimuksesta.
On hyväksyttävä että toisessa on jotakin, mitä ei ymmärretä täydellisesti ja toiset voivat
nähdä maailman erilaisesta perspektiivistä, kuten Mikkola väitöskirjassaan toteaa.
Tavatessamme ihmisiä, jotka ovat toisenlaisia, voimme tuntea erilaisuutta. Tämä voi
aiheuttaa meissä torjumista. Erilainen kulttuurinen tausta voi nostaa esille monenlaisia
tunteita, jotka voivat olla esteenä yhteistyölle. (Mikkola 2001, 88.) Arnstberg on sitä
mieltä, että monikulttuurisuus on vaikea toteuttaa nyky- yhteiskunnassa, sillä
monikulttuurisuus on aina poliittinen, taloudellinen ja kulttuurinen näkemys, jonka
pyrkimyksenä on tasa- arvon saavuttaminen kaikkien ryhmien välille. Nykyiset
monikulttuurista

yhteiskuntaa

koskevat

teoriat

suhtautuvat

optimistisesti

monikulttuurisen yhteiskunnan tulevaisuuteen. Liebkind pohtiikin teoksessaan onko
tämä optimismi oikeutettua vai ei. (Arnstberg 1988, 309, 320; Liebkind ym. 1994, 238.)
Jokainen maahanmuuttaja joutuu omaksumaan ainakin hieman uuden isänmaansa
kulttuuripiirteitä. Kysymyksessä onkin se, millaisen sijan ja painoarvon hän antaa oman
kulttuurinsa säilyttämiselle ja uuteen kulttuuriin sulautumisen välille. Ikäläinen ym.
kritisoivat Suomen monikulttuurisuusideologiaa, koska se pyrkii yhdistämään tasaarvoa korostavan yleismaailmallisen ja vähemmistöjen erilaisuutta korostavan
näkemyksen. Maahanmuuttajan oletetaan yhtä aikaa sopeutuvan vieraaseen kulttuuriin
ja samanaikaisesti säilyttävän oman kulttuurinsa. (Ikäläinen ym. 2003, 27.)
Monikulttuurinen

yhteiskunta

voi

olla

tavoite,

mutta

näiden

ristiriitaisten

lähestymistapojen yhdistäminen ei ole helppoa käytännössä (Alitolppa- Niitamo 1992,
37).
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Maahanmuuttajien asioiden hoitaminen normaalipalveluin nostaa esille kulttuurien
kohtaamiseen liittyviä ongelmia. Nämä ongelmat voivat viimekädessä jäädä yksittäisen
työntekijän ratkaistavaksi. Työntekijä joutuu kohtaamaan omat asenteensa ja
ennakkoluulonsa, jotka lisäävät maahanmuuttajien kanssa tehtävän yhteistyön
vaativuutta. (Liebkind ym. 2000, 62–63.) Maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa
työskenteleminen voi olla työntekijälle kulttuurishokki. Työ maahanmuuttajien kanssa
voi

avata

monille

uudenlaisen

maailman,

jolloin

työntekijän

on

selvittävä

kulttuurishokistaan oppimalla oma työroolinsa (Forsander 1994, 66).
Painostus

ymmärtää

kulttuurin

rooli

vuorovaikutustilanteissa

maahanmuuttajataustaisten perheiden ja lasten kanssa nousi esiin 1900- luvun
puolivälissä. Kaikkiin etnisiin, rodullisiin ja muihin vähemmistö ryhmiin kuuluu
kulttuurisia koodeja ja perhe yhteyksiä, jotka on hyvä pitää mielessä maahanmuuttajien
kanssa työskennellessä, kuten Garcia Coll ja Magnuson toteavat. Vedderin, Bouwerin ja
Pelsin mukaan monikulttuurisuus- käsite vaihtelee koulutuksellisista käytännöistä monietniseen yhteiskuntaan. Tämä aiheuttaa sen, että monikulttuurinen kasvatus on
monimutkaista ja käsitteenä epäselvä. (Garcia Coll & Magnuson 2000, 94, 99; Vedder,
Bouwer & Pels 1996, 3.)
Eri kulttuureissa voi olla erilaisia lastenkasvatusmenetelmiä ja arvoja. Kulttuurit
muuttuvat kuitenkin kohdatessaan, kuten Liebkind toteaa. Vedderin ym. mukaan
päivähoidon monikulttuurinen kasvatus sitoutuu tukemaan maahanmuuttajataustaisten
lasten tulevaa koulutusta, sillä päivähoidossa pidetään tärkeänä monikulttuurisen
koulutuksen yleisiä tehtäviä. (Liebkind 2000, 171; Vedder ym. 1996, 47.)

3.5 Akkulturaatiosta marginalisaatioon
Kun eri kulttuurit kohtaavat, ihmiset joutuvat sopeutumaan uusiin kulttuureihin.
Liebkindin mukaan akkulturaatiokäsitteen määritelmä on peräisin 1930- luvulta. Silloin
akkulturaatiolla tarkoitettiin eri kulttuureja edustavien ryhmien kontakteista johtuvia
ilmiöitä sekä tästä johtuvia kohtaavissa kulttuureissa tapahtuvia muutoksia. (Liebkind
2000, 13.) Nykyään akkulturaatiolla tarkoitetaan maahanmuuttajien sopeutumista
uuteen kulttuuriin. Akkulturaatiossa kaksi kulttuuria vaikuttavat toisiinsa ja saa
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molemmissa kulttuureissa aikaan muutoksia. Akkulturaatiossa ei ole kysymys vain
olemassa olevien kulttuuripiirteiden lisäämisestä, vaan se on myös kulttuuria tuottava
prosessi, kuten Mikkola toteaa. Triandiksen mukaan akkulturaatio on tärkeä ilmiö
modernissa yhteiskunnassa. Kun kulttuurit sekoittuvat, ihmiset saavuttavat kulttuuriset
ominaisuudet toisesta kulttuurista. (Mikkola 2001, 35; Triandis 1994, 63.)
Akkulturaatiota voidaankin pitää tilana tai prosessina. Liebkindin mukaan akkulturaatio
merkitsee prosessina ajan kuluessa tapahtuvia muutoksia toisen kulttuurin kanssa
kosketuksessa olevien ihmisten uskomuksissa, tunteissa, asenteissa ja käyttäytymisessä.
Jos akkulturaatio ymmärretään tilaksi, on tapana mitata sen astetta tai määrää tiettynä
ajankohtana eli tutkitaan akkulturoituneen yksilön käyttäytymistä, tunteita ja asenteita.
Akkulturaatio

voidaan

kulttuurivähemmistön

nähdä

yksiulotteisena

sulautumiseen.

prosessina,

Akkulturaatio

voidaan

joka
nähdä

päättyy
myös

kulttuuripluralismina eli monikulttuurisuutta painottavana mallina. Ensin mainitun
näkökulman mukaan akkulturaatio ei juuri eroa assimilaatiosta eli sulautumisesta.
Tällöin vähemmistöjen jäsenet omaksuvat enemmistön arvot ja käyttäytymisen.
Monikulttuurisuutta painottavan mallin mukaan etniset vähemmistöryhmät säilyttävät
jossain määrin perinteisen kulttuurinsa sopeutuessaan enemmistökulttuuriin. (Liebkind
2000, 13–14.)
Akkulturaation tasot ovat tärkeässä asemassa kulttuurien eri muodoissa. Garcia Coll ja
Magnuson väittävät, että tutkimalla akkulturaation tasoja voidaan ymmärtää myös
ihmisten henkilökohtaisia näkemyksiä kulttuurien sisällä ja kulttuurien eri muotoja.
Akkulturaatio rajautuu alueeseen, jossa yksilö pitää yllä vanhaa kulttuuria ja mukailee
sitä uuteen kulttuuriin. (Garcia Coll & Magnuson 2000, 99.)
Lapset kasvavat yhteiskunnan eri instituutioissa. Kuten Garcia Coll ja Magnuson
toteavat, perheenjäsenet voivat olla akkulturaation eri tasolla. Tämä johtaa siihen, että
perheen jäsenten akkulturaatio taso saattaa vaihdella merkityksellisesti. Työllistyminen,
erilaiset kontaktit ja vallalla olevan kulttuurin erot, kuten suhtautuminen eri
sukupuoleen ja ikään voivat johtaa eritasoiseen akkulturaatio tasoon perheen jäsenten
välillä. Tämä ristiriita akkulturaatiossa voi kiristää perheen jäsenten välisiä suhteita,
osallistumista ja uuteen kulttuuriin uskomista. Siksi yksi tärkeimmistä akkulturaation
arvioinnin näkökulmista onkin Garcia Collin ja Magnusonin mukaan se, miten perhe
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hyväksyy tai omaksuu vallalla olevan kulttuurin. (Garcia Coll & Magnuson 2000, 99 –
100.)
Akkulturaatiota kuvaavat sellaiset käsitteet kuin: integraatio, assimilaatio, separatismi ja
marginalisaatio. Jokainen maahanmuuttaja käy lähes poikkeuksetta läpi nämä erilaiset
akkulturaatioon liittyvät käsitteet soputuessaan uuteen kulttuuriin. Suomen pakolais- ja
siirtolaispoliittinen

ohjelma

korostaa

integraatiota,

kotoutumista.

Onnistunut

kotoutuminen edellyttää jonkinlaista toimivaa sulautumista uuteen kulttuuriin kuten
Talib

kirjoittaa.

Ikäläisen

ym.

mukaan

monikulttuurisuutta

painottava

kotoutumisajattelu ei paneudu riittävästi valtasuhteiden tarkasteluun, sillä se kenellä on
valta - tässä tapauksessa valtakulttuurin edustajilla - voi määritellä toisen erilaiseksi.
(Talib 2002, 25; Ikäläinen ym. 2003, 28, 30.)
Forsander mainitsee chicagolaisen Parkin (1928) luoneen puolestaan assimilaation
kehäteorian, jonka mukaan ryhmien välistä kontaktia voi seurata neljä vaihetta: konflikti,
kilpailu, mukautuminen ja sulautuminen. Sulautuminen voi tapahtua joko suoraan,
jolloin maahanmuuttaja mukautuu nopeasti valtakulttuuriin tai sitten sulautuminen voi
olla hitaampaa, jolloin maahanmuuttaja käy läpi konfliktin ja kilpailun. Lopputulos on
kuitenkin sama eli maahanmuuttaja sulautuu enemmistökulttuuriin. Kulttuuriin
sulauttaminen on kulttuuriin sopeutumista tiukempi painostuskeino, kuten Hyyppä
toteaa. Sulauttaminen on aina yksisuuntaista ja se vaatii yksilöä muuttumaan
valtakulttuurin suuntaan. Kukaan ei voi sulautua valtakulttuuriin, mikäli etninen
identiteetti ei muutu toiseksi. (Forsander 1994, 42, Parkin 1928 mukaan; Hyyppä 2002,
23.)
Suomalaisen monikulttuurisuuspolitiikan tavoite on maahanmuuttajien kotouttaminen
suomalaiseen yhteiskuntaan luopumatta omasta kulttuuristaan. Kuten Ikäläinen ym.
kirjoittavat,

monikulttuurisuus

vastakohtana

assimilaatiolle.

malliin
Talib

liitetään
kuvaa

yleisesti

assimilaatiota

kotouttamisen
uutteen

käsite

kulttuuriin

sulautumisella ja oman kulttuurin hylkäämisellä valtakulttuurin vuoksi. Assimilaatio on
Talibin mukaan jossain määrin toivottua, jolloin maahanmuuttajat omaksuvat
mahdollisimman pian uuden kielen ja kulttuurin. Tällöin maahanmuuttajan kyvyt ja
ominaisuudet

lähenevät

maahanmuuttajataustaisten

valtaväestön
lasten

on

piirteitä.

Assimilaatio

omaksuttava

teorian

suomalaisen

mukaan

yhteiskunnan
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kulttuurimallin mukaisia yksilöllisiä ajatusmalleja tullakseen toimeen suomalaisessa
kilpailuyhteiskunnassa. (Ikäläinen ym. 2003, 30; Talib 2002, 26–27.)
Separaatiossa maahanmuuttaja haluaa säilyttää oman alkuperäisen kulttuurinsa ja
samalla hän välttelee yhteyttä uutteen kulttuuriin. Maahanmuuttaja eristäytyy ja torjuu
kaiken uuden yhteiskunnan tarjoaman tuen. Maahanmuuttaja vetäytyy oman
kulttuurinsa edustajien ryhmään, jolloin syntyy helposti ongelmia normaalin elämän
sujumisessa uudessa maassa.
Talib väittää, että suurimmat ongelmat aiheutuvat kuitenkin marginalisaatiosta. (Talib
2002, 26.) Marginalisaatiossa maahanmuuttaja kokee syrjäytyvänsä niin alkuperäisestä
kuin uudestakin kulttuurista. Maahanmuuttajalla on vieraantumisen tunne, joka
aiheuttaa epävarmuutta. Talibin mukaan marginalisaatiossa maahanmuuttaja menettää
oman identiteettinsä ja hänen suorituskykynsä saattaa jopa taantua. (Talib 2002, 26.)
Johtaako virallisen kotouttamispolitiikan hyväksyminen ristiriitaan? Onko mahdollista
yhtä aikaa sopeuttaa ja eriyttää? Voiko maahanmuuttaja sekä sopeutua, että säilyttää
oman kulttuurinsa? Suomalaisessa kotouttamispolitiikassa lähtökohtana on erilaisuus,
samalla kun kannatamme tasa- arvoa. (Ikäläinen ym. 2003, 30, 99.)
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4 PÄIVÄHOITO SUOMESSA

Nykyajan vanhemmat jakavat kasvatusvastuunsa ja vanhemmuutensa erilaisten
kasvattajien kanssa. Perinteisesti vanhemmuuteen ja kotikasvatukseen liittyviä
toimintoja toteutetaan yhä enemmän instituutioissa, kuten päivähoidossa. Mitä sitten
varhaiskasvatuksella päivähoidossa tarkoitetaan? Kysymykseen ei ole olemassa yhtä
selkeätä

vastausta,

sillä

suomalaisessa

varhaiskasvatuksessa

vanhemmilla

on

ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu ja näin ollen varhaiskasvatuspalvelut tukevat
lapsen kotikasvatusta.
Päivähoidossa

työskentelevillä

on

ammattitaitoa

tukea

erilaisia

perheitä

kotikasvatuksessaan, mutta maahanmuuttajataustaisten perheiden määrän kasvu on
tuonut

uusia

haasteita

myös

varhaiskasvatuksen

ammattilaisille.

Maahanmuuttajataustaiset lapset kasvat kahden kulttuurin välissä, joka saattaa aiheuttaa
lapsessa ristiriitoja ja epävarmuutta sekä vaikuttaa päivähoidossa olemiseen (Alasuutari
2003, 13).

4.1 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset säädökset ja linjaukset

Suomalaista varhaiskasvatusta ohjaa päivähoitolaki, joka on säädetty vuonna 1973.
Tässä

laissa

lasten

päivähoidolla

tarkoitetaan

lapsen

hoidon

järjestämistä

päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana.
Päivähoitolaki velvoittaa päivähoitoa tarjoamaan lapselle jatkuvat ja turvalliset
ihmissuhteet, lapsen kehitystä tukevaa toimintaa sekä lapsen kasvulle ja kehitykselle
suotuisan kasvuympäristön. Lain mukaan päivähoidon tulee edistää myös lapsen
sosiaalista, fyysistä sekä tunne-elämän kehitystä huomioimalla jokaisen lapsen
kulttuuriperinne. (Laki lasten päivähoidosta 36/1973 ja 239/1973.)
Lasten päivähoidossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja vanhempien
oikeus saada lapselleen hoitopaikka. Laki ja asetus lasten päivähoidosta (36/1973 ja
239/1973) luovat edellytykset lasten päivähoidolle sekä sen piirissä annettavalle
varhaiskasvatukselle. Vuodesta 1996 lähtien laki on turvannut jokaiselle lapsiperheelle
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oikeuden kunnalliseen palveluun. Suomalainen päivähoitopalvelu noudattaa vallitsevaa
universaalia periaatetta. Periaate tarkoittaa sitä, että päivähoitojärjestelmä on sama
kaikille kansalaisille. Jokaisella on mahdollisuus saada samantasoiset palvelut
varakkuudesta, kansalaisuudesta ja kulttuurista riippumatta. Suomessa vakituisesti
asuvilla

maahanmuuttajilla

on

samat

mahdollisuudet

ja

oikeudet

käyttää

päivähoitopalveluja kuin valtaväestölläkin. (ks. Hujala- Huttunen & Nivala 1996, 10;
Ikäläinen ym. 2003, 41.)
Suomalainen varhaiskasvatus pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (SopS
60/1991) sekä perusoikeussäännöksiin (731/1999). Varhaiskasvatuksen yhdenvertaista
toteutumista turvataan Suomessa varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteilla (vasu),
jonka STAKES on laatinut yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja
opetushallituksen sekä Kuntaliiton ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. Vasun pohjana
toimivat

valtioneuvoston

periaatepäätöksenä

vuonna

2002

hyväksymät

varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset, jotka sisältävät yhteiskunnan järjestämät
ja valvomat varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet. (ks.
Stakes 2005). Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa puhutaan esimerkiksi
varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä oikeuksista. Näitä oikeuksia ovat
ihmisarvon loukkaamattomuus, yksilön vapauden ja oikeuksien turvaaminen, uskonnon
vapaus sekä kielelliset ja kulttuuriset oikeudet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 9.)
Vasu on valtakunnallinen varhaiskasvatuksen ohjauksen väline, jonka perusteiden
tavoitteena on varhaiskasvatuksen yhdenvertaisen toteuttamisen lisäksi ohjata
varhaiskasvatuksen sisällöllistä kehittämistä ja tukea osaltaan varhaiskasvatuksen
laadun

parantamista.

Vasu

vahvistaa

varhaiskasvatushenkilöstön

ammatillista

tietoisuutta, moniammatillista yhteistyötä sekä vanhempien mahdollisuutta osallistua
lapsensa varhaiskasvatuksen palveluihin. Vasu tukee myös yhdessä esi- ja
perusopetuksen opetussuunnitelmien kanssa lasten hyvinvointia, kasvua, kehitystä ja
oppimista.
Varhaiskasvatuksella on myös velvoitteita, tällainen on muun muassa hallituksen
maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen ohjelma. Kuntien tehtävänä koko maassa onkin
pohtia ja arvioida vasun perusteiden pohjalta kuntansa varhaiskasvatuksen velvotteiden
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ja sisältöjen toteutumista päivähoidossa. (ks. Stakes 2005, 7–8; Sosiaali- ja
terveysministeriö 2002, 9–15.)

4.2 Varhaiskasvatuksen tavoitteet
Varhaiskasvatuksen tavoitteet voidaan liittää elinikäiseen oppimiseen ja osaksi muita
yhteiskunnan

määrittämiä

kasvatuksen

ja

opetuksen

tavoitteita.

Laadukas

varhaiskasvatus tasoittaa lasten elinolosuhteita ja tarjoaa kaikille lapsille yhtäläiset
mahdollisuudet kehittyä omien edellytystensä mukaisesti. Varhaiskasvatus edistää myös
lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa lapselle
mahdollisuus

toimia

tietoisesti

ja

tavoitteellisesti

suunnitellussa

kasvu-

ja

oppimisympäristössä yhdessä aikuisten ja toisten lasten kanssa. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2002, 16–18.)
Varhaiskasvatuksen perusteissa todetaan, että varhaiskasvatuksen ensisijainen tavoite
on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Voidessaan hyvin, lapsi saa
mahdollisimman hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset. Lapsen
hyvinvoinnin turvaamiseksi, lapsen terveyttä ja toimintakykyä tuetaan ja hänen
perustarpeistaan huolehditaan. Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoito,
kasvatus ja opetus sidotaan yhteen. Varhaiskasvatus perustuukin hyvälle hoidolle ja
aidolle vuorovaikutukselle kasvattajan ja lapsen välillä. Hyvällä hoidolla, kasvatuksella
ja opetuksella edistetään myös lapsen minäkäsitystä sekä ajattelutaitojen kehittymistä.
(Stakes 2005, 15–18.)
Toimiessaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa lapsi harjoittelee ja oppii erilaisia
taitoja. Lapset oppivat myös käsittelemään uusia tilanteita ja asioita yhdistämällä niitä
omiin kokemuksiinsa. Turvalliset ihmissuhteet luovat hyvän perustan oppimiselle ja
oppimisasenteelle. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien kasvattajien tulee huomioida
lapselle ominaiset tavat toimia, jotta lapsen luontaista tapaa oppia voidaan vahvistaa.
Tämä

tukee

lapsen

hyvinvointia

ja

käsitystä

itsestään

sekä

lisää

mahdollisuuksiaan osallistua järjestettyyn toimintaan. (Stakes 2005, 15–18, 20.)

hänen
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Lapsi on kokonaisuutena ja yksilönä tärkeä. Fyysistä ja psyykkistä terveyttä on
varhaiskasvatuksessa tuettava mahdollisimman hyvin. Lapsuus on osa elämää, eikä ole
yksinkertaista kasvaa kohti aikuisuutta. Varhaiskasvatuksella onkin tärkeä osa lapsen
kasvun ja kehityksen tukemisessa, kuten Bruce kirjoittaa. (Bruce 1987, 10–12.)
Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet esittelee lapselle ominaiset toiminnantavat
jotka huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Nämä toimintatavat
ohjaavat päivähoidon ammattilaisten tapaa toimia lasten kanssa ja niistä nousevat esiin
kielen merkitys, sisällölliset orientaatiot ja lapsen oppiminen. Lapsille merkityksellisiä
toimintatapoja ovat: leikki, liikkuminen, taiteellinen ilmaiseminen ja kokeminen sekä
tutkiminen.

Varhaiskasvatuksessa

lasten

erilaisilla

toimintamuodoilla

pyritään

saavuttamaan kehityksellinen tasapaino, jotta kasvattaja saa kuvan siitä miten kunkin
lapsen kasvu ja kehitys etenee. (Stakes 2005, 20–26.)
Lapsille ominaiset toimintatavat huomioidaan myös maahanmuuttajataustaisten lasten
kanssa toimiessa, sillä jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus kehittyä omien
yksilöllisten tapojensa mukaan. Maahanmuuttajataustaisen lapsen pitää saada olla myös
täysipainoinen lapsiryhmän jäsen, jolloin lapsen oma identiteetti ja itsetunto vahvistuvat.

4.3 Varhaiskasvatus päivähoidossa
Varhaiskasvatuksen tavoitteena Suomessa on 0–6 – vuotiaiden lasten kokonaisvaltaisen
kasvun tukeminen. Tämän määritelmän mukaan varhaiskasvatusta toteuttavat kodit,
päivähoito ja esiopetus. Varhaiskasvatus on tällöin kodin ja päivähoidon välinen
vuorovaikutustapahtuma, jolloin varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista
vuorovaikutusta vanhempien ja kasvatusalanammattilaisten välillä. (Ojala 1984, 11–12.)
Varhaiskasvatus jakautuu sosiaalisiin, emotionaalisiin ja älyllisiin kasvatusmenetelmiin
ja sen perustana ovat arvot, kokemus ja tieto lapsuudesta, lapsen kasvusta, kehityksestä,
oppimisesta sekä kasvatustoiminnan järjestämisen ehdoista. Varhaiskasvatuksen
päämääränä on vahvistaa lapsen kasvua. (Edwards & Knight 1994, 1.)
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Suomalaisen varhaiskasvatuksen vahvuus rakentuu päivähoidossa kasvatuksellisen,
opetuksellisen ja hoidollisen tehtävän yhdistymiseen. Vanhemmat tarvitsevat lapsilleen
laadukasta ja luotettavaa päivähoitoa. Kokonaisvaltainen näkemys varhaiskasvatuksesta
kuuluu myös päivähoidon vahvuusalueisiin (Hujala ym. 1998, 174). Lapsen
hyvinvointia päivähoidossa edistää pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet. Jokaisen
kasvatusalanammattilaisen on tärkeää tiedostaa oma kasvattajuus ja sen taustalla olevat
arvot ja eettiset periaatteet. Oman työn pohtiminen auttaa päivähoidon ammattilaista
kohtaamaan erilaiset perheet ja heidän tarpeensa yksilöllisesti.
Nykylasten elinympäristö on kiinteästi sitoutunut päivähoitoon. Varhaiskasvatuksen
tehtävänä päivähoidossa onkin lapsen kasvatuksen ja kehityksen tukemisen sekä
opettamisen lisäksi vanhempien auttaminen luomaan pohjaa lapsensa tulevalle
koulutukselle. Päivähoito tukee myös lapsen ikätasoista kehittymistä ja henkilökohtaisia
tarpeita sekä kulttuurista taustaa. (Salvia 1993, 30–31.) Varhaiskasvatuksen tehtävä
päivähoidossa on myös turvata lapsen tarpeet, etu ja oikeudet.
Lasten oikeuksien sopimuksessa (1989) painotetaan lapsen oikeuksia kasvaa ja kehittyä
ihmisarvoisissa oloissa. Lasta suojellaan kaikilta laiminlyönneiltä ja lapselle suodaan
mahdollisuudet tasa- arvoiseen koulutukseen. Suomi on sitoutunut noudattamaan Lasten
oikeuksien sopimusta vuodesta 1991 lähtien. (YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus,
1989.) Varhaiskasvatuksessa huomioidaan sopimuksessa mainitut lapsen oikeudet ja
tuetaan myös maahanmuuttajataustaisen lapsen oikeuksia oppia ja kasvaa turvallisessa
ympäristössä sekä tuetaan hänen mahdollisuuttaan täysipainoiseen kehittymiseen.
Varhaiskasvatuksen linjauksissa lasten ja perheiden tarpeet on nostettu päivähoidon
laadun

kehittämisen

lähtökohdaksi.

Linjauksissa

korostetaan

vanhempien

ja

päivähoidon henkilöstön välistä kasvatuskumppanuutta. (Alila ym. 2004, 15.)
Kasvatuskumppanuuteen kiinnitetään erityistä huomiota maahanmuuttajataustaisten
perheiden kanssa työskenneltäessä, sillä kehittääksemme varhaiskasvatuksen laatua
päivähoidossa,

maahanmuuttajataustaisille

perheille

on annettava mahdollisuus

osallistua ja vaikuttaa osallistumisensa kautta lapsensa kasvatuksen ja kehityksen
tukemiseen sekä opetukseen.
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Varhaiskasvatuksessa

tarvitaan

kasvatuskumppanuutta,

jotta

kokonaisuudeksi.

vanhempien

yhteinen

Varhaiskasvatuksessa

ja

kasvatustehtävä
huomioidaan

työntekijöiden

välistä

muodostuu

hyväksi

vanhemmat

tasavertaisina

kasvatuskumppaneina ja näin päästään avoimempaan vuorovaikutukseen. (Stakes 2005,
11, 40.)
Monikulttuurisuus tuottaa erilaisia haasteita varhaiskasvatukselle päivähoidossa.
Päivähoidossa työskentelevät ovat vuorovaikutuksessa hyvinkin erilaisten lasten ja
perheiden kanssa. Tämä vaatii hyvää kulttuurista lukutaitoa (Karila & Nummenmaa
2001, 28). Työskennellessä erilaisten lasten ja perheiden kanssa on kyettävä
ymmärtämään erilaisiin elämänarvoihin tukeutuvia kasvatuksellisia tavoitteita, joita
perheet lapsensa kasvatukselle asettavat. Myös lapsen ja perheen arjen tuntemus on
välttämätöntä, jotta päivähoito olisi luonteva osa tätä kokonaisuutta.
Työskennellessään maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa varhaiskasvatuksen
päämäärä asettaa kasvatusalanammattilaiset uusien haasteiden eteen, sillä heidän tulee
pystyä tukemaan maahanmuuttajataustaisten lasten omaa kulttuuria, elämäntapoja ja
historiaa sekä edistää lapsen omien kulttuuriperinteiden jatkumista. (Hujala ym. 1999,
5.) Yhteistyö vanhempien ja eri kulttuuriyhteisöjen kanssa vahvistaa lapsen
mahdollisuutta ilmentää omaa kulttuuritaustaansa. Eri kulttuuriryhmien erityispiirteet ja
omat painotukset huomioimalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. (Edwards &
Knight 1994, 114–115.)
Yhteisen kielen puute, erilaiset tavat kasvattaa ja kenties erilainen tapa katsoa maailmaa
voivat nostaa esiin hankaluuksia päivähoidon arjessa. Jotta näihin ongelmiin voidaan
puuttua, on toisten ihmisten osoittama välittäminen tai uuden kumppanuussuhteen
muodostaminen tärkeää. Tämä voi parhaimmillaan auttaa päivähoidossa työskenteleviä
ymmärtämään paremmin maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeita ja vanhempien
asettamia kasvatuksen tavoitteita. Vedderin ym. mukaan kasvattajien positiivinen
asenne, arvot ja normit heijastavat toisen kulttuurin kunnioitusta ja hyväksymistä.
(Karila & Nummenmaa 2001, 28; Vedder ym. 1996, 45.) Tämä on tärkeä päämäärä
monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa.
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4.4 Varhaiskasvatus maahanmuuttajataustaisen lapsen kehityksen tukena
Päivähoitopalvelut ovat nykyisin tärkeä osa lapsiperheiden arkea. Lähes kaikki lapset
ovat päivähoidossa ennen koulun aloittamista. (Alasuutari 2003, 70.) Päivähoitopalvelut
osana varhaiskasvatusta kuuluvat usein myös maahanmuuttajataustaisten lasten arkeen.
Varhaiskasvatus toimii maahanmuuttajataustaisille lapsille eräänä kotoutumisen
muotona sekä lapsen sosiaalisuuden kehittäjänä, virikkeistäjänä ja yksilöllisyyden
tukijana.
Päivähoitolain mukaan jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.
Varhaiskasvatuksen laadukas perusta sisältää henkilöstön pedagogisen osaamisen ja
lapsen kehityksen tuntemisen. Varhaislapsuuden kokemukset ovat tärkeitä lapsen
kehitykselle sekä kasvulle ja siksi päivähoidon tulee toimia turvallisena kasvualustana
myös maahanmuuttajataustaiselle lapselle, sillä varhaislapsuuden merkitys on koko
ihmispersoonallisuuden kehityksen kulmakiviä.
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen sosiaalisia, psyykkisiä ja fyysisiä
tarpeita. Lapset oppivat toimimaan päivähoidossa toisten lasten kanssa ja sopeutuvat
helpommin vieraaseen kulttuuriin saadessaan toimia vertaisryhmässä. Vertaisryhmän
antama tuki maahanmuuttajataustaiselle lapselle on tärkeää esimerkiksi kielen ja
kulttuurin

oppimisessa.

Varhaiskasvatuksella

edistetään

lasten

keskinäistä

vuorovaikutusta ja leikkiä, jolloin maahanmuuttajataustainen lapsi kokee oppimisen ja
onnistumisen

iloa.

Varhaiskasvatuksen

yhtenä

tavoitteena

on

myös

tukea

maahanmuuttajataustaisen lapsen tarvetta liittyä ryhmään ja opettaa ryhmässä
toimimisen taitoja.
Varhaiskasvatuksessa

on

tärkeää

maahanmuuttajataustaisen

lapsen

yksilöllinen

tukeminen päivittäisen toiminnan osana ja samalla työyhteisön toimintaa tulee tietoisesti
arvioida ja kehittää tuen suuntaan. Pitkäsen ja Koukin mukaan kulttuurien välinen
kohtaaminen on todellinen haaste jokaiselle työntekijälle. Vieraiden kulttuurien
erityispiirteet saattavat vaikuttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisten asenteisiin ja
näkemyksiin. Koulutuksen ohella työntekijöillä on paljon tietoa, taitoa ja osaamista joka
vaikuttaa heidän asennoitumiseen erilaisia perheitä kohtaan. (Pitkänen & Kouki 1999.)
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Jokaisen kasvatusalanammattilaisen on pohdittava myös omia vahvuuksiaan ja
tiedostettava omat asenteensa, jotta hän pystyy tunnistamaan ja määrittelemään erityiset
mahdollisuutensa tukea eri kulttuuritaustaisen lapsen ja perheen tarpeita.
Maahanmuuttajataustaisten lasten päivähoitoa pohtinut työryhmä (1988:10) korostaa
lasten

tarvitsevan

varhaiskasvatuksessa

ankkuria

omaan

pyritään

kulttuuriinsa,

sulauttamaan

mutta

samaan

aikaan

maahanmuuttajataustaiset

lapset

suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajataustaisen lapsen ei pelätä eristäytyvän
perheestään vaan yhteiskunnastamme. Siksi varhaiskasvatuksessa tulee huomioida se,
että lapset joutuvat usein ensimmäistä kertaa elämässään hoitoon kodin ulkopuolelle,
jolloin kieli ei riitä ja totutut kasvatuskeinot ovat ristiriidassa uusien kanssa. Traditiot ja
kulttuuri ovat yksilöllisen kasvun lähtökohtia.
Maahanmuuttajataustaisen lapsen varhaiskasvatus perustuu yleisiin kasvatustavoitteisiin
sekä lapsen kulttuurisen taustan ja äidinkielen huomioimiseen. Varhaiskasvatuksen
toteutus edellyttää hyvää kulttuurista ymmärrystä, jotta erilaisten perheiden tarpeet ja
kasvatuksen tavoitteet voidaan käsitellä yksilöllisesti. Hyvällä kumppanuussuhteella
maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa edistetään lapsen kulttuuriperinteen
jatkumista ja tuetaan lapsen mahdollisuutta ilmentää omaa kulttuuritaustaansa. Lapsilla
tulee

olla

mahdollisuus

kasvaa

monikulttuurisessa

yhteiskunnassa

oman

kulttuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. (Stakes 2005, 39–40).
Varhaiskasvatus tukee koko maahanmuuttajataustaista perhettä kasvatuskumppanuuden
keinoin. Lapsen opetuksen

keskeisiksi arvoiksi on nostettu kansainvälisyys,

suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Tukeakseen maahanmuuttajataustaista
lasta

ja

mahdollistaakseen

varhaiskasvatuksessa

tulee

hänelle
huomioida

tasanämä

arvoiset
edellä

koulutusmahdollisuudet,
mainitut

lähtökohdat

maahanmuuttajataustaisen perheen kanssa työskenneltäessä. Varhaiskasvatus tukee
lapsia elämään monikulttuurisessa yhteiskunnassa. (Liebkind 1994, 104–105, 200.)
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4.5 Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksen työvälineenä
Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset heijastuvat perheiden elämään ja ne näkyvät
myös päivähoidon arjessa. Yhteiskunnalliset muutokset saattavat vaarantaa perheiden
hyvinvointia ja perheet voivat tarvita lisää tukea myös lastensa kasvatuksessa. Viime
aikoina perheiden kotikasvatuksen tukeminen on nostettu merkittävälle sijalle
varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Jokin yhteiskunnallinen prosessi on edennyt niin
pitkälle, että yhteisölliset uudistuspyrkimykset saavat materiaalista voimaa, jolloin
ajatukset muuttuvat määräyksiksi ja suosituksiksi. Tämä kuvastaa kulttuuristen
ajatustapojen muutosta. Uusien instituutioiden

rakentaminen näyttää

liittyvän

laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jossa yhteiskunnallinen keskustelu muuttuu
kasvokkaiseksi

vuorovaikutukseksi

päivähoidon

ammattilaisten

ja

päivähoidon

asiakkaiden välillä. Yhteiskunnalliset muutokset antavat mahdollisuuden erilaisille
tulkinnoille kasvatuskumppanuus käsitteestä. (Karila 2006, 93.)
Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa ei ole vain suomalainen ilmiö vaan eri
maiden varhaiskasvatussuunnitelmat ja kirjallisuus välittävät tietoa kansainvälisesti
vallalla olevasta kumppanuuden ajatuksesta. Julkisten instituutioiden toiminta halutaan
useissa maissa nivoa kiinteäksi kokonaisuudeksi kotikasvatuksen kanssa. Suomessa
kuten muuallakin maailmassa tähän yhteistyö muotoon on viime aikoina kiinnitetty
enemmän

huomiota

ja

sitä

on

pyritty

syventämään

kasvatuskumppanuuden

lähtökohdista käsin. (ks. Karila 2003; Knopf & Swick 2007; Khong & Ng 2005)
Kasvatuskumppanuus on yhteistyön ihanteena, jolloin vanhemmat ja ammattilaiset
sitoutuvat

toimimaan lapsen kehityksen ja

kasvun

parhaaksi. Toteutuessaan

kasvatuskumppanuus vahvistaa vanhemmuutta. Tiilikan mukaan vanhempien aktiivinen
osallistuminen päivähoidon arkeen vaikuttaa myös positiivisesti varhaiskasvatuksen
laatuun.

Kasvatuskumppanuus

käsitettä

tarkasteltaessa

pohditaan

vanhempien

osallisuuden vahvistamista, kasvatuskumppanuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä ja
toimintayksiköiden kumppanuuskulttuurin rakentamista uudelta pohjalta. (Tiilikka 2005,
62; Siltanen 2003, 2.)
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Kasvatuskumppanuus luo varhaiskasvatuksessa pohjan sille, että lapselle tärkeiden
aikuisten yhteinen, mutta jaettu kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään
elämänkokonaisuuden. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on saattaa lapsen eri
kasvuympäristöt tukemaan lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Onnistuessaan
kumppanuussuhde voi tukea tätä tavoitetta. Hyvä kasvatuskumppanuus antaa kaikille
osapuolille jotakin; ammattikasvattajat saavat tukea ja arvostusta omalle työlleen,
vanhempia autetaan ylläpitämään ja vahvistamaan suhdettaan lapseen ja lapsia tuetaan
kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 15–16.)
Myös varhaiskasvatuksen linjaukset ja varhaiskasvatuksen suunnitelma nostavat esiin
vanhempien ja kasvatusalanammattilaisten välisen yhteistyön kasvatuskumppanuus
käsitteen avulla. Kasvatuskumppanuus korostaa vanhempien ja ammattikasvattajien
vastavuoroista suhdetta ja kiinnittää erityistä huomiota lapsen kasvatuksen ja kehityksen
tukemiseen

niin

kotona

kuin

päivähoidossakin.

Vanhempien

ja

kasvatusalanammattilaisten välinen yhteistyö on nähty haasteelliseksi, mutta erittäin
merkitykselliseksi lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Tämä pätee myös
maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten väliseen
yhteistyöhön.
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5 YHTEISTYÖSTÄ KASVATUSKUMPPANUUTEEN

Perinteinen kasvatus- ja kehityspsykologinen tarkastelu ovat painottaneet perheen
ensisijaista merkitystä lapsen kehityksessä ja kehityksen pulmissa. Vanhemman
näkökulmasta päivähoito on lapselle perheen ohella tärkeä elämänalue, sillä
varhaiskasvattajat osallistuvat yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaisimpien
vuosien

kehityksen

tukemiseen.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten

tärkeimpiä

yhteistyökumppaneita ovatkin vanhemmat. Vanhemmalle yhteistyön kohde on lapsi ja
hänen päivähoitoonsa liittyvät kysymykset. (Alasuutari 2003, 113.)
Koko varhaiskasvatuksen historian ajan perheen ja päivähoidon henkilöstön välistä
yhteistyötä on pidetty kasvatuksen kulmakivenä. Yhteistyön muodot ovat vaihdelleet
vallalla olleiden kasvatussuuntien mukaan. 1960- luvulla yhteistyö perheiden kanssa oli
itsestään selvyys, mutta 1970- luvun koulutusoptimismissa perheitä ei enää huomioitu ja
yhteistyö

perheiden

kanssa

jäi

taka-alalle.

Varhaiskasvatuksessa

uskottiin

opettajajohtoiseen opettamiseen. Ohjelmaa kritisoitiin siitä, että se irrotti lapset
perheistään. Ongelmaan löytyi vastaus ottamalla vanhemmat jälleen mukaan
kasvatusprosessiin. (Hujala- Huttunen & Nivala 1996, 34.)
YK:n lasten oikeudet vahvistavat, että toimimme lapsen parhaaksi tukemalla vanhempia
heidän roolissaan. Päivähoidon subjektiivisten oikeuksien myötä perheiden kirjo on
kasvanut. Tämä on nostanut esille myös tuen ja ohjauksen tarpeen erilaisten perheiden
kohdalla.

Yhdessä

työskenteleminen

turvaa

lapsen

oikeuksien

toteutumisen.

Varhaiskasvatuksessa onkin huomattu yhteistyön ja vanhempien mukaan saamisen
merkitys laadukkaan päivähoidon ja lasten myönteisen kasvun ehdoksi. (Aubrey ym.
2000, 25.)
Alasuutarin mukaan keskeinen kysymys on se, miten vanhemmat itse määrittelevät
omaa rooliaan kasvattajina ja miten tämän määrittelyn kautta voidaan ymmärtää heidän
suhdettaan kasvatuksen ammattilaisiin sekä vanhempien tulkintaa näiden ammattilaisten
roolista lapsen kehityksen ja kasvun tukena. (Alasuutari 2003, 157.) Kasvatustyöhön
sitoutuminen vaatii tilaa, aikaa ja ammatillista osaamista, sillä suhtautuminen lapseen
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on muuttunut koko yhteiskunnassa. Lapsi otetaan entistä tasavertaisempana mukaan
vuorovaikutussuhteeseen, jolloin tämä tuo haasteita myös vanhempien ja päivähoidon
ammattilaisten väliseen kasvatustyöhön. (Hujala- Huttunen & Nivala 1996, 35.)
Ihmisten kansainvälinen liikkuvuus on lisääntynyt ja väestörakenteen muutokset luovat
paineita myös kulttuurien väliselle yhteistyölle. Jotta voisimme toimia myös
maahanmuuttajataustaisten lasten parhaaksi, on vuorovaikutuksen ja yhteistyön oltava
maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa onnistunutta ja tuloksellista. (Pitkänen
2005, 8–9.) Kuten Ikäläinen ym. toteavat, myös maahanmuuttajataustaiset vanhemmat
kokevat

onnistuneen

yhteistyön

erittäin

merkitykselliseksi

puhuttaessa

lasten

kasvatuksesta. Vanhemmat haluavat olla mukana lastensa elämässä. (Ikäläinen ym.
2002, 92, 101.)
Vedder

ym.

ovat

myös

kiinnittäneet

huomiota

yhteistyön

tärkeyteen

maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja varhaiskasvattajien välillä. Varhaisen
yhteistyön puute saattaa konkretisoitua päivittäisissä haku- ja tuomistilanteissa, jolloin
yhteistyö maahanmuuttajataustaisen vanhemman kanssa voi jäädä puutteelliseksi ja näin
myös lapsen sopeutumisen tukeminen heikkenee. (Vedder ym. 1996, 45.)

5.1 Yhteistyön merkitys päivähoidossa
Viime vuosikymmenenä on puhuttu varhaiskasvatuksessa perheen ja päivähoidon
yhteistyöstä sekä sen merkityksestä. Käytännössä yhteistyön suunnittelu ja toteutus on
sujunut päivähoidon ehdoilla kuten Hujala- Huttunen ja Nivala toteavat. Yhteistyön
merkitys päivähoidon laadun takeena on siinä, että se antaa paremman perustan
päivähoidon suunnittelulle lasten todellisten tarpeiden mukaisesti. Jotta yhteistyön
avulla voidaan löytää jokaiselle lapselle kehityksellisesti sopiva ja lapsen tarpeet
huomioiva päivähoito, tarvitaan perhekohtaista yhteistyötä. (Hujala- Huttunen & Nivala
1996, 35, 37.)
Yhteistyön merkitys on vuosien varrella muuttunut, sillä suhteiden ja voimien
jakaminen ammattilaisten ja perheiden välillä on lisääntynyt (Kiesiläinen 1998, 93).
Käytännössä esiin noussut perhekeskeinen yhteistyö heijastaa perheiden aktiivista
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sitoutumista ratkaisujen tekemiseen, jolloin palvelut kohtaavat paremmin perheiden ja
lasten tarpeet (Turnbull, Turbiville & Turnbull 2002, 631).
Myös päivähoidon rakenteellinen muutos korostaa vanhempien ja päivähoidon
yhteistyön tärkeyttä lapsen hoitopäivän sujumisen kannalta. Vanhempien tietämys ja
näkemys

huomioidaan

lapsen

kasvatuksen

suunnittelussa

ja

yhdistetään

ammattihenkilöstön pedagogiseen asiantuntemukseen. Vanhemmat odottavat, että he
itse voivat tuoda yhteiseen keskusteluun omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan.
Vanhemmat toivovat myös ammattilaiselta apua omien ratkaisuidensa löytämiseksi,
kuten Kekkonen toteaa. (Kekkonen 2004, 15.) Vanhempien ja päivähoitohenkilöstön
yhteistyö on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja päivähoidossa viihtymisen
peruspilari.
Yhteistyö tarkoittaa työn tekemistä yhdessä. Mitä työtä vanhemmat ja päivähoito voivat
sitten tehdä yhdessä? Yhteistyön merkitystä ja lähtökohtia on tarkasteltava päivähoidon
asiakkaiden kannalta. Kun käymme keskustelua päivähoidossa kodin ja päivähoidon
yhteistyötavoitteista, tavoitteet eivät aina ole yksimielisiä. Lähtökohtana yhteistyölle
voidaan pitää perheiden yksilöllisyyttä. Perheet eivät muodosta mitään valmista ryhmää,
jonka kanssa yhteistyö sujuu tai ei suju. Usein kuitenkin kohtelemme vanhempia yhtenä
ryhmänä, jolloin yhteistyötä pyritään tekemään kaikkien kanssa samalla tavoin.
(Kiesiläinen 1994, 103–105.)
Yhteistyön kehittyminen on pitkä prosessi, joka alkaa vuorovaikutussuhteen
avaamisesta ja luottamuksen herättämisestä. Kiesiläisen mukaan yhteistyö kehittyy
yhteisten tavoitteiden hioutuessa, mutta erityisesti yhteisessä toiminnassa ja sen
arvioinnissa.

Mahdollisuudet

mitkä

päivähoidolla

on

tukea

perhettä

lapsen

kasvatuksessa, määritellään perheiden oman yhteistyöhalukkuuden kautta. (Kiesiläinen
1994, 108, 1998, 93.)
Maahanmuuttajataustaisilla perheillä - suomalaisperheiden tapaan - on huoli lastensa
hyvinvoinnista sekä tulevaisuudesta. Mikäli tämä huoli lapsesta onnistutaan kääntämään
yhteiseksi toiminnaksi, voi se toimia avaimena entistä parempaan kulttuurien väliseen
yhteistyöhön,

kuten

Ikäläinen

ym.

toteavat.

Pitkäsen

ja

Koukin

mukaan

monikulttuurisessa yhteistyössä tarvitaan myös joustavuutta ja valmiutta hyväksyä
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sosiaalisen

kanssakäymisen

mukanaan

tuomaa

epävarmuutta.

Perheiden

ja

ammattilaisten yhteisenä tavoitteena on lapsen kokemuksellisen ja kasvatuksellisen
elämän turvaaminen, jolloin tavoitteena on luottamuksellinen yhteistyö. (Ikäläinen ym.
2002, 101; Pitkänen & Kouki 1999, 118.)
Vanhemmat ovat ruvenneet osallistumaan päivähoidon arkeen aktiivisemmin. Samalla
myös vanhempien toiveet ja vaatimuksetkin ovat kasvaneet. Ihmiset ovat erilaisia ja
niin ovat heidän toiveensakin. Yhteistyön perinteistä huolimatta edelleen haetaan
malleja ja muotoja toteuttaa yhteistyötä. Varsinaiset yhteistyön ideat ovat usein kateissa.
Perheen

näkeminen

vuorovaikutus-

ja

toimintayksikkönä

auttaa

yhteistyön

suunnittelussa. Yhteistyön tavoitteiksi on otettava perheen omat tavoitteet, toiveet ja
mahdollisuudet.

Jokaisella

perheellä

on

omansuuruinen

ja

–

sisältöinen

yhteistyöalueensa. (Kiesiläinen 1994, 108, 1998, 93.)
Tampereen

kaupungin

kasvatuskumppanuus

päivähoidossa-

projektin

mukaan

varhaiskasvatustyö nähdään perheen ja lapsen hyvinvoinnin edistäjänä. Tämän
tavoitteen saavuttamiseksi varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja perheiden välistä
yhteistyötä tulee syventää myös maahanmuuttajataustaisten perheiden osalta. Toimiva
ja todellinen kulttuurien välinen yhteistyö on kaksisuuntainen prosessi, kuten Brewis
toteaa. (Siltanen 2003, 5; Brewis 2005, 139.)

5.2 Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus
Päivähoitolaki on määritellyt perheiden kotikasvatuksen tukemisen yhdeksi päivähoidon
perustehtävistä. Vanhaa ja tuttua perheiden kanssa tehtävän yhteistyön ajatusta on
työstetty eteenpäin kasvatuskumppanuuskäsitteen avulla. Tarvitaanko sitten uutta
käsitettä vai riittääkö yhteistyöstä puhuminen? (Karila 2006, 93.)
Jotta kasvatuskumppanuus alkaisi elää päivähoidon arjessa, tarvitaan ilmiön ja käsitteen
avaamista ja ajanmukaisten työmenetelmien kehittämistä kasvatuskumppanuuden
toteutumiseksi. (Karila 2006, 93.) Nyky-yhteiskunnassa kasvatustehtävä jakautuu kotien
ja julkisten kasvatusinstituutioiden kesken. Alasuutarin väitöskirjan mukaan jaettu
kasvatustehtävä näyttää olevan vanhempien puolelta hyväksytty, jolloin vanhemmat
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ovat valmiit kumppanuuteen ammattilaisten kanssa. Tämä Alasuutarin väite kuvaa
kasvatuksen yhteiskunnallista, historiallista ja kulttuurista ominaislaatua. Alasuutarin
kysymykseen, kuka lasta kasvattaa, saadaankin eri aikoina erilaisia vastauksia.
(Alasuutari 2003, 164–165.)
Yhteistyö on ollut erilaisissa dokumenteissa vahvasti esillä, mutta silti se ei aina toteudu
päivähoidon arjessa muutoin kuin hyvin pinnallisella tasolla. Toisaalta suomalaisessa
yhteiskunnassa on olemassa monia päivähoidon yksiköitä, joissa on panostettu
yhteistyön käytäntöjen kehittämiseen. Yhteistyön toteutumisen laadullinen vaihtelu on
siis suurta ja yksi kasvatuskumppanuuskäsitteen käyttöönoton anti voi olla juuri siinä,
että se haastaa kasvatuksen ammattilaiset sekä vanhemmat tarkastelemaan kriittisesti
kasvatukseen ja yhteistyöhön liittyviä uskomuksia ja käytäntöjä. (Karila 2006, 93–94.)
Miten kasvatuskumppanuus sitten eroaa yhteistyöstä? Mitä yhteistyöstä siirtyminen
kasvatuskumppanuuteen merkitsee? Shonkoffin mukaan vanhempien ja ammattilaisten
yhteistyö on perinteisesti ollut ohjauksellista, jolloin päivähoidon ammattilaiset ovat
olleet tietäjän asemassa. Ammattilaiset ovat usein ohjanneet perhettä tiedolla ja
neuvoilla

tilanteissa

missä

perheet

ovat

tarvinneet

apua.

Kekkonen

toteaa

asiantuntijalähtöisen työntekijän jakavan neuvoja ja antavan ohjeita sekä tarjoavan
valmiita ratkaisuja perheiden ongelmiin. Vanhemmat kuitenkin haluavat itse osallistua
lapsensa kasvatukseen. (Turnbull ym. 2002, 631; Kekkonen 2003, 15.)
Kuten Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista mainitaan, tulee varhaiskasvatuksen
ammattilaisen kunnioittaa vanhempien vastuuta tarjota lapselle tarvittavaa tukea.
Yleissopimuksessa todetaan myös, että vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsensa
kasvatuksesta ja kehityksestä. Tätä näkemystä päivähoito tukee kasvatuskumppanuuden
kautta. (Yleissopimus lapsen oikeuksista 5 ja 18 artikla.)
Shonkoffin

mukaan

kasvatuskumppanuudessa

varhaiskasvatuksen

ammattilaiset

hyväksyvät perheenjäsenet päteviksi yhteistyökumppaneiksi, kuuntelevat heidän
näkökulmiaan ja luottavat vanhempien tietoon lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä.
Kasvatuskumppanuudessa eri kasvuympäristöissä toimivat aikuiset jakavat keskenään
vastuun lasten hyvinvoinnista ja kehityksestä. Kasvatusvastuun jakaminen onnistuu,
mikäli koti ja päivähoito sitoutuvat toteuttamaan yhteistä, jaettua kasvatustehtävää,
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kuten Kaskela ja Kekkonen kirjoittavat. (Shonkoff 2000, 631; Kaskela & Kekkonen
2006, 13.)
Kasvatuskumppanuus ymmärretään ”varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien
väliseksi

keskinäiseksi

ja

vastavuoroiseksi

vuorovaikutukseksi.”

Kasvatuskumppanuuteen sitoutuva työntekijä uudistaa suhdettaan perheisiin tavalla,
jossa molempien osapuolten ymmärrystä hyödynnetään lapsen hoidossa, kasvatuksessa
ja opetuksessa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 5.) Näin kasvatuskumppanuus luo pohjan
lapsen

mielekkäälle

elämänkokonaisuudelle.

Varhaiskasvatus

toimii

lapselle

erottamattomana osana päivittäistä arkea ja siksi kasvatuskumppanuudessa on tärkeää
tarkastella vanhempi- lapsi suhteen ohella myös hoito- ja kasvatushenkilöstön ja lapsen
välistä

vuorovaikutussuhdetta.

Ammatillinen

kumppanuus

kytketään

siihen

tietämykseen, jonka mukaan lapsen kasvun ja kehityksen keskeisimmät rakennusaineet
saadaan lapsen ja vanhemman välisestä kiintymyssuhteesta.
Kasvatuskumppanuus pohjautuu kunnioittavaan ja kuulevaan vuorovaikutukseen, mikä
luo perustan luottamukselle. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on, että lasta lähellä
olevat aikuiset kannattelevat lasta eri kasvuympäristöissä ja auttavat siirtymätilanteissa
kodista

päivähoitoon

ja

takaisin.

Karilan

mukaan

kasvatuskumppanuuden

vastavuoroisen luonteen vuoksi on myös pohdittava sitä, millä tavalla vanhemmat ovat
valmiit kumppanuuteen. Kasvatuskumppanuudessa on tärkeää muistaa kumppanuuden
tavoite – lapsi – sillä kasvatuskumppanuudessa haetaan koko lapsen hoitosuhteen
kestävää vuoropuhelua vanhempien kanssa. (Karila 2006, 94).

5.3 Kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet
Kasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien välinen kumppanuussuhde muodostaa
jonkinlaisen rajapinnan julkisten instituutioiden ja perheen lasta, lapsuutta ja kasvatusta
koskevien ajattelutapojen ja käytäntöjen välille. Kasvatuskumppanuuden keskeiset
käsitykset
menetelmiin,

liittyvät
hyvään

kasvatukseen,
lapsuuteen,

kasvatuksen

arvopäämääriin,

vanhemmuuteen

ja

perheen

kasvatuksen
tehtäviin.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ja vanhemmilla on näistä asioista monenlaisia
näkemyksiä ja käsityksiä. Käsitysten eroavaisuudet johtuvat erilaisista arvoista ja
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erilaisesta

kulttuurista.

Keitä

sitten

pidämme

hyvinä

vanhempina

tai

ammattikasvattajina ja sopivina kumppaneina? Näkemykset tästä kumpuavat omista
arvostuksistamme ja kokemuksistamme. (Karila 2006, 95.)
Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on sisällyttää vanhempien näkemykset, mielipiteet
ja

toiveet

alusta

alkaen

osaksi

lapsen

varhaiskasvatusta.

Lähtökohtana

kasvatuskumppanuudelle on se, miten kasvuympäristöt ja kasvatuskäytännöt vaikuttavat
kodin ja perheen rinnalla lapsen kasvuun ja kehitykseen. Kasvatuskumppanuudessa
kasvatusalan ammattilaiset sitoutuvat yhdessä vanhempien kanssa keskusteluun, jossa
jokaisella on oikeus tulla kuulluksi. Kasvattajat sitoutuvat vahvistamaan lapsen ja
vanhemman välistä kiintymyssuhdetta. Kasvatuskumppanuudessa annetaan vanhemman
oman lapsensa tuntemukselle aikaisempaa suurempi painoarvo. Varhaiskasvatuksen ja
kodin välisiä kohtaamisia tasoitetaan kasvattajia, vanhempia ja lasta kannattelevalla
tavalla. Vanhempaa autetaan ylläpitämään ja vahvistamaan suhdettaan lapseensa ja lasta
tuetaan kasvuympäristöihin liittymisen ja vaihtumisen tilanteissa ja ammattikasvattajat
saavat tukea omaan tehtäväänsä päivähoidossa. Ammatillinen kumppanuus auttaa lasta
luomaan

suhdetta

uutteen

ja

ennakoimattomaan,

siihen

mitä

päivähoidon

kasvuympäristö tuo tullessaan. (Kaskela & Kekkonen 2006, 13–17.)
Kasvatuskumppanuus

saattaa

lapsen

kodin

ja

päivähoidon

vastavuoroiseen

vuoropuheluun, jolloin kasvatuskumppanuutta ohjaa kuulemisen, kunnioituksen,
luottamuksen ja dialogin periaatteet.
5.3.1 Kuuleminen

Vuoropuhelussa kuuntelu ja toisen kuunteleminen ovat keskeisessä asemassa.
Kuuleminen ei ole ensisijassa taito vaan suhde toiseen ihmiseen, kuten Kaskela ja
Kekkonen kirjoittavat. Kuuleminen sisältää aina läsnäolon vaatimuksen ja se näyttäytyy
toiselle aitona kiinnostuksena, empaattisuutena ja rehellisyytenä. Mikäli kuuntelija ei
kykene luomaan turvallista ja myönteistä ilmapiiriä, kuunteleminen ei onnistu.
Kuunteleminen voi joskus olla tietoisen riskin ottamista ja vaatiikin erilaisten tunteiden
sietämistä, jolloin kuuntelijalla pitää olla halua ja uskallusta ottaa vastaan se, mitä
toinen viestittää. (Kaskela & Kekkonen 2006, 32.)
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Kuulevassa suhteessa voidaan pienillä asioilla viestittää toiselle valmiutta kuulla, vaikka
asia olisikin epämiellyttävä tai siitä oltaisiin erimieltä. Kasvatuskumppanuuden
keskeinen periaate onkin kuulluksi tuleminen, sillä se on aina tärkeä ja eheyttävä
kokemus. (Kaskela & Kekkonen 2006, 32.) Kuulluksi tuleminen voi olla hyvinkin
arkista,

mutta

se

lisää

vanhempien

luottamusta

päivähoidon

ammattilaisiin.

Vanhemmilla tulee olla kuulluksi tulemisen kokemuksia ennen kuin he rohkaistuvat
syvempään kasvatuskumppanuuteen. (Karila 2006, 99.)
Maahanmuuttajataustaisen vanhemman ja perheen kohdalla kasvatuskumppanuuden
keskeinen periaate voi jäädä toteutumatta, sillä kuulemista ja kuulluksi tulemista voi
estää kielimuuri. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee mahdollistaa myös eri
kielitaustan omaaville vanhemmille kuulluksi tulemisen kokemus, jotta vanhemmat
voivat tuoda esiin omat ajatuksensa ja kasvatuksensa lähtökohdat ja näin luoda
luottamuksellisen

kumppanuussuhteen

lastansa

kasvattaviin

ammattilaisiin.

Kuunteleminen toimii kunnioittavan suhteen pohjana.
5.3.2 Kunnioitus

Toisen ihmisen arvostaminen ja hyväksyminen kuuluvat kunnioittamisen periaatteeseen.
Arvostava asenne ilmenee ajatuksina ja sitä kautta tekoina, kuten Kaskela ja Kekkonen
toteavat. Avoimuus ja myönteisyys näkyvät myös kasvatuskumppanuudessa ja auttavat
ihmistä

huomaamaan,

kohtaamisessa

että

kunnioittavan

häntä

kunnioitetaan

suhteen

luominen

ja

arvostetaan.

on

haaste,

Erilaisuuden

koska

erilaisen

perhekulttuurin tai erilaisten arvojen kunnioittaminen voi tuntua vaikealta. Ihmisen on
helpompi hyväksyä toimintatavat jotka ovat lähellä hänen omiaan. Kunnioittava suhde
helpottaa myös todellisen vuorovaikutuksen syntymistä, jolloin kaikilla osapuolilla on
mahdollisuus tuoda asioita esiin peittelemättä ja teeskentelemättä. (Kaskela &
Kekkonen 2006, 35–36.)
Kunnioittavan suhteen pohjana toimii myös myönteinen ajattelutapa. Vanhemmalle on
tärkeää kuulla kasvattajan havaintoja lapsesta päivähoidon arjessa. Tietämättömyys
asioita kohtaan joita ei vielä tarpeeksi ymmärretä, kunnioittaa vanhempia. Todellisuus
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on helpompi kohdata, jos voi säilyttää vanhemmuuden kasvot ja kunnioituksen.
(Kaskela & Kekkonen 2006, 35–36.)
Toimiva kumppanuussuhde edellyttää toimivaa kumppanuuskulttuuria, joka rakentuu
molemminpuoliseen kunnioitukseen ja vastavuoroiseen kuulluksi tulemiseen. Toimiva
kumppanuuskulttuuri on Karilan mukaan arkista toimintaa, jolloin kumppanuuden
mahdollistavat käytännöt muuttavat keskinäisen kunnioituksen yhteiseksi toiminnaksi
lapsen parhaaksi. Kasvatuskumppanuuden toteutumisen yhtenä ehtona onkin toisen
kumppanuusosapuolen kunnioittaminen. (Karila 2006, 95, 104.) Tämä merkitsee
maahanmuuttajataustaisten perheiden kohdalla erilaisten käsitysten, kulttuurien ja
elintapojen kunnioittamista.

5.3.3 Luottamus

Nykypäivänä lasten vanhemmat edustavat monenlaisia kulttuurisia lähtökohtia. Näistä
lähtökohdista katsottuna myös luottamuksen rakentuminen on moninaista. Luottamus
perustuu kuulemisen ja kunnioittamisen periaatteille. (Karila 2006, 98.) Luottamuksen
syntyyn

tarvitaan

aikaa,

yhteisiä

kohtaamisia

ja

vuoropuhelua.

Lapsen

ja

varhaiskasvatuksen ammattilaisen välinen suhde vaikuttaa monen vanhemman mielestä
luottamuksen syntyyn. Kasvattajan herkkyys lapsen tarpeisiin herättää vanhemmissa
luottamusta ja turvallisuuden tunnetta lapsen hyvästä hoidosta. Myös vanhempien
mahdollisuudet vaikuttaa lapsensa hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen liittyviin
asioihin, rakentavat luottamusta vanhempien ja kasvattajien välillä. (Kaskela &
Kekkonen 2006, 36.)
Luottamus perustuu päivittäisille vuoropuheluille lapseen liittyvistä asioista ja
mahdollistaa yhteisen ymmärryksen syntymisen. Kasvatuskumppanuuden yhtenä
tavoitteena on luoda luottamuksellinen ilmapiiri työntekijöiden ja vanhempien
vuoropuhelulle. (Kaskela & Kekkonen 2006, 36.) Maahanmuuttajataustaisten perheiden
kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota hoitosuhteen aloitusvaiheeseen ja sitä kautta
luottamussuhteen saavuttamiseen. Vastavuoroisen luottamuksen syntyminen vie aikaa
ja se vaatii riittävän määrän yhteisiä kohtaamisia. Hyvä vuorovaikutusosaaminen
herättää vanhemmassa luottamusta (Karila 2006, 98–99).
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5.3.4 Dialogi

Dialogin lähtökohtana on kuuleminen, sillä vain kuuleva suhde voi toimia aidon
vuorovaikutuksen pohjana. Aidossa vuoropuhelussa kaikilla osapuolilla on tilaa tulla
näkyväksi omine ajatuksineen, kuten Kaskela ja Kekkonen kirjoittavat. Dialogi toteutuu
aidossa,

tasa-

arvoisessa

vuorovaikutuksessa,

jossa

toisen

tietämys

ei

ole

merkityksellisempää tai arvokkaampaa kuin toisen. Dialogissa jokaisella on
mahdollisuus tuoda esiin omat ajatuksensa vaikka olisikin asioista erimieltä.
Dialogissa tarvitaan näkyväksi tulemista ja itsensä näkyväksi tekemistä puheen avulla.
Puhe lähtee itsestä ja toisen ajatuksille annetaan tilaa. Dialogissa ei ole olemassa
oikeassa olemisen näkökulmaa vaan yhdessä etsitään, tutkitaan ja tarkastellaan asioita
sekä ajatellaan yhdessä. Dialogi onkin taitoa ajatella, puhua ja toimia yhdessä. (Kaskela
& Kekkonen 2006, 38–39.)
Dialogia

jäsentävän

vuorovaikutussuhteen

kulttuurisen

taustan

lujittaminen

ja

tiedostaminen

on

kehittäminen

tärkeää.

Aidon

haastaa

niin

maahanmuuttajataustaiset vanhemmat kuin kasvatuksen ammattilaisetkin panostamaan
vuorovaikutussuhteen syventämiseen. Antoisa dialogi vanhempien kanssa vahvistuu,
mikäli varhaiskasvatuksessa työskentelevällä ammattilaisella on kokemus vahvasta
ammatillisuudesta

(Kekkonen

2004,

15).

Kasvatusalanammattilainen

tarvitsee

valmiuksia kohdata maahanmuuttajataustainen perhe avoimesti sekä kykyä asettua
neuvottelu- ja kumppanuussuhteeseen erilaisten perheiden kanssa.
Salo-Leen mukaan jokaisen kulttuurin viestintä ilmentää kyseisen kulttuurin tunnetta ja
kulttuurieetosta. Kulttuurieetos heijastuu sekä kielellisessä että ei- kielellisessä
viestinnässä. Viestintätyyleissä näkyy myös kulttuuriset erot, jotka on hyvä huomioida
maahanmuuttajataustaisen vanhemman kanssa keskusteltaessa. (Salo- Lee 1996, 36–41.)
Kulttuurien välisen dialogin onnistumiseen vaikuttaa monet erilaiset tekijät. Dialogin
periaatteiden mukaan maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla tulee olla mahdollisuus
tehdä itsensä näkyväksi puheen avulla. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee
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mahdollistaa ymmärretyksi tuleminen, jotta kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet
toteutuvat.

5.4 Kulttuurien erot ja yhtäläisyydet
Vertailu

on

ihmiselle

luontaista

ajattelutoimintaa.

Näemme

ihmisissä

sekä

yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Yhtäläisyydet luovat turvallisuuden tunnetta, erot
voivat olla eksoottisia ja kiinnostavia, mutta ne voivat olla myös pelottavia tai
hankaloittaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. (Salo-Lee 1996, 12.)
Myös kulttuureissa on samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Meillä kaikilla on
tulkintakehyksemme, joka muuttuu yksilöllisten kokemusten kautta. Toisaalta meillä on
myös yhteinen tapa ymmärtää asioita muiden ihmisten kanssa. (Forsander 1994, 9.)
Kulttuuri voidaan jakaa karkeasti yksilölliseen ja yhteisölliseen. Kaikissa kulttuureissa
on olemassa molempia piireteitä. Jako vaikuttaa ihmisen identiteetin kehittymiseen. Se,
kuuluuko ihminen yhteisölliseen vai yksilölliseen kulttuuriin vaikuttaa suuresti hänen
elämäänsä (Kanervo & Saarinen 2004, 10).
Maailman kansoista vähemmistönä ovat yksilökeskeiset kansat, joissa yksilön etu
menee yhteisön edun edelle. Yksilökeskeinen eli individuaalinen kulttuuri on kulttuuria,
jossa ihminen on yksilö, jolla on omat mielipiteet ja tarpeet. Ihminen toimii sen mukaan
mikä hänelle itselleen on edullista tai nautinnollista. Jokainen voi päättää itse asioistaan
ja hänen oletetaan kantavan myös vastuunsa päätöksistään. Individuaalisessa yhteisössä
yksilöiden väliset suhteet ja lähiyhteisö voivat vaihdella tilanteiden mukaan. (ks.
Malmberg 1996, 92; Räty 2002, 58.)
Individuaalisessa kulttuurissa yksilöä rohkaistaan oma-aloitteisuuteen, pärjäämiseen ja
omien mielipiteiden muodostamiseen ja ilmaisemiseen. Lapset opetetaan seisomaan
omilla

jaloillaan

jo

pienestä

pitäen.

Malmbergin

mukaan

individuaalisessa

yhteiskunnassa jokaisen odotetaan huolehtivan itsestään ja lähimmästä perhepiiristään.
Yksilö on myös riippumaton organisaatioista ja instituutioista. Sitoutuminen
organisaatioon

tukee

molemminpuolista

etua.

Individuaalisessa

kulttuurissa
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tavoiteltavimpia arvoja ovat muun muassa itsenäisyys, erilaisuus ja henkilökohtainen
taloudellinen turvallisuus. (Malmberg 1996, 92.)
Suurin osa ihmisistä elää kuitenkin kollektiivisessa eli yhteisöllisessä kulttuurissa, jossa
tärkeintä on ryhmään kuuluminen. Ihminen ottaa kaikessa toiminnassa huomioon muut
ryhmän jäsenet ja ryhmän etu on tärkeämpi kuin henkilökohtaiset edut ja tarpeet.
Kollektiivisessa yhteiskunnassa perheellä ja lähiyhteisöllä on suuri valta ihmisen
päätöksissä. Kollektiivisissa kulttuureissa elävät ihmiset ovat usein sisäistäneet yhteisön
säännöt täydellisesti, eivätkä tällöin tee eroa henkilökohtaisen tai yhteisönsä identiteetin
välille. (ks. Kanervo & Saarinen 2004, 10; Räty 2002, 58.)
Yhteisön jäsenyys on merkityksellistä, sillä se tarjoaa yksilölle turvallisuutta ja
mahdollisuuden samaistua yhteisöön. Yhteisöön kuuluminen on kaksisuuntaista, kuten
Hyyppä toteaa. Kaksisuuntainen vaikuttaminen on yksi yhteisöjen perusteista. Yhteisön
yhtenäisyys perustuu yksilön ja ryhmän vuorovaikutukseen. Toimiessaan yhteisöissä
yksilöt integroituvat yhteisöihin ja saavat näin tyydytystä inhimillisille tarpeilleen.
Yhteisö vahvistaa suotavaa käyttäytymistä ja se johtaa helposti yhteisiin arvoihin.
Yhteisökulttuurissa yksilö hyväksyy suvun puuttumisen jopa henkilökohtaiseen
elämäänsä. Mielipiteistä on ennalta sovittu ja eriäviä mielipiteitä ei esitetä julkisesti.
Yksilö on riippuvainen ryhmästään. Jokainen yksilö pyrkii kuulumaan johonkin, sillä
yksinään yksilö on ”näkymätön”.(ks. Hyyppä 2002, 26; Malmberg 1996, 90.)
Yhteiskunnan rakenne ja taloudellinen tilanne vaikuttavat kulttuurin yhteisöllisyyteen.
Kulttuurieroja aiheuttaa eniten yksilön suhde lähiyhteisöön, perheeseen ja sukuun.
Lähiyhteisö toimii yhteisöllisissä kulttuureissa yksilön sosiaaliturvana. Yhteisö myös
velvoittaa jäseniään toimimaan yhteisön hyväksi ja noudattamaan yhteisön asettamia
sääntöjä. Yhteisöllisessä kulttuurissa vältetään ristiriitoja ja pyritään säilyttämään
harmonia. Tästä näkökulmasta katsottuna kulttuurin tekee yhteiseksi tietylle
ihmisryhmälle se, miten ihmiset kykenevät ymmärtämään toisiaan. (ks. Kanervo &
Saarinen 2004, 12; Räty 2002, 57; Forsander 1994, 8.)
Yksilöllisyyden

ja

yhteisöllisyyden

tuomat

erot

tulee

huomioida

erityisesti

kasvatuskumppanuudessa. Suomalainen kulttuuri on pääsääntöisesti yksilökulttuuria,
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joka painottaa ihmisten yksilöllisiä oikeuksia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia vaikuttaa
omaan elämäänsä.
Venäläinen kulttuuri on esimerkki kollektiivisesta kulttuurista, johon kuuluu
vieraanvaraisuus, luottamus huomiseen ja optimismi. Mustajoki väittää, että julkinen
Venäjä näyttää pelottavalta, mutta yksityinen Venäjä on pehmeä, ihmisläheinen ja
lämmin yhteisö, missä ystäväverkosto luo sosiaalista ja henkistä turvallisuutta.
Lähiyhteisö on venäläisille kaikki kaikessa. Perheyhteisössä jokainen siihen kuuluva
tietää toistensa asiat ja yhdessä iloitaan, surraan ja etsitään ongelmiin ratkaisuja.
Venäläinen

tapakulttuuri

Neuvostojärjestelmän

on

tällä

luhistuminen

hetkellä
ja

läntisen

tietynlaisessa

murrosvaiheessa.

elämänmenon

ihailu

ovat

kyseenalaistaneet monia entisiä toimintatapoja. (Mustajoki 1996, 152–153.)
Kollektiivista kulttuuria kuvaa myös islamilainen kulttuuri, jossa on kyse erittäin
laajasta, kulttuurisesti ja historiallisesti monitasoisesta alueesta. Täten myös
jokapäiväiset tavat vaihtelevat suuresti. Suomessa on muslimeja eurooppalaisesta
näkökulmasta katsottuna hyvin vähän. Suurimman muslimiryhmän Suomessa
muodostavat somalialaiset.
Muslimit korostavat usein islamilaista yhteisöä (ummaa), jolla tarkoitetaan kaikkien
maailman muslimien muodostamaa yhteisöä. Käytännössä umma on jakautunut
kansallisvaltioihin ja etnisiin ryhmittymiin. Yhdistyvänä tekijänä islamilaisessa
yhteisössä on uskonnon lisäksi osittain myös arabian kieli, joka on islamin pyhäkieli.
Tämä on korostanut myös arabikulttuurin merkitystä islamilaisen kulttuurin ytimenä.
(Hallenberg 1996, 155–156).
Islamilaisessa kulttuurissa tiettyyn ryhmään kuuluminen on tärkeämpää kuin yksilölliset
saavutukset. Yksilö on aina osa kokonaisuutta, jonka kautta hän toimii ja joka osallistuu
päätöksen tekoon. Islamilaisessa kulttuurissa jokainen yksilö on kollektiivisesti
vastuussa omasta ryhmästään, sen maineesta ja kunniasta. Yksinoloa ei suosita.
Yhteisöllisyys ilmenee ryhmässä toimimisessa, toisen huomioon ottamisena sekä
vieraanvaraisuutena. Perheyhteisössä mies on ainakin teoriassa perheen virallinen
edustaja ulospäin. Naisella on paljon valtaa kodin sisällä ja maasta riippuen myös kodin
ulkopuolella. (Hallenberg 1996, 157.)
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Muun muassa näiden edellä mainittujen kulttuurierojen vuoksi on tärkeää, että
vanhempien kanssa keskustellaan varhaiskasvatuksen tavoitteista ja periaatteista sekä
heidän omasta kulttuurisesta perinteestään. Vanhempien, perheen ja kenties koko
yhteisön kanssa solmittavalla kumppanuussuhteella on suuri merkitys lapsen kasvulle,
kehitykselle ja opetukselle. Yhteishengen tunne on yksi tärkeimpiä yhteisöjen
ominaisuuksia, siksi kasvatuskumppanuudessa maahanmuuttajataustaisten perheiden
kanssa on hyvä huomioida lapsen vanhemmat ja koko suku, sillä suku saattaa
muodostaa sosiaalisen verkoston, joka voi ohjailla lapsen kasvua ja kehitystä.

5.5 Kulttuurien välinen vuorovaikutus
Kulttuuri ilmenee ihmisten elämässä monin tavoin. Jäävuorimetafora kuvaa hyvin
kulttuurista näkemystä. Kulttuurista, kuten jäävuorestakin, on näkyvissä vain osa: kieli,
tavat tai vaatetus. Suurin osa kulttuurista on kuitenkin pinnan alla piilossa esimerkiksi:
viestintätyylit, arvot, normit ja uskomukset. Tämä ”jäävuori” saattaa aiheuttaa ongelmia
kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. (Salo-Lee 1996, 7.)
Ihmisten välinen vuorovaikutus perustuu sanalliseen (verbaalinen) ja sanattomaan (nonverbaalinen) viestintään. Tilanteissa missä ei voida käyttää kieltä, tunteiden merkitys
kasvaa. Verbaalinen viestintä edellyttää yhteisen kielen ja kulttuurin, jotta viestit
voidaan tulkita samalla tavalla. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten tulee olla tietoisia
omista vuorovaikutustavoistaan, sillä jos verbaalinen viesti on ristiriidassa ilmeiden ja
eleiden kanssa, ihmiset pitävät non- verbaalista kieltä uskottavampana. (Salo-Lee 1996,
30.)
Kanervon ja Saarisen mukaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaa se, miten
hyvin ihmiset ymmärtävät toistensa viestejä. Ihmisten havainnot ja tulkinnat viesteistä
on suurelta osin opittua ja kulttuurisidonnaista. Vuorovaikutus on muodollista ja siihen
liittyy sääntöjä, joita ei voida soveltaa kaikkiin ihmissuhteisiin, vaan ne vaihtelevat iän,
sukupuolen ja aseman mukaan. Erot vuorovaikutussuhteissa voivat johtua myös tietylle
kulttuurille

tai

yksilölle

ominaisesta

käyttäytymisestä.

Kiesiläisen

mukaan

vuorovaikutuksen vaikeus saattaa kulminoitua vastassa olevaan henkilöön, jonka
tavoitteet ja intressit eivät välttämättä ole samat kuin omat. Kulttuurien kohdatessa
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tarvitaan halua ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, jotta vuorovaikutus onnistuisi
kulttuurieroista huolimatta. (Kanervo & Saarinen 2004, 15; Kiesiläinen 1998, 31.)
Kulttuurien väliseen viestintään liittyy aina epävarmuutta. Epävarmuus johtuu
vaikeudesta selittää ja ennakoida uudessa tilanteessa omaa ja toisten käyttäytymistä.
Epävarmuuteen liittyy myös ahdistusta. Ahdistusta lisää huoli tulevista tapahtumista ja
millaisia kielteisiä seuraamuksia käyttäytymisemme voi aiheuttaa. Epävarmuuden
vähentäminen on hyvän kulttuurien välisen viestinnän perusedellytyksiä. Toimivassa
kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa väärinkäsitysten määrä on mahdollisimman
alhainen.

Näin

tapahtuu,

jos

omaa

ja

toisen

osapuolen

käyttäytymistä

vuorovaikutustilanteissa osataan ennustaa. (Salo-Lee 1996, 16.)
Päivähoito ja koulut ovat hallinneet sosiaalisia vuorovaikutusmuotoja. Nämä
vuorovaikutukselliset

muodot

saattavat

erota

hyvinkin

paljon

niistä,

jotka

maahanmuuttajataustaiset lapset ovat oppineet kotoa. Karilan mukaan vanhemmilla on
omat käsityksensä vuorovaikutussuhteesta kasvatuksen ammattilaisten kanssa. Nämä
käsitykset heijastuvat esimerkiksi siihen, millaisia odotuksia vanhemmilla on ja
millaiseksi he ymmärtävät oman osuutensa kasvatuskumppanuudessa. (Karila 2006, 96.)
Vuorovaikutuksen onnistumiseksi meidän tulee olla selvillä normeista, rooleista ja
arvoista, jotka vaikuttavat toisen kulttuurin edustajaan, jotta voimme välttyä
väärinymmärryksiltä. Yhteistyö ja luottamus voivat olla vaikeasti saavutettavissa, sillä
vuorovaikutustyylit liittyvät kiinteästi kulttuurisiin arvoihin, kuten yksilöllisyyteen,
yhteisöllisyyteen tai valtaan. (Triandis 1994, 181, Brewis 2005, 137–138.)
Kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavat myös stereotypiat ja ennakkoluulot.
Kielteiset odotukset ja ennakkokäsitykset voivat aiheuttaa epävarmuutta ja jännitystä
vuorovaikutustilanteissa. Myönteisyys sekä myönteiset stereotypiat ja odotukset
puolestaan auttavat vähentämään epävarmuutta. Ennakkoluulot eivät helposti muutu,
kuten Salo- Lee toteaa. Ihmiset pyrkivät säilyttämään ennakkokäsityksensä silloinkin,
kun kohtaavat ennakkokäsityksistä poikkeavia yksilöitä. (Salo-Lee 1996, 18–19.)
Hirstiö-Snellman ja Mäkelä puolestaan toteavat kulttuurin toimivan suojavälineenä kun
esimerkiksi keskustellaan lasten kasvatuksesta; ”mikä sopii perheille, sopii myös
lapselle”. (Hirstiö-Snellman & Mäkelä 1998, 27, 29, 35.)
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Tulkinnat kasvatuskumppanuudesta
kumppanuussuhteeseen
maahanmuuttajataustaisiin

vanhemmat

vaihtelevat ja eroja on
ovat

vanhempiin,

valmiit
sillä

siinä, millaiseen

sitoutumaan.

myös

Sama

pätee

maahanmuuttajataustaiset

vanhemmat haluavat olla mukana lapsensa arjessa ja luoda kumppanuussuhteen
varhaiskasvatuksen henkilökuntaan. Olneck puolestaan väittää, että työskenneltäessä
maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa voidaan joutua kiinnittämään huomiota
myös koko suvun vaikutukseen, sillä sukujen välisissä suhteissa kasvatus ja koulutus
voivat edustaa suuria muutoksia maahanmuuttajien yhteisöissä (Olneck 2001, 325).
Varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuvat yleensä vain osittain. Tähän vaikuttaa muun
muassa työntekijöiden epävarmuus maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa
työskenneltäessä ja maahanmuuttajataustaisten vanhempien vaikeus keskustella asioista
avoimesti. Ennakkokäsitysten muuttumiseen tarvitaan läheistä kanssakäymistä ja
suotuisia olosuhteita, sillä myönteiset ja avoimet vuorovaikutustapahtumat vähentävät
kulttuurien välisiä jännitteitä. Hyvän kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edellytys on
myönteisyys, tieto, taito ja motivaatio tehdä työtä toisen kulttuurin edustajan kanssa. (ks.
Hirstiö-Snellman & Mäkelä 1998, 27, 29, 35; Salo-Lee 1996, 18 – 19.)
Brewis väittää, että maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa työskenteleviin
kohdistuu koviakin paineita ja odotuksia monikulttuuristen asiakkaiden palvelemisessa.
Toimivassa

kulttuurien

molemminpuolisen

välisessä

kulttuuritaustan

vuorovaikutuksessa
vaikutusten

lähtökohtana

tiedostaminen,

joka

tulee

olla

on

niin

automaattinen toimintamalli, että sen tiedostaminen voi olla vaikeaa. Kulttuurien
välisessä vuorovaikutuksessa kohtaavatkin erilaiset tavat hahmottaa ja tulkita
ympäröivää todellisuutta sekä sen vaikutukset omaan persoonaan. Brewisin mukaan
vuorovaikutustilanteissa esiintyvät mahdolliset “kulttuurikolarit” tulee selvittää, jotta
voidaan kehittää toimivia kulttuurien välisiä vuorovaikutussuhteita. (Brewis 2005, 137–
138.)

5.6 Kulttuurien välinen kasvatuskumppanuus
Kasvatuskumppanuuden suunnittelu edellyttää lapsen yksilöllisyyden hyväksymistä
kasvatuksen perustana. Jokaisella lapsella on oma kokemus- ja kulttuuritausta, joka
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välittyy

perheen

kautta.

Vilpitön

halu

vuorovaikutukseen

johtaa

yleensä

kasvatuskumppanuuden onnistumiseen. Tärkein askel hyvään kasvatuskumppanuuteen
lähtee itsestä, omien kulttuuristen asenteiden ja ennakkoluulojen tiedostamisesta.
(Hujala ym. 2001, 131; Kanervo & Saarinen 2004, 15.)
Voidaksemme vahvistaa kasvatuskumppanuutta eri kulttuurisen taustan omaavien
ihmisten välillä, tarvitsemme yhteistä kasvatusnäkemystä, samanlaista näkemystä
lapsesta oppijana sekä yhteistä arvoperustaa. Hujalan mukaan tällaiseen ajattelumalliin
pääseminen vaatii pitkäkestoista muutosprosessia ja yhteistä kasvatusfilosofiaa (Hujala
toim. 2001, 115). Kulttuurien välisessä kasvatuskumppanuudessa ei pidä unohtaa
vuorovaikutuksen perusmerkitystä, yhteydessä olemista toisiin ihmisiin ja asioiden
yhteiseksi

tekemistä.

Vuorovaikutus

on

yhteistä,

inhimillistä

toimintaa.

Kulttuurienvälisen kumppanuuden taitajalla on mahdollisuus vaikuttaa oman ja toisen
kulttuurin edustajien elämän laadun parantamiseen.
Maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa kasvatuskumppanuuden tavoitteet ovat
valtaväestön kanssa yhteneväiset. Tärkeää on tutustua perheen kulttuuriin ja taustoihin,
jotta voimme rakentaa luottamuksellisen kasvatuskumppanuussuhteen. Pienten lasten
perheissä eletään myös maahanmuuttajataustaisten perheiden kohdalla pienten lasten
arkihuolien kanssa. Vanhemmat kaipaavat tukea ja keskusteluja lastensa kasvatuksesta.
Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat haluavat olla mukana lapsensa elämässä ja
vaikuttaa siihen millaiseen suuntaan lapsi kasvaa, kuten Ikäläinen ym. toteavat. Myös
ennakkoluulot

tuovat

maahanmuuttajien

kanssa.

lisäväriä

kasvatuskumppanuuden

Ennakkoluuloja

voi

olla

niin

toteuttamiseen

työntekijöillä

kuin

asiakkaillakin. Avoin keskustelu kulttuurista ja uskonnosta vähentävät ennakkoluulojen
syntymistä

ja

avaa

mahdollisuuden

luottamukselliselle

ja

avoimelle

kasvatuskumppanuussuhteelle. (Ikäläinen ym. 2002, 80–81.)
Maahanmuuttajataustaiset lapset luovat aivan uusia kulttuurisia toimintatapoja, johon he
yhdistävät suomalaisia piirteitä. Niissä saattaa olla piirteitä joita heidän vanhempiensa
on vaikea hyväksyä. Lapset eivät vain sisäistä kulttuurin muutoksia vaan he ovat
osallisia kulttuurin tuottamiseen ja muutokseen. Tämä voi olla vanhemmille liikaa,
kuten Ikäläinen ym. toteavat. Tällöin vanhemmat voivat kokea suomalaisen kulttuurin
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olevan täynnä asioita, joilta lasta tulee suojella ja kasvatuskumppanuussuhde voi
vaikeutua. (Ikäläinen ym. 2002, 100–101.)
Onnistuakseen kasvatuskumppanuus tarvitsee luottamukselliset ja avoimet välit
päivähoidon henkilökunnan ja vanhempien välillä, kuten Tampereen kaupungin
kasvatuskumppanuus päivähoidossa projektissa todetaan (Siltanen 2004, 4-5). Erityisen
merkityksellistä maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa on yhteisen kielen
löytäminen.

49

6 TUTKIMUSONGELMAT

1. Millaiseksi maahanmuuttajataustaiset vanhemmat kokevat yhteistyön
varhaiskasvatuksessa?

2. Mitä kasvatuskumppanuus on maahanmuuttajataustaisten vanhempien mielestä?
2.1 Miten yhteistyö eroaa maahanmuuttajataustaisten vanhempien mielestä
kasvatuskumppanuudesta?
2.2 Millaista vuorovaikutus on maahanmuuttajataustaisten vanhempien
mielestä vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välillä?

3. Minkälaisiin asioihin maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ovat valmiit
sitoutumaan yhdessä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa?
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7 TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimusta tukee MONIKU- hanke, jonka toiminnan tavoitteena on pääkaupunkiseudun
kuntien olemassa olevien ja uusien monikulttuurisen varhaiskasvatuksen työkäytäntöjen
ja – menetelmien kokoaminen sekä arviointi. Hanke painottaa lapsen ja perheen
voimavarojen vahvistamista sekä asiakaslähtöisyyden lisäämistä. MONIKU- hankkeen
tavoitteena

on

myös

lisätä

maahanmuuttajataustaisten

vanhempien

osallistumismahdollisuuksia sekä vastata vanhempien tarpeisiin varhaiskasvatuksessa.
MONIKU- hanke yhdistää Espoon, Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan seudulliseen
yhteistyöhön,

jonka

päätavoitteena

on

pääkaupunkiseudun

monikulttuurisen

varhaiskasvatuksen yhtenäisen toimintamallin luominen. (www.socca.fi/moniku.)

7.1 Tutkimustyyppi
Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus joka voidaan määritellä
tutkimukseksi,

jossa

ilmiötä

tutkitaan

todellisessa

elämäntilanteessa.

Ilmiön

yleistettävyys perustuu sille, kuinka hyvin tapaustutkimus on kuvattu tai kuinka
onnistuneesti se on käsitteellistetty. Yleistykset on tehty nimenomaan tulkinnoista, ei
suoraan aineistosta. Kaikki laadulliset tutkimukset ovat jollakin tapaa tapaustutkimuksia,
koska niiden pohjalta ei ole tarkoitus tehdä samalla tavalla empiirisiä, yleistettäviä
päätelmiä kuin tilastollisessa tutkimuksessa. (Eskola & Suoranta 1998, 65–66.)
Tapaustutkimus on käsitteenä väljä. Yhteistä erilaisille tulkinnoille on kuitenkin se, että
tapaustutkimus tuottaa yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta. Tämän
tutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että kaikessa yksityisyydessäänkin tapauksen
monipuolinen erittely sisältää ainekset yleistyksiin. (Eskola & Suoranta 1998, 65–66.)
Tapaustutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että yksittäisestä tapauksesta tuotetaan
yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa. Tyypillisesti tapaustutkimuksessa tavoitellaan
ilmiöiden kuvaamista. Tapaustutkimusta ei kuitenkaan tule ajatella tutkimusmetodina
vaan tutkimuksellisena näkökulmana, sillä tapaustutkimuksen voi toteuttaa erilaisin
menetelmin ja aineistoja yhdistellen. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159.) Tälle
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tutkimukselle on olennaista se, että käsiteltävä aineisto muodostaa kokonaisuuden, siis
tapauksen.
Tutkittava tapaus voi olla tapahtumasarja, organisaatio, yksilö, perhe tai yhteisö, kuten
tässä tutkimuksessa. Tapaustutkimuksessa tutkitaan siis yhtä tai useampaa tapausta.
Käsitetäänpä tapaus kuinka tahansa, se on kuitenkin rajattava muusta maailmasta ja
valintakriteerit tulee esitellä. Tarkka määrittely on tärkeää tulosten yleistettävyyden,
sovellettavuuden ja raportoinnin vuoksi. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 162.)
Tapaustutkimuksen yhtenä vahvuutena on sen kokonaisvaltaisuus. Tässä tutkimuksessa
tutkijalla on omakohtaista kokemusta tutkittavasta asiasta, jolloin tapaustutkimus saa
tukea tutkijan kokemuksista. Ymmärtääksemme tiettyä tapausta, on huomioitava
kontekstuaaliset seikat, kuten: aika, paikka, historia, kulttuuri ja henkilökohtaisuus.
Tapaustutkimusta tehdessä on siis ymmärrettävä sekä ilmiön ainutlaatuisuutta että sen
yleisiä piirteitä.
Tapaustutkimusta

on

kritisoitu

edustavuuden

puutteesta

ja

puutteellisesta

kurinalaisuudesta aineistoa kerättäessä ja analysoitaessa. Tieteelliseen kritiikkiin
vaikuttaa se, millaista tietoa asianomaisella tieteenalalla tarvitaan. Saarela- Kinnusen ja
Eskolan

mukaan

tutkimuksen

tekeminen

on

kuitenkin

valintojen

tekemistä.

Tapaustutkimuksessa on tärkeää tehdä näkyväksi tutkimusprosessi, jolla selvitetään,
miten johtopäätöksiin päädyttiin ja samalla voidaan arvioida tutkimuksen luotettavuutta.
(Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 160.)
7.1.1 Tapausten määrä

Tapaustutkimuksessa tutkittavia tapauksia on vähän. Aineisto ei ole edustava otos tietyn
ryhmän jäsenistä, vaan haastatteluun valittiin pieni osa maahanmuuttajataustaisia
vanhempia. Tapaustutkimuksessa tarkoituksena ei ole saada paljosta vähän vaan vähästä
paljon, sillä tapaustutkimuksen tarkoitus ei ole selvittää sitä kuinka yleistä jokin on,
vaan sitä kuinka jokin ylipäätään on mahdollista. Tapaustutkimus etsiikin vastausta
kysymyksiin kuinka ja miksi. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159–160.)
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Tutkimus on mahdollista toteuttaa myös kahden tai useamman tapauksen vertailuna.
Tällöin vertaillaan kahta tai useampaa ryhmää tai jotakin tiettyä toimintamallia niissä.
Tapaustutkimuksellisella otteella on mahdollista tehdä myös kansainvälistä vertailua
silloin, kun hyvinvointivaltiomallien tai järjestelmien vertailun sijasta halutaan tutkia
kulttuurisia jäsennyksiä tai tietyn ryhmän toimintakäytäntöjä. Vertailut tulee kuitenkin
tehdä yleistysten, ei tapausten välillä. Vaikka tämän tutkimuksen tavoitteena on yhden,
erityisen

ilmiön

kuvaaminen,

taustalla

on

toive

ymmärtää

inhimillistä

tai

ihmisyhteisöihin liittyvää toimintaa yleisemmin. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001,
163.)
7.1.2 Suhde teoriaan ja yleistettävyys

Tapaustutkimukselle ominaisia piirteitä ovat teorian vahva osuus, tutkijan osallisuus
ulkopuolisuuden

sijaan,

monimetodisuus

sekä

väestöön

liittyvät

sidokset.

Tapaustutkimuksessa teoria ja empiria ovat vuoropuhelussa keskenään. Tapaustutkimus
ei olekaan vain menetelmä vaan se on myös eräänlainen lähestymistapa ja näkökulma
todellisuuden tutkimiseen. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 168.)
Parhaimmillaan tämä tutkimus voi tuottaa uusia käsitteellistämisen tapoja, jotka auttavat
kasvatuskumppanuuden syvällisemmässä ymmärtämisessä. Nämä käsitteellistykset
toimivat analyyttisina ajattelun välineinä myös muissa vastaavanlaisissa yhteyksissä ja
näin niillä voi olla siirrettävyysarvoa, vaikka ne eivät olisikaan suoraan yleistettävissä
kontekstista toiseen siirryttäessä. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 163–165.)
Tulosten yleistettävyyden kriteeriksi nousee järkevä aineiston kokoaminen. Tässä
tutkimuksessa

haastateltavat

omaavat

esimerkiksi

suhteellisen

samanlaisen

kokemusmaailman, ovat kiinnostuneita tutkimuksesta ja omaavat tutkimusongelmasta
tekijän tietoa. (Sulkunen 1990, 272–273.)
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7.2 Tutkimuksen kohdejoukko
Tutkimuksen

perusjoukko

koostui

Helsingin

päivähoidon

asiakkaina

olevista

maahanmuuttajataustaisista vanhemmista. Tutkimuksessa käytettiin jo valmiina olevia,
työn kautta tulleita, suhteita hyödyksi tutkimuksen kohdejoukon keräämiseksi.
Tutkimuksen kooksi muotoutui kolme vertaisryhmää; kaksi somalialaistaustaisista
vanhemmista koostuvaa ryhmää sekä yksi venäläistaustaisten vanhempien ryhmä.
Tutkimukseen osallistui yhteensä yksitoista maahanmuuttajataustaista vanhempaa.
Jokaisella haastatteluun osallistuneella vanhemmalla oli vähintään yksi lapsi
päivähoidossa. Vanhemmat olivat myös kiinnostuneita ottamaan osaa tutkimukseen ja
tuomaan esiin omia näkemyksiään päivähoidosta sekä kasvatuskumppanuudesta.
”Tutkimus oli ajankohtainen ja erittäin tärkeä juttu.” (s)

Tutkimuksen kohdejoukon valintaan vaikutti tutkijan omakohtaiset kokemukset
somalialaisista ja venäläisistä perheistä päivähoidon asiakkaina, tehdyt tutkimukset,
jotka koskevat maahanmuuttoa ja maahanmuuttajuutta sekä somalialaisen ja venäläisen
kulttuurin maantieteellinen etäisyys.
Tutkimus

rajattiin

koskemaan

pääkaupunkiseudulla

asuvia

somalialais-

ja

venäläistaustaisia vanhempia. Valintakriteerinä toimivat myös maahanmuuttoa koskevat
tilastot, joiden perusteella edellä mainitut etniset ryhmät kuuluvat neljää suurimpaan
maahanmuuttajaryhmään (kuvio 2).
Varhaiskasvatuksessa pääkaupunkiseudulla suurin kieliryhmä on somalialaiset, joiden
osuus

päivähoidossa

olevista

maahanmuuttajataustaisista

lapsista

on

27

%.

Venäläislasten osuus on toiseksi suurin, heitä pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen
piirissä on 17 % (Askola-Vehviläinen 2006).
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Kuvio 2 Ulkomaalaisten määrä Suomessa 31.12.2006

7.3 Tiedonhankinnan menetelmät
Tutkimusmenetelmäksi valittiin haastattelu, joka Tuomen ja Sarajärven mukaan on
kvalitatiivisen tutkimuksen yksi yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä. Haastattelun
idea on yksinkertaisesti se, että halutessamme selvittää ihmisen tai kohdejoukon
ajatuksia, on erittäin järkevää kysyä asiaa heiltä itseltään. Laadullisessa tutkimuksessa
haastattelu ei ole ” tietokilpailu” vaan haastattelussa on tärkeintä saada mahdollisimman
paljon tietoa halutusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 74–75.) Haastattelun
määritelmä on laventunut viime vuosina suuresti. Perinteisestä haastattelun muodosta
on yhä enemmän siirrytty keskustelun omaisempiin haastattelun tyyppeihin. (Eskola &
Suoranta 1998, 86.)
Ryhmähaastattelu tarkoittaa haastattelua, jossa samalla kertaa paikalla on useita
haastateltavia. Tavoitteena on ryhmäkeskustelu tutkijan haluamasta teemasta tai
aiheesta. (Eskola & Suoranta 1998, 95.) Ryhmähaastattelua voidaan käyttää
yksilöhaastattelun sijaan, jolloin ryhmähaastattelussa tietoa tutkittavasta asiasta voidaan
saada yksilöhaastattelua enemmän, sillä haastateltavat saavat toisiltaan tukea ja voivat
pohtia asiaa yhdessä, kuten Välimäki toteaa. Toisaalta voidaan myös pohtia estääkö
ryhmä haastatteluihin osallistuvia yksilöinä. Ryhmähaastatteluiden onkin todettu
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toimivan parhaiten, jos osallistujat eivät tunne entuudestaan toisiaan. (Välimäki 2005,
17.)
Teoriaosa tukee haastattelun teemoja, sillä teoriaosuus kirjoitettiin teemojen nostamien
käsitteiden pohjalta. Kappale neljä - Päivähoito Suomessa - tukee neljää ensimmäistä
haastattelun teemaa. Loput haastattelun teemoista käsittelevät näkemyksiä yhteistyöstä
ja kasvatuskumppanuudesta, jolloin ne saavat vahvistusta kappaleesta viisi; Yhteistyöstä
kasvatuskumppanuuteen.
7.3.1 Vertaishaastattelu

Tutkimuksen tiedonhankintamenetelmäksi valittiin vertaishaastattelu. Välimäen mukaan
vertaishaastattelu on eräänlainen ryhmähaastattelun muoto, jonka avulla voidaan
kartoittaa lasten päivähoidon asiakkaiden mielipiteitä tutkijan antamien teemojen
pohjalta (Välimäki 1994, 7). Metodin valintaan vaikutti myös Välimäen positiiviset
kokemukset vertaishaastattelun käyttämisestä tutkimusmenetelmänä (ks. Finsocs News
1/2004).

Tiedonhankintamenetelmän

valinnalla

haluttiin

tarjota

maahanmuuttajataustaisille vanhemmille mahdollisuus pohtia varhaiskasvatukseen
liittyviä asioita luontevammin, jolloin vanhemmille annettiin tilaisuus keskustella
haastattelun teemoista vertaisryhmässä.
Vertaishaastattelutilanteeseen osallistuvat nauhoittavat tai kirjaavat itsenäisesti ylös
keskustelun ja lähettävät sen tutkijalle, joka ei ole läsnä haastattelutilanteessa.
Vertaishaastattelun osallistujat täyttävät myös heitä koskevan taustalomakkeen, joka
lähetetään haastattelun mukana tutkijalle. Vertaishaastattelu antaa näin mahdollisuuden
toistettavuuteen sekä mahdollisuuden asenteiden muutosten tarkasteluun kuten
Välimäki toteaa. (Välimäki 2004, 15.) Tässä tutkimuksessa kaksi haastattelua kirjattiin
ja yksi nauhoitettiin osallistujien toiveiden mukaisesti.
Vertaishaastattelua

käyttämällä

vanhempien

ajatuksia

henkilöstön

kanssa.

haluttiin

yhteistyöstä
Vertaisuus

sekä

ilmenee

selvittää

maahanmuuttajataustaisten

kasvatuskumppanuudesta

päivähoidon

etnisenä

päivähoidon

taustana

sekä
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asiakkuutena. Vertaishaastattelun tavoitteena oli myös maahanmuuttajataustaisten
vanhempien osallistuvan roolin vahvistaminen.
Vertaishaastattelussa vastaajat joutuvat itse ottamaan vastuun keskustelun alkamisesta,
päättymisestä ja syvyydestä. Haastateltavat joutuvat itse pohtimaan mahdollisia eteen
tulevia kysymyksiä. Metodi antaa myös mahdollisuuden haastattelunaikaiseen
kommentointiin, arviointiin ja kritiikkiinkin. Vertaishaastattelussa metodikommentointi
ryhmittyy Välimäen mukaan neljään alueeseen; strategiakeskusteluun, tekniseen
keskusteluun, kysymyskeskusteluun ja metodikeskusteluun (Välimäki 1994, 38).
Strategiakeskustelussa vertaisryhmät käyvät läpi täsmentävää keskustelua. Keskustelu
koskee jotakin käsiteltävistä asioista tai itse haastattelutilannetta. Strategiakeskustelulla
tunnustellaan tilannetta ja otetaan lisä-aikaa miettimiseen. Tässä vaiheessa tutkitaan
myös teeman asiasisältöä ja ymmärrettävyyttä. Tekniikkakeskustelussa puolestaan
pohditaan haastattelun teknistä suorittamista, kuten nauhoittamisen onnistumista sekä
sitä,

miltä

nauhoittaminen

tuntuu.

(Välimäki

1994,

40.)

Tutkimuksessa

maahanmuuttajataustaiset vanhemmat kävivät läpi strategiakeskustelua pohtimalla
haastattelutilannetta ja -aikaa sekä käymällä yhdessä läpi haastatteluteemoja.
Tekniikkakeskustelua

vanhemmat

kävivät

haastattelun

nauhoittamisesta

sekä

kirjaamisesta.
Vertaishaastattelun aikana keskustelijat vaihtavat ajatuksia myös kysymysten sisällöistä,
jolloin kysymyksiä kommentoidaan myönteisesti ja kielteisesti. Kritiikkiä saatetaan
esittää kysymyksen muotoilusta, laajuudesta ja sisällöstä. Myös kysymyksen kieli
saattaa herättää kriittisiä ajatuksia. Tutkimuskokonaisuus, johon vertaishaastattelu
kuuluu, on luonteeltaan vuorovaikutuksellista evaluaatiota lasten päivähoidosta.
Vertaishaastattelussa painottuu kvalitatiivinen tutkimusote. Tässäkin mielessä on
perusteltua se, että metodisesti on haettu ratkaisua jossa tutkittavien mielipiteet näkyvät.
Tässä osiossa tulevat myös esille mielipiteiden myönteisyys ja kielteisyys. (Välimäki
1994, 40–43.) Tutkimukseen osallistuneet haastateltavat pohtivat kysymysten
kääntämistä omalle kielelleen ja toivat esille oman asennoitumisensa haastatteluun.
Nauhoitettua haastattelua tehtäessä haastattelija oli fyysisesti läsnä viereisessä
huoneessa, jolloin haastattelun jälkeen pystyttiin käymään läpi kysymyksiä ja niistä
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esiin nousseita ajatuksia. Esille tuli muun muassa teemojen kääntäminen ja
ymmärrettävyys omalla äidinkielellä. Haastatteluun osallistuneiden vanhempien
mielestä Suomessa vietetty aika vaikuttaa käsitteiden ymmärtämiseen. Kasvatukseen
liittyvät käsitteet olivat joillekin osallistujille vaikeasti ymmärrettäviä omalla kielellä,
mutta tuttuja suomeksi.
7.3.2 Mittarin laadinta

Keskeinen tiedonhankintamenetelmä tutkimuksessa on maahanmuuttajataustaisten
vanhempien

vertaishaastattelu.

viitekehyksenä.

Teemojen

Tutkimuksen
laadintaan

teoriatausta
vaikutti

toimii

tutkimuksen

tutkijan

kokemukset

maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa työskentelystä sekä aikaisemmat
tutkimukset, jotka ovat nostaneet esille samoja kysymyksiä joita tässäkin tutkimuksessa
pohditaan. Teemojen valintaan vaikutti myös MONIKU- hankkeen mukana olo ja sitä
kautta nousseet ajatukset maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja varhaiskasvatuksen
ammattilaisten
käännöstyön

välisestä
kannalta,

kasvatuskumppanuudesta.
jolloin

joitakin

Teemoja

sanavalintoja

ja

pohdittiin

käsitteitä

myös

jouduttiin

muokkaamaan.
Keskusteluteemoja tutkimuksessa on kaiken kaikkiaan neljätoista. Teemat suunniteltiin
etenemään läheltä ja konkreettisesta, yleisempään keskusteluun. Teemat käsittelevät
vanhempien

näkemyksiä

päivähoidossa

toteutettavasta

yhteistyöstä

ja

kasvatuskumppanuudesta. Teemojen otsikot ovat yleisellä tasolla ja keskustelun
kohdentuminen ja syvyys jäikin vertaishaastatteluryhmien varaan. (Liitteet 1-3)
Haastattelun
haastateltavien

mukana

oli

taustoista.

taustatietolomake,
Taustat

voivat

jolla

haluttiin

vaikuttaa

saada

vastauksiin,

yleiskuva
jolloin

taustatietolomakkeen tarkoituksena olikin kartoittaa muun muassa vastaajien Suomessa
olo aikaa, perhekokoa, perherakennetta, vanhempien kokemusta suomalaisesta
varhaiskasvatuksesta

sekä

haastatteluun

osallistuneiden

koulutustaustoja.

Taustatietolomake saatiin käännettyä vain venäjäksi, jolloin somalinkieliset vanhemmat
joutuivat täyttämään suomenkielisen lomakkeen. (Liitteet 4-5)
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7.4 Aineiston analyysi
Aineisto on järjestäytynyt sellaiseksi, jotta se vastaa tutkimuksen tutkimusongelmiin.
Vertaishaastattelun teemat jaettiin eri ryhmiin kasvatuskumppanuutta ohjaavien
periaatteiden mukaan. Aineiston analyysissä käytettiin apuna tietokonetta, jolloin
tietokoneohjelman avulla pystyttiin luokittelemaan samaa teemaa tai saman ryhmän
samaa teemaa koskevat vastaukset yhdeksi kokonaisuudeksi menettämättä kuitenkaan
alkuperäistä järjestystä. Vertaishaastattelujen vienti teemoittain voi tuoda mukanaan
ongelmia, sillä kokonaisuus jota haastattelun avulla on haluttu lähestyä voi pirstoutua
käsittelyvaiheessa. Päätelmien teko laajemmista kokonaisuuksista vaati kuitenkin
tiedostojen yhdistämistä tai niputtamista teema-alueittain. (Hirsjärvi & Hurme 2004,
141–142.)
Aineisto esitellään taustatietojen valossa teemojen kautta ja tulokset sidottiin teoriaan.
Analysoinnin ja esittämisen apuna voidaan käyttää Hirsjärven ja Hurmeen mukaan
kolmea päätapaa: tekstiä, numeroita ja kuvia. Tässä tutkimuksessa suurin osan
tuloksista esitetään tekstin muodossa. Numeroita, kuvioita tai taulukoita käytetään
tarvittaessa selkiyttämään esiteltävää asiaa, sillä sama asia voidaan samassakin
tutkimuksessa esittää yhdellä tai useammalla tavalla tai jopa eri tapojen yhdistelminä
(Hirsjärvi & Hurme 2004, 153, 169). Aineiston teksti on suurimmaksi osaksi
tutkimusaiheen kuvausta sekä haastatteluotteita.
Tutkimuksen analyysissä eri lähestymistavat sekoittuvat. Sulkusen mukaan ei voida
ajatella, että olisi mahdollista löytää jokin valmisanalyysimalli jota sovelletaan
mielivaltaisesti johonkin aineistoon (Sulkunen 1990, 266). Tutkimuksessa käytettiin
aineiston tiivistämisessä kasvatuskumppanuutta ohjaavia periaatteita; kunnioitus,
kuuleminen,

luottamus

ja

dialogi.

Periaatteet

yhdistettiin

Vedderin

ym.

monikulttuurisuuskoulutuksen malleihin, jolloin tulokset vastaavat tutkimuksen
lähtökohtaa,

maahanmuuttajataustaisten

perheiden

näkemyksiä

kasvatuskumppanuudesta.
Vedder

ym.

jakavat

monikulttuurisuuskoulutuksen

neljään

malliin.

Monikulttuurisuuskoulutuksen mallit esittelevät idealistisia muotoja, jotka on sidottu
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käytettäviin termeihin yleistettävyyden mahdollistamiseksi. Mallien tarkoitus on auttaa
päivähoitoa tavoittamaan nämä idealistiset päämäärät. Malleissa huomioidaan
yhteiskunnalliset lähtökohdat, ryhmien muodostuminen, hoitajien roolit sekä lasten ja
vanhempien mahdollisuudet osallistua varhaiskasvatukseen. (ks. Vedder ym. 1996.)
7.4.1 Sulauttaminen valtakieleen ja -kulttuuriin

Vedderin ym. ensimmäinen malli kuvaa maahanmuuttajataustaisten lasten sopeutumista
vallitsevaan

kulttuuriin.

Tässä

mallissa

vaatimuksena

on

lapsen

täydellinen

sopeutuminen ja sulautuminen valtaväestöön, jolloin oma kieli ja kulttuuri jätetään takaalalle. Keskeistä mallissa on samojen tavoitteiden soveltaminen kaikille lapsille.
Valtakulttuurin arvot ja normit ohjaavat toimintojen järjestämistä varhaiskasvatuksessa.
Mallin tavoitteena on lasten nopea sulauttaminen valtakulttuuriin.
Vedderin ym. ensimmäisen mallin mukaan lasten kulttuuritausta ei tarvitse erityistä
huomiota,

jolloin

varhaiskasvatusympäristöä

ei

tarvitse

muokata

maahanmuuttajataustaisten lasten kasvua ja kehitystä tukevaksi. Päivähoidossa
materiaalit on valittu rikastuttamaan jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä.
Tässä mallissa vanhempien rooli koetaan tärkeäksi vain niin kauan kuin vanhemmat
hyväksyvät päivähoidon toimintamuodot. Vanhemmilla ei ole mahdollisuuksia
osallistua varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Vanhemmatkaan eivät ole huomanneet
mahdollisuuksiaan vaikuttaa päivähoidon toimintaan, jolloin päivähoito tukisi
paremmin kulttuurisen taustan monimuotoisuutta. (ks. Vedder ym. 1996, 67–69.)
7.4.2 Kotikulttuurin ja vallitsevan kulttuurin huomioiminen

Toisen mallin lähtökohtana on lasten kulttuuritaustan monimuotoisuuden huomioiminen.
Tukemalla lasten kulttuuritaustaa vältetään lasten tunteiden sotkeutuminen ja
epävarmuus. Tämä malli olettaa, että maahanmuuttajataustaiset lapset voivat kokea
negatiivisia tunteita siirtyessään päivähoitoon mikäli kodit eivät valmista lasta
päivähoidon aloitukseen tai päivähoito ei pysty tyydyttämään lasten erityistarpeita.
Lasten kulttuurisen taustan huomioiminen auttaa lasten päivähoitoon siirtymisessä.
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Tämän toisen mallin ensisijainen päämäärä onkin lasten päivähoitoon sopeutumisen
huomioiminen. Pyrkimyksenä on mahdollisimman monikulttuurisen lapsiryhmän
muodostaminen ja päivähoidon ensisijaisena tehtävänä on maahanmuuttajataustaisten
lasten kasvatus ja koulutus.
Malli korostaa myös vanhempien yhteistyöhön sitoutumisen tärkeyttä. Vanhemmat
voivat ensinnäkin kertoa päivähoidon henkilökunnalle kasvatustavoista, joista on hyvä
olla perillä ymmärtääksemme lapsen käyttäytymismalleja. Toiseksi vanhemmat voivat
auttaa lasten sopeutumista päivähoitoon tukemalla ensimmäisen kielen kehitystä kotona.
(Vedder ym. 1996, 70.)
7.4.3 Muutos kulttuurin ja kielen huomioimisessa

Kolmannessa mallissa kiinnitetään huomiota kulttuurin elementtien virallisuuteen ja
arvokkuuteen. Päivähoidossa lasten sallitaan valita jokaisesta kulttuurista yksilölliset
asiat. Kolmas malli eroaa edellisistä malleista siinä, kun edelliset mallit keskittyvät
kulttuurien vaihtelevuuteen ja kulttuurisiin kokemuksiin, tämä malli keskittyy
kulttuurien

yhtäläisyyksiin.

Mallin

tavoitteena

on

saavuttaa

mahdollisimman

monikulttuurinen lapsiryhmä sekä henkilökunta.
Elämän muutokset vaativat usein kulttuurisia muutoksia. Kulttuuriset muutokset voivat
myös kertoa kulttuureiden välisistä yhteyksistä ja toiminnallisten mallien uudelleen
arvioinnista. Tässä kolmannessa mallissa vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on
kunnioitettua.

Vanhemmilla

on

mahdollisuus

kertoa

henkilökunnalle

omasta

kulttuuristaan, jolloin he auttavat päivähoidon henkilökuntaa ymmärtämään kulttuurisia
eroavaisuuksia.
Tähän malliin kuuluu myös kotikäyntien tekeminen. Henkilökunnan vierailut perheissä
tukevat tutustumista ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä. Mallin mukaan
päivähoidon henkilökunta ei pääse eroon pelostaan kohdata maahanmuuttajataustaisia
perheitä, mikäli kotikäyntejä ei tehdä tai ne ovat huonosti järjestettyjä. Kotikäynnit
luovat henkilökunnalle mahdollisuuden oppia vierasta kulttuuria aivan toisella tavalla
kuin päivittäiset kohtaamiset päivähoidossa. (ks. Vedder ym. 1996, 71–73.)
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7.4.4 Etnisten ryhmien välisiin suhteisiin vaikuttaminen

Neljäs malli pyrkii vaikuttamaan etnisten ryhmien välisiin suhteisiin. Suhteisiin
vaikuttamalla pyritään muokkaamaan molemmin puolista ymmärtämistä ja näin voidaan
ehkäistä instituutionaalista rasismia. Päivähoidossa tuetaan maahanmuuttajataustaisia
lapsia olemaan ylpeitä omasta taustastaan ja kulttuuristaan.
Tässä mallissa ennakkoluulojen ehkäisy on erittäin tärkeää. Mallin keskeisenä
ajatuksena on rasismin vastainen politiikka, jonka tavoitteena on eri kulttuurien välinen
yhteisymmärrys, kunnioitus ja tasa-arvo.
Päivähoidossa jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus tuntea olonsa kotoisaksi ja
luottavaiseksi. Maahanmuuttajataustaisen lapsen aloittaessa päivähoidon, tuetaan
molemminpuolista

luottamusta

ja

pyritään

saavuttamaan

yhteinen

ymmärrys.

Päivähoidossa kunnioitetaan monikulttuurista ympäristöä.
Maahanmuuttajataustaisen

henkilökunnan

läsnäolo

päivähoidossa

on

erittäin

merkityksellistä, sillä se osoittaa perheille, että monikulttuurisuus on normaalia ja
hyväksyttävää. Myös vanhempien saaminen mukaan päivähoidon arkeen on tärkeää,
koska vanhemmat voivat vähentää maahanmuuttajuuteen liittyviä ennakkoluuloja sekä
kantaa kasvatusvastuuta. (ks. Vedder ym. 1996, 74–75.)
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8 TULOKSET
Tuloksia tarkastellaan kasvatuskumppanuutta ohjaavien periaatteiden sekä Vedderin ym.
monikulttuurisuusmallien pohjalta, jolloin tuloksia pystytään pohtimaan myös
idealistisen näkökulman kautta.

8.1 Taustatiedot
Seuraavassa

taulukossa

esitellään

tutkimustulosten

tarkastelun

pohjaksi

vertaishaastatteluun osallistuneiden vanhempien taustatietoja. Tämän taulukon jälkeen
siirrytään tutkimustulosten esittelyyn.
TAULUKKO 1 Vertaishaastatteluun osallistuneiden vanhempien taustatiedot (n=11)
SUKUPUOLI
IKÄJAKAUMA
AMMATTI
ÄIDINKIELI
SUOMESSA

nainen

mies

10

1

nuorin

vanhin

keski-ikä

29

44

35.5

kotiäiti

opiskelija

agronomi

sairaanhoitaja

mallimestari

huolitsija

6

1

1

1

1

1

somali

venäjä

9

2

0-5v.

6-10v.

11-15v.

16-20v.

keskimäärin 12.7v.

2

8

1

7-8

OLOAIKA
SIVIILISÄÄTY
LASTEN

avo- tai avioliitto

yksinhuoltaja

8

3

1-2

3-4

5-6

2

6

2

suomi

muu

38

6

0-2v.

3-4v.

5-6v.

7-10v.

11-21v.

3

10

9

16

6

1

2

3

5

5

1

9-10

LUKUMÄÄRÄ

LASTEN
SYNTYMÄMAA
LASTEN

1

IKÄJAKAUMA
HOIDOSSA OLEVIEN

keski-ikä
7.4v.

LASTEN
LUKUMÄÄRÄ
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LASTEN

päiväkoti,

PÄIVÄHOITOMUOTO

KOKEMUKSET

ERI

HOITOMUODOISTA

LAPSEN

päiväkoti,

esikoulu

kokopäiväryhmä

osapäiväryhmä

9

4

5

päiväkoti,

päiväkoti,

esikoulu

perhepäivähoito

ryhmäperhepäivähoito

kokopäiväryhmä

osapäiväryhmä

7

6

8

alle 5h

5-7h

8-10h

5

10

3

perhepäivähoito

ryhmäperhepäivähoito
2

PÄIVITTÄINEN
HOIDOSSA OLOAIKA

Haastatteluun osallistuneilla vanhemmilla oli yhteensä 18 lasta päivähoidossa. Kaikilla
haastatteluun

osallistuneilla

oli

myös

kokemusta

eri

päivähoitomuodoista.

Taustatiedoista nousee esiin myös osallistujien pitkä Suomessa oloaika.

8.2 Suomalainen varhaiskasvatus ja päivähoito
Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia ja luoda lapselle
mahdollisuudet hyvään kasvuun, oppimiseen ja kehitykseen. Päivähoidon tehtävänä on
tukea lapsen tasapainoista kasvua ja antaa lapselle tilaisuus nauttia yhdessäolosta toisten
lasten

ja

kasvattajien

kanssa.

Maahanmuuttajataustaiset

vanhemmat

kokevat

suomalaisen päivähoidon tehtäväksi lasten kasvun ja kehityksen tukemisen sekä
erityisesti suomenkielen opettamisen.

”Täällä tarhassa lapsi on oppinut puhumaan suomenkieltä vaikka ryhmän kaksi
ohjaajaa puhuvatkin venäjää ja vain yksi ohjaajista suomea.” (v)

”Päivähoitopaikka on kasvatuksen kannalta tärkeä. Se on paikka, missä lapsi saa tukea
sekä fyysisesti että psyykkisesti.” (s)
Varhaiskasvatuksessa on hyödyllistä tunnistaa ja tiedostaa päivähoidon ja kodin erot.
Kodin päämääränä on vahvistaa ihmissuhteet tunne- ja kiintymyssuhteiksi. Koti on
myös yksityinen ja oman elämän keskipiste, jonka ympärille muu elämä jäsentyy.
Päivähoitopaikka

puolestaan

toteuttaa

rationaaleja

päämääriä

esimerkiksi
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varhaiskasvatuksen tavoitteita ja johon liittyy myös välineellisiä tavoitteita, kuten
vanhempien työssäkäynti.

”Onneksi on olemassa ihmisiä jotka voivat olla meidän lapsiemme kanssa. Suuret
kiitokset heille.” (v)

”Mehän maksamme veroja ja näistä veroista maksetaan myös päiväkodin
henkilökunnalle palkkaa. Jokaisen pitäisi tehdä omat asiansa.” (v)
Lapsen kannalta koti ja päivähoitopaikka ovat hyvinkin erilaisia elämänpiirejä, joissa
tunneilmasto on toisenlainen. Varhaiskasvatus on kotia persoonattomampi ja
virallisempi yhdessäolon muoto ja sen toimintaan liittyy kontrollia ja tunteiden hillintää.
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien mielestä kodin ja päivähoitopaikan erilaisuus
toimii lähtökohtana havainnoille, joiden pohjalta lapsen käyttäytymistä voidaan
tarkastella näissä kahdessa toimintaympäristössä.

”Vanhemmat tuntevat parhaiten omat lapsensa. Ainoastaan vanhemmat voivat opettaa
lastaan käyttäytymään.” (v)

”Maahanmuuttajataustaiset lapset tarvitsevat aikuisia, jotka voivat auttaa heitä
esimerkiksi kielen oppimisen tukemisessa ja muiden taitojen opettamisessa.” (s)
Perheiden arjen kannalta päivähoitopaikka on tärkeä kohtaamispaikka ja toiminnan
foorumi. Sen vuoksi vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kohtaamiset ovatkin
erittäin tärkeitä. Näissä kohtaamisissa on parhaimmillaan tilaa tuoda esiin sekä huolet
että ilot. Päivähoidossa toimitaan varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti, joihin
liittyy odotuksia ja käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Usein nämä tavoitteet ovat
itsestään selviä ja kyseenalaistamattomia varhaiskasvatuksen ammattilaisille, jolloin
päivähoidon henkilökunta toimii rutiininomaisesti kyseenalaistamatta toimintaansa.
Tämä saattaa aiheuttaa vanhemmissa epätietoisuutta ja ihmetystä.

”Totta kai Suomessa kaikki ovat tasavertaisia ja jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö.
Miksi maahanmuuttajataustainen lapsi ei siltikään saa oman äidinkielensä tukea
päiväkodissa?”(s)
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”Olemme kuulleet sellaisia juttuja, että lapsilta kysytään senkaltaisia kysymyksiä joihin
he eivät osaa vastata.” (s)

”Suomalaisissa päiväkodeissa sanotaan ainoastaan terve ja näkemiin.” (v)
Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten osuus kunnallisessa
päivähoidossa on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut huimasti. Tämä asettaa
päivähoidolle haasteita kohdata erilaisista kulttuureista tulevia perheitä, kehittää lasten
kielenopetusta sekä tukea lapsen omaa kulttuuria ja kieltä. Päivähoidossa toimivilla
kasvatuksen ammattilaisilla ei ole suurta kokemusta maahanmuuttajataustaisten lasten
kasvatuksesta ja opettamisesta. Maahanmuuttajataustaisten lasten kasvatusta tuetaan
samoilla menetelmillä kuin valtaväestöön kuuluvien lastenkin, jolloin lapsen yksilölliset
tarpeet jäävät huomioimatta. Toisaalta, positiivisia kokemuksiakin on.

”Työntekijöiden on tärkeä tarkkailla lasta, koska hoitopaikka on ainoa paikka missä
maahanmuuttajataustaiset lapset oppivat suomen kieltä. Maahanmuuttajataustaiset
vanhemmat eivät voi auttaa suomenkielen opetuksessa ja vieraan kulttuurin
ymmärtämisessä, koska vanhemmat eivät itsekään osaa kieltä eivätkä tunne riittävästi
suomalaista kulttuuria.” (s)

”Olen erittäin tyytyväinen päiväkodin toimintaan, sillä henkilökunta kertoo aina
asioista, jos on jotain kerrottavaa.” (v)
Hyvällä

hoidolla,

kasvatuksella

ja

opetuksella

edistetään

lapsen

minäkuvan

kehittymistä, tuetaan lapsen ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen sekä ajattelun kehitystä.
Lapsen hoitopäivä muodostuu erilaisista arkeen liittyvistä tilanteista, jotka ovat
päivärytmin perusta. Lapsen hoitopäivään kuuluu perushoito ja toiminnalliset
vuorovaikutustilanteet, leikki ja muut lapselle ominaiset toiminnat, jotka tukevat lapsen
kasvua. Päivärytmi voi olla monille vanhemmille vieras, jolloin luottamus päivähoitoon
lapsen fyysisen hyvinvoinnin tukena voi horjua.

”Minua huolestuttaa myös se, kun lapset menevät hoitoon aamulla klo 8 ja he eivät syö
kotona mitään, koska on vielä niin varhaista. Lapset eivät syö aamupalaa
päiväkodissakaan, jolloin lapset saattavat syödä ensimmäisen kerran vasta noin klo 11.
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Luulen, että heitä väsyttää tämä syömättömyys, josta sitten seuraa se, etteivät lapset
jaksa leikkiä eivätkä he ymmärrä mitään mitä päiväkodissa tapahtuu.” (s)
Leikkiminen, liikkuminen ja itsensä ilmaiseminen ovat lapselle luontaisia tapoja toimia
ja ajatella. Nämä lapselle ominaiset tavat huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja ne
ohjaavat varhaiskasvatuksen ammattilaista toimimaan lapsen parhaaksi. Sisältöalueet
tukevat kielen ja ajattelun kehitystä sekä lapsen sosiaalisten taitojen oppimista.

”Minä tykkään siitä, että aamulla lapset syövät aamiaista ja klo 9 alkaa ohjelma, joka
voi olla musiikkia tms. Sitten lapset ovat ulkona, syövät, nukkuvat ja laulavat.” (v)

”Päiväohjelma on hyvä.” (v)
Varhaiskasvatuksella pyritään tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä niin, että
lapsi saavuttaa kehityksellisen tasapainon ja kasvattajalla on selvä kuva siitä, miten
kunkin lapsen kasvu ja kehitys etenee. Varhaiskasvatuksessa sisällöllisiä perusmuotoja
on useita ja ne täydentävät toisiaan, kuten varhaiskasvatussuunnitelmassa todetaan.
Varhaiskasvatuksessa toiminnan sisällöt rakentuvat seuraavien orientaatioiden varaan:
matematiikka, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja
uskonnollis- katsomuksellinen orientaatio (ks. Varhaiskasvatuksen suunnitelman
perusteet

2005).

Maahanmuuttajataustaiset

vanhemmat

arvioivat

suomalaisen

varhaiskasvatuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi lasten suomen kielen opetuksen.

”Suomen kielen oppiminen on tärkeää, koska kouluissa opiskellaan suomen kielellä,
esimerkiksi matematiikkaa. Lapset myös leikkivät suomeksi.”(s)

”Täällä tarhassa on lapselle suomen kieli tullut mukaan puheeseen.” (v)
Orientaatioiden avulla lasta tuetaan avartamaan käsityksiään perustavoista, joita
kokemukset

muokkaavat

ja

joita

selitetään

historiallisella

kehityksellä.

Eri

orientaatioiden aiheet ja sisällöt liitetään lapsen kokemusmaailmaan niin, että lapset
voivat tehdä asioista havaintoja ja muodostaa omia käsityksiään. Tutkimuksen mukaan
sisällölliset orientaatiot ovat tärkeitä lapsen tulevaisuuden ja koulussa pärjäämisen
kannalta. Kulttuurisista eroista johtuen joihinkin sisältöalueisiin liittyy ennakkoluuloja.
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”Kaikki mikä sopii lasten kasvatukseen, on minusta erittäin hyvää. Päivähoidossa
täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, että jokaisessa kulttuurissa on omia rajoituksia;
esimerkiksi muslimit eivät saa harrastaa musiikkia.” (s)

”Musiikki on todella tärkeää, sillä musiikki auttaa myös kehittämään yleistä hyvää oloa.
Matikka kuuluu vasta kouluun.” (v)

”Pienempien ryhmä ulkoilee todella paljon. Metsässä he tutkivat puita ja ottavat
mukaan eläinpehmoleluja.” (v)

”Olen nähnyt miten päiväkodissa laitetaan videonauhuri päälle. Lapset eivät
kuitenkaan vain istuskele katselemassa videoita, vaan heille näytetään videoiden lisäksi
myös liikuntaharjoituksia.” (v)
Varhaiskasvatuksen

sisältöalueet

ovat

osa

päivähoidossa

tapahtuvaa

maahanmuuttajataustaisten lasten sopeuttamista vallitsevaan kulttuuriin ja kieleen.
Suomalaisessa päivähoidossa ajatellaan usein, että varhaiskasvatusympäristöä, leluja tai
kirjoja ei tarvitse erikseen muokata maahanmuuttajataustaisia lapsia varten, sillä kaikki
varhaiskasvatusmateriaali

rikastuttaa

lapsen

yksilöllistä

kehitystä

lapsen

kulttuuritaustoista huolimatta. Tukeaksemme lasten yksilöllistä kasvua ja kehitystä,
tulee päivähoidossa huomioida eri kulttuuritaustan omaavien lasten erityisen tuen tarve.

”Lasten pitäisi saada opettajalta paljon tukea, jotta he oppisivat kaikki tiedot ja taidot
mitä vaaditaan.” (s)

”Maahanmuuttajataustaiset lapset tarvitsevat enemmän tukea kuin suomalaiset lapset.
Vanhemmat eivät voi auttaa lapsiaan, sillä he eivät ymmärrä suomea.” (s)

8.3 Onnistuneen yhteistyön merkitys varhaiskasvatuksessa

Yhteistyö vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välillä onnistuu hyvän
vuorovaikutussuhteen pohjalta. Yhteistyötä määrittävien tulkintojen lähtökohtana on
oletus varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien tärkeästä merkityksestä lapsen
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kehityksessä. Lapseen vaikuttaa perheen lisäksi merkittävästi myös päivähoito.
Yhteistyön lähtökohtana pidetään vanhempien tulkintaa siitä, miten kasvatuksen
ammattilaiset suhtautuvat vanhempien näkemyksiin. Vanhemmille onkin tärkeää se,
kuinka ammattikasvattajat kohtaavat heidät perheenä - puutteineen sekä vahvuuksineen.

”Minun mielestäni tämä iso kädenvääntö hoitopaikkojen suhteen onnistui nimenomaan
hyvän yhteistyön takia. Jos yhteistyö puuttuisi, päiväkoti varmasti häviäisi.” (v)

” Mieleeni tulee paljon ajatuksia yhteistyöstä, mutta kaikkein tärkein ajatus on se, että
yhteistyön parantaminen kodin ja päivähoidon välillä on tärkeintä.”(s)

”Yhteistyötä pitäisi olla. Pitäisi uskaltaa puhua toiselle osapuolelle ja kertoa asioista
joka päivä.” (s)

”Tässä vaiheessa ajattelen, että vanhempien ja päiväkodin välinen yhteistyö voisi olla
kannatusyhdistystoimintaa, joka puolestaan tukee päiväkodin toimintaa.” (v)
Vanhempien ja kasvatusalan ammattilaisten välinen yhteistyö on nähty haasteelliseksi,
mutta

erittäin

merkitykselliseksi

lapsen

kasvun

ja

kehityksen

tukemisessa.

Varhaiskasvatuksessa on huomattu yhteistyön ja vanhempien mukaan saamisen
merkitys laadukkaan päivähoidon ja lasten myönteisen kasvun ehdoksi. Keskeisenä
kysymyksenä on se, miten vanhemmat itse määrittelevät omaa rooliaan kasvattajina ja
miten tämän määrittelyn kautta voidaan ymmärtää heidän suhdettaan kasvatuksen
ammattilaisiin sekä vanhempien tulkintaa näiden ammattilaisten roolista lapsen
kehityksen tukena. Varhaiskasvatuksessa yhteistyö on ensisijaisesti lapsikeskeistä.

”Yhteistyö on todella tärkeä asia ja jos halutaan tehdä asioita kunnolla, täytyy olla
valmis vaihtamaan mielipiteitänsä, jolloin yhteisymmärrys kehittyy. Yhteistyön pitää
olla tiivistä kodin ja päivähoidon välillä.” (s)
Yksittäisissä kasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien kohtaamisissa syyllistämisen
tulkinnat ovat aina läsnä, ainakin kulttuurisina kysymyksinä. Jos syyllistäminen
muodostuu

osaksi

vanhemman

ja

kasvatuksen

ammattilaisen

keskinäistä

vuorovaikutusta, voi vanhemman näkemys yhteistyöstä olla varsin negatiivinen. Jos
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haluamme tukea vanhemmuutta, tämä toteutuu paremmin pohtimalla yhdessä perheiden
ja lasten selviytymiskeinoja. Yhteisen ihmetyksen pohjana voi toimia esimerkiksi
päivittäiset keskustelut.

”Yhteistyön onnistumisen huomaa kyllä. Näemme onnistuuko vuorovaikutus silloin kun
keskustelemme päivän tapahtumista. Emme aina tiedä mikä on sujunut tai onnistunut
päiväkodissa.” (s)

”Esimerkiksi jos minun lapseni on tönäissyt jonkun muun lasta, olisi erittäin hyvä
puhua tästä suoraan. Tällaisista asioista henkilökunta ei voi kuitenkaan puhua
suoraan. Tässä nousee esiin suomalaisen ja venäläisen päiväkodin erot.” (v)

8.4 Maahanmuuttajataustaisten vanhempien käsityksiä
kasvatuskumppanuudesta

Millaisesta ilmiöstä sitten on kyse, kun puhumme kasvatuskumppanuudesta? Miten
vanhemmat ja ammattilaiset jäsentävät kumppanuuden kysymyksiä ja miten he toimivat
yhteistyötilanteissa?

Nämä

kysymykset

nostavat

esille

kasvatuskumppanuuden

monimuotoisuuden. Vanhemmilla ja kasvatuksen ammattilaisilla on erilaisia käsityksiä
ja tulkintoja kasvatuskumppanuudesta. Mukanaolon, tukemisen ja kumppanuuden
näkökulmat tuovat esiin erilaisia yhteistyön käytäntöjä päivähoidon arjessa.

”Kasvatuskumppanuus sanasta tulee mieleen suuri luottamus.” (s)

”Emme ole varmoja. Olisiko yhdessä kasvattamista, olla kasvattamassa yhdessä?” (s)
”Minusta yhteistyö ja kumppanuus ovat samoja asioita. Kumppanuus ei siis eroa
yhteistyöstä mitenkään.” (v)
Vanhemmilla

ja

kasvatusalan

ammattilaisilla

on

molemmilla

tarjottavana

kumppanuuteen erilaisia näkökulmia ja erilaista tietoa lapsesta. Kyse on siis kahden
erilaisen kumppanin toiminnasta, joiden lähtökohtana on kuitenkin yhteinen tavoite;
lapsi. Tämä erilaisuuden käyttäminen kumppanuuden voimavarana asettaa haasteita niin
vanhemmille kuin päivähoidon ammattilaisillekin. Perheen ja vanhempien välinen

70

kumppanuus perustuu siihen, miten vanhemmat tiedostavat omat vahvuutensa lapsensa
kasvattajina. Ammatti-ihmisten tehtävänä on auttaa vanhempia löytämään ne hyvät asiat,
joiden varassa he tulevat toimeen ja selviytyvät päivästä toiseen.

”Kumppanuus on yhdessä tekemistä ja yhdessä asioiden ajamista. Mieleemme tulee
yhdessä kasvattaminen ja haluamme yhdessä lasten parasta.” (s)

”Kumppanuus, jos ymmärrän oikein, on vähän tiiviimpää kuin yhteistyö. Esimerkiksi
jos minulla on tietyn firman osakkeita, olemme silloin kumppaneita.” (v)
8.4.1 Kuulemisen periaate

Kasvatuskumppanuuden periaatteet lähtevät liikkeelle kuulemisen periaatteesta.
Ammattikasvattajat ottavat vanhemmat mukaan päivähoidon arkeen, kuuntelevat
vanhempaa ja antavat vanhemmalle mahdollisuuden kertoa lapsestaan ja lapsensa
kasvusta, sillä kuten jo aikaisemmin on todettu, vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten.
Kasvatuskumppanuudessa haetaan koko lapsen hoitosuhteen kestävää vuoropuhelua
vanhempien kanssa. Kuulluksi tulemisen kokemus on edellytys jaetun ymmärryksen
saavuttamiselle.

Tutkimuksen

mukaan

kuulluksi

tulemisen

periaate

toimii

päivähoidossa vain osittain.

”Luulisimme tulevamme kuulluiksi, varsinkin jos meillä on hyviä ajatuksia. Toivomme
myös työntekijöiden ymmärtävän meidän näkemyksiämme.” (s)

”Luulen tulevani kuulluksi, koska kokemukseni tukee tätä.” (v)
Kuuntelu on monimutkainen prosessi, jonka pyrkimyksenä on vanhempien ja
päivähoidon henkilökunnan kokemusten yhdistäminen lapsen tarpeita vastaaviksi.
Vuoropuhelussa kuuntelu ja toisen kuunteleminen ovat keskeisessä asemassa.
Kuuleminen ei olekaan ensisijassa taito vaan suhde toiseen ihmiseen. Kuuleminen vaatii
eläytymistä ja aktiivista kuuntelemista. Mikäli kuuntelija ei kykene luomaan turvallista
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ja myönteistä ilmapiiriä, kuunteleminen ei onnistu. Kuunteleminen on vaikeaa ja vaatii
toisen tunteiden huomioimista.

”Vanhempina halumme, että lasten täyttäessä kolme vuotta, he menisivät päivähoitoon.
Tällöin he oppisivat suomenkieltä ja suomalaista kulttuuria ennen kouluun menoa.
Näin lapset pärjäisivät suomalaisessa ympäristössä ja koulussa. Päivänkodin
työntekijät kuitenkin käskevät meidän hoitaa itse lapsemme, koska meillä ei ole töitä ja
olemme kotona.” (s)

”On vaikea puhua asioista. Maahanmuuttajataustaisille lapsille ei ole riittävästi
hoitopaikkoja, jolloin 1-6 v. lapset ovat kotona. Jotkut lapset ovat kotona kouluun
menoon asti, jolloin he ovat koulussa vaikeuksissa, koska he eivät osaa suomea.”(s)

”Esimerkiksi allergiaan liittyvissä asioissa päiväkodissa on kuunneltu meitä. Toisessa
päiväkodissa lapselle annettiin jäätelöä ja mansikoita, jolloin hänen allergiset
oireensa tulivat heti esiin. Kuitenkaan ei tässä päiväkodissa.” (v)
Vuoropuhelussa kuuntelu ja toisen kuuleminen ovat keskeisessä asemassa. Kuulluksi
tuleminen lisää luottamuksen syntyä vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välillä.
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja henkilökunnan vuoropuhelua voi kuitenkin
estää kielimuuri.

”Avain asia on kommunikaatio. Sen onnistuminen riippuu kielen osaamisesta. Suomen
kielen osaaminen on tärkeää ja jos ymmärtää toista, silloin automaattisesti
luottamuskin alkaa kehittyä.” (s)

”Aina kerrotaan kun on jotain kerrottavaa.” (v)
Kuulluksi tulemisen kokemus ja molemminpuolinen kunnioitus on edellytys jaetun
ymmärryksen saavuttamiselle. Kasvatuskumppanuuden vastavuoroisen luonteen vuoksi
onkin pohdittava myös sitä, millä tavoin vanhemmat ja varhaiskasvatuksen
ammattilaiset tulevat kuulluksi vuorovaikutustilanteissa. Miten kumppanuussuhde
rakentuu

kuulluksi

kasvatuskumppanuudelle

tulemisen
asetetaan?

periaatteelle

ja

millaisia

Kasvatuskumppanuussuhdetta

edellytyksiä
luotaessa

on
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vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten yksilöhistorialliset kokemukset huomioitava,
sillä

näkemyksemme

hyvistä

yhteistyökumppaneista

nousevat

esille

omista

arvoistamme ja kokemuksistamme. Jokaisella kumppanuussuhteeseen osallistuvalla
tulee olla mahdollisuus kuulluksi tulemiselle.

”Kieli voi olla ongelma, jolloin väärinkäsitysten mahdollisuus on olemassa.” (s)

”Ilmeisesti, jos ei ole paljon kerrottavaa tai kaikki on kunnossa, päiväkodissa sanotaan
vain, että kaikki on kunnossa.” (v)
8.4.2 Erilaisuuden kunnioittaminen

Kaikki vuorovaikutus kytkeytyy tunteisiin. Tunteet ovat aina mukana ihmisten ollessa
yhteydessä toisiinsa. Vuorovaikutuksessa tunteilla on ensisijainen merkitys, sillä
kunnioitus ei ole mahdollista ilman yhteistä ymmärtämistä ja toimintaa. Yhteinen
ymmärtäminen sekä toiminta luovat yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyden tunnetta
voidaankin

pitää

yhtenä

kumppanuussuhteelle

kasvatuskumppanuuden

perustuu

tunteiden

päämääränä.

molemminpuoliseen

Avain

oikealle

arvostukseen

ja

erilaisuuden kunnioittamiseen. Kunnioitus on ennen kaikkea asenne, joka ilmaisee
toisen ihmisen arvostamista.

”Joskus, esimerkiksi joulun aikoihin, hoitajat innostuvat kertomaan omasta
kulttuuristaan ja uskonnostaan sekä laulujen opettamisesta. Meillä on eri uskonto ja
meidän täytyy voida kunnioittaa toistemme uskontoa sekä vakaamusta.” (s)

”Vanhempien pitäisi kertoa työntekijöille omasta kulttuuristaan.” (s)
Kunnioittava

suhde

perustuu

kasvatuskumppanuudessa

molempien

osapuolten

tasavertaiseen asemaan, jossa molemmat voivat kokea arvostusta ja toimia luontevasti
arkisissa kanssakäymisissä. Päivähoidossa on tärkeää positiivinen asenne toista
kulttuuria

kohtaan.

Varhaiskasvatuksen

ammattilaisten

asenteet

toteuttaminen heijastavat kunnioitusta ja erilaisuuden hyväksyntää.

ja

toiminnan
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”Minusta on erittäin iso plussa, että henkilökunta tulee vastaan ja tekee
poikkeuksia. ”(v)

”Tässä onkin suomalaisen ja venäläisen päiväkodin erot. Suomalaiset eivät halua tietää
mitä lapsi on tehnyt päiväkodissa, kun taas venäläiset suhtautuvat tähän normaalisti,
sillä lapsille sattuu aina jotakin.” (v)

”Venäläisissä perheissä ei yleensä haluta, että jokaisesta pikkuasiasta kanneltaisiin.
Esimerkiksi tappelun aikana on parempi antaa takaisin kuin kannella vanhemmille.
Tässä on kahden kulttuurin ero.” (v)
Molemminpuolinen kunnioitus on edellytys jaetun ymmärryksen saavuttamiselle.
Kasvatuskumppanuuden vastavuoroisen luonteen vuoksi on pohdittava myös sitä, millä
tavoin

vanhemmat ovat valmiit kumppanuuteen. Kasvatuskumppanuussuhdetta

luotaessa on vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten yksilöhistorialliset kokemukset
huomioitava, sillä näkemyksemme hyvistä yhteistyökumppaneista nousevat esille
omista arvostuksistamme ja kokemuksistamme. Onnistunut kasvatuskumppanuus
edellyttää molemminpuolista kunnioitusta.

”Mittaamme onnistumista sillä, miten henkilökunta ottaa meihin yhteyttä, miten
työntekijät kommunikoivat meidän kanssamme, miten he kohtelevat meitä ja millaisia
asioita he kertovat meille.” (s)
8.4.3 Luottamuksen rakentaminen

Vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten suhde alkaa tutustumalla toisiinsa.
Tutustumisen kautta kummallekin osapuolelle syntyy kuva siitä, voiko kumppaniin
luottaa. Työntekijän ollessa epävarma vuorovaikutustilanteessa, saattaa vanhempi
tulkita sen luottamuksen puutteeksi. Luottamuksen rakentaminen vanhempien ja
päivähoidon henkilökunnan välillä alkaa päivittäisistä vuoropuheluista lapseen
liittyvistä

asioista

ja

mahdollistaa

näin

yhteisen

ymmärryksen

syntymisen.

Kasvatuskumppanuuden yksi keskeisimmistä tavoitteista on luoda luottamuksellinen
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ilmapiiri työntekijöiden ja vanhempien väliselle vuoropuhelulle, jolloin aikuisten
keskinäinen luottava ja avoin suhde tukee lapsen turvallisuuden tunnetta.

”Pitäisi olla enemmän luottamusta molemmin puolin ja pitäisi tehdä asioita enemmän
yhdessä. Meitä yhdistävät lapset.” (s)

”Tiedän, että on olemassa myös venäjänkielisiä tarhoja ja siellä henkilökunta ei osaa
hoitaa hommia näinkään hyvin kuin täällä.”(v)
Kuulluksi

tulemisen

kokemukset

luovat

syntyyn.

Vanhemmat

kasvatuskumppanuussuhteen

pohjan
luovat

luottamuksellisen
omia

käsityksiä

kumppanuudesta kasvatuksen ammattilaisten kanssa. Odotukset heijastuvat muun
muassa

siihen

millaiseksi

vanhemmat

ymmärtävät

oman

osuutensa

vuorovaikutustilanteessa. Onnistunut kumppanuussuhde vaatii toisen osapuolen
kuuntelemista,

kuulemista,

arvostamista

ja

kunnioittamista.

Myös

vuorovaikutustilanteet ovat tärkeitä, sillä vuorovaikutuksen onnistuminen perustuu
molemminpuoliseen luottamukseen.

”Päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien väliset suhteet ovat sen verran hyvät, että
ihmiset voivat olla avoimia. Minusta tuntuu, että syy tähän on suomalaisen ja
venäläisen kulttuurin erot.” (v)
Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten välinen luottamus syvenee päivittäisissä
keskusteluissa ja mahdollistaa yhteisen ymmärryksen syntymisen. Päivähoidossa
vuorovaikutusta

ja

sitä

kautta

kasvatuskumppanuutta

pyritään

tukemaan

ja

vahvistamaan myös kasvatuskeskusteluilla, joissa jokaisella keskusteluun osallistuvalla
on mahdollisuus tuntea arvostusta ja kunnioitusta. Vanhempien ja päivähoidon
henkilökunnan välisten keskusteluiden tavoitteena on luoda luottamuksellinen ilmapiiri
työntekijöiden ja vanhempien välille. Luottamuksen syntyminen ja syveneminen
tarvitsevat aikaa ja yhteisiä kohtaamisia päivähoidon arjessa.

”Jos myöhästyn vaikka kymmenen minuuttia sovitusta hakuajasta niin työntekijöiden
kasvoilta näkyy, että he ovat vihaisia. Esimerkiksi jos hoito- aika on 8-12, niin siitä ei
voi myöhästyä.” (s)
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”Mielestäni vanhemmille pitäisi aina kertoa, jos sattuu jotain vakavampaa, jotta he
pystyisivät ymmärtämään miksi tällainen asia on tapahtunut.” (v)
Vuorovaikutus on tärkeä väline, se parantaa yhteistoimintaa ja kehittää luottamusta.
Vuorovaikutus edistää myös kasvatuskumppanuuden syventymistä päivähoidossa.
Vanhempien luottamus perustuu myös päivähoidon työntekijöiden ja lasten välisiin
kohtaamisiin ja siihen kuinka varhaiskasvatuksen ammattilaiset kohtaavat arjessa
maahanmuuttajataustaisen lapsen ja koko perheen.

”Pitää luottaa vain siihen, että lapsi on hyvissä käsissä silloin kun en itse pysty
olemaan hänen kanssaan.” (v)

”On tärkeää, että lapset luottavat aikuisiin hoitajinaan. Hoitajien pitää osoittaa myös,
että ulkomaalaiset lapset ovat tasavertaisia kantaväestön lasten kanssa.
Tasavertaisuus pitää näkyä myös lasten kanssa, joiden vanhemmat ovat työssä.” (s)
Vanhemmat kokevat myös lastensa viihtyvyyden olevan tärkeässä asemassa puhuttaessa
vanhempien ja päivähoidon ammattilaisten luottamuksellisista väleistä. Jokaiselle
lapselle on tärkeää, jotta hän voi kokea kuuluvansa ryhmään ja sen suhdeverkkoon.
Merkittävä haaste ammattikasvattajille on se, miten arjessa voidaan edistää
maahanmuuttajataustaisen lapsen ryhmään kuulumista. Sosiaaliset suhteet muokkaavat
lasten identiteettiä ja tukevat lapsen kasvua ja kehitystä.

Ammattikasvattajat

organisoivat näitä sosiaalisia suhteita, joten päivähoidon työntekijät ovat vastuussa siitä
miten lasten sosiaalisen kasvun tukeminen onnistuu päivähoidossa.

”Lapsille on tärkeää se, että he voivat luottaa päivähoidossa työskentelevään aikuiseen.
Aikuisten pitäisi olla myös iloisia päiväkodissa, sillä aikuisten ilo tarttuu myös
lapsiin.” (s)
Vanhemmat kiinnittävät huomiota myös päivähoidon ammattilaisten tapaan tehdä työtä.
Lapsen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisen välinen suhde vaikuttaa vanhempien
mielestä luottamuksen syntyyn. Kasvattajan herkkyys lapsen tarpeisiin herättää
vanhemmissa luottamusta ja luo turvallisuuden tunnetta siitä, että lapsi on hyvässä
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hoidossa. Myös vanhempien mahdollisuudet vaikuttaa lapsensa hoitoon, kasvatukseen
ja opetukseen liittyviin asioihin rakentaa luottamusta vanhempien ja kasvattajien välillä.

”Päiväkodin henkilökunnasta yksi oli ammattitaitoinen ja kaksi muuta vaihtuivat koko
ajan. Minä en aina tiennyt kenelle jätän lapseni, koska ihmiset olivat aina uusia.”(v)

”Yhdessä tekeminen ja yhdessä asioiden ajaminen lisäävät luottamusta.” (s)

”Molempien lasteni ryhmien vetäjät ovat hyviä ja olenkin miettinyt millainen tilanne on
ensi vuonna kun ryhmät vaihtuvat.”(v)

”En kuitenkaan pysty vaikuttamaan siihen miten mielestäni lapsia pitäisi hoitaa
päiväkodissa, se on varma.”(v)
Mikä sitten saa vanhemmat oikeasti luottamaan lastansa kasvattaviin ammattilaisiin?
Luottamuksen rakentuminen on moninaista. Luottamuksen syntyminen vaatii riittävästi
aikaa ja yhteisiä kohtaamisia, jotta kumppanin tapa toimia tulee tutuksi ja häneen
opitaan luottamaan. Vanhemmat peräänkuuluttavat rehellistä ja aitoa keskustelu
mahdollisuutta, luottamuksellisuutta ja tarvetta keskusteluyhteyteen, jolloin yhteistyö
vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten välillä on lapsen edun mukaista.
Luottamusta herättävä vuorovaikutus perustuu hyvälle vuorovaikutusosaamiselle.

”Meillä kaikilla on luottamus hukassa, koska ilman yhteistä kieltä ja vieraan kulttuurin
tuntemusta emme voi olla avoimia, eivätkä työntekijätkään ole. Avoin vuorovaikutus
puuttuu päivähoidosta.” (s)
Vanhempien

epäilykset

yhteiskunnallisista

päivähoitoa

muutoksista.

kohtaan

voivat

nousta

Maahanmuuttajataustaisten

esille

myös

vanhempien

omat

kokemukset ja kotoutumisen ongelmat voivat estää luottamuksen syntymistä. Myös
omankieliset uutiset ja internet- sivustot voivat lisätä vanhempien huolta lastensa
hyvinvoinnista.

”Olemme huolissamme siitä, kun uutisissa puhutaan lasten hyväksikäytöstä.
Luottamus vähenee tai kärsii, kun kuulemme tällaisia uutisia.” (s)
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Meidät kaikki on kasvatettu yhteisömme jäseniksi. Arvostamme asioita, joita olemme
oppineet arvostamaan ja kasvatamme lapsiamme sen kasvatuskulttuurin mukaan, jonka
mukaan meidät on kasvatettu. Kasvatuksemme on muokannut asenteitamme ja
luottamustamme

itsestämme,

muista

ja

ympäristöstämme.

Päivähoidossa

lapsinäkökulman esille tuominen on tärkeää puhuttaessa maahanmuuttajataustaisten
perheiden kohtaamisesta varhaiskasvatuksessa.

”Kun lapset ovat tyytyväisiä, mekin olemme tyytyväisiä. Jos lapset ovat surullisia,
mekin olemme surullisia.”(s)
8.4.4 Dialogi kasvatuskumppanuudessa

Vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten välinen vuorovaikutus on keskeinen osa
päivähoidon toimintaa. Se muodostaa eräänlaisen rajapinnan, jossa päivähoidon ja
vanhempien lasta, lapsuutta ja kasvatusta koskevat ajattelutavat kohtaavat.

Mitä

maahanmuuttajataustaiset vanhemmat sitten tietävät lapsensa päivän kulusta? Kuinka
vanhemmat kokevat saavansa tietoa koskien lapsensa hoitopäivää ja kuinka vanhemmat
kokevat tulevansa kuulluiksi, kunnioitetuiksi ja arvostetuiksi yhteisissä kohtaamisissa?
Nämä kysymykset kuvaavat vuorovaikutuksellisen yhteistyön ja dialogin onnistumista
päivähoidossa.

”Tiedämme että lapset leikkivät, syövät, nukkuvat päiväunia. Me myös tiedämme
moneltako heidät pitää hakea hoidosta.”(s)

”Kyllä minä tiedän mitä päivän aikana tapahtuu, koska kyselen hoitajilta miten päivä
on sujunut ja mitä he ovat tehneet. Olen itse ollut joskus työssä päiväkodissa ja tiedän
miten saan asioista selvää, kyselen hoitajilta ja myös lapselta.”(s)

”Tiedän mitä päivän aikana tapahtuu. Jos lapsi ei ole nukkunut, päivähoidon
työntekijät kertova sen. Jos lapsi on kaatanut jotain vaatteidensa päälle, työntekijät
kertovat senkin.” (v)
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Vanhempien ja päivähoidon ammattilaisten välinen vuorovaikutus kompensoi
päivittäisiä kohtaamisia. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus kokea arvostusta omasta
taustastaan riippumatta sekä mahdollisuus vuoropuheluun, jossa yhteiselle ihmetykselle
on tilaa. Hyvässä vuorovaikutuksessa kumpikaan osapuoli ei ole oikeassa tai väärässä,
vaan mielipiteistä pyritään muodostamaan oikea kuva.

”Vuorovaikutusta pitää olla vanhempien ja työntekijöiden välillä. Kummankin
osapuolen pitää ilmoittaa toiselle jos on tapahtunut joitakin muutoksia kotona tai
päiväkodissa.” (s)
Vanhemmat

tuovat

dialogiin

mukanaan

oman

kokemuksensa

ja

tietonsa

vanhemmuudestaan ja lapsestaan. Dialogissa varhaiskasvatuksen ammattilaisen
vastuuna on helpottaa vuorovaikutusta sekä antaa vanhemmalle tasavertainen asema
asiantuntijuudessa. Näin vanhempi voi säilyttää toimijuutensa ja itsekunnioituksen
kasvattajana. Tutkimus nostaa esiin myös institutionaalisen rasismin.

”Dialogi on avointa keskustelua, seurantaa ja asioihin puuttumista varhaisessa
vaiheessa. Olen ollut aina tyytyväinen.” (s)

”Kun olemme ulkomaalaisia, meistä tuntuu, että työntekijät eivät halua kertoa meille
mitään. Vasta kun itse kysymme jotakin, niin sitten he vastaavat.” (s)

”Kaikki tässä yhteiskunnassa toimivat näin ja erilaisuus ei ole hyväksi.”(v)

8.5 Vuorovaikutuksen merkitys kasvatuskumppanuudessa
Kasvatuskumppanuuden
ammattikasvattajilta

periaatteiden
ja

toteutuminen

vanhemmilta

varhaiskasvatuksessa

toimivaa

vaatii

vuorovaikutussuhdetta.

Kasvatuskumppanuuteen sitoutuva työntekijä luo suhdettaan perheisiin tavalla, jossa
molempien osapuolten ymmärrystä hyödynnetään lapsen hoidossa, kasvatuksessa ja
opetuksessa.

Näin

kasvatuskumppanuus

elämänkokonaisuudelle.

luo

pohjan

lapsen

mielekkäälle
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”Päivähoidon henkilökunta ei ole avoin ainakaan ulkomaalaisille.” (s)

”Minusta tuntuu, että täällä avoimuus on ammattitaitoisen henkilökunnan ansiota.”(v)
Kumppanuuteen

tarvitaan

uudenlaisia

asenteita.

Siirryttäessä

yhteistyöstä

kasvatuskumppanuuteen joudumme pohtimaan arkista vuoropuhelua samanarvoisena
merkityksellisenä kohtaamisena, tiedottamista dialogina ja vanhempien osallisuutena
päivähoidon arkeen. Vältämme tulkintojen tekemistä pohtimalla yhdessä vanhempien
kanssa asioita sekä rakennamme yksittäisistä tapahtumista lapsen kasvua tukevan
jatkumon. Onnistuko tämä varhaiskasvatuksen arjessa?

”Vanhempana näen tärkeänä sen, että lapset menisivät päivähoitoon silloin kun he ovat
täyttäneet kolme vuotta, koska heidän pitäisi oppia suomenkieltä ja kulttuuria.
Päiväkodin työntekijöiden mielestä minun pitää hoitaa lapsiani kotona kunnes he ovat
4-5-vuotiaita. Työntekijöiden mielestä lapset oppivat silloinkin riittävästi suomea. 5-6vuotiaina he voivat tulla päivähoitoon puoleksi päiväksi.” (s)

”Miksi päivähoidon arkeen pitäisi edes vaikuttaa? Jos jokainen vetää eri suuntaan,
tästä ei tule mitään.” (v)
Vanhemmalla tulee olla mahdollisuus kokea arvostusta omasta taustastaan riippumatta.
Hyvässä

vuorovaikutussuhteessa

kummankin

osapuolen

mielipiteistä

pyritään

muodostamaan oikea kuva lapsesta. Päivähoidon ammattilaisten tulee pitää mielessään
kasvatuskumppanuuden periaate, jonka mukaan kasvatuksen ammattilainen on
vastuussa

kasvatuskumppanuuden

onnistumisesta.

Päivähoidon

henkilökunnan

velvollisuus on ylläpitää kumppanuussuhdetta kaikissa tilanteissa.
”Vanhempien ja henkilökunnan pitää olla paljon yhteydessä toisiimme.”(s)
”Vanhempien pitää noudattaa päiväkodin sääntöjä ja vanhempien pitää osallistua
vanhempainiltoihin.” (s)
Tasavertainen

kasvatuskumppanuus

voidaan

nähdä

tavoiteltavana,

kauniina

päämääränä, mutta käytännön kannalta ajatellen tietynlaisena asennoitumisena ja
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työskentelytapana. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on se, että lasta lähellä olevat
aikuiset kannattelevat lasta eri kasvuympäristöissä ja auttavat siirtymätilanteissa kodista
päivähoitoon ja takaisin, jolloin lasta lähellä olevat aikuiset toimivat lapsen parhaaksi.

”Päivähoidossa voidaan puhua kumppanuudesta, sillä lapsi on meidän välissä.” (s)

”Kasvatuskumppanuuden periaatteet toteutuvat, voidaan sanoa, puhua tai sopia
henkilökunnan kanssa hyvien tapojen opettamisesta ja paljon siitä, mitä vanhemmat
toivovat. Keskustelemalla asiat selviävät.” (s)

”Toisaalta henkilökunnan jäsen voi ajatella, että hän ei saa kertoa aina jokaisesta
asiasta.”(v)

8.6 Vanhempien mahdollisuudet / valmiudet osallistua päivähoidon arkeen
Kasvatuksen ammattilaiset peräänkuuluttavat vanhempien lämmintä huolenpitoa omasta
lapsestaan ja sen myötä vanhemmat oppivat ottamaan myös kasvatusvastuun.
Päivähoidon työntekijät tuovat esille huolensa siitä, että vanhemmat eivät ole
kiinnostuneita yhteistyöstä saatikka sitten kumppanuudesta. Toimiva kumppanuussuhde
ammattilaisten ja vanhempien välillä edellyttää toimivaa kumppanuuskulttuuria.

”Vanhempien pitää oppia suomenkieltä. Päiväkodin ja kodin välillä pitää tehdä
enemmän yhteistyötä.” (s)

”Ainakin päiväkodin henkilökunta sanoi, että vanhemmat voivat tulla lukemaan lapsille
kirjoja ääneen.” (v)
Vallan ilmiö on läsnä pohdittaessa oikeita tulkintoja kasvatuksesta ja tämä asettaa
tasavertaisen kumppanuussuhteen rakentumiselle haasteita. Vanhempien ja kasvatusalan
ammattilaisten välinen kasvatuskumppanuus ilmentää vanhempien ja ammattilaisten
näkemyksiä lapsesta, kasvatuksesta sekä kokemuksia päivähoidosta. Se, millä tavoin
vanhemmat ja kasvatuksen ammattilaiset kuulevat ja tulkitsevat toistensa uskomuksia,
on kasvatuskumppanuussuhteen kehittymisen kannalta ratkaisevaa.
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”Päiväkodissa kuitenkin työskentelevät ammattilaiset ja siihen pitäisi luottaa. Tästä ei
tulisi mitään jos jokainen vaatisi omia näkökulmia toteutettaviksi.”(v)
Kasvatuskumppanuus

asettaa

henkilöstölle

uusia

osaamishaasteita.

Osaamisen

kehittäminen vaatii työtä ja uusien taitojen harjoittelua. Kasvatuskumppanuuden
pohtiminen ja ammattikäytäntöjen kehittäminen ovat kasvatuksen ammattilaisten
osaamisen kehittämisessä keskeisessä asemassa. Mitkä asiat ovat sitten niitä joihin
tutkimukseen osallistuneet vanhemmat ovat valmiit sitoutumaan?

”Avoimuus, luottamus ja yhteistyö halukkuus, yhteisymmärrys, positiivisuus, kunnioitus,
keskusteluihin osallistuminen. Edellä mainitut asiat ovat niitä joihin vanhemmat
voisivat vaikuttaa enemmän. Olen itse valmis tekemään kaikkea sitä, mikä parantaa
yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta.” (s)
Vanhempien sitoutuminen päivähoitoon vaihtelee. Sitoutuminen on tärkeää, jotta
varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat tukea omalle työlleen. Usein kuitenkin asiat
ovat hyvin niin kauan kun vanhemmat hyväksyvät sen mitä päivähoidossa saavutetaan.
Vanhemmat eivät käytä vaikutusmahdollisuuksiaan hyväkseen vaan tyytyvät nykyiseen
tilanteeseen.

”Mitä olemme valmiit tekemään: kasvattamaan lapsemme, opettamaan lapsille omaa
kieltämme ja olemaan kumppaneina henkilökunnan kanssa.” (s)

”En ole valmis tekemään mitään, koska meillä kaikilla on oma työ.” (v)
Vanhemmat voivat kertoa henkilökunnalle omista kasvatuskäytännöistään, jotka on
hyvä

tietää,

jotta

päivähoidossa

voidaan

ymmärtää

lasta

paremmin.

Maahanmuuttajataustaisten vanhempien on syytä myös tukea lapsen omaa kielen
kehitystä ja kulttuurista identiteettiä, näin vanhemmat tukevat lapsensa kasvua ja
kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

”Maahanmuuttajataustaisten lapsien pitää päästä hoitoon täytettyään kolme vuotta,
jotta he oppisivat suomea sekä saisivat ne tiedot ja taidot mitä koulussa vaaditaan.” (s)
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET

Millaiseksi maahanmuuttajataustaiset vanhemmat kokevat yhteistyön?
Päivähoidon ja maahanmuuttajataustaisten vanhempien välisen yhteistyön lähtökohtana
on eri osapuolien arvostus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, jolloin yhteistyö on
molemminpuolista kunnioitusta. Niin vanhempien kuin päivähoidon henkilökunnankin
tulee kertoa toisilleen lasta koskevista asioista avoimesti, sillä päivähoito vaikuttaa
merkittävästi perheen ohella lapsen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen.
Yhteistyön keskeiseksi kysymykseksi nousee se, miten maahanmuuttajataustaiset
vanhemmat itse määrittelevät omaa rooliaan kasvattajina ja miten tämän määrittelyn
kautta voidaan ymmärtää heidän suhdettaan kasvatuksen ammattilaisiin sekä
vanhempien tulkintaa näiden ammattilaisten roolista lapsen kehityksen ja kasvun tukena.
Tämän vuoksi on tärkeää, että näiden kasvatusyhteisöjen yhteistyö vahvistaa lapsen
kokonaisvaltaista ja tervettä kasvua. Päivähoito tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa
lapsen kasvatuksesta hoitopäivän aikana. Päivähoidon henkilökunnan on oltava
yhteistyössä maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa niin, että vanhemmat
voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista.
Päivittäiset kohtaamiset ja palautteen antaminen vaikuttavat yhteistyön laatuun.
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkemys yhteistyöstä voi olla sangen
negatiivinen, jos he kokevat saavansa tietoa vain kielteisistä asioista. Mikäli haluamme
tukea vanhempaa ja vanhemmuutta, tämä toteutuu vain pohtimalla yhdessä perheiden ja
lasten selviytymisen keinoja. Mikäli vanhemmat eivät saa riittävästi tietoa lapsensa
päivästä sekä päivän kulusta, väärinymmärrykset vanhempien ja päivähoidon
henkilökunnan välillä lisääntyvät ja toimivat esteenä antoisalle yhteistyölle.
Yhteistyön onnistumiseen vaikuttaa myös maahanmuuttajataustaisten vanhempien
tulkinnat

siitä,

miten

varhaiskasvatuksen

ammattilaiset

suhtautuvat

perheen

erilaisuuteen sekä se, kuinka ammattikasvattajat kohtaavat maahanmuuttajataustaisen
lapsen yksilönä. Yhteistyön onnistuminen on pitkälti kasvatuksen ammattilaisten
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vastuulla, sillä ammattilaisia ohjaa yhteistyön periaate, jonka mukaan päivähoidon
työntekijät

ovat

vastuussa

yhteistyön

onnistumisesta.

Vaikeissakin

tilanteissa

työntekijän velvollisuus on huolehtia yhteistyön onnistumisesta ja molemminpuolisesta,
kunnioittavasta vuorovaikutussuhteesta. Antoisa, monikulttuurinen yhteistyö riippuu
vuorovaikutuksen määrästä, sillä mitä enemmän vuorovaikutusta osapuolten välillä on,
sitä onnistuneempaa on yhteistyökin.

Mitä kasvatuskumppanuus on maahanmuuttajataustaisten vanhempien mielestä?
Kasvatuskumppanuus nimikkeestä huolimatta yhteistyön idea voi olla kadoksissa ja
yhteistyötä toteutetaan edelleen päivähoidon ehdoilla, sillä maahanmuuttajataustaiset
vanhemmat eivät ole ajatelleet kumppanuutta syvällisemmin. Kasvatuskumppanuus
onkin käsitteenä vieras ja vaikeaselkoinen. Se aiheuttaa vanhemmissa hämmennystä
sekä epävarmuutta.
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ovat
kasvatuskumppanuuden tärkeimpiä periaatteita. Vanhempien etninen tausta ja
kasvatuskulttuurin erilaisuus voivat aiheuttaa vaikeuksia kuuntelulle. Tällaisissa
tapauksissa kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen nousevat erittäin tärkeään asemaan,
jotta saadaan uskomukset sekä ennakkoluulot puretuiksi ja voidaan toimia lapsen
parhaaksi. Kyetäkseen kuulemaan toisen kulttuurin edustajaa, varhaiskasvatuksen
ammattilainen joutuu pohtimaan omia arvojaan ja asenteitaan sekä muokkaamaan niitä.
Kuuleminen luo pohjan luottamukselle ja turvalliselle ilmapiirille, jossa jokainen voi
kokea tulevansa kuulluksi omana itsenään. Kuulluksi tuleminen ja kuunteleminen
vaativat yhteistä kieltä. Tähän päivähoidon ammattilaisten tulee kiinnittää erityistä
huomiota ollessaan kumppanuussuhteessa maahanmuuttajataustaisten vanhempien
kanssa. Kuuleminen ja kuulluksi tuleminen vaativat myös yksilöhistorian huomioimista,
jolloin esimerkiksi erilaisten kasvatustapojen ymmärtäminen helpottuu. (liite 6)
Kunnioittava suhde vaatii erilaisten tunteiden sietämistä ja tasavertaisuutta. Ilman
tasavertaisuutta ja molemmin puolista arvostusta ei päästä kunnioittavaan ja syvään
kasvatuskumppanuussuhteeseen. Kunnioittava suhde tarvitsee myös positiivisia
asenteita toista kulttuuria kohtaan, jolloin kasvatuskumppanuussuhde paranee. (liite 7)
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Luottamukseen puolestaan vaikuttaa kuulemisen ja kunnioittamisen periaatteiden
onnistuminen.

Mikäli

maahanmuuttajataustaiset

vanhemmat

tuntevat

tulevansa

kuulluiksi ja tuntevat olevansa arvostettuja vanhempina sekä ihmisinä erilaisesta
taustastaan huolimatta, kumppanuussuhdetta on helppo syventää. Luottamukseen
vaikuttaa vahvasti myös kasvattajien herkkyys lapsen tunteille ja tunteiden
huomioimiselle. (liite 8)
Luottamus paranee kommunikoimalla, jolloin yhteisen kielen merkitys kasvaa. Kun
ymmärrämme

toista,

luottamuskin

kasvatuskumppanuuden

rakentaminen

syvenee.
on

erittäin

Ilman

syvää

vaikeaa.

luottamusta

Monikulttuurisessa

kumppanuussuhteessa kummankin osapuolen tulee kunnioittaa toista erilaisuudesta ja
erilaisista arvo lähtökohdista käsin. Kulttuurin tuntemus on tärkeä työväline yhteistyön
ja kasvatuskumppanuuden parantamisessa kodin ja päivähoitopaikan välillä.
Maahanmuuttajataustaiset

vanhemmat

näkevät

onnistuneen

kasvatuskumppanuussuhteen sisältävän mahdollisuuden avoimeen kommunikointiin,
sillä eroavuudet kielessä saattavat aiheuttaa epäluottamusta. Myös erilainen sosioekonominen tausta voi näkyä lasten kasvatuksen käytännöissä ja voi aiheuttaa ristiriitoja
vanhempien ja ammattikasvattajien välille.
Dialogin onnistumiseen vaikuttaa tasa-arvoisuus, vieraan kulttuurin ymmärtäminen, aito
vuorovaikutus ja mahdollisuus tuoda esille omat ajatukset sekä tunteet. Nämä dialogiin
vaikuttavat tekijät ovat tulleet esille jo pohdittaessa muita kasvatuskumppanuuden
periaatteisiin vaikuttavia lähtökohtia. Voidaankin päätellä, että monikulttuurinen
kasvatuskumppanuus tarvitsee onnistuakseen kaikkien periaatteiden huomioimista ja
arvostusta.(liite 9)
Maahanmuuttajataustaisten
kumppanuus

ilmentää

vanhempien
vanhempien

ja
ja

kasvatuksen

ammattilaisten

välinen

ammattilaisten

näkemyksiä

lapsesta,

kasvatuksesta sekä kokemuksia päivähoidosta. Se, millä tavoin vanhemmat ja
kasvatuksen ammattilaiset tulkitsevat toistensa uskomuksia, on kasvatuskumppanuuden
kehittymisen kannalta ratkaisevaa.
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Miten

yhteistyö

eroaa

maahanmuuttajataustaisten

vanhempien

mielestä

kasvatuskumppanuudesta?
Yhteistyö on ollut erilaisissa dokumenteissa vahvasti esillä, koska sen toteutuminen
päivähoidon arjessa voi olla hyvinkin pinnallista. Yhteistyön toteutumisen laadullinen
vaihtelu on suurta ja yksi kasvatuskumppanuus käsitteen käyttöönoton anti voi olla siinä,
että se haastaa kasvatuksen ammattilaiset sekä maahanmuuttajataustaiset vanhemmat
tarkastelemaan kriittisesti kasvatukseen ja yhteistyöhön liittyviä uskomuksia ja
käytäntöjä.
Yhteistyön ajatusta on työstetty eteenpäin kasvatuskumppanuus käsitteen avulla. Käsite
on vielä vieras maahanmuuttajataustaisille vanhemmille. Vanhemmat rinnastavat
kasvatuskumppanuus

käsitteen

avioliiton

tai

yhtiökumppanuuden

kaltaisiin

instituutioihin, jolloin kumppanuus päivähoidon henkilöstöön tuntuu erittäin vieraalta.
Nyky-yhteiskunnassa kasvatustehtävän painopiste on vanhemmuudessa, jolloin kotien
kasvatustehtävää

pyritään

tukemaan

kasvatuskumppanuuden

kautta.

Kasvatuskumppanuuden tavoitteena onkin se, että lasta lähellä olevat aikuiset
kannattelevat lasta eri kasvuympäristöissä ja auttavat siirtymätilanteissa kodista
päivähoitoon ja takaisin.
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja ammattilaisten yhteistyö on perinteisesti
ollut ohjauksellista, jolloin päivähoidon ammattilaiset ovat olleet tietäjän asemassa.
Asiantuntijalähtöinen työntekijän on jakanut neuvoja ja antanut ohjeita, sekä tarjonnut
valmiita ratkaisuja perheiden ongelmiin. Kumppanuussuhteessa puolestaan pyritään
ratkaisemaan ongelmat yhdessä, jolloin päiväkodin ja maahanmuuttajataustaisten
vanhempien välillä on parhaimmillaan tiivis vuorovaikutussuhde, jossa molemmilla
osapuolilla on vakaa käsitys siitä, mitä lapsen elämään kuuluu.
Nykyaikana vanhemmat haluavat itse osallistua lapsensa kasvatukseen, sillä
vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja kehityksestä. Päivähoito
tukee tätä näkemystä kasvatuskumppanuuden kautta.
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Millaista

vuorovaikutus

on

maahanmuuttajataustaisten

vanhempien

mielestä

vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välillä?
Vuorovaikutussuhteen luominen voi olla hankalaa yhteisen kielen puuttumisen vuoksi,
jolloin asiat jäävät puhumatta ja väärinymmärryksiä voi helposti syntyä. Tilanteissa,
joissa ei voida käyttää kieltä, tunteiden merkitys kasvaa. Jotta viestit voidaan tulkita
samalla tavalla, edellyttää sanallinen viestintä yhteisen kielen ja erilaisen kulttuurin
ymmärtämistä.
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten väliseen
vuorovaikutukseen vaikuttaa se, miten hyvin vanhemmat ja päivähoidon henkilökunta
ymmärtävät toistensa viestejä. Monikulttuuriseen vuorovaikutukseen liittyy aina
sääntöjä, joita ei voida soveltaa kaikkiin ihmissuhteisiin, vaan ne vaihtelevat iän,
sukupuolen

ja

aseman

mukaan.

Erot

kulttuurille

tai

yksilölle

ominaisessa

käyttäytymisessä voivat nousta haasteellisiksi vuorovaikutussuhteessa. Erilaisten
kulttuurien kohdatessa tarvitaan halua ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, jotta
vuorovaikutus

onnistuu

kulttuurieroista

huolimatta.

Kulttuurien

välisessä

vuorovaikutuksessa avoin suhtautuminen toisiin ihmisiin ja rohkeus kohdata uusia
tilanteita edesauttavat avoimen kumppanuussuhteen luomisessa.
Maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla on omat käsityksensä vuorovaikutussuhteesta
kasvatuksen ammattilaisten kanssa. Nämä käsitykset heijastuvat esimerkiksi siihen,
millaisia odotuksia vanhemmilla on ja millaiseksi he ymmärtävät oman osuutensa
kumppanuussuhteessa. Nämä odotukset ja käsitykset aiheuttavat kulttuurien väliseen
vuorovaikutukseen epävarmuutta. Epävarmuus johtuu vaikeudesta ennakoida uusia
tilanteita sekä omaa ja toisten käyttäytymistä. Epävarmuuteen liittyy myös ahdistusta.
Ahdistusta lisää huoli tulevista tapahtumista sekä siitä millaisia seuraamuksia
käyttäytymisestä aiheutuu. Epävarmuuden vähentäminen on hyvän kulttuurien välisen
vuorovaikutuksen perusedellytys.
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Minkälaisiin asioihin maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ovat valmiit sitoutumaan
yhdessä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa?
Vanhempien sitoutuminen päivähoitoon vaihtelee. Osa maahanmuuttajataustaisista
vanhemmista kokee vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten välisen kumppanuuden
tärkeäksi, jotta lapsi saa oikeanlaista vahvistusta ikätasoisen kasvun ja kehityksen
tukemiseksi. Osalla vanhemmista luottamus päivähoidon ammattilaisiin kasvattajina on
niin syvä, että he kokevat yhteisen sitoutumisen turhana.
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien sitoutuminen on kuitenkin tärkeää, jotta
varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat tukea omalle työlleen. Keskustelemalla
lapsensa asioista ja osallistumalla päivähoidossa järjestettäviin tapahtumiin vanhemmat
voivat vaikuttaa päivähoidon toimintatapoihin. Kertoessaan henkilökunnalle omista
kasvatuskäytännöistään ja -tavoistaan, vanhemmat tukevat samalla lapsensa kasvatusta,
kielen kehitystä ja kulttuurista identiteettiä yhdessä päivähoidon työntekijöiden kanssa.
Maahanmuuttajataustaisia vanhempia on kuunneltava ja päivähoidon toimintakäytäntöjä
kehitettävä

todellisen

ammattilaiset
arvopäämääristä,

osallisuuden

mahdollistavaan

pohtimaan

omia

hyvän

kasvatuksen

käsityksiään

suuntaan.

Tämä

kasvatuksesta,

menetelmistä,

hyvästä

pakottaa

kasvatuksen

lapsuudesta

ja

vanhemmuudesta sekä perheen tehtävistä. Vanhempien mahdollisuus osallistua
päivähoidon kasvatustyön suunnittelemiseen ja arviointiin yhdessä henkilökunnan
kanssa edistää kodin ja päivähoidon monikulttuurista kasvatuskumppanuussuhdetta.
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10 LUOTETTAVUUS

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa yksiselitteisiä
ohjeita.

Tutkimusta

voidaan

arvioida

kokonaisuutena,

jolloin

sen

sisäinen

johdonmukaisuus painottuu (Tuomi & Sarajärvi 2002, 138). Tätä tutkimusta on syytä
arvioida

kokonaisuutena,

sillä

tutkimuksen

rakenne

on

pyritty

saamaan

johdonmukaiseksi. Tulokset tukevat teoriassa esiteltyjä keskeisiä käsitteitä.
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on subjektiviteetti, jolloin tutkija itse on
tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Näin ollen luotettavuuden arviointi koskee
koko tutkimusprosessia. Tämä pätee myös tässä tutkimuksessa, sillä koko tutkimuksen
ajan on jouduttu pohtimaan tutkimuksen henkilökohtaisuutta. Tuomi ja Sarajärvi
kirjoittavat tutkimuksen realistisesta luotettavuuskysymyksestä, mikä pitää sisällään
kysymyksen siitä, kuinka pätevästi tutkimustekstissä kuvataan tutkittua kohdetta
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 138).
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös se, kuinka ymmärrettävästi tutkija on
onnistunut kuvaaman tutkimusongelmia. Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmat on
rajattu mahdollisimman selkeästi. Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty lisäämään
myös kuvaamalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen suorittamista ja aineiston
analyysiä. Tutkimuksessa tutkittavaa kohdetta on kuvattu muun muassa suorilla
lainauksilla osanottajien haastatteluista.
Realistisessa tutkimustekstin kuvauksessa käytetään apuna perinteistä validiteettia, joka
jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Validiteetti mittaa tutkimusmenetelmän tai
mittarin kykyä mitata sitä, mitä sen olikin tarkoitus mitata. (Hirsjärvi ym. 2000, 213.)
Sisäinen validiteetti puolestaan mittaa tutkimuksen omaa luotettavuutta ja siihen
liittyviä asioita, kuten teorian sopivuutta tutkimusaiheeseen. Ulkoinen validiteetti
tarkoittaa tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten yleistettävyyttä ja sovellettavuutta
käytäntöön. (Eskola & Suoranta 1998, 213–214.)
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Tutkimusongelmiin saatiin vastaus käytetyllä tutkimusmetodilla sekä vertaishaastattelun
teemoilla. Näin tutkimuksen tutkimusmenetelmän ja mittarin voidaan katsoa toimineen
oletetulla tavalla. Teoriatausta puolestaan tukee tutkimusongelmia ja tutkimuksesta
tehdyt johtopäätökset voidaan yleistää jollakin tasolla.
Nykyään laadullisessa tutkimuksessa ei puhuta niinkään reliabiliteetista, vaan
tutkimuksen luetettavuus pyritään osittamaan tutkimuksen toteuttamisen arvioinnilla.
(Hirsjärvi ym. 2000, 214–215.) Toteuttamisen arvioinnin tueksi on tutkimuksen vaiheet
kirjoitettu auki mahdollisimman tarkasti.
Tutkimuksen kohdejoukko koostui maahanmuuttajataustaisista vanhemmista, joten
tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi vertaishaastattelut suoritettiin vastaajien
omalla äidinkielellä. Haastattelun teemojen ja tulosten kääntämisessä käytettiin apuna
tulkkeja, jolloin tutkimuksen luotettavuus saattaa kärsiä. Haastatteluja tehtäessä
törmättiin myös näkökulmaan, jota ei ollut ajateltu tutkimusta suoritettaessa. Monet
tutkimukseen osallistuneista vanhemmista olivat asuneet Suomessa jo niin kauan, että
vertaishaastattelussa käytetty termistö oli heille vierasta omalla kielellään, jolloin
teemojen kääntämisen tarpeellisuutta on syytä pohtia. Tutkimusta tehtäessä törmättiin
myös ihmisten erilaisuuteen. Kahdessa haastattelussa vastaukset kirjattiin ylös, sillä
haastateltavat kieltäytyivät nauhurin käytöstä.
Taustatiedoissa kysyttiin myös vanhempien asennetta haastatteluun. Suurin osa
vastaajista oli sitä mieltä, että osallistuminen haastatteluun oli helppoa, koska
vanhemmat kokivat aiheen erittäin tärkeäksi. Haastatteluun osallistumista helpotti myös
vertaishaastattelun luoma ilmapiiri ja mahdollisuus vastata omalla kielellä. Myös
tutkijan luotettavuus varhaiskasvatuksen ammattilaisena nousi esille taustatiedoista.

”Kyllä, oli ajankohtainen ja tärkeä juttu.” (s)

”Oli helppo osallistua, koska vastaukset voitiin kirjoittaa omalla kielellä.” (s)

”Ei ollut helppo suostua haastatteluun, mutta luotan lapseni opettajaan.” (s)
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Tämän

tutkimuksen

luotettavuutta

lisää

tutkijan

oma

kokemustausta

maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa työskentelystä sekä mahdollisuus
vertailla tämän tutkimuksen tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin. Luotettavuutta lisää
myös alan kirjallisuus ja tämän hetkiset, yleiset näkemykset yhteistyön ja
kasvatuskumppanuuden toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa.
Tutkimuksen eettisyys

perustuu siihen, että

haastatteluun osallistuminen oli

vapaaehtoista. Tutkimuksen eettisyyteen vaikuttaa myös vastaajien identiteetin
suojaaminen ja tutkijan vaitiolovelvollisuus. Tietojen käsittelyssä on käytetty erityistä
luottamuksellisuutta ja anonymiteettia. Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien nimet
eivät käy ilmi tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneille vanhemmille kerrottiin myös
etukäteen mitä varten haastattelut suoritettiin. Vanhemmilla oli haastattelutilanteessa
mahdollisuus tarkentaa tutkijalta tutkimukseen liittyviä asioita.
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11 POHDINTA

Tutkimuksen tausta
Tutkimus lähti liikkeelle halusta kuunnella maahanmuuttajataustaisia vanhempia
suomalaisen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen asiakkaina. Päätarkoituksena oli
selvittää maahanmuuttajataustaisten vanhempien kokemuksia kasvatuskumppanuudesta.
Tarkoituksena oli tarkastella myös kasvatuskumppanuuden periaatteiden toteutumista
päivähoidossa, vanhempien valmiuksia sitoutua päivähoidon arkeen sekä selventää
yhteistyö- ja kasvatuskumppanuuskäsitteiden tuntemusta, mahdollisia eroja ja
monikulttuuristen

vuorovaikutustaitojen

merkitystä

kasvatuskumppanuuden

onnistumiselle.
Tutkimus

vastaa

tutkimusongelmiin.

maahanmuuttajataustaisten

perheiden

Aineisto

toi

esille

kanssa

tehtävän

uutta
yhteistyön

tietoa
ja

kasvatuskumppanuuden onnistumisesta. Tutkimus nosti esiin myös epäkohtia, joihin
maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa työskenneltäessä pitää kiinnittää entistä
enemmän huomiota; esimerkkinä tästä mainittakoon yhteisen kielen löytäminen.
Kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet tulivat julki vanhempien vastauksista,
jolloin

tutkimuksen

tuloksissa

kasvatuskumppanuuden

onnistumista

pystyttiin

tarkastelemaan myös tältä kannalta.
Vaikka tutkimuksen tulokset vastaavatkin tutkimusongelmiin, haastattelun teemoja
tarkentamalla sekä täsmentämällä olisi teemojen lukumäärää voinut vähentää. Näin
haastatteluun osallistuneet vanhemmat olisivat voineet syventyä paremmin keskeisten
käsitteiden selittämiseen ja kuvaamiseen, jolloin tutkimus olisi tuonut esiin tarkemmin
yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden välistä suhdetta ja mahdollisia eroavuuksia.
Edellä mainittuja keskeisiä käsiteitä olisi myös voinut avata lyhyesti, jolloin vanhemmat
olisivat

päässeet

syvällisemmin.

keskustelemaan

yhteistyöstä

ja

kasvatuskumppanuudesta
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Vertaishaastattelun valinta ja käyttö tutkimusmenetelmänä antoi vanhemmille
mahdollisuuden keskustella tutkimusongelmiin liittyvistä teemoista vertaisryhmissä.
Näin vanhemmilla oli tilaisuus pohtia tutkimukseen liittyviä käsitteitä ja aiheita omalla
äidinkielellään, saman etnisen taustan omaavien henkilöiden kanssa. Vertaishaastattelu
osoitti,

että

vanhemmilla

oli

halua

ja

kykyä

pohtia

eri

näkökulmista

kasvatuskumppanuutta sekä kasvatuskumppanuuden onnistumista varhaiskasvatuksessa.

Tulokset
Tutkimuksen tuloksista on luettavissa vanhempien omia kokemuksia päivähoidon
arjesta

sekä

vanhempien

näkemyksiä

yhteistyön

ja

kasvatuskumppanuuden

onnistumisesta varhaiskasvatuksessa. Tuloksista ilmenee, että maahanmuuttajataustaiset
vanhemmat kokevat onnistuneen kumppanuuden erittäin merkitykselliseksi puhuttaessa
lasten kasvatuksesta. Tukeaksemme lasten kasvua ja kehitystä parhaalla mahdollisella
tavalla, on vuorovaikutuksen ja kumppanuuden oltava onnistunutta ja tuloksellista.

Tutkimus nostaa esiin samankaltaisia ajatuksia jaetusta kasvatusvastuusta sekä
vanhempien ja päivähoidon välisestä yhteisen kasvatuslinjan löytymisestä kuin Leinon
tutkimus. Leino on pro gradu – työssään tutkinut suomalaisten vanhempien näkemyksiä
kasvatuskumppanuudesta. (ks. Leino 2006).

Tämän tutkimuksen aineisto kuvaa lisäksi kasvatuskumppanuuden periaatteiden
toteutumista päivähoidossa maahanmuuttajataustaisten vanhempien perspektiivistä.
Kunnioittava kumppanuussuhde sekä mahdollisuus avoimeen vuorovaikutukseen
luodaan kuulemisen periaatteen pohjalta. Tutkimuksen tuloksista on luettavissa, että
tämä

periaate

jää

monesti

toteutumatta

muodostettaessa

kumppanuussuhdetta

maahanmuuttajataustaisiin vanhempiin. Ilman aitoa kuuntelemista vanhemmat eivät
pääse mukaan päivähoidon arkeen, eikä vanhemmilla ole mahdollisuutta kertoa lapseen
liittyvistä asioista. Näin vanhempien asiantuntijuus ohitetaan.

Maahanmuuttajataustaisten

vanhempien

tavoin

myös

suomalaiset

vanhemmat

peräänkuuluttavat kuulluksi tulemisen tärkeyttä. Vanhempien tyytyväisyys päivähoitoon
oli Leinon pro gradu -tutkimuksen mukaan pääasiassa suurta, mutta huonot kokemukset
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liittyivät juuri siihen, että vanhempaa ei ollut kuunneltu tai hänen toiveitaan ei ollut
huomioitu (ks. Leino 2006). Olennaiseksi kumppanuuden rakentajaksi muodostuukin
vanhempien kuuleminen sekä heidän asiantuntijuutensa ja valintojensa arvostaminen.
Voidaan sanoa, että päivähoidon henkilökunta tarvitsee harjoitusta kyetäkseen aitoon,
kuulevaan suhteeseen.

Myös Ikäläisen ym. mukaan maahanmuuttajataustaiset vanhemmat haluavat olla
mukana

lastensa

elämässä,

mutta

kokevat

usein

jäävänsä

kuulematta

vuorovaikutussuhteissa. Vedder ym. puolestaan väittävät, että varhaisen yhteistyön
puute

saattaa

konkretisoitua

päivittäisissä haku- ja

tuomistilanteissa,

jolloin

maahanmuuttajataustainen vanhempi voi jäädä kuulematta ja näin myös lapsen
sopeutumisen tukeminen päivähoidossa heikkenee. (ks. Ikäläinen ym. 2003, 91–96;
Vedder ym. 1996, 45.)
Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan lukea maahanmuuttajataustaisten perheiden
kokemasta

eri-arvoisuudesta

vuorovaikutustilanteissa

verrattuna

valtaväestöön.

Aineistosta käy ilmi, että kasvatuksen ammattilaisten tulee kiinnittää vieläkin enemmän
huomiota kulttuurien ja uskontojen erilaisuuteen, sillä kulttuuri ja uskonto vaikuttavat
vahvasti vanhempien käsityksiin lasten kasvatuksesta. Maahanmuuttajataustaiset
vanhemmat

tarvitsevat

lisää

päivittäisiä

ja

arkisia

kohtaamisia

päivähoidon

henkilökunnan kanssa, tietoa lastensa päivän kulusta sekä mahdollisuuksia kysellä
päivähoitoon

liittyvistä

asioista,

jotta

kulttuurin

ja

uskonnon

aiheuttamilta

väärinymmärryksiltä vältytään. Tutkimustulosten mukaan kulttuurien erilaisuus on yksi
syy kasvatuskumppanuussuhteessa koettuihin ongelmiin.
Yleensä maahanmuuttajataustaisten perheiden oma kulttuuri nostetaan etusijalle, mutta
samalla

myös

suomalaista

kulttuuria

korostetaan

vahvasti.

Aholan

mukaan

kotouttamisessa kunnioitetaan molempia kulttuureja, mutta tästä huolimatta tietyt
suomalaisen kulttuurin pelisäännöt esitetään välttämättöminä (ks. Ahola 2007).
Kulttuurien peruspiirteiden tunteminen auttaa välttämään väärinkäsityksiä, mutta
tärkeämpää kuin kulttuurien moninaisuuden tunteminen, on avoin suhtautuminen
erilaisuuteen. Päivähoidossa onkin syytä tarkastella arkisten kohtaamisten luonnetta,
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jolloin kyetään myös pohtimaan kasvatuskumppanuussuhteen onnistumista. Tämän
tutkimuksen

tutkimustulosten

ammattilaisilla

on

vielä

valossa

opittavaa

varhaiskasvatuksessa
luottamuksellisen

työskentelevillä

vuorovaikutussuhteen

saavuttamisessa.
Tutkimuksen

mukaan

maahanmuuttajataustaiset

vanhemmat

kokevat

oman

työttömyytensä ja perheen etnisen taustan estävän lasta saamasta riittävää tukea
kasvuun ja kehitykseen. Aineistosta nousee esiin se, miten maahanmuuttajataustaiset
vanhemmat kokevat ulkomaalaisvastaisuutta varhaiskasvatuksen ammattilaisten taholta.
Tämä

vanhempien

ammattikasvattajiin.

kokema

syrjintä

Luottamuspula

heikentää
estää

myös

luottamusta

lasta

hoitaviin

kasvatuskumppanuussuhteen

syntymistä. Olssonin tutkimus tukee tätä näkökulmaa. sillä vanhempien vaikeudet
sopeutua uuteen kulttuuriin ja valtaväestöä heikompi koulutustausta voivat olla
luottamussuhteen syntymisen esteenä (Olsson 1999, 101–103).
Tutkimustulosten valossa vanhemmat kokevat päivähoidon henkilökunnan olevan
ennakkoluuloisia ja epävarmoja kohdatessaan maahanmuuttajataustaisen perheen
päivähoidon arjessa. Aineiston mukaan epävarmuus näkyy vuorovaikutussuhteen
luomisessa ja kumppanuussuhteen onnistumisessa. Ikäläisen ym. tutkimuksessa
kiinnitetään huomiota peruspalveluiden kykyyn tukea lapsiperheitä. (ks. Ikäläinen ym.
2003, 91–96). Toisaalta vanhemmat haluavat olla mukana vaikuttamassa lastensa
asioihin, mutta toisaalta he pyrkivät suojelemaan lapsiaan ympäristön vaikutteilta ja
suhtautuvat epäluuloisesti tarjottuihin palveluihin.
Aineistosta esiin noussutta väitettä päivähoidon ammattilaisten taidoista kohdata
maahanmuuttajataustainen perhe, tukee Pitkäsen ja Koukin tutkimus maahanmuuttajien
kanssa työskentelevien kokemuksista erilaisten kulttuurien kohtaamistilanteissa.
Pitkäsen

ja

Koukin

tutkimus

osoittaa

kohtaamiskokemusten,

kokemusten

maahanmuuttajista asiakkaina ja työtovereina vaikuttavan työntekijöiden asenteisiin (ks.
Pitkänen & Kouki 1999, 97–109).
Tutkimus nostaa esiin myös maahanmuuttajataustaisten vanhempien kokemuksia
suomalaisesta päivähoidosta. Tätä kautta tutkimus antaa mahdollisuuden tarkastella
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varhaiskasvatusta maahanmuuttajataustaisten perheiden silmin sekä kiinnittää huomiota
maahanmuuttajataustaisiin perheisiin päivähoidon asiakkaina.
Aineiston mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset sulautetaan päivähoidossa yleisiin
sääntöihin, jolloin lapsen yksilölliset toimintatavat unohdetaan. Keskeistä tässä on
samojen tavoitteiden soveltaminen kaikille lapsille. Arvot ja normit ohjaavat
toimintojen

järjestämistä,

jolloin

maahanmuuttajataustaiset

lapset

pyritään

sopeuttamaan päivähoidossa yleisiin sääntöihin mahdollisimman nopeasti. Nämä
tavoitteet vastaavat osittain maahanmuuttajataustaisten vanhempien toiveisiin, mutta
toisaalta vanhemmat kaipaavat myös lapsensa yksilöllistä huomioimista ja tukemista.
Aineistosta nousee yllättävästi esiin myös vanhempien huoli päivähoitopaikkojen
riittävyydestä maahanmuuttajataustaisille lapsille. Hoitopaikkojen riittävyys puolestaan
nostaa esiin vanhempien huolen lapsen suomen kielen oppimisesta, koulumenestyksestä
ja tulevaisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuloksissa on olemassa ristiriita, sillä
toisaalta vanhemmat haluavat lapsensa sopeutuvan suomalaiseen yhteiskuntaan
mahdollisimman nopeasti ja toisaalta vanhemmat peräänkuuluttavat oman kielen ja
kulttuurin tukemista päivähoidossa.
Tutkimustulosten

mukaan

maahanmuuttajataustaisilla

vanhemmilla

ei

ole

mahdollisuuksia tai halua vaikuttaa päivähoidon toimintaan. Tulokset osittavat myös
sen, että suomalainen varhaiskasvatus ei tue vanhempaa osallistumaan päivähoidon
arkeen. Vanhemmilla ei ole tilaisuutta kritisoida päivähoidon käytäntöjä, eikä heille
anneta mahdollisuutta yhteiseen ihmetykseen. Lisäksi vanhemmat kaipaavat enemmän
yhteisiä

kohtaamisia

päivähoidon

ammattilaisten

kanssa.

Kuinka

valmiita

maahanmuuttajataustaiset vanhemmat sitten todellisuudessa ovat osallistumaan
vanhempainiltoihin, yhteisiin juhliin tai retkiin?
Kansainvälisissä

keskusteluissa

vanhempien

ja

varhaiskasvattajien

välinen

kasvatuskumppanuus haluttaan nivoa kiinteäksi kokonaisuudeksi, sillä vanhempien ja
kasvatusalan ammattilaisten toimiva kumppanuussuhde nähdään merkitykselliseksi
lapsen kehityksen kannalta. Tutkimukset ovat osoittaneet kuinka vahva vanhempikasvattaja suhde lisää vanhempien osallistumista. Tämä puolestaan vaikuttaa suoraan
esimerkiksi

lasten

koulusaavutuksiin.

Kumppanuussuhteen

tavoitteena

on
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vanhemmuuden vahvistaminen, jolloin monikulttuurinen varhaiskasvatus tarvitsee
kehittyäkseen toimivaa vuorovaikutussuhdetta. (ks. Knopf & Swick 2007; Khong & Ng
2005).
Useimmat

ammattikasvattajat

tietävät

kuinka

tärkeä

hyvä

kumppanuussuhde

vanhempiin on ja miten se vaikuttaa lasten kehitykseen. Silti monet kasvatuksen
ammattilaiset kokevat vanhempien osallisuuden lisäämisen erittäin vaikeaksi. Yksi
kumppanuussuhteen syventämisen avaintekijöistä onkin kasvatuskumppanuus käsitteen
vakiinnuttaminen

päivähoitoon

ja

maahanmuuttajataustaisten

vanhempien

osallistumismahdollisuuksien lisääminen päivähoidon arjessa.
Vanhempien on vaikea ymmärtää miksi heidän pitäisi osallistua lapsensa kasvatukseen
tai opetukseen. Knopfin ja Swickin mukaan vanhempien osallisuutta heikentää se, että
monet

vanhemmat

kokevat

jäävänsä

tärkeiden

keskustelujen

ulkopuolelle.

Ammattikasvattajat ovat kuitenkin tunnustaneet, että tukeaksemme lasten kehitystä
onnistuneesti, tarvitsemme hyvää vuoropuhelua vanhempien kanssa sekä vanhempien
havaintojen arvostamista. Näin kasvattajat voivat rakentaa kasvatuskumppanuutta
yhdessä vanhempien kanssa (ks. Knopf & Swick 2007 ).
Aineistosta

voidaan

epäonnistumiseen

on

päätellä,

että

suurin

kuitenkin

yhteisen

syy

kielen

kasvatuskumppanuussuhteen
ja

kasvatuskulttuurin

puute.

Menestyminen toisessa kulttuurissa edellyttää kielitaidon lisäksi myös kykyä sopeutua
vieraan

kulttuurin

arvomaailmaan

ja

tapoihin.

Eri

kulttuurien

välisessä

kasvatuskumppanuussuhteessa täytyy muistaa, että kaikki tietyn etnisen ryhmän
edustajat eivät sovi niihin stereotypioihin, joilla alueen tapakulttuuria kuvaillaan. Tämä
antaa jonkinlaisen pohjan tarkastella sitä, miten tietyn kulttuurin yksilö sopii tai on
sopimatta tiettyyn kaavaan.
Monikulttuurisuustyö ei usein edellytä suuria muutoksia työtapoihin, jos pieniin
yksityiskohtiin

kiinnitetään

huomiota.

Monikulttuurisuustyöhön

pätevät

samat

yhdenvertaisuuden ja asiakaslähtöisyyden periaatteet kuin muuhunkin työhön. Vahvan
ammattitaidon päälle voidaan rakentaa monikulttuurista osaamista pohtimalla, mitkä
seikat vaativat tarkempaa huomiota maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä.
(www.ahaa-avaimia.fi.)
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Yleistettävyys
Aineisto antaa viitteitä siitä, että päivähoidon työntekijöiden asenteellisuus ja
tietämättömyys eivät liity ainoastaan tiettyyn työntekijäryhmään tai alueeseen, vaan
yleisesti työntekijöiden epävarmuuteen kohdata maahanmuuttajataustainen perhe.
Tutkimusasetelma ei sinällään vanhene; se vain tuottaa tulevaisuudessa erilaisia tuloksia
sen

mukaan,

miten

paljon

tai

miten

syvällisesti

ammattikasvattajat

tai

maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ovat sitoutuneet kumppanuussuhteeseen.
Suomessa on yleisesti ottaen vähän tutkimuksia, jotka koskevat maahanmuuttajia
sosiaalitoimen asiakkaina. Ruotsissa etnisiä vähemmistöjä koskevia tutkimuksia on
enemmän, mutta Soydanin mukaan Ruotsissakin tarve sosiaalityön näkökulmasta
tehtävälle tutkimustyölle on olemassa. Olssonin mukaan lapsi-, nuoriso- ja perhetyö
ovat maahanmuuttajien parissa tehtävän sosiaalityön ydinaluetta. Olsson lienee oikeassa,
sillä edellä mainitut työskentelymallit tukevat maahanmuuttajataustaisten perheiden
kotoutumista ympäröivään yhteiskuntaan (ks. Soydan 1999, 35–36; Olsson 1999, 101–
103).

Tulosten hyödyntäminen ja soveltaminen käytäntöön
Tutkimusta voidaan hyödyntää pohdittaessa maahanmuuttajataustaisten perheiden
kohtaamista

päivähoidossa.

Aineistosta

löytyy

myös

perusajatuksia

kasvatuskumppanuussuhteen luomiseen sekä ylläpitoon maahanmuuttajataustaisten
perheiden kanssa.
Tulokset nostavat esiin myös uusien lähestymistapojen ja työmenetelmien käyttöönoton
tarpeellisuuden. Suomalaiset varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat uusia
työvälineitä ja asenteita kohdata maahanmuuttajataustainen perhe, jolloin esiin nousee
myös päivähoitohenkilöstön lisäkoulutuksen tarve.

Rouvisen mukaan joidenkin ammattikasvattajien omissa käsityksissä on havaittavissa
tyytymättömyyttä nykytilaan, mikä asettaa vaatimuksen ryhtyä pohtimaan toiminnan
kehittämisen mahdollisuuksia. Tämä voi olla haaste, sillä Rouvisen tutkimus nostaa
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esiin

myös

päivähoidon

henkilöstön

tyytyväisyyden

nykyisen

kasvatustyön

käytäntöihin. Vaikka yhteiskunnallinen elämänmeno on muuttunut, niin muutoksen
vaikutus

päiväkodissa

tehtävään

pedagogiseen

työhön

on

ollut

vähäistä.

Ammattikasvattajat näkevät muutokset turhiksi, elleivät ne todella johda uuteen ja
aiempaa toimivampaan käytäntöön. Päivähoidon henkilökunnan käsitykset viittaavat
jossakin määrin tutussa ja turvallisessa käytännössä pitäytymiseen ja myös pysyvyyden
vaalimiseen. (ks. Rouvinen 2007, 77–78.)

Maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla täytyy alusta alkaen olla tilaisuus osallistua
lapsensa kasvatukseen yhdessä varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa, jolloin lapsen
kasvua ja kehitystä pystytään tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä
osallistumismahdollisuus voidaan järjestää esimerkiksi kotikäyntien avulla, jolloin
lapsen päivähoitoon siirtymisestä pystytään tekemään turvallinen. Kotikäynti perheen
luona voi myös vähentää tai poistaa pelkoa kohdata maahanmuuttajataustainen perhe.
Kotikäynti tukee näin koko perhettä ja kasvatuksen ammattilaisia päivähoidon
aloituksessa.
Tuloksista nousee esiin myös kuulluksi tulemisen tärkeys. Jokaisen päivähoidossa
asiakkaana olevan perheen täytyy tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämän periaatteen
tulee toteutua myös maahanmuuttajataustaisten perheiden kohdalla. Kuulluksi tulemisen
periaatetta

voidaan

parantaa

lisäämällä

tulkkausta.

Maahanmuuttajataustaisten

vanhempien kuulluksi tulemisen mahdollisuus edellyttää päivähoidossa sitä, että
asioidessaan eri kieltä puhuvien vanhempien kanssa, henkilökunnan tulisi käyttää
entistä enemmän tulkki- ja käännöspalveluja. Tulkkaus- ja käännöspalveluiden avulla
taataan maahanmuuttajataustaisille vanhemmille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua
varhaiskasvatukseen.
Vuorovaikutussuhteen paranemiseen voidaan vaikuttaa tulkkipalveluiden lisäksi
kehittämällä uusia työvälineitä. Yhtenä uutena työvälineenä vuorovaikutussuhteen
luomisessa

voi

toimia

vertaistuenryhmämalli
tavoitteena

on

Väestöliiton

Kotipuun

pikkulapsiperheiden

vahvistaa

vanhemmuutta

kehittämä

vanhemmille”.
tiedon

ja

”Monikulttuurinen
Vertaistuenryhmien
vertaistuen

avulla.

Maahanmuuttajataustaisille vanhemmille voidaan järjestää ryhmiä, joissa heillä on
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mahdollisuus keskustella varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon liittyvistä asioista
yhdessä kasvatusalanammattilaisten kanssa.
Myös maahanmuuttajataustainen työntekijä voi auttaa perheitä päivähoidon arkisissa
asioissa, tukea lapsen uuden kielen oppimista ja opastaa muuta henkilökuntaa perheiden
kohtaamisessa. Eri kulttuuritaustan omaavien työntekijöiden palkkaaminen osoittaa
perheille myös erilaisuuden hyväksymistä ja lisää luottamusta päivähoitoa kohtaan.
Päivähoidon

henkilökunta voi käyttää myös kulttuuritulkkia sillanrakentajana

valtakulttuurin ja vähemmistökulttuurin edustajien välillä. Kulttuuritulkki voi tehdä
molemmille

osapuolille

näkyväksi

ne

ongelmakohdat,

jotka

ovat

kasvatuskumppanuuden tiellä.
Tulokset nostavat esiin myös maahanmuuttajataustaisten vanhempien odotukset ja
vaatimukset päivähoitoa kohtaan. Vastatakseen vanhempien päivähoitoa koskeviin
odotuksiin ja vaatimuksiin, tarvitsee päivähoitohenkilöstö monikulttuuristuvassa
yhteiskunnassa

lisää

koulutusta

parantaakseen

yhteistyötä

kasvatuskumppanuuden

maahanmuuttajataustaisten

ymmärtämiseksi
vanhempien

sekä

kanssa.

Varhaiskasvatuksen alueella kaivataankin kokonaisuudessaan maahanmuuttajatyön
teoreettista, tutkimuksellista sekä praktista kehittämistä.
Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodella pyritään torjumaan maahanmuuttajien
syrjintää sekä toteuttamaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia käytännössä. Kuntien
vastuulla on kuntalaisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen. Uuden
hallitusohjelman tulisi kiinnittää tähän huomiota, jolloin voitaisiin vahvistaa kuntien
toiminnan rahoituksen riittävyys ja pystyttäisiin takaamaan palveluiden tasa-arvoinen
saatavuus. Tämä vaikuttaisi myös edellä mainittujen tulkki- ja käännöspalveluiden,
kulttuuritulkkien ja uusien työvälineiden käytön lisäämiseen maahanmuuttajataustaisten
perheiden kumppanuussuhteen tukemisessa.

Jatkotutkimushaasteet
Aineistosta nousee esiin joukko kysymyksiä, joihin tässä tutkimuksessa ei saada
vastausta.

Jatkotutkimuksia

ammattilaisten

näkemyksiä

ajatellen,

olisi

kiinnostavaa

tutkia

kasvatuskumppanuussuhteen

päivähoidon
onnistumisesta
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maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa. Toisaalta mielenkiinnon kohteeksi
nousee myös ammattikasvattajien kyky kohdata maahanmuuttajataustainen perhe
päivähoidon arjessa; kuinka paljon näihin kohtaamisiin vaikuttaa kielimuuri, asenteet,
stereotypiat,

ennakkoluulot

ja

kuinka

paljon

nämä

kohtaamiset

vaikuttavat

maahanmuuttajien kotoutumiseen.
Tutkimushaasteeksi voisi nousta myös maahanmuuttajataustaisten vanhempien oma
sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan; miten kotoutuminen vaikuttaa kykyyn tehdä
yhteistyötä ja luoda kasvatuskumppanuussuhteita päivähoitohenkilöstöön? Olisi
kiinnostavaa myös tutkia, kuinka paljon maahanmuuttajataustaisten vanhempien omat
kasvu- ja

kasvatuskokemukset vaikuttavat

yhteiskunnassa.

lasten

kasvatukseen

suomalaisessa
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LIITTEET

(Liite 1)

Vertaishaastattelun teemat:

1. Millaisia ajatuksia Sinulle tulee mieleen lapsesi päivähoitopaikasta?
2. Mitä tiedät lapsesi päivän kulusta?
3. Mitä toimintoja pidät tärkeänä lapsesi kasvun ja kehityksen tukena
päivähoidossa? ( matematiikka, luonnontiede, liikunta, kuvaamataito, musiikki,
suomen kieli, leikki... )
4. Tuntuuko Sinusta, että voit vaikuttaa vanhempana päivähoitopaikan tapaan
toimia päivittäisissä tilanteissa? Voitko vaikuttaa päivähoitopaikan
kasvatusmenetelmiin?
5. Onko lapsesi päivähoitopaikassa asioita, jotka ovat ihmetyttäneet? Mitä sinun
mielestäsi voitaisiin tehdä toisin?
6. Mitä mielestäsi on yhteistyö? Mitä yhteistyö pitää sisällään?
7. Miten koet yhteistyön onnistuneen lapsesi päivähoitopaikan ja itsesi välillä?
Miksi olet tyytyväinen / tyytymätön?
8. Aristelevatko vanhemmat mielestäsi päivähoidon henkilökuntaa? Jos aristelevat,
miksi?
9. Mitä on avoin vuorovaikutus päivähoidossa?
10. Miten rakentaisit luottamusta yhdessä lapsesi päivähoitopaikan kanssa?
11. Tuletko mielestäsi kuulluksi päivähoidossa?
12. Mitä Sinulle tulee mieleen sanasta Kumppanuus? Mitä mielestäsi on
kasvatuskumppanuus?
13. Voiko kasvatuskumppanuudesta puhua vanhempien ja päivähoidon henkilöstön
välisessä yhteistyössä?
14. Miten vanhemmat voisivat mielestäsi vaikuttaa enemmän? Mitä olisit Itse
valmis tekemään?
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(Liite 2)

Arimaha uu ka kooban yahay wareysiga is barbardhiga

1. Fikradahee ku soo dhacaayo maskaxdaada, kuwaasoo ku saabsan xannaanada
inankaagu/inantaadu dhigato?

2. Maxaad ka ogtahay qaabka ay caruurtaadu u isticmaalaan waqtiga
marka ay joogaan xannaanada?

3. Waa kuwee hababka aad is leedahay wey caawini karaan caruurtaada
hadey noqon lahayd koriinka iyo kobcinta aqoon xirfadeedka sida
(xisaabta, barashada degaanka, jir dhiska, far- shaxanka sawirada,
muusikada, luqada finnishka, ciyaarta).

4. Ma dareentaa in aad saameyn ku yeelan karto, qaabka xannaanada u
shaqeyso? Manna ku yeelan kartaa saameyn qaabbaka barbaarinta
caruurta ee xannaanada?
5. Ma jiraan arimo kaa yaabiyay ee looga dhaqmo xannaanada
caruurtaada? Maxeyna kula tahay in lagu badalo?

6. Adigoo ku cabiraayo fikirkaaga, waa maxay wadashaqeynta ka
dhaxeeyso waalidka iyo macalimiinta xanaanada? Maxayna kula tahay
in ay wadashaqeyntu ku dhisantahay?

7. Sidee ku garataa in wada shaqeynta idinka dhaxeeysa adiga iyo
xannaanada ay tahay mid wanaagsan ? Maxaa ku qanacday/ maxaadan
ku qancin?
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8. Ma u maleyneysaa in waalidiintu ay ka cabsanayaan shaqaalaha
xannaanada? Haddii ay ka cabsanayaan sheeg sababta?
9. Waa maxay xidhiidhka furan ee xannaanada?

10. Sideed ku dhisi kartaa kalsoonida iyo is aaminka idinka dhaxeeyo
adiga iyo xannaanada?

11. Ma kula tahay in la maqlo fikrdahaada ku saabsan xannaanada?

12. Maxaa ku soo dhacaayo maskaxdaada hadaad maqasho erayga
Wadajir? Maxay kula tahay erayga wada-barbaariyayaal?

13. Ma looga hadli karaa wadashaqaynta ka dhaxeyso waalidka iyo
xannaanada arimaha la xidhiidha wadabarbaarinta?

14. Sidee ayey kula tahay in waalidku uu ku kordhin karo saameynta uu
ku leeyahay xannaanada? Adiguse maxaad diyaar u tahay in aad

qabato?
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(Liite 3)
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Maahanmuuttajataustaisten vanhempien vertaishaastattelu

(Liite 4)

Taustalomake
Tällä lomakkeella kysyn muutamia taustatietoja. Korostan tässäkin, että kenenkään
henkilöllisyys tai paikkakunta ei tule esille tuloksissa.
1. Syntymävuotesi__________________________________________________
2. Ammattisi______________________________________________________
3. Äidinkielesi / kotikielesi__________________________________________
4. Suomessa oloaikasi______________________________________________
5. Lastesi lukumäärä_________________________________________________
6. Lastesi syntymävuodet_____________________________________________
7. Ovatko lapsesi syntyneet Suomessa? ( ) kyllä ( ) ei
8. Moniko heistä on tällä hetkellä päivähoidossa___________________________
9. Minkälaisessa päivähoidossa lapsesi ovat tällä hetkellä?
( ) päiväkodissa kokopäiväryhmässä
( ) päivähoidossa osapäiväryhmässä
( ) esikoulussa
( ) perhepäivähoidossa kokopäiväryhmässä
( ) perhepäivähoidossa osapäiväryhmässä
( ) ryhmäperhepäivähoidossa
( ) kotihoidossa
( ) jokin muu vaihtoehto, mikä
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___________________________________________________________
10. Millaisista hoitomuodoista Sinulla on vanhempana kokemusta? Millaisissa
ryhmissä lapsesi ovat olleet?
( ) päiväkodissa kokopäiväryhmässä
( ) päivähoidossa osapäiväryhmässä
( ) esikoulussa
( ) perhepäivähoidossa kokopäiväryhmässä
( ) perhepäivähoidossa osapäiväryhmässä
( ) ryhmäperhepäivähoidossa
( ) kotihoidossa
( ) jokin muu vaihtoehto, mikä
___________________________________________________________
11. Kauanko lapsesi on päivähoidossa päivittäin?________________ tuntia
12. Oletko avo- tai avioliitossa ( ) yksinhuoltaja ( )
13. Oliko Sinusta helppo suostua haastatteluun?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Kiitos mielenkiinnostasi!
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Maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkemyksiä
kasvatuskumppanuudesta

Kuuleminen

Jaettu
ymmärrys

Yksilöhistorialliset
kokemukset

Läsnäolo,
kielitaito

Turvallinen ja
myönteinen
ilmapiiri
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(Liite 7)

Maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkemyksiä
kasvatuskumppanuudesta

Kunnioitus

Tunteet

Tasavertaisuus

Molemminpuolinen
arvostus

Positiivinen
asenne
toista kulttuuria
kohtaan
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(Liite 8)

Maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkemyksiä
kasvatuskumppanuudesta

Luottamus

Kuuleminen ja
kunnioitus

Kasvattajan
herkkyys
lapsen tunteille

Päivittäiset
kohtaamiset

Vanhempien
mahdollisuus
osallistua
kasvatusprosessiin
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Maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkemyksiä
kasvatuskumppanuudesta

Dialogi

Tasa-arvoisuus

Vieraan
kulttuurin
ymmärtäminen

Aito
vuorovaikutus

Mahdollisuus
tuoda esiin
omat ajatukset
ja
tunteet

