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1. JOHDANTO 

 

Opinnäytetyössämme halusimme tutkia, miten monikulttuurisuus ilmenee Oulun 

kaupungin päiväkodeissa ja kysyimme sitä päiväkotien henkilökunnalta.  Tahdoimme 

selvittää, miten maahanmuuttajalapset huomioidaan päivähoidossa ja miten erilaisista 

kulttuureista tulleet asiakkaat vaikuttavat päiväkodin arkeen ja toimintatapoihin. Meitä 

kiinnosti, minkä kulttuurien edustajia on päiväkotien asiakkaina. Halusimme myös 

selvittää, millaiset valmiudet päivähoitohenkilökunnalla on toimia maahanmuuttaja-

lasten kanssa. Lisäksi kysyimme päivähoitohenkilökunnan lisä- ja täydennys-

koulutuksesta ja heidän mielipiteitään niiden tarpeesta. Kyselymme lopuksi annoimme 

vastaajille mahdollisuuden kertoa työnantajalle kehitysideoitansa ja toiveitansa sekä 

antaa palautetta. 

 

Suomeen kohdistuva maahanmuutto on lisääntynyt ja myös Oulun seudulla 

ulkomaalaisten määrä on kasvanut tasaisesti.  Aihe valikoitui meille luonnostaan oman 

kiinnostuksemme myötä, koska olemme työskennelleet päiväkodeissa ja haluamme 

myös jatkossa toimia varhaiskasvatuksen alalla, lastentarhanopettajina. Tulevina 

sosionomeina tulemme todennäköisesti kohtaamaan monikulttuurisuutta työssämme, oli 

työnkuvamme mikä tahansa.  

 

Vuodenvaihteessa 2005–2006 oululaisia oli 128 962, joista ulkomaalaisia 2256 

(Väestörekisterikeskus). Vuoden 2009 alussa väkiluku oli 137 061, joista ulkomaiden 

kansalaisia oli 2987. Eri kansalaisuuksia oli noin vuosi sitten 114. (Ylilehto-Suvanto 

2010.) Maahanmuuttajien määrä Oulussa on kasvanut ja samalla myös 

maahanmuuttajalasten osuus päivähoidossa.  Opinnäytetyön aiheemme on 

ajankohtainen ja meitä kiinnostava.  Monikulttuurisilla lapsilla tarkoitamme työssämme 

sekä Suomeen muuttaneita lapsia että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajien 

jälkeläisiä. Alun perin tarkoituksemme oli sisällyttää monikulttuurisuuskäsitteeseen 

Suomen vähemmistökulttuurit; suomenruotsalaiset, romaanit ja saamelaiset. Koska 

saamissamme vastauksissa ja tilastoissa näitä vähemmistökulttuureita ei juuri näkynyt, 

rajasimme monikulttuurisuuden koskemaan maahanmuuttajataustaisia perheitä.   

 

Oulu on laajeneva ja kansainvälistyvä kasvukeskus. Yliopisto ja kansainväliset yritykset 

tuovat kaupunkiin ulkomaalaisia töihin ja opiskelemaan. Monet heistä palaavat 

kotimaahansa, joten lasten hoitoaika suomalaisessa ja oululaisessa päiväkodissa voi olla 



6                                                                           

 

hyvinkin lyhytaikaista.   Osassa kyselyyn vastanneiden päiväkotien lapsilukumäärissä 

voi olla juuri tällaisia lyhytaikaisessa hoidossa olevia eri kieli- ja kulttuuritaustaisia 

lapsia. Minkäänlaista erittelyä maahanmuuton syistä ja päivähoidon tarpeesta 

työssämme emme ole esittäneet.  Opinnäytetyömme kyselyn toteutimme Webropol- 

ohjelmalla ja vastausprosentin jäätyä pieneksi, täydensimme työtämme 

puhelinhaastatteluilla, jotta työ olisi riittävän kattava. Lisäksi haastattelimme Oulun 

kaupungin maahanmuuttajakoordinaattori Raija Ylilehto-Suvantoa, jolta saimme 

täydennystä ja uudenlaisia näkemyksiä valitsemaamme aiheeseen.  

 

Opinnäytetyömme näkökulma on muuttunut matkan varrella melkoisesti. Aluksi 

lähdimme ajatuksesta, että tietoa eri kulttuureista tulisi olla päiväkotien käytössä paljon 

saatavilla. Työtä tehdessämme ja keskusteltuamme maahanmuuttajakoordinaattorin 

kanssa, olimme loppujen lopuksi yhtä mieltä siitä, että lapsi tulisi ottaa huomioon 

ensisijaisesti yksilönä, ei pelkästään jonkin kulttuurin edustajana.   
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2. MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA   

2.1 Maahanmuuttajan määritelmä 

 

Suomen ulkomaalaisväestön kasvaessa on suomenkieleen tarvittu täällä asuvia 

ulkomaalaisia kuvaava sana. Käsitteeksi vakiintunut maahanmuuttaja -termi tarkoittaa 

Suomessa pysyvästi asuvaa ulkomaalaista. Suomeen asetutaan asumaan hyvin eri syistä, 

töiden, avioliiton vuoksi, pakolaisena tai paluumuuttajana. Siirtolaisista puhuttaessa 

tarkoitetaan maasta toiseen muuttavia. Pakolainen on joutunut jättämään kotimaansa 

poliittisista tai muista syistä. Heitä ovat ns. kiintiöpakolaiset että turvapaikanhakijana 

Suomeen tulleet. Paluumuuttajana Suomeen tuleva on ollut aiemmin suomalainen tai 

hänellä on suomalaiset sukujuuret. (Räty 2002, 11.) 

 

Kotoutumislaissa kotoutuminen määritellään maahanmuuttajan yksilöllisenä ja 

tavoitteellisena kehityksenä osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla 

kuitenkin omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Kotoutumisella tarkoitetaan myös 

viranomaisten kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Kunnilla on 

päätäntävalta maahanmuuttajien sijoittamisesta ja tällöin myös päävastuu 

maahanmuuttajille suunnatuista palveluista. Jokainen kunta tekee oman 

kotouttamisohjelmansa. Kotouttamisohjelmassa tulee näkyä huomioituna erityisryhmät, 

muun muassa työvoiman ulkopuolella olevat vanhukset, lapset sekä luku- ja 

kirjoitustaidottomat henkilöt. (Räty 2002, 135, 140–141.) 

 

Lasten sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin ja tapoihin näyttää usein tapahtuvan 

nopeasti. Tästä syystä saatetaan lapsen tuen tarvetta aliarvioida. Lapsi tarvitsee 

kuitenkin, kuten aikuinenkin, tukea uuden elämäntilanteen hallintaan sekä suomen 

kielen ja oman äidinkielen kehitykseen. Kotoutuminen voi olla erityisen vaikeaa 

kriisialueelta tulleelle lapselle.  Väkivallan kokemukset erilaisine menetyksineen voivat 

painaa mieltä. Päiväkodilla on keskeinen rooli lapsen ja perheen kotoutumisen tukijana. 

Lasten päivähoidosta annetun asetuksen mukaisesti päivähoidon kasvatustavoitteisiin 

kuuluu maahanmuuttajalapsen oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyötä tehden 

kulttuurin edustajien kanssa. (Räty 2002, 147–148.) 

 

Suomalaisen päivähoitojärjestelmän sisällä on keskusteltu siitä, tulisiko 

maahanmuuttajien päivähoito keskittää vai tulisiko lapset hajasijoittaa eri päiväkoteihin, 

kuten nyt useissa kunnissa tapahtuu. Keskittämiselle on haettu perusteita muun muassa 
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oman kulttuuri- ja vertaisryhmän antamasta tuesta, henkilökunnan ammatti-

taitoisuudesta ja oman äidinkielen tukemisen mahdollisuudesta. Myös vieraan kielen eli 

suomen opiskelu olisi käytännöllistä keskitetyssä mallissa. Käytännön syyt ovat 

kuitenkin ne, jotka jo edellä mainiten ovat johtaneet useissa kunnissa 

maahanmuuttajalasten hajasijoituksiin. Vanhemmat haluavat lapsensa lähipäiväkotiin ja 

lapsia on monella alueella yksittäin. Hajasijoittamisen perusteina nähdään tehokkaampi 

suomen kielen ja kulttuurin oppiminen, kun vieraskieliset lapset eivät eristäydy omaksi 

ryhmäkseen. (Räty 2002, 165.) 

 

Maahanmuuttajalapsen ja hänen perheensä kanssa tehtävään yhteistyöhön on varsinkin 

alussa varattava aikaa, koska kaikilla perheillä ei ole selvää ja oikeanlaista käsitystä 

siitä, mitä päiväkodissa tapahtuu. Kuuntelu, tiedottaminen ja aito kiinnostus 

maahanmuuttajaperheen kulttuuria kohtaan lisäävät luottamusta henkilökunnan ja 

perheiden välillä. Tulkin käyttö on monissa tilanteissa suotavaa, ellei pakollista. 

Päivähoitoasetuksen(1994) mukaan maahanmuuttajalasten päivähoidossa on otettava 

huomioon kunkin oma kieli ja kulttuuri ja tuettava niitä yhteistyössä tämän kulttuurin 

edustajien kanssa. Lähtökohtaisesti maahanmuuttajalapsen päivähoidon sisällön tulee 

mahdollistaa lapsen oman identiteetin, perheen ja kulttuurin vaalimisen. (Räty 2002, 

166–167.) 

 
 

2.2 Lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset 

 

Suomeen muuttavien pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten oikeuksien 

turvaamiseksi on säädetty useita lakeja ja asetuksia. Kansalaisuuslaissa säädetään niistä 

edellytyksistä, joiden nojalla henkilö saa, säilyttää tai menettää Suomen kansalaisuuden 

sekä menettelystä tällaista asiaa käsiteltäessä. (Kansalaisuuslaki 2003.) Ulkomaalaislain 

tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa 

ulkomaalaisasioissa. Lain tarkoituksena on tämän lisäksi edistää hallittua 

maahanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun antamista ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia 

kunnioittaen sekä ottaen huomioon Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset. 

(Ulkomaalaislaki 2004.) 

 

Yhdenvertaisuuslaki edistää ja turvaa yhdenvertaisuuden toteutumista ja tehostaa 

syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa syrjintätilanteissa. (Yhdenvertaisuuslaki 
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2004.) Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 

säädetyn lain tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja 

valinnanvapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten 

tietojen ja taitojen saavuttamista sekä turvata turvapaikanhakijoiden ja joukkopaon 

vuoksi tilapäistä suojelua saavien toimeentulo ja huolenpito järjestämällä vastaanotto. 

(Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999.) 

 

 

    ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina  

   arvoltaan ja oikeuksiltaan. 

  Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on      

    toimittava toisiaan kohtaan  

  veljeyden hengessä.” 

 

   Artikla 1 

   YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 1948 

 

Kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen keskeiseen toimintamalliin kuuluu usein 

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien turvaaminen kansalaisille. Oikeuksien toteutumista 

edistetään muotoiluilla kansainvälisillä ja alueellisilla ihmisoikeussopimuksilla, joita 

kyseisten järjestöjen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan. Keskeisimmät 

ihmisoikeussopimukset on neuvoteltu Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ja Euroopan 

neuvoston (EN) piirissä. Lisäksi monet muut sopimukset sisältävät ihmisoikeus-

elementtejä. Monilla muillakin kansainvälisillä ja alueellisilla järjestöillä on 

ihmisoikeussopimuksia, kuitenkaan ei yhtä laajasti hyväksyttyjä. (Ulkoasianministeriö 

2006.)  

 

YK:n voimassa olevia ihmisoikeussopimuksia, jotka Suomi on allekirjoittanut ja 

ratifioinut ovat esimerkiksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 

kansainvälinen yleissopimus ja kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva 

kansainvälinen yleissopimus (Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva 

kansainvälinen yleissopimus ja siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja yksilövalituksista 

1966.) EN:n voimassa olevat ja Suomen allekirjoittamat ihmisoikeussopimukset ovat 

muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimus sekä alueellisia kieliä tai 

vähemmistökieliä koskeva Eurooppalainen peruskirja (Ihmisoikeussopimukset 2006). 
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Euroopan unionin neuvostopäätöksen mukaisesti Suomi soveltaa Schengenin 

säännöstöä yhteisten rajojen hallinnoinnissa, maahantulossa ja vapaan 

tavarantoimituksen ja liikkumisen helpottamisessa. Myös ns. Dublinin sopimus 

Schengenin ohella on vaikuttanut turvapaikkakäytäntöihin. (Räty 2002, 27.) 

 

Vuonna 1989 YK:n yleiskokouksessa hyväksytty lapsen oikeuksien sopimus on jatkoa 

lapsen oikeuksien julistukselle.  Sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys siitä, mitä 

oikeuksia kaikilla lapsilla pitäisi olla ihonväristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, 

poliittisista mielipiteistä, kansallisuudesta, etnisestä tai sosiaalisesta alkuperästä, 

varallisuudesta, vammaisuudesta tai syntyperästä riippumatta. Se on Geneven 

sopimuksen jälkeen maailman toiseksi laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus.   

(Lapsen oikeuksien sopimus 1989.) YK:n pakolaissopimuksessa sopijavaltiot sitoutuvat 

siihen, etteivät ne karkota maansa alueella laillisesti oleskelevaa pakolaista, eivätkä 

palauta turvapaikanhakijaa sellaiselle alueelle, jossa hän voi joutua vainotuksi. (Räty 

2002, 12.) 
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3. MONIKULTTUURISUUS JA KAKSIKIELISYYS 

3.1 Monikulttuurinen Suomi 

 

Väestötietojärjestelmän mukaan Suomen asukasluku vuodenvaihteessa 2009–2010 oli  

5 351 427, joista Suomen kansalaisia oli 5 195 722. Ulkomaiden kansalaisia oli 155 705 

eli 2,9 prosenttia koko väestöstä. Kaupunkikohtaisesti Helsingissä asuu eniten 

ulkomaalaisia ja tutkimusalueenamme olevassa Oulussa ulkomaalaistaustaisia ihmisiä 

asuu 2722. Tilastojen mukaan Suomessa asuu vakinaisesti eniten Venäjältä (26 909) ja 

Virosta (22 604) tulleita kansalaisia. Seuraavaksi suurin ryhmä ovat ruotsalaiset, joita 

asuu Suomessa vakituisesti 8 439. Tästä pienempinä väestöryhmien edustajina ovat 

Somaliasta, Kiinasta, Thaimaasta, Saksasta, Turkista, Irakista ja Iso-Britanniasta tulleet 

edustajat. Heidän määränsä vaihtelee 3000–4000 asukkaan välillä. Edelleen pieniä 

väestöryhmiä Suomeen on saapunut myös Intiasta, Serbia ja Montenegrosta, Iranista, 

Yhdysvalloista, Vietnamista, Afganistanista, Puolasta, Ukrainasta, Bosnia-

Hertsegovinasta ja Ranskasta. Muiden maiden kansalaisia on tilastoitu 36 930. EU-

maiden kansalaisista Suomessa asuu vakinaisesti 51 914 henkilöä. Suurimpana ryhmänä 

EU-alueelta ovat Suomeen muuttaneet virolaiset. Kielellinen jakauma äidinkieltään 

puhuvien osalta erottuu siten, että venäjän (48 740) ja viron (22 357) kielet ovat heti 

suurimpina kielinä suomen ja ruotsin kielen jälkeen. (Väestörekisteri 2009.) 

 

Väestörekisterikeskuksen mukaan Oulussa on asunut vuodenvaihteessa 2001–2002 123 

274 asukasta, joista ulkomaalaisia 1798 (1,46%). Vuodenvaihteessa 2005–2006 

oululaisia oli 128 962, joista ulkomaalaisia 2256 (1.75%). Vuoden 2010 alussa Oulun 

asukasluku oli 139 133, joista ulkomaalaisia on 3 101. Luku on 2,2 % koko Oulun 

väestömäärästä. (Väestörekisterikeskus 2009.) 
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Kuva1. Ulkomaalaisten osuus Oulun väkiluvusta 

 

Maahanmuuttajakoordinaattori Raija Ylilehto-Suvannon antamien tilastojen mukaan 

Oulun kaupungissa oli vuonna 2009 114 eri kansallisuutta. Suurimmat ryhmät ovat 

Venäjä 386, Irak 222, Kiina 181, Ruotsi 175, Vietnam 166, Somalia 138, Sudan 126, 

Thaimaa 115, Serbia ja Montenegro 105, Viro 81, Turkki 80, Iso-Britannia 78, Saksa 78 

ja Afganistan 65. Kaupungin päiväkodeissa monikulttuurisia lapsia oli joulukuussa 

2009 yhteensä 245. Päiväkodin koosta ja sijainnista riippuen monikulttuuristen lasten 

määrässä päivähoidossa on hajontaa. Esimerkkipäiväkotimme Koskelan 75 lapsesta 19 

lasta on monikulttuurisia lapsia, eli tämä on 25,3 % koko ryhmästä. (Ylilehto-Suvanto 

2009.) 

 

Lapsen kasvuympäristöjen välisen vuorovaikutuksen toimivuus on yksi perheen ja 

päivähoidon kasvatuksen laadun keskeisimpiä asioita. Lapsi osallistuu oman 

kasvuympäristönsä rakentamiseen vaikuttamalla kasvuympäristöjen vuorovaikutukseen. 

Lapsen käyttäytymisen ymmärtämiselle luo perustan tietoisuus siitä, että jokainen lapsi 

on erottamaton osa sosiaalista ympäristöään. (Hujala ym. 2007, 23–24, 27.) 

 

Monikulttuurisuuden määritelmä tarkoittaa eri kulttuurien vastavuoroisuutta ja 

tasavertaista rinnakkaiseloa erilaisten ihmisten ja kulttuurien välillä. Monikulttuurisen 

varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea monikulttuurista lasta ja lapsen perhettä 

kasvamaan kahden kulttuurin kansalaiseksi. Kaksikielisyyteen kasvaminen, tukien 
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kaikkien lasten erilaisuuden kunnioittamista, annetaan merkityksellisiä lähtökohtia 

matkalla kulttuuriseen monimuotoisuuteen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Varttua-

varhaiskasvatuksen verkkopalvelu.) Yleisesti ottaen monikulttuurisuuden ja ihmisyyden 

määritelmän taustalla ovat ihmis- ja perustuslailliset oikeudet. Ihmisoikeudet ovat 

samanarvoisia ja toisistaan riippuvaisia päämääränä kaikkien ihmisoikeuksien 

toteutuminen kaikkien yksilöiden kohdalla. YK ja Euroopan neuvosto ovat laatineet ja 

luoneet kattavat säädökset ja normistot ihmisoikeuksien tukemiseksi ja valvomiseksi. 

(Ulkoasiainministeriön julkaisuja.) Etniset kaavoittumat eli stereotypiat voivat olla 

esteenä tai edistäjänä toisen ihmisen arvostamiselle, tunnustamiselle ja tasapuoliselle 

kohtelulle (Lasonen & Halonen 2009, 147–148).  

 

Kansainvälistymisen ja maahanmuuttajaväestön lisääntymisen takia puhutaan usein 

yhteiskuntamme monikulttuurisuudesta. Monikulttuurisuudella voidaan viitata yleisesti 

erilaisten ihmisten olemassaoloon. Monikulttuurinen yhteiskunta on yhteiskunta, jossa 

eri kulttuurien edustajat ja eri kulttuurit pyrkivät elämään tasa-arvoisessa asemassa 

keskenään. Monikulttuurisuus tulisi pystyä näkemään poliittisena ohjelmana, joka 

muuttaa yhteiskunnan rakenteita. (Räty 2002, 47.) 

 

Monikulttuurisuus on nykyään läsnä lasten ja nuorten arjessa eri tavoin ja vielä 

enemmän kuin aikuisten elämässä (Keskinen ym. 2009, 18). Suomen 

maahanmuuttajista suuri osa on lapsia ja alaikäisiä. Lapsi on jo pienestä pitäen 

kosketuksissa monikulttuurisuuteen ja -kielisyyteen. Jotta lapsi kokisi kaksikulttuurisen 

taustansa rikkautena, tulee aikuisten ja koko kasvuympäristön välittää tätä arvostusta. 

Lapsi tarvitsee myös aikuisen tukea ymmärtääkseen kulttuurien erot ja ristiriidat. (Räty, 

2002, 163.) 

 

 

3.2 Monikulttuurinen varhaiskasvatus 

 

Suomen kunnissa annetaan vaihtelevasti päivähoidon palveluita pakolaisina 

turvapaikkaa hakeville lapsille. Pakolaisten palveluihin sisältyy vain välttämätön 

sosiaali- ja terveydenhuolto, eikä kunnilta edellytetä turvapaikanhakijalasten 

sijoittamista päivähoitoon. Esikouluikäisille yritetään järjestää kunnasta 

esiopetuspaikka. Tavallisin peruste päivähoitopaikan hankkimiseen on ollut 

lastensuojelullinen. Erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle on hankittu hoitopaikka 
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jolloin vastaanottokeskus on maksanut päivähoidon todelliset kustannukset.  

Vastaanottokeskuksissa lapsille järjestetään leikkitoimintaa, jota valvovat osittain 

aikuiset turvapaikanhakijat työtoimintana, osittain vastaanottokeskuksen ohjaajat ja 

lasten vanhemmat. Keskimäärin kaksi vuotta kestävän turvapaikanhakuprosessin aikana 

lapsille olisi hyvä järjestää 3-vuotiaasta alkaen osa-aikainen hoitopaikka 

kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. (Varhaiskasvatuksen 

maahanmuuttajatyön kehittämisjaosto 2007, 26.) 

 

Oulun kaupungin päivähoidossa olevat lapset puhuvat äidinkielenään 28 eri kieltä. 

Suurimmat kieliryhmät ovat arabia, venäjä ja vietnam. (Ylilehto-Suvanto 2010.) 

Varhaiskasvatuksen toteuttamisessa on lapsen näkökulmasta olennaista hyväksyvä ja 

arvostava ilmapiiri. Jokaisella lapsella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, kokea 

kiintymystä ja olla arvostettu. Kielellä on niin sosiaalinen kuin kasvatuksellinen tehtävä, 

joten lapsen äidinkielen ja toisen kielen kehittymisen tukeminen varhaiskasvatuksessa 

on tärkeää. Tukemalla lapsen kaksikielisyyttä ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä jo 

varhaiskasvatuksessa autetaan lapsen kotoutumista kasvuympäristöönsä ja ehkäistään 

esimerkiksi perusopetuksessa myöhemmin ilmeneviä oppimisvaikeuksia. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää ohjata vanhempia puhumaan lapselleen 

omaa äidinkieltä. Arjen sanoittaminen on olennaista kielen kehityksen tukemisessa ja 

kasvattajan tulee tiedostaa vuorovaikutustilanteiden merkityksellisyys lapsen kielen 

kehittymisessä. (Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön kehittämisjaosto 2007, 16, 

29.)  

 

Uskontoa ja kulttuuria ei voida erottaa toisistaan, vaan uskonnollinen identiteetti on osa 

kulttuuri-identiteettiä. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa tarvitaan kokemuksia ja 

elämyksiä sekä oman että muiden uskontojen ja kulttuurien juhlista ja niiden perinteestä 

osana elämän kokonaisuutta, jotta ymmärrys erilaisia tapoja kohtaan lisääntyisi. 

(Kallioniemi, Räsänen & Hilska (toim.) 2003,124.)  

 

Päivähoidossa työskenteleville kasvattajille uskonnon ja kulttuurin siirtäminen on 

haasteellista, sillä tukeakseen eri taustoista tulevien lasten kulttuuri-identiteettiä heidän 

on tunnettava sekä omaa että vähemmistönä olevien vieraiden kulttuurien uskonnollista 

ja kulttuurista perinnettä. Vanhempien vakaumuksen kunnioittaminen on tärkeää, 

vaikka joidenkin vanhempien toivoma lupien kysyminen jokaiseen tapahtumaan 

erikseen on henkilökunnalle vaativaa. (Kallioniemi ym. 2003, 111–112, 118.) 
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Varhaiskasvatuksessa tulisi tukea lapsen kulttuurisen identiteetin kehittymistä ja yleensä 

kuntien esiopetussuunnitelmissa on huomioitu kulttuuri- ja uskontokasvatus.  

Tarkoituksena on, että lapsi tulee tietoiseksi oman etnisen ryhmänsä kulttuuriperinnöstä 

ja oppii arvostamaan sitä. (Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön kehittämisjaosto 

2007, 25.) 

 

Päivähoidossa monikulttuurinen toimintaympäristö vaatii päivähoidon ammattilaisilta 

kulttuurista herkkyyttä. Henkilöstö ja työyhteisö toimivat lapsen kasvuympäristöjen 

vaalijana ja vahvistajana; kasvatuskumppanuudessa lapsen monikulttuuristen perheiden 

kanssa. Monikulttuurisuus ilmenee päivähoidon arjessa lasten leikkeinä, lauluina, 

tavaroina, tapoina ja tarinoina, tai ainakin näin monikulttuurisuuden tulisi näkyä 

päiväkodin arjen sisällöissä. Kulttuurisesti moni-ilmeisten leikki- ja toimintatilanteiden 

luomiseksi henkilöstön tarvitsee osaamisensa syventämistä niistä kulttuureista, joita 

lapsiryhmissä olevat lapset edustavat. Tärkeää on myös lisätä tietoisuuttaan omista, 

suomalaisuuteen perustuvista kulttuurisista asenteista, arvoista, uskomuksista ja 

käsityksistä. Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on vahvistaa eri 

kieliryhmiin kuuluvien lasten keskinäistä toimintaa ja vertaissuhteiden rakentumista 

tutustuttaen maahanmuuttajalapset suomalaiseen kulttuuriperinteeseen ja suomen 

kieleen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Varttua -varhaiskasvatuksen verkkopalvelu.) 

    

Monikulttuuriset lapset elävät ja kasvavat usean kulttuurin välimaastossa. 

Varhaiskasvatuksen tärkeänä tehtävänä on tukea lasta ja lapsen perhettä kasvamaan 

kahden kulttuurin kansalaisiksi. Päivähoidon ammattilaisen työotteessa tulee olla 

kulttuurista herkkyyttä edistäessään lapsen kasvamista kahden kulttuurin maailmaan. 

Päiväkodeissa työskentelevä henkilöstö toimii lapsen kasvuympäristöjen kulttuurisena 

turvaajana ja vahvistajana. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.) 

 

Lapselle, joka elää kahden kulttuurin ympäröimänä on tärkeää, että eri 

kasvuympäristöjen aikuiset kunnioittavat toisiaan. Monikulttuuristen perheiden kanssa 

solmittu kasvatuskumppanuus on perheen ja päiväkotihenkilöstön luottamuksellista ja 

vastavuoroista yhteistyötä, jossa osapuolien välillä vallitsee keskinäinen kunnioitus. 

Toimivassa kasvatuskumppanuudessa yhteistyö on säännöllistä ja syvenee vaiheittain. 

Kasvatuskumppanuuden hyviä lähtökohtia ovat aloituskeskustelu henkilöstön ja 

perheen välillä, kun päivähoito alkaa. Tutustumisvaihe on merkityksellinen, kun lapsi 

aloittaa päivähoidon. Päivittäiset kohtaamiset ja keskustelut rakentavat avointa 
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kumppanuutta ja samalla tukevat perheiden kotoutumista. Säännölliset 

kasvatuskeskustelut ja tulkkipalvelujen käyttäminen aina tarvittaessa auttavat 

monikulttuurisia perheitä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskunnan 

kasvatus- ja perhekäsityksiin.  Keskeisellä sijalla kasvatuskumppanuuden 

onnistumiselle on työntekijän kulttuurinen herkkyys ja hyväksyvä asenne.(Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos.) 

 

Kirsi Könönen tutki vuonna 2007 valmistuneessa pro gradu-työssään 

maahanmuuttajataustaisia perheitä ja sitä millaiseksi maahanmuuttajataustaiset 

vanhemmat määrittävät onnistuneen yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden 

varhaiskasvatuksessa. Tutkimus selvitti, kuinka vanhemmat kokevat 

kumppanuussuhteen toteutuvan ja millaisia valmiuksia vanhemmilla on sitoutua 

kasvatuskumppanuussuhteeseen varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. (Könönen 

2007, 25.) 

 

Kasvatuskumppanuudella varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan lapsen vanhempien ja 

päiväkodin yhteistä vastuuta lapsen kasvusta ja kehityksestä. Kasvatuskumppanuutta 

tarvitaan, jotta yhteinen kasvatusvastuu muodostuu hyväksi kokonaisuudeksi. 

Vanhemmat huomioidaan tasavertaisina kasvatuskumppaneina päästen näin 

avoimempaan vuorovaikutukseen. Monikulttuurisuus luo varhaiskasvatukselle ja 

kasvatuskumppanuudelle haasteita. Päivähoidon henkilökunta työskentelee ja on 

vuorovaikutuksessa hyvin erilaisten lasten ja perheiden kanssa. Kasvatusvastuussa 

olevien on kyettävä ymmärtämään erilaisia kasvatuksellisia tavoitteita ja tunnettava 

lapsen ja perheen arkea, jotta kumppanuus voisi syntyä. (Könönen 2007, 26.) 

 

Päivähoidossa työskentelevien haasteellisena tehtävänä on tukea 

maahanmuuttajataustaisen lapsen omaa kulttuuria, elämäntapoja ja historiaa. 

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea koko maahanmuuttajataustaista perhettä 

kasvatuskumppanuuden avulla. Lapsen opetuksen keskeisiä arvoja ovat 

kansainvälisyys, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen. Hyvällä ja toimivalla 

kumppanuussuhteella maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa edistetään lapsen 

kulttuuriperinteen jatkumista ja näin tuetaan lapsen mahdollisuutta ilmentää omaa 

kulttuuritaustaansa. (Könönen 2007, 28.) 
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Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen pohjana on tukea lapsen kasvamista 

kaksikieliseksi. Kaksikielinen lapsi kykenee ilmaisemaan itseään monipuolisesti 

identiteettiään rakentaen sekä omalla äidinkielellään että suomeksi erilaisissa tilanteissa 

lasten ja aikuisten kanssa.  Oman äidinkielen osaaminen vahvistaa myös suomen kielen 

oppimista. Päiväkotien henkilökunnan rooli on vahvistaa lapsen äidinkieltä kertomalla 

lapsen perheelle, kuinka suuri merkitys äidinkielentaidolla on uuden kielen oppimista. 

Suomalaisissa päiväkodeissa kaksikielisyyttä edistetään Suomi toisena kielenä (S2) -

opetuksen avulla. Opetuksen mahdollistavat päivähoitoyksiköissä käytössä olevat 

kuntakohtaiset S2-suunnitelmat S2-opetuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta. 

Jokaiselle monikieliselle lapselle laaditaan myös oma kaksikielisyyden 

oppimissuunnitelma ja lapsen suomen kielen oppimista ja kielellistä kehitystä seurataan 

arvioiden. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.) 

 

 

3.3 Monikulttuurinen työyhteisö 

 

Erilaisista kulttuureista tulevien työntekijöiden mukanaan tuoma työelämän 

monimuotoistuminen tuo uusia haasteita työpaikoille. Tärkeää on löytää yhteiset 

työtavat ja normit työpaikalla. Kokemuksia maahanmuuttajien työskentelystä ja siihen 

liittyvistä asioista on tutkittu yllättävän vähän koko maailmassa. Suomessa tutkimusta 

on tehty lähinnä työllistymiseen ja syrjintään liittyen. Tutkimuksien mukaan Suomessa 

hankittu koulutus lisää todennäköisyyttä työllistyä koulutusta vastaavaan työhön. 

(Vartia, Bergbom, Giorgiani, Rintala-Rasmus, Riala & Salminen 2007, 18–19, 98.)  

 

Puutteellinen suomen kielen taito vaikeuttaa työn saamista. Heikko tai puutteellinen 

kielitaito voi heikentää maahanmuuttajataustaisen työntekijän tiedonsaantia työpaikalla 

ja vaikeuttaa työhön liittyvien ohjeiden ymmärtämistä.  Kommunikaation 

epäonnistuminen ja asioiden erilaiset kulttuuriset merkitykset voivat aiheuttaa 

väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä työpaikalla. Myös kantaväestöön kuuluvien 

asenteet vaikuttavat yhteistyön sujuvuuteen. Myönteinen asenne helpottaa 

kommunikointia, vaikka yhteistä kielitaitoa olisi vain vähän. (Vartia ym. 2007, 66.) 

 

On arvioitu, että Suomessa poistuu työvoimasta vuosien 2000–2015 aikana lähes 

miljoona henkeä. Hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa on esitetty sekä 

työperusteisen maahanmuuton lisäämistä että jo Suomessa asuvien maahanmuuttajien 
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työllistymisen tukemista. Tukemalla yhteiskunnan monimuotoisuutta ja edistämällä 

monikulttuurisuutta ja syrjimättömyyttä tuetaan Suomen kansainvälistymistä, 

parannetaan kilpailukykyä ja vastataan yhtenä keinona väestön ikääntymisen 

aiheuttamiin haasteisiin. (Etnisten suhteiden neuvottelukunnan -raportti 

2007,3.)Työministeriön arvion mukaan vuoden 2006 loppupuolella ulkomaalaisten 

miesten työttömyysaste oli 19 % ja naisten 28 %. Työttömänä oli arvion mukaan noin 

100 000 maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajien työttömyysaste on noin nelinkertainen 

kantaväestöön verrattuna. (Vartia ym. 2007, 17.) 

 

Monikulttuurisen työyhteisön etuina on pidetty sitä, että uusi kulttuuri mahdollistaa 

työpaikalla työyhteisön itsensä tunnistamisen eli minkälainen työyhteisö todella on ja 

minkälainen on suomalainen tapa tehdä töitä. Uuden työntekijän saapuminen 

työyhteisöön voi toimia peilinä ja ajatusten herättäjänä. Pohdittavaksi voi nousta, mitä 

suomalaisuus on yhteiskunnassa, mitä se on työelämässä ja millainen 

keskustelukulttuuri siellä vallitsee. Uusi, eri kulttuurista saapuva työntekijä voi tehdä 

asioista näkyviä. Työyhteisöissä on hyvä miettiä, mikä on suomalainen tapa toimia ja 

sen tunnistettua voidaan miettiä mistä ollaan valmiita joustamaan. Millä tavoin 

työyhteisöissä suhtaudutaan esimerkiksi muslimityöntekijän rukoushetkiin ilman että se 

on herättää eripuraa työajasta ja käytännöistä. (Etnisten suhteiden neuvottelukunta 2007, 

12.) 

 

Monikulttuurisen työyhteisön haasteina voidaan pitää uuden työntekijän 

perehdyttämistä suomalaiseen työyhteisöön ja työhön. Työyhteisön avoin ja realistinen 

keskustelu ylipäänsä siitä, miksi ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan ja mitä seuraa, jos 

työvoiman tarve ei täyty, on hyvä käydä työyhteisön sisällä. Kieli- ja 

kommunikaatiovaikeudet työyhteisössä ja riittävä kielitaito työtehtävien hoitamiseksi 

onnistuneesti ovat yleisiä monikulttuurisen työyhteisön haasteita. Yleinen asennetyö 

edesauttaa ymmärtämään maahanmuuttajia niin yhteiskunnassa kuin työelämässä. Mitä 

me saamme, kun maahanmuuttajataustainen ihminen on keskuudessamme. Mitä hän voi 

antaa meille ja vastavuoroisesti, mitä me hänelle. (Etnisten suhteiden neuvottelukunta 

2007, 11–15.) 
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3.4 MONIKU-hanke 

 

Pääkaupunkiseudun alueella asuu määrällisesti eniten maahanmuuttajataustaisia 

ihmisiä; lapsia ja perheitä. Vuosina 2005–2007 pääkaupunkiseudun sosiaalialan 

osaamiskeskus SOCCA koordinoi MONIKU (Sosiaalinen vahvistaminen 

pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa)-hankkeen, jonka 

yhteistyötahoja olivat pääkaupunkiseudun kuntien alkuopetus ja maahanmuuttaja- ja 

monikulttuurisuuskoordinaattorit, Helsingin yliopisto ja ammattikorkeakoulut Laurea, 

Stadia ja Diak, STM, Etelä-Suomen lääninhallitus ja Stakes.  (Pääkaupunkiseudun 

osaamiskeskus. MONIKU-hanke 2005–2007.) 

 

MONIKU -hankkeen päätavoitteena oli kehittää monikulttuurista varhaiskasvatusta 

pääkaupunkiseudulla ja laatia pääkaupunkiseudun kunnille yhteinen monikulttuurisen 

varhaiskasvatuksen toimintamalli ja yhteiset käsitteet. MONIKU:n kolme 

kehittämisryhmää toimi koko hankekauden ajan hankkeen kuntakoordinaattoreiden 

johdolla. Kehittämisen teemoina ja linjauksina korostuivat suomi toisena kielenä -

opetuksen systematisointi, kasvatuskumppanuus sekä lapsen oman äidinkielen 

tukeminen. Kehittämistyötä arvioitiin vertaisarviointina ja itsearviointina. 

Kehittämistyön tuloksena syntyi pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen monikulttuurisen 

varhaiskasvatuksen toimintamalli. (MONIKU – hanke.) 

 

Hankkeen tarkoituksena oli myös varhaiskasvatuksen henkilöstön monikulttuurisuus-

osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksella sekä vertaisoppimisella. MONIKU 

järjesti monikulttuurisen varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuuden sekä 

menetelmäkoulutusta. Koulutusten sisältö arvioitiin erittäin hyödylliseksi ja 

korkeatasoiseksi. Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksesta luotiin 

koulutusmalli. Tavoitteena oli kuntien olemassa olevien ja uusien hyvien käytäntöjen ja 

työmenetelmien kokoaminen, arvioiminen ja implementointi. Pääkaupunkiseudulla 

sijaitsevien kuntien 21 päivähoitoyksiköstä koottiin seudullinen kehittäjäverkosto, joka 

kehitti, arvioi ja levitti monikulttuurisen varhaiskasvatuksen työmenetelmiä sekä arjen 

toimintamalleja. (MONIKU – hanke.) 

 

Työmenetelmät koottiin monikulttuurisen varhaiskasvatuksen materiaalipaketiksi, joka 

sisältää Monikulttuurinen varhaiskasvatus -työkirjan, jossa on pääkaupunkiseudun 

monikulttuurisen varhaiskasvatuksen toimintamalli, hankkeen työstämät työmenetelmät 
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sekä opetus-dvd:n. päivähoitoyksiköissä rakenteet, joissa osaamista ja hyviä 

kokemuksia levitettiin koko hanketyöskentelyn ajan. Esimiesten vastuuta ja panostusta 

korostettiin kehittämistyön systematisoimisessa ja levittämisessä. Pääkaupunkiseudun 

kunnat tekivät suunnitelman tulosten pitkäjänteisestä juurruttamisesta kuntien kaikkiin 

päivähoitoyksiköihin. Vantaalle luotiin monikulttuurisen varhaiskasvatuksen 

koordinaatioryhmä. Espoon monikulttuurisen varhaiskasvatuksen työryhmä on 

tiivistänyt kokoontumisiaan. Kunnat kouluttavat säännöllisesti varhaiskasvatuksen 

ammattilaisia. Kehittämistoiminta liitettiin osaksi päiväkotien arjen perustyötä luoden 

toimintamallin vakiinnuttamiseksi ja se on osa perehdytystä. (MONIKU-hanke.)  

 

Materiaalipaketti kokonaisuudessaan jaettiin jokaiseen Espoon, Helsingin, Kauniaisten 

ja Vantaan päivähoitoyksikköön. Kunnat tekivät omat suunnitelmansa materiaalin 

juurruttamiselle. Materiaalipakettia on levitetty myös valtakunnallisesti eri kuntiin ja 

hankkeen työntekijät järjestivät aiheesta koulutuksia. Tämän lisäksi pääkaupunkiseudun 

kunnat sopivat yhteisestä mallista, jolla ylläpidetään ja kehitetään koko 

pääkaupunkiseudun monikulttuurista varhaiskasvatusta. Seutukehittäjäverkosto jatkaa 

kokoontumisiaan ja yhteisiä koulutustilaisuuksia.  (MONIKU-hanke 2005–2007.) 
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4. PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS SUOMESSA       

4.1 Päivähoitopalvelujen sisältö 

 

Päivähoidon ammattihenkilöstön asiantuntemus perustuu lapsen kasvun, kehityksen ja 

oppimisen yleiseen tuntemukseen. Perheet tuntevat lapsensa luonteen, elämänhistorian 

ja arjen tavat yksilöllisesti. Yksilöspesifi asiantuntijuus tulee päivähoitopaikkaan lapsen 

ja vanhempien myötä. Kahden erilaisen asiantuntemuksen olemassaolo korostuu 

varhaiskasvatuksen yhteissuunnittelussa, joka on näiden kahden yhteensovittamista. 

Lapsen mielipiteiden huomioiminen hänen ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti on 

päivähoitotoiminnan suunnittelussa on erittäin tärkeää. Lähtökohtana suunnittelulle ovat 

lapsen erilaiset tarpeet ja taipumukset. Päivähoidon henkilökunta ja lapsen kaveripiiri 

voivat olla sellainen sosiaalinen ympäristö, jollaisesta lapsella ei ole ennen kokemuksia. 

Vertaisryhmäkokemusten kautta rakentuu osa lapsen persoonallisuudesta. (Hujala, 

Puroila & Parrila & Nivala 2007, 67–68, 70.)  

 

Yhteistyö perheiden kanssa on päivähoitohenkilöstölle ensiarvoisen tärkeää. Lasten 

hoito ja kasvatus lähtee perheen tarpeiden pohjalta, jolloin vanhempien asiantuntemus 

omasta lapsestaan on oleellinen lähtökohta. Perhelähtöisessä päivähoidossa vastuun 

jakaminen vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan kanssa on toiminnan ydin. 

Henkilökunnan ammatilliselle osaamiselle on todellinen haaste kyetä kohtaamaan 

erilaiset perheet erilaisine tarpeineen, päästä sopimukseen yksilöllisistä hoito- ja 

kasvatuskäytännöistä ja saada nämä sopeutettua suureen lapsiryhmään ja sen 

toimintaan. (Hujala ym. 2007, 119, 125.) 
. 

Varhaiskasvatus on kodin, päivähoidon ja esikoulun yhdessä muodostama 

vuorovaikutustapahtuma, jonka tavoitteena on pyrkiä 0-6-vuotiaiden lasten 

kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen (Ojala 1993, 11). Päivähoitojärjestelmä on 

Suomessa varhaiskasvatuksen keskeinen toteuttajaperheiden ohella. Nykyään 

päivähoidossa olevien lasten osuus ja hoidossaoloaika ovat kasvaneet merkittävästi. 

(Hujala ym. 2007, 11–12.) Päivähoidon historiassa näkyy suomalaisen kasvatuksen- ja 

sivistyksen sekä sosiaalipolitiikan että sosiaalilainsäädännön kehitys. Lasten julkisesti 

tuettu päivähoito oli vielä 1950-luvulla kytköksissä sosiaalistaloudelliseen huono-

osaisuuteen, jolloin naisten ansiotyö vei äitejä kodin ulkopuolelle. Päivähoitosektorin 

laaja-alainen julkinen kehittäminen alkoi pienten lasten äitien voimakkaan 

työmarkkinoille tulon seurauksena. (Kajanoja 1999.) 
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Suomalaista päivähoitoa ohjaavat lait ja asetukset, jotka raamittavat palvelujärjestelmää 

ja sen sisältöä. Maailmanlaajuisesti tarkastellen päivähoitolakimme on ainutlaatuinen 

(Hujala ym. 2007, 12.) Vuonna 1973 säädettyyn päivähoitolakiin on sisällytetty 

säännökset esimerkiksi päivähoidon toimintamuodoista (päiväkotihoito, 

perhepäivähoito, leikkitoiminta, päivähoitotoiminta), sekä säännökset päivähoidon 

järjestämisestä subjektiivisena oikeutena, kun kysymys on alle kouluikäisestä lapsesta. 

Päivähoitolain mukaan lapsen huoltajilla on päätäntäoikeus järjestetäänkö lapselle 

päivähoitoa osa-aikaisesti vai kokopäivähoitona. Kunnan päätösvallan alle kuuluu 

puolestaan se, miten päivähoitoa kunnassa järjestetään. Päivähoitolaissa on säädetty 

myös muun muassa päivähoidon tavoitteista, sekä erityistä hoitoa tarvitsevien lasten 

päivähoidon järjestämisestä (7a § ja 11 §)( Päivähoitolaki 1973) Suomessa 

varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista turvataan varhaiskasvatuksen 

suunnitelman perusteilla (vasu), jonka STAKES (nyk. Terveyden- ja hyvinvoinnin 

laitos) on yhdessä laatinut sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja 

opetushallituksen sekä Kuntaliiton ja eri asiantuntijatahojen kanssa. (VASU-asiakirja 

2005.) 

 

Myös perusopetuslaki, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä 

sosiaalihuoltolaki ovat keskeisiä lakisäädöksiä määrittäessä suomalaista päivähoidon 

palvelujärjestelmää. Asiakaslaki turvaa muuan muassa sen, että jokaiselle lapselle joka 

on päivähoidossa, laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Sosiaalihuoltolain 

säädökset sisältävät kunnan järjestämät sosiaalipalvelut ja kuntalaisten oikeudet 

palveluiden saannissa.(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2005.)  

 

 

4.2 Päivähoitohenkilökunnan koulutus 

 

Päivähoidon ja lastentarhanopettajien ammattikunnan historialliset juuret ulottuvat 

1800-luvulle asti.  Ammatillisesta ulottuvuudesta puhuttaessa määritämme esimerkiksi 

ammatillisen koulutuksen, ammattitaidon tai ammatillisen identiteetin, mutta tällöin 

ammatillisuuden kuva jää hajanaiseksi ja jäsentymättömäksi. Ammatillisuus 

varhaiskasvatuksessa voidaan kuvailla työntekijän näkökulmasta ajatteluun, tunteisiin ja 

mielikuviin koulutuksen ja työkokemuksen kautta muodostunut kuva omasta työstä. 

Työntekijällä on ammatillinen identiteetti; miten hän harjoittaa ammattiaan, kuva 

itsestään, omista taidoistaan, vahvuuksistaan ja kehittämistarpeistaan. Ammatillisuus 
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voidaan nähdä myös käytännön toimintana, joka konkretisoituu arkipäivän työssä ja 

toimintakäytännöissä. (Hujala ym.2007, 97–99.) 

 

Sosiaalihuoltolain sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskevan 

säännöksen mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sosiaalihuollon henkilöstö 

osallistuu peruskoulutuksensa pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta riippuen 

riittävästi sille järjestettyyn täydennyskoulutukseen (Laki sosiaalihuoltolain 

muuttamisesta2005). 

 

Turun yliopiston tutkija Marita Neitola kokee uhkana sen, että enemmistöllä 

päivähoidon henkilöstöstä on terveys- ja sosiaalialan tutkinto. Hänen mukaansa tämä 

johtaa siihen, että varhaiskasvatuksen, lapsen kehityksen ja oppimisen asiantuntemus 

päiväkodeissa heikkenee. Pirjo Forss-Pennasen mukaan lapsen kasvu ja kehitys on 

kuitenkin niin kokonaisvaltainen asia, että tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista 

myös lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista kuten lastensuojelusta, lasten 

mielenterveysongelmista, perheen kriiseistä ja perheiden tukemisesta. Hänen mielestään 

on mahdotonta erottaa tärkeitä ja vähemmän tärkeitä asioita toisistaan kasvattamisessa 

ja kasvamisessa. Institutionaalisesta varhaiskasvatuksesta vastaavat päivähoito, 

koululaitos, erilaiset järjestöt ja yhteisöt. Toiminnan toteutuksesta vastaa niissä 

lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden lisäksi opistoasteen koulutuksen saaneita 

sosiaalikasvattajia ja sosionomeja (AMK). Sosionomin koulutus tuo varhais-

kasvatukseen sosiaalis-pedagogisen näkökulman. Forss-Pennasen mukaan kasvatus-

työssä tarvitaan monipuolista osaamista, jotta lapsen kokonaisvaltainen kasvu, kehitys, 

oppiminen ja hyvinvointi voitaisiin mahdollisimman hyvin turvata. (Korhonen & 

Neitola 2002, 18, 26–28.)  

 

Varhaiskasvatuksen koulutusverkostoille tehdyn kyselyn mukaan 

maahanmuuttajuustietoisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät opinnot on koettu 

pirstaleisiksi ja vaikeasti hahmotettaviksi niin yliopisto, ammattikorkeakoulu kuin 

ammatillisessakin koulutuksessa.  Aihealueisiin liittyvät opinnot ovat sisäänrakennettuja 

opintoihin, mikä vaikeuttaa opetuksen sisällön ja laajuuden arvioimista. Yleisesti oltiin 

sitä mieltä, että aiheeseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Monikulttuurisuuteen ja 

kaksikielisyyteen kasvaminen sekä kasvatuskumppanuuden haasteet ovat keskeisiä 

kehittämisalueita koulutustarjonnassa. (Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön 

kehittämisjaosto 2007, 32–33.) 
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Olennaista maahanmuuttajalapsen oman äidinkielen kehittymisessä on, että lapsi pystyy 

puhumaan kieltä muulloinkin, kuin sitä varten suunnitelluissa äidinkielen tuokioissa. 

Maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnattujen varhaiskasvatuksen koulutusten 

lisääntymisen myötä voidaan kasvatusvastuullisten monikulttuuristen työntekijöiden 

määrää lisätä. Tällä tavoin lapsen oman äidinkielen kehittymistä voidaan tukea 

päivähoidon arjessa entistä paremmin. (Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön 

kehittämisjaosto 2007, 29.) 
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5. OULUN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON PALVELUJÄRJESTELMÄ 

5.1 Oulun kaupungin palvelujärjestelmä ja varhaiskasvatussuunnitelma 

 

Oulun kaupungin päivähoitoa hallinnoi sosiaali- ja terveystoimi. Se järjestää 

kaupunkilaisille lakien ja asetusten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Kaupungin 

sosiaali- ja terveystoimella on käytössä tilaaja-tuottaja-malli, jonka mukaisesti palvelut 

tuotetaan. (Oulun kaupungin internet-sivut.  Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto 

2010.) 

 

Päivähoidon tulosyksikkö on jaettu kolmeen palvelualueeseen. Kunnallisessa 

päivähoidossa oli vuonna 2008 yhteensä 5783 lasta. Oulun kaupungin omissa 

päiväkodeissa (74 kpl) oli yhteensä 5332 lasta, perhepäivähoidossa 451 lasta ja 

avoimessa varhaiskasvatuksessa lapsia oli 574. (Oulun kaupungin päivähoidon internet-

sivut 2010.) Päivähoidon palvelut ovat Oulun kaupungin käytetyimpiä palveluja 

terveysasemien, hammashoidon ja vanhustyön kotihoidon palvelujen ohella. (Oulun 

kaupungin internet-sivut. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto 2010). 

 

Oulussa toimii maahanmuuttajatoimisto, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluja Oulun kaupungin vastaanottamille pakolaisille ja paluumuuttajille. Palveluita 

tarjotaan keskitetysti pakolaisina tulleille kolmen vuoden ajan ja paluumuuttajille 

puolen vuoden ajan. Sen jälkeen maahanmuuttajat siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen 

alueellisten palveluiden pariin. Maahanmuuttajatoimiston palveluihin kuuluvat muun 

muassa sosiaalityöntekijän konsultaatio sekä eri terveydenhuoltoalan ammattilaisten 

palvelut, muun muassa lääkärin ja terveydenhoitajan. (Oulun kaupungin sosiaali- 

terveydenhuollon internet- sivut. Maahanmuuttajat 2010.) 

 

Sosiaali- ja terveystoimi palvelee Ouluun muuttavia ulkomaalaisia tarjoamalla 

monikulttuurista päivähoitoa. Tähän palveluun liittyen Oulun kaupunki on nimennyt 

päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattorin, joka suunnittelee ja koordinoi 

maahanmuuttajataustaisten lasten päivähoitoon liittyviä asioita. Hän myös ohjaa ja 

konsultoi henkilökuntaa ja organisoi kotikielen opetusta. Maahanmuuttaja-

koordinaattorin tehtävänä on toimia yhteistyössä eri maahanmuuttaja-asioihin liittyvien 

verkostojen kanssa. Maahanmuuttajakoordinaattori auttaa ja ohjaa tarvittaessa ja 

mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajataustaisia lapsia ja heidän perheitään 
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päivähoitoon liittyvissä asioissa. (Oulun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon 

internet-sivut. Maahanmuuttajat 2010.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma on lainsäädännön ja asetusten ohella ohjaava ja linjaava 

asiakirja kaupungin varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. 

Kaupunkikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) perustuu Varhaiskasvatuksen 

valtakunnallisiin perusteisiin. Varhaiskasvatussuunnitelma on moniportainen, joka 

sisältää ensinnäkin kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman peruslinjaukset, joihin 

päivähoitoyksiköiden omat varhaiskasvatussuunnitelmat pohjautuvat. Toiseksi, 

päiväkotien yksikkökohtaiset vasut ovat konkreettisia toimintasuunnitelmia, joista 

löytyy tarkat kuvaukset toiminnan arjesta ja sisällöstä. Kolmantena tasona jokaiselle 

päivähoidossa olevalle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen vasu. Tässä on 

sovittuna ja ylös kirjattuna yksittäisen lapsen ja hänen vanhempansa kanssa 

konkreettiset lasta koskevat kasvatustavoitteet. Erityislapsilla on myös 

kuntoutussuunnitelma. (Oulun kaupungin päivähoidon internet-sivut. Oulun kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelma.) 

 

Kaikkien tasojen suunnitelmia arvioidaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran 

vuodessa. Päivähoitoyksiköt arvioivat suunnitelman toteutumista oman 

toimintakertomuksen muodossa vuosittain. Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa 

arvioidaan kahden vuoden välein. (Oulun kaupungin päivähoidon internet-sivut. Oulun 

kaupungin varhaiskasvatussuunitelma.) 

 

 

5.2 Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa Oulun kaupungin päiväkodeissa 

 

Oulu on alati kasvava ja kansainvälistyvä kaupunki. Normaalina ilmiönä kaupungin 

väkirakenteeseen kuuluu ihmisten liikkuvuus maasta toiseen. Oulun päivähoidossa on 

vuosittain toista sataa maahanmuuttajataustaista lasta useasta eri kieli- ja 

kulttuuriryhmästä. Maahanmuuttajataustaisen lapsen sopeutumista suomalaiseen ja 

paikalliseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin tuetaan perinteisen kasvatus- ja 

opetustoiminnan lisäksi suomi toisena kielenä -opetuksella ja kotikielen opetuksella. 

(Oulun kaupungin päivähoidon internetsivut. Oulun kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelma.) 
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Oulun kaupungista löytyy päivähoitoa useilla eri kielillä. Kunnallisen 

varhaiskasvatuksen puolella annetaan englannin kielikylpyä Lintulan ja Tuulikellon 

päiväkodeissa ja venäjän kieltä on mahdollisuus harjoitella Syynimaan päiväkodissa. 

Yksityisissä päiväkodeissa tarjotaan hoitoa, kasvatusta ja opetusta englanniksi ja 

saksaksi. Ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta vastaa Svensk Barnträdsgården i 

Uleåborg. (Oulun kaupungin päivähoidon internetsivut. Oulun kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelma.) 

 

Haimme sähköpostilla lisäselvitystä Oulun kaupungin monikulttuuriseen 

varhaiskasvatukseen maahanmuuttajakoordinaattori Raija Ylilehto-Suvannolta, jonka 

pidempi haastattelu tulee työmme loppuosassa. Kysyttäessä maahanmuuttaja-

koordinaattorilta kaupungin monikulttuurisen varhaiskasvatuksen erityispiirteistä, hän 

kertoi lasten valikoituvan päiväkoteihin normaalin hakumenettelyn kautta eli 

palveluohjaustiimin, nettihakemuksen tai niin sanotun paperisenhakemuksen 

välityksellä. Palvelu on siis sama, oli asiakas lähtöisin mistä maasta tahansa. Ylilehto-

Suvanto selvensi, että kaupunki tukee yksityisiä palveluja ja jokaisella vanhemmalla on 

oikeus valita päiväkotipaikkansa ja hakea esimerkiksi englanninkieliseen päiväkotiin. 

Tähän päiväkotiin haetaan suoraan ja päiväkotimaksuihin saa tukea Kelan kautta, aivan 

kuten muissakin kaupungeissa. Varhaiskasvatuksen sisällöt eli Oulun kaupungin 

varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) löytyy kaupungin internet-sivuilta, jokaisen 

päiväkodin omilta sivuilta löytyvät päiväkotien omat vasut ja jokaiselle lapselle tehdään 

vielä oma vasu. Maahanmuuttajakoordinaattori totesi, että lapsen oma vasu tehdään 

kaikille lapsille yhdessä vanhempien kanssa ja jos vanhempien äidinkieli ei ole suomi 

voidaan käyttää tulkkipalvelua apuna. Vasujen yhteisenä punaisena lankana ja ylimpänä 

kulmakivenä toimii valtakunnallinen vasu, sitten kunnan oma vasu, seuraavaksi 

päiväkodin oma vasu ja tietysti tärkeimpänä on lapsen oma vasu. Oulussa lapsen omaan 

varhaiskasvatussuunnitelmaan on sisällytetty kotoutumissuunnitelma ja sen sisälle 

suomi toisena kielenä (S2)- opetussuunnitelma.(Ylilehto-Suvanto 2010.) 

 

Maahanmuuttajakoordinaattori Raija Ylilehto-Suvanto kertoi korostavansa omassa 

työssään esimerkiksi kulttuurien kohtaamista ja sitä mitä ylipäänsä monikulttuurisuus 

tarkoittaa. Saimme koordinaattorilta materiaalia kasvatuskumppanuudesta, jota hän 

kertoi hyödyntävänsä työssään. Materiaali sisältää pro gradu-tutkielman, joka käsittelee 

maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkemyksiä kasvatuskumppanuudesta 

varhaiskasvatuksessa.  (Ylilehto-Suvanto 2010) 
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5.3 Koskelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 

 

Koskelan päiväkodin toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille turvallinen, kannustava, 

viihtyisä, iloinen ja erilaisia tunteita salliva ilmapiiri sekä leikkimistä suosiva ympäristö. 

Päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus kasvaa erilaisuutta ymmärtäviksi ja 

suvaitsevaisiksi. Koskelan päiväkodin varhaiskasvatus perustuu päiväkodin omaan 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Eri kulttuuritaustan omaavilla lapsilla on samat 

myönteisen kehityksen tavoitteet kuin suomalaisilla lapsilla. Yhteistyössä vanhempien 

ja eri kulttuuriyhteisöjen kanssa edistetään lapsen oman kulttuuriperinteen jatkumista ja 

tuetaan lapsen mahdollisuutta ilmentää omaa kulttuuritaustaansa. (Oulun kaupungin 

päivähoidon internetsivut. Koskelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma.) 

 

Lapset kasvavat luontevasti monikulttuurisuuteen, koska päiväkodissa on lapsia monista 

eri maista ja kulttuureista. Eri kulttuurien kohdatessa tarvitaan erityistä halua ymmärtää 

ja tulla ymmärretyksi, jotta viestintä onnistuisi kielivaikeuksista ja kulttuurieroista 

huolimatta. Koskelan päiväkodin ryhmissä on usein myös aikuisia maahanmuuttajia 

opiskelemassa suomen kieltä päiväkodin arjessa. Koskelan päiväkodin eri kieli- ja 

kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatussuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat 

kotouttamissuunnitelma, äidinkielen tukeminen, vieraan kielen eli suomi toisena kielenä 

opetus-päiväkodissa (S2-suunnitelma), kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja 

yhteistyötahojen käyttö.  Kotouttamissuunnitelma tehdään yhdessä vanhempien, 

henkilökunnan ja tulkin kanssa. Kotouttamissuunnitelmassa kartoitetaan lapsen 

elämänkaari, äidinkielen ja suomen kielen taso sekä vahvuudet ja tuen tarve. 

Äidinkielen tukemisen tärkeässä roolissa ovat lapsen vanhemmat ja heidän 

kannustaminen puhumaan lapselle vain hänen omaa äidinkieltään. Äidinkielen opetus 

tapahtuu paikallisesti koululla. Kotikielen avustaja päiväkodilla tukee omalta osaltaan 

lapsen äidinkielen kehitystä. Samankieliset lapset on myös keskitetty samaan ryhmään. 

(Oulun kaupungin päivähoidon internetsivut. Koskelan päiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelma.) 

 

Lapselle laaditaan S2-suunnitelma, joka tarkoittaa käytännössä suomen kielen opiskelua 

toisena kielenä päiväkodissa. Tavoitteena on toimiva kaksikielisyys, lapsi ymmärtää 

mitä hänelle puhutaan ja tulee itse ymmärretyksi. Toisen kielen opiskelun tavoitteena on 

myös sanavaraston ja käsitemaailman kartoittaminen niin, että esiopetusikäisillä on 

riittävä suomen kielen taito siirtyä yleisopetukseen. Opetusmetodeissa korostuu 
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toiminnallisuus, leikinomaisuus, toistot sekä oikea puheen malli. Opetus tapahtuu 

yksilö- ja ryhmäopetuksessa kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä.  Lapsen omaa 

kulttuuri-identiteettiä vahvistetaan pitämällä kulttuurisia teemaviikkoja ja juhlia 

ruokakulttuuri huomioiden. Myös kirjallisuus, laulut ja leikit ovat tärkeällä sijalla. Eri 

yhteistyötahot ja tukimuodot ovat kirjattuna Koskelan päiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelmaan. Oulussa ja Koskelan päiväkodissa yhteistyö-

kumppaneina eri kulttuuritaustaisten lasten kanssa työskennellessä toimivat 

tulkkikeskus, maahanmuuttajavirasto, Koskelan koulun valmistava luokka ja rehtori, 

erityisopettaja ja muut tarvittavat opettajat, muut mahdolliset koulut, 

maahanmuuttajakoordinaattorit, Toppelius, Aikuiskoulutuskeskus ja Oulun taksimatkat. 

(Oulun kaupungin päivähoidon internetsivut. Koskelan päiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelma.) 

 

 

5.4 Maahanmuuttajakoordinaattorin haastattelu  

 

Haastattelimme 25.2.2010 Raija Ylilehto-Suvantoa. Halusimme saada lisätietoa 

opinnäytetyöhömme, joka koskee monikulttuurisuutta Oulun kaupungin päiväkodeissa. 

Samalla saimme tietoa oululaisista erityispiirteistä monikulttuuriseen varhais-

kasvatukseen liittyen, jota tarvitsemme työssämme myös. Haastattelussa kysyimme 

hänen mielipiteitään opinnäytetyöhömme liittyvistä teemoista.  

 

Raija Ylilehto-Suvanto on työajastaan 50 % konsultoiva kiertävä 

erityislastentarhanopettaja ja 50 % maahanmuuttajakoordinaattori vuodesta 2007 

lähtien. Hänen työhönsä kuuluu yhteistyö varsinkin yksityisen sektorin eri toimijoiden 

kanssa, työ KELTOna kahdessa monikulttuurisessa esikoulussa toimiminen, jossa on 

integroituna maahanmuuttaja- ja suomalaislapsia sekä tehdä kielenkartoitustehtäviä. 

Työssään hän myös kehittää maahanmuuttajatoimintaa sekä ohjaa, neuvoo ja kouluttaa 

päiväkotien henkilökuntaa. Lisäksi hänen toimenkuvaansa kuuluvat palaverit 

monikulttuuristen päiväkotien joukosta kootusta verkostosta kanssa 2 kk:n välein. 

Tulevaisuudessa tarkoitus olisi perustaa päiväkotien johtajista koostuva 

kehittämisryhmä. Äiti-lapsikerho on jo aloittanut toimintansa kahdessa päiväkodissa ja 

vastikään perustettu Maailman mammat – kerhon yhteistyössä MLL:n kanssa kuuluvat 

myös Raijan toimenkuvaan. (Ylilehto-Suvanto 2010.) 
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Päiväkotihenkilökunnan koulutuksesta kysyttäessä Ylilehto-Suvanto mainitsi Meet me- 

hankeprojektin, jossa oli työntekijäryhmä, johtoryhmä ja mentor-ryhmä. Siihen kuului 

johtajille suunnattua koulutusta. Lisäksi on järjestetty suomi toisena kielenä – koulutus, 

verkostopalavereja ja esim. ”kahvikuppikoulutuksia” Koskelan päiväkodissa kulttuurien 

kohtaamisesta. Pyrkimyksenä ja tarkoituksena on, että koulutusta järjestettäisiin 2 kertaa 

vuodessa, ja aina mahdollisuuksien mukaan pyydettäessä. Johtajille on melko paljonkin 

koulutusta, mutta tulijoita niihin ei aina ole. (Ylilehto-Suvanto 2010.) 

 

Kysyimme maahanmuuttajakoordinaattorilta, millaista materiaalia päiväkodeissa on 

liittyen erilaisten kulttuurien kohtaamiseen. Ylilehto-Suvanto kertoi, että 1900-luvun 

loppupuolella Ouluun saapuivat ensimmäiset maahanmuuttajat, jolloin tarve saada 

materiaalia ja tietoa monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttajuudesta lisääntyi. Aivan 

1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa ilmestyi ohjeita maahanmuuttajalasten kanssa 

toimimiseen ja niitä jaettiin päiväkoteihin. 2006 työryhmässä tehtiin suomi toisena 

kielenä – opas. Nykyään maahanmuuttajuuteen liittyvä materiaali tuntuu olevan hukassa 

päiväkodeissa, varsinkin jos heillä ei ole monikulttuurisia lapsia. Ylilehto-Suvannon 

mukaan kaikki päiväkotien henkilökuntaan kuuluvat eivät edes ole tietoisia materiaalin 

olemassaolosta. (Ylilehto-Suvanto 2010.) 

 

Henkilökunnan asenteista puhuttaessa Raija Ylilehto-Suvanto on havainnut yleistä 

muutosvastarintaa. Halutessaan päivähoitohenkilöstö saisi paljon tietoa ottamalla 

yhteyttä Raijaan ja tietoa olisi saatavilla helposti internetistä ja kirjastoista. Kaikki eivät 

tunnu kuitenkaan tietävän maahanmuuttajakoordinaattorin olemassaolosta, joten työtä 

Ylilehto-Suvannolla riittää työnsä tunnetummaksi tekemisessäkin. Päiväkodeissa on 

materiaalia, mutta sitä ei välttämättä osata etsiä. Tiedonkulussa päiväkotien sisällä on 

maahanmuuttajakoordinaattorin mielestä siis selvästi puutteita. Omahoitajuussysteemi 

on yleisesti tuonut parannusta monikulttuuristen lasten tilanteeseen. Monikulttuurinen 

työympäristö vaatii henkilökunnalta kykyä avoimeen vuorovaikutukseen sekä kohdata 

erilaisuutta, lasten yksilöllisyys on muistettava huomioida. (Ylilehto-Suvanto 2010.) 

 

Haastavina asioina Ylilehto-Suvanto pitää sitä, ettei yhteistä kieltä lasten ja/tai 

vanhempien kanssa ole ja sitä, ettei joillakin vanhemmilla ole juurikaan tietoa 

päiväkodin toiminnasta. Päivähoidon termit ovat outoja suomalaisillekin vanhemmille, 

saati sitten täysin erilaisesta kulttuurista tuleville vanhemmille. Vanhempien hyvin 

erilaiset taustat ja vähäinen tieto suomalaisesta päivähoidosta ylipäänsä vaikeuttavat 
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yhteistyötä päiväkodin ja perheiden välillä. Kulttuurieroista johtuvia selvitettäviä asioita 

riittää, mutta ristiriitatilanteita tulee todella harvoin, jos koskaan. Keskusteltavaa riittää 

esim. ruumiillisesta kurituksesta ja aikakäsityksestä, mutta kaikki onnistuu, sillä 

vanhemmat rakastavat lapsiaan ja haluavat heille parasta. Päiväkotien väki on Ylilehto-

Suvannon mielestä todella ammattitaitoista ja he välittävät lapsista. Lapsi on kuitenkin 

aina lapsi kulttuurista riippumatta ja ihmiset aina yksilöitä. (Ylilehto-Suvanto 2010.) 

 

Päiväkodeissa unohtuu erilaisuuden näkökulma, sillä niissä on aina muokattu jouhevasti 

käytäntöjä esimerkiksi Jehovan todistajien erilaisten sääntöjen takia. Ylilehto-Suvannon 

mielestä ei kannata jumittua eri kulttuurien eroihin, vaan ennemminkin etsiä 

yhteneväisyyksiä. Mikään kulttuuri ei ole yhtenäinen, eikä siitä voi puhua 

kokonaisuutena. Perheet eroavat toisistaan aina. Raija Ylilehto-Suvanto kertoo, että 

Oulun kaupungissa perheiden kotoutumista tuetaan tekemällä kotoutumissuunnitelma ja 

kannustamalla perheitä osallistumaan esim. MLL:n perhekahvilatoimintaan. 

Päiväkodeissa järjestetään mm. venäjänkielisiä vanhempainiltoja ja tulkkipalvelut ja 

kotikielinen avustaja ovat tarvittaessa saatavilla. Maahanmuuttajakoordinaattorin 

järjestäminen on maahanmuuttajien tukemista tietysti myös. Vasun sisällä on lapsen 

kotoutumissuunnitelma, johon sisältyy suomi toisena kielenä – suunnitelma. (Ylilehto-

Suvanto 2010.) 

 

Tukipalveluita ei maahanmuuttajakoordinaattorin mielestä ole perheille tarpeeksi. 

Vanhemmat jätetään liiaksi oman onnensa nojaan. Vanhemmat pitäisi saada 

tasavertaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Lapset kotoutuvat ja tulevat yhteisön jäseniksi 

päiväkodeissa ja kouluissa. Vanhempia neuvotaan osallistumaan lastensa elämään 

mahdollisimman paljon, jolloin he pääsevät kiinni sekä lastensa arkeen että 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomessa toiminta on liian viranomaiskeskeistä ja 

yhteisöllisyys puuttuu. Ruotsissa tämä asia hoidetaan Ylilehto-Suvannon mukaan 

paremmin. Maahanmuuttajavanhemmat haetaan kotoa kansainväliseen toiminta-

keskukseen ja erilaisilla kannustimilla heidän osallistuvuuttaan pyritään lisäämään. 

Vastaavasti kotiin jäävältä taloudellista tukea leikataan. Kielikurssit järjestetään 

riittävän laajuisina ja intensiivisinä, joka osaltaan auttaa kotoutumisessa. Aiemmin 

käytössä ollut maahanmuuttajalasten kaksipaikkaisuus on säästöjen takia melkein 

kokonaan poistunut. Pienemmässä lapsiryhmässä kielen oppiminen nopeutuu 

huomattavasti ja hän suosittelee meille ja kaikille asiasta kiinnostuneille tutustumista 

Koskelan päiväkotiin. Kun lopuksi kysyimme Raijan mielipidettä päivähoidon 
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hallinnollisista uudistusvisioista, joissa päivähoito siirrettäisiin opetustoimen alle, hän 

oli ehdottomasti uudistuksen kannalla. Hänen näkemyksensä mukaan muutos helpottaisi 

lapsen polkua kouluun. (Ylilehto-Suvanto 2010.) 
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6. TUTKIMUKSEN ETENEMINEN 

6.1 Tutkimusjoukko ja – menetelmät 

 

Oulun kaupungin päivähoidon tuotanto on jaettu kolmeen (3) alueeseen, joissa 1. 

alueella on 22 päiväkotia, 2.alueella 24 päiväkotia ja 3.alueella 28 päiväkotia; yhteensä 

74 päivähoidon yksikköä. Oulussa Syynimaan päiväkoti on erikoistunut 

monikulttuurisuuteen. Englanninkieliseen kielikylpyyn pääsee Tuulikellon ja Lintulan 

päiväkodeissa. Tutkimuksen ulkopuolelle jätämme ryhmäperhepäiväkodit, koska 

oletamme saavamme riittävän otannan päiväkotiyksiköistä. Oulun kaupungissa toimii 

myös englannin-, ruotsin- ja saksankieliset yksityiset päiväkodit, jotka myös jätämme 

tutkimuspiirimme ulkopuolelle kiinnostuksemme rajautuessa kunnalliseen päivähoitoon 

ja sen monikulttuuriseen toimintaan. 

 

Tutkimuksemme kohderyhmäksi valitsimme päiväkotien henkilökunnan eli lasten 

kasvatusvastuussa olevat. Kohderyhmän valinta oli meille selkeä, koska tulevina 

sosionomeina ja lastentarhanopettajina meitä kiinnostaa päiväkotihenkilöstön 

näkemykset monikulttuurisuudesta ja sen luomista tarpeista ja ilmentymistä kentällä. 

Halusimme tietää, miten monikulttuurisuus ja erilaisuus näkyvät päiväkotiarjessa ja 

minkälaisia valmiuksia henkilökunnalla on kohdata työssään kyseiset sisällölliset 

teemat. 

 

Käytämme opinnäytetyössämme kvantitatiivista eli määrällistä tutkimustapaa ja 

analyysimenetelmänä sisällön analyysia. Ymmärtämiseen pyrkivässä lähestymistavassa 

käytetään tavallisesti laadullista analyysia ja tehdään päätelmiä. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 219.) Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko ovat 

tutkimuksen ydinasiat. Tähän tärkeään vaiheeseen tähdätään tutkimusta aloitettaessa. 

Analyysivaiheessa tutkijalle selviää, millaisia vastauksia hän ongelmiin saa. Voi myös 

käydä niin, että analyysivaiheessa tutkijalle selviää, miten ongelmat olisi oikeastaan 

pitänyt asettaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 216.) Opinnäytetyömme kvantitatiivista tutkimusta 

täydensimme puhelinhaastatteluilla sekä maahanmuuttajakoordinaattorin 

kvalitatiivisella haastattelulla. Kysyimme vielä maahanmuuttajakoordinaattorilta 

muutaman lisäkysymyksen sähköpostitse. 

 

Kyselytutkimuksen etuna pidetään yleensä sen avulla saatavaa laajaa tutkimusaineistoa. 

Kyselyllä tutkimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja sillä voidaan kysyä monia 
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asioita. Kysely menetelmänä säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. Tarkoin suunnitellun 

lomakkeen avulla aineisto voidaan käsitellä nopeasti tallennettuun muotoon ja 

analysoida tietokoneen avulla. Aikataulun ja kustannusten arviointi on melko helppoa. 

Kyselytutkimuksessa on myös heikkouksia. Tulosten tulkinta voi osoittautua 

ongelmalliseksi, vastaajien rehellisyydestä tai huolellisuudesta ei ole varmuutta eikä ole 

selvää, miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat. Hyvän lomakkeen 

vaatiminen vie myös aikaa ja kato voi nousta suureksi. Avoimessa haastattelussa 

haastattelija selvittelee haastateltavan ajatuksia, mielipiteitä, tunteita ja käsityksiä sitä 

mukaa kuin ne tulevat vastaan keskustelun kuluessa. Avoin haastattelu on haastattelun 

muodoista lähimpänä keskustelua ja aihe voi muuttuakin keskustelun kuluessa. Avoin 

haastattelu vie tavallisesti paljon aikaa ja voi vaatia useita haastattelukertoja. 

Haastattelutilanteen ohjailu jää haastattelijan huoleksi, koska haastattelussa ei ole 

kiinteää runkoa.  (Hirsjärvi ym. 2007, 190, 204.) 

 

Toteutimme kyselytutkimuksemme Webropol -ohjelman kautta. Ohjelma oli 

entuudestaan tuntematon meille molemmille ja siihen perehtyminen vei aikaa. 

Kyselytutkimuslomakkeen luominen Wepropolin avulla osoittautui paikoin haastavaksi, 

mutta saimme kuitenkin lomakkeen siihen muotoon, joka tyydytti molempia. 

Maahanmuuttajakoordinaattorin haastattelu muistutti monilta osin avointa haastattelua, 

vaikkei tyylipuhdas sellainen ollutkaan. 

 

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulosten pätevyys 

ja luotettavuus vaihtelevat. Siksi kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan tehdyn 

tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää monia erilaisia 

mittaus- ja tutkimustapoja. Kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi jollain 

tavalla arvioida. (Hirsjärvi ym. 2007, 226–227.) Työssämme noudatimme tutkimustyön 

eettisiä periaatteita. Vastauksia käsiteltiin luottamuksellisesti ja nimettöminä. 

Noudatamme salassapitovelvollisuutta. Kysymyslomakkeen vastauksia ei eroteltu 

puhelinhaastatteluilla saamistamme vastauksista mitenkään ja kysymykset esitettiin 

puhelinhaastatteluissa täysin samanlaisina kuin lomakkeella. Johdattelevia kysymyksiä 

emme tehneet, vaan vastaajat saivat itse tulkita kysymykset haluamallaan tavalla.  
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6.2 Opinnäytetyöprosessin kuvaus 

 

Tarkoitus oli saada tutkimussuunnitelma hyväksytyksi lokakuun loppuun mennessä, 

jolloin voisimme hakea tutkimuslupaa Oulun kaupungin päivähoidon palvelujohtaja 

Ulla Rissaselta. Kyselylomakkeiden tekoon ryhdyimme heti, kun suunnitelmamme oli 

hyväksytty. Lomakkeet oli tarkoitus saada takaisin jo ennen joulua, aikaa vastaamiseen 

aioimme antaa 2-3 viikkoa. Joulun jälkeen oli tarkoitus alkaa analysoida vastauksia ja 

kirjoittaa teoriaosuutta, mutta vastausten viivästyttyä aloimme perehtyä tarkemmin 

lähdekirjallisuuteen odotellessamme vastauksia. Tavoitteena oli, että teemme työn ja 

esitämme opinnäytetyömme vappuun mennessä. Opinnäytetyön seminaaripäiväksi 

sovittiin 21.4.2010. 

 

Ensimmäinen kyselylomake saatekirjeineen lähetettiin joulukuussa 2009 ja 

palautusajaksi laitoimme 18.12. Vastauksia tuli kuitenkin niin vähän, että lähetimme 

sähköpostia päiväkotien johtajille tammikuussa ja kyselyn vielä uudestaan 

tammikuussa. Palautuspäiväksi toivoimme 15.1.  Koska vastauksia ei vieläkään tullut 

tarpeellista määrää, niin täydensimme tutkimustamme puhelinhaastatteluilla. 

Puhelinhaastatteluissa kysyimme samat kysymykset kuin kyselylomakkeessa oli. 

Haastattelut toteutettiin laittamalla päiväkodit aakkosjärjestykseen ja aloittamalla 

soittokierros. Saimme tällä tavoin kuusi haastattelua lisää, jolloin niitä oli yhteensä 22. 

Kun vastausprosentiksi näin tuli yhteensä noin 30, totesimme sen olevan riittävä.  

 

Lopuksi täydensimme vielä opinnäytetyötämme haastattelemalla maahanmuuttaja-

koordinaattori Raija Ylilehto-Suvantoa, jolta saimme uudenlaisia näkemyksiä ja 

ajatuksia työhön maahanmuuttajalasten kanssa. Ylilehto-Suvannon haastattelu 

nauhoitettiin, puhelinhaastattelut kirjoitettiin sanasta sanaan ylös. Raija Ylilehto-

Suvanto puhui selkeästi ja lupasi tarvittaessa täydentää haastattelua puhelimitse tai 

sähköpostitse. Haastattelusta valikoimme työmme kannalta olennaisimmat esiin tulleet 

asiat. 

 

Tarkoituksemme oli alun perin sisällyttää monikulttuurisuuden käsitteeseen myös 

suomen vähemmistökulttuurit, kuten saamelaiset, romanit ja suomenruotsalaiset, mutta 

koska mainintoja tai tilastoja heistä ei juuri löytynyt, rajasimme monikulttuurisuuden 

käsitteen koskemaan maahanmuuttajataustaisia. Työssämme maahanmuuttaja tarkoittaa 

joko Suomessa syntynyttä tai Suomeen muuttanutta lasta tai perhettä, joista toinen tai 
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molemmat vanhemmat tai isovanhemmat ovat muuttaneet Suomeen. He voivat olla 

Suomen tai jonkin muun maan kansalaisia. 

 

Meillä ei ole ollut selkeää työjakoa, vaan olemme jakaneet tehtävät sitä mukaan, kun 

niitä ilmenee, omien sen hetkisten voimavarojen mukaan. Toinen aloitti 

tutkimussuunnitelman kirjoittamisen, lähetti sen toiselle, joka lisäsi tekstiä jne. Tätä 

ennen olimme puhuneet pitkään puhelimessa. Aina, kun tulee kysyttävää tai jotain 

aiheeseen liittyvää mieleen, soitamme tai kirjoitamme sähköpostia toisillemme. Työn 

tekemistä helpottivat hyvin samanlaiset ajatusmaailmat ja kirjoitustyylit. Toisen teksti 

on ollut helppo hyväksyä joko sellaisenaan tai hyvin vähäisillä muutoksilla. Yhdessä 

tekeminen on ollut ajoittain haastavaa aikataulujen yhteensovittamisen takia, mutta 

välillä yhteistyö on ollut antoisaa ja hedelmällistäkin. Välillä, kun toiselle on iskenyt 

epätoivon hetki, on toinen kannustanut jatkamaan ja toisinpäin. Työtä on tehty 

senhetkisen jaksamisen mukaan, vuorotellen ja sivuja tai tunteja laskematta.  

 

Muutamassa puhelinhaastattelussa tuli esille, että valitsemamme kyselyajankohta oli 

joidenkin päiväkodinjohtajien mielestä huono. Joidenkin vastaajien mukaan 

vuodenvaihteen lähestyminen on kiireistä aikaa johtajille ja samoihin aikoihin oli 

päiväkoteihin lähetetty muitakin kyselyitä. Myös kaupungin sisäiset hallinnolliset 

velvoitteet työllistivät heitä. Materiaalin löytyminen oli yllättävän vaikeaa. Erityisesti 

maahanmuuttajien työllistymiseen ja työntekoon liittyvää kirjallisuutta emme 

onnistuneet juuri löytämään. Jotkut osa-alueet jäivät materiaalin vähäisyyden takia 

pienemmälle huomiolle kuin olisimme halunneet. 

 

Olemme työskennelleet viikonloppuja yhdessä. Pääosin olemme kuitenkin 

kommunikoineet puhelimessa ja sähköpostin välityksellä. Myös Skypeä on kokeiltu. 

Toki olisi ollut helpompaa olla enemmän fyysisesti samassa tilassa, mutta tilanne ei sitä 

tämän enempää sallinut. Vaikka välimatka on pitkä, olemme pystyneet kuromaan sitä 

umpeen modernin teknologian avulla. 
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7.  TULOKSET  

7.1 Päiväkotien henkilökunta ja asiakkaat 

 

Oulun kaupungin päiväkodeissa oli joulukuussa 2009 yhteensä 245 monikulttuurista 

lasta. (Ylilehto-Suvanto 2009). Kyselyymme vastanneissa 22 päiväkodissa lapsia oli 

yhteensä 1810, joista monikulttuurisia lapsia oli samaan aikaan yhteensä 120. 

Keskimäärin lapsia oli 78,7 /päiväkoti. Kyselyyn vastanneista 17 päiväkodissa oli eri 

kulttuuriin kuuluvia lapsia, viidessä ei. Eri kansalaisuuksia mainittiin venäläiset, 

somalit, irakilaiset, iranilaiset, vietnamilaiset, virolaiset, kurdit, kiinalaiset, 

thaimaalaiset, kosovolaiset, japanilaiset, venezuelalaiset, unkarilaiset, perulaiset, 

gambialaiset, sudanilaiset, turkkilaiset, saksalaiset, ranskalaiset, uruguaylaiset, 

intialaiset, italialaiset, egyptiläiset, bulgarialaiset, amerikkalaiset, marokkolaiset, 

albanialaiset, filippiiniläiset, etiopialaiset, kongolaiset ja eritrealaiset. Yhteensä 

suomalaisten lisäksi päiväkodeissa kerrottiin olevan 31 eri kansalaisuutta. 

 

17 5

Päiväkodit, jossa ulkomaalaisia tai
muihin kulttuureihin kuuluvia lapsia

Päiväkodit, jossa ei ole
ulkomaalaisia tai muihin
kulttuureihin kuuluvia lapsia

 
Kuvio 2. Ulkomaalaiset tai muihin kulttuureihin kuuluvat lapset kyselyyn vastanneissa 

päiväkodeissa. 

  

Kyselyihimme vastanneet päiväkodit olivat suurimmalta osalta yksikköjä, joissa oli 

ollut tai on tälläkin hetkellä maahanmuuttajataustaisia lapsia. Monikulttuurisuus ja 
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maahanmuuttajatyö olivat näin päiväkodeille ja sen henkilökunnalle tuttuja ja arkisia. 

17:sta päiväkodissa oli ollut 31 eri kansallisuutta edustavaa lasta. 

 

Työntekijöitä tai työharjoittelijoita oli ollut viidessätoista päiväkodissa. Kuudessa 

päiväkodissa heitä ei ole ollut. Työntekijöitä tai harjoittelijoita mainittiin olleen ainakin 

Vietnamista, Kosovosta, Venäjältä, Japanista, Virosta, Irakista, Thaimaasta, Sudanista, 

Kiinasta, Intiasta, Somaliasta, Kongosta, lisäksi ”useista Euroopan, Aasian, Afrikan ja 

Etelä-Amerikan maista”. 

 

Henkilökunta ja lasten lukumäärä- kysymyksen avulla emme saaneet oleellista tietoa 

tutkimustulosten kannalta. Toki kysymys hahmotti meitä vastanneiden päiväkotien 

suuruusluokasta.  Isossa yksikössä voi olla määrällisesti enemmän 

maahanmuuttajataustaisia lapsia. Myös kaupunginosasta riippuen monikulttuurisia 

lapsia voi hakeutua enemmän tiettyihin päiväkoteihin, koska vanhemmat haluavat 

lapsensa lähelle kotia, aivan kuten suomalaisetkin vanhemmat. 

 

 

7.2 Monikulttuurinen arki, asenteet ja koulutus 

 

Päiväkotien arjen käytännöissä monikulttuurisuus näkyi vahvasti varsinkin uskonnon ja 

ruokavalion noudattamisen suhteen. Saamissamme vastauksissa monikulttuurisuutta 

pidettiin luonnollisena osana päiväkotityöskentelyä, mutta vastauksissa oli myös 

nähtävissä haluttomuutta lähteä selvittämään tyhjentävästi päiväkodin monikulttuurisen 

arjen sisältöjä. Oliko kyse viitseliäisyydestä vai aiheen moniulotteisuudesta, emme 

tiedä. Kyselyyn vastanneiden mukaan lähes kaikki olivat saaneet tietoa eri kulttuureista 

tulleista lapsista ja heidän perheistään työkokemuksen ja oman elämän kautta tulleiden 

näkemysten avulla. Tärkeää on saada myös autenttista tietoa monikulttuurisilta 

perheiltä. Kasvatuskumppanuus ja yhteistyö opettavat ja lähentävät molempia 

osapuolia, niin monikulttuurisia perheitä kuin päiväkodin henkilökuntaa. Kysymällä ja 

kommunikoimalla suoraan lapsen etua pidetään yllä.  

 

Itseopiskelu oli myös vastaajien mukaan hyvä keino saada tietoa, kuten myös omat 

kokemukset. Yleisesti ottaen päiväkotien henkilökunta on valveutunutta ja tietää mistä 

materiaalia omaan monikulttuuriseen työhön voi saada. Osa koki työnantajan kuitenkin 

olevan vastuussa tiedon jakamisesta. Puolet vastaajista kertoi saaneensa tietoa 
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ammatillisesta koulutuksesta, kolmasosa työnantajalta. Muita tapoja saada tietoa olivat 

vastaajien mukaan tiedotusvälineet, monikuesitteet ja – tapaamiset, sekä keskustelut 

tulkkien ja kotikielen opettajien kanssa. Kaikkien vastaajien mukaan, joiden 

päiväkodissa on lapsia muista kulttuureista, vanhempien kanssa käytäviin 

keskusteluihin käytetään enemmän aikaa kuin suomalaisten vanhempien kanssa. Yli 

kolmasosan mielestä aikaa keskusteluihin kuluu huomattavasti enemmän, muiden 

mielestä aikaa kuluu jonkin verran tai vähän enemmän. 

 

Päivähoidon henkilökunnan koulutuksella ei näyttänyt olevan merkitystä sille, miten 

monikulttuurista työtä päiväkodeissa tehdään ja kuinka se arjessa näkyy. Laki määrittää 

päivähoitohenkilökunnan miehityksen ja sen tulee olla aina riittävä lapsilukuun nähden. 

Toki käytännössä joudutaan joskus työskentelemään minimimiehityksellä, joka voi 

näkyä vähempänä jokaisen lapsen yksilöllisenä huomioimisena, mutta vastauksissa 

tämä ei tullut ilmi. 
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Kuvio 4. Monivalintakysymykset osa 2 

 

Monikulttuurisuuteen liittyvästä lisä- ja täydennyskoulutuksesta kysyttäessä yksi 

vastaajista ilmoitti, ettei tarvetta koulutukseen ole. Yhden vastaajan mukaan koulutusta 

ei ole saatu. Suurimman osan mielestä koulutusta on liian vähän ja se ei ole tarpeeksi 

kattavaa. Kaksi vastaajista mainitsi maahanmuuttajakoordinaattorin ja viisi moniku-

palaverit. Kysyttäessä millaista monikulttuurisuuteen liittyvää lisä- tai 

täydennyskoulutusta henkilökunta on saanut, vastauksissa ilmeni, että melko yleisesti 

Oulussa tiedettiin olevan maahanmuuttaja-asioihin perehtynyt kiertävä 

erityislastentarhanopettaja. Haastattelemamme Raija Ylilehto-Suvanto on järjestänyt 

koulutustilaisuuksia ja kahden kuukauden välein pidettäviä maahanmuuttajalasten 

kanssa työskentelevien työntekijöiden tapaamisia. Tarvittaessa hän käy päiväkodeissa 

opastamassa henkilökuntaa ja voi olla mukana lapsen asioita käsiteltävissä palavereissa. 

Yhden päiväkodin henkilökuntaan kuuluva työntekijä on saanut vuoden kestävää 

monikulttuurisuuskoulutusta. Lyhyitäkin yhden päivän seminaareja on ollut.  Suomi 

toisena (S2) kielenä koulutukset mainittiin kahdessa vastauksessa ja yhdessä Meet me- 

valmennusohjelma, joka on monikulttuurisuuden ja monimuotoisuuden kohtaamiseen ja 

johtamiseen valmentava koulutus. Vastauksessa tulee esille, että koulutukset ovat 

tuoneet tietoa koko työyhteisölle. Vastauksissa mainittiin työnantajan eli Oulun 

kaupungin järjestämät monikulttuurista varhaiskasvatusta tukevat koulutus- ja 

seminaaripäivät. Ilmeni, että koulutusta tulisi täsmentää koskemaan koko 

henkilökuntaan, kun nyt sitä saavat vastausten perusteella esimiehet tai muutama 

ihminen työyhteisöstä.  
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Melkein kaikista kyselyyn vastanneista päiväkodeista löytyy lapsille suunnattua 

materiaalia, joissa käsitellään tai joissa esiintyy erilaisia kulttuureja ja niiden edustajia. 

Päiväkodeista löytyy vastausten mukaan kirjoja, diasarjoja, kuvakortteja, 

leikkimateriaalia sekä erilaisia kansioita. Vastauksissa mainitaan, että materiaalia saa 

tarvittaessa kirjastosta. Muuten erilaiset kulttuurit huomioidaan laulutuokioissa ja 

puhumalla erilaisista kulttuureista. 

 

Maahanmuuttajien yksi tärkein tukimuoto eli tulkkipalvelu koettiin lähes poikkeuksetta 

hyväksi ja riittäväksi. Vastanneet kertoivat saaneensa tulkkipalveluja kun ovat niitä 

tarvinneet. Maahanmuuttajakoordinaattori vahvisti tulkkipalvelujen toimivuuden, mutta 

muilta osin maahanmuuttajaperheet tarvitsisivat hänen mukaansa enemmän 

tukipalveluja. 

 

 

7.3 Kasvatuskumppanuus 

 

Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tietoa uskonnoista ja ruokakulttuurista tarvitaan 

päiväkotityössä. Lähes kaikkien vastaajien mielestä juhlista, perhekäsityksestä, 

käytöstavoista, kielestä ja lasten kasvatuksesta tarvitaan myös tietoa. Myös tietoa 

hygieniasta, pukeutumisesta ja vieraskielisestä materiaalista tahdottiin yleisesti.  

 

Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että vanhemmat tuovat toiveitaan päivähoidon 

suhteen melko hyvin esille. Uskontoon ja ruokaan liittyvät rajoitukset tuodaan selkeästi 

esille ja niitä noudatetaan tarkasti. Muutenkin toiveet huomioidaan aina 

mahdollisuuksien mukaan. Jotkut vanhemmat (yleensä kiinalaiset) haluavat, että lasta 

videoidaan päiväkodissa ja että he oppivat lukemaan ja laskemaan jo pieninä.  Osa 

vanhemmista ei kuitenkaan halua erityistoiveita, vaan ovat tyytyväisiä päiväkodin 

toimintaan ja/tai tahtovat sopeutua ilman erityistoiveita. 

 

Monenlaisen kielikoulutuksen tarve nousi esille, jotta kommunikointi helpottuisi lasten 

vanhempien ja henkilökunnan välillä. Yksi vastaajista toivoi päivitettyä tietoa eri 

kulttuurien edustajista, jotka saapuvat Ouluun ja tarvitsevat päivähoidon palveluja. 

Maahanmuuttajakoordinaattorin avulla päiväkotien henkilökunta on pystynyt 

kartuttamaan tietämystään paikallisista maahanmuuttajista ja ammentamaan käytännön 

neuvoja omaan työskentelyynsä monikulttuurisessa yhteisössä. Kaikki vastaajista olivat 
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sitä mieltä, että päiväkotityöskentelyssä tarvitaan hyvin monipuolista tietoa eri 

kulttuureihin liittyvistä käytännön osa-alueista. Perhekäsitys ja perheenjäsenten rooli 

vaihtelevat useissa kulttuureissa eikä esimerkiksi vaimon ja miehen rooli perheessä ole 

yhtä moninainen kuin Suomessa. Esille nousi myös hygieniaan ja intimiteettisuojaan 

liittyvän käytännön haasteen, joka ilmenee muslimilasten kanssa.  Niin muslimien kuin 

muihinkin uskontokuntiin kuuluvien tarkasti määritetyt sallitut toiminnot tulee 

huomioida; mm. mitä piirretään, syödään, miten pukeudutaan. 

 

Eri kulttuuritaustaisten läsnäolo on vastaajien mielestä rikastuttanut päiväkodin 

toimintaa opettamalla suvaitsevaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä ja uusia asioita eri 

kulttuureista. Eri kulttuurien kerrottiin tuovan mielenkiintoa päiväkodin arkeen. Eräässä 

vastauksessa todettiin, että on mielenkiintoista tutustua vieraisiin kulttuureihin. 

Vastauksissa haasteiksi koettiin kommunikointiongelmat ja sitä kautta 

väärinymmärrykset, joista kuitenkin selvitään hyvällä tahdolla ja tulkin avulla. 

Haasteena nähtiin myös joskus lasten vanhempien ennakkoluulot monikulttuurisuutta 

kohtaan. Lasten kerrottiin pääsääntöisesti tulevan hyvin toimeen keskenään ja osittain 

jopa ihailevan toverin erilaisia piirteitä. Aikuisten voi olla usein vaikeampi murtaa raja-

aitoja, mikä tuli esille joissakin vastauksissa. Kodin kulttuuri- ja asenneilmapiiri on 

merkittävässä roolissa tiellä lapsen erilaisuutta hyväksyvään kasvuun. Haasteiksi 

mainittiin myös uskontoon liittyvät asiat, kuten kirkossa käynnit ja kirkolliset juhlat, 

yhteisen kielen puuttuminen, kielenopetuksen järjestäminen, kommunikointiongelmat, 

vanhempien vähäinen tietämys suomalaisesta päivähoidosta, kulttuurierot esim. lasten 

kasvatuksessa, ruokakulttuuri, erilaiset perhekäsitykset, kiusaaminen ulkonäöstä ja 

puheesta, yhteisten kasvatuslinjojen löytäminen ja kotouttaminen 

 

 

7.4 Haasteet ja kehitysideat 

 

Kielieroista johtuvia ongelmia olivat vastaajien mielestä väärinymmärrykset ja – 

käsitykset, päivittäisten asioiden hoitaminen yhteisen kielen puuttuessa sekä hankala 

tiedon kulku. Joskus maahanmuuttajalle voi olla vaikeaa myöntää ettei hän osaa suomea 

juuri ollenkaan, eivätkä kaikki halua käyttää tulkkia. Joidenkin vastaajien mielestä 

haastavia asioita ovat, kun tulkkauspalvelun käyttö ei aina suju, 

kotouttamissuunnitelmat ja vasu vievät paljon aikaa, kotikielen opetus on ollut 

puutteellista, tiedotusten selkeys ja kielivalinta kaiken kaikkiaan.  Vaikeaksi mainitaan 
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myös se, kun yhteisen kielitaidon puuttuessa ei asioista voida kovin syvällisesti puhua 

sekä erilaiset kasvatustermit ja kasvatuskulttuuri. Neljäsosa vastaajista ei ole käyttänyt 

tulkkipalveluita, koska heidän kertomansa mukaan tarvetta ei ole ollut tai on tultu 

toimeen ilmankin. Vain yksi vastaaja epäili tulkkipalvelun olevan vaikeasti saatavilla, 

kaikki loput vastaajista sanoivat tulkin järjestyvän helposti tarvittaessa. 

 

Kysyttäessä miten monikulttuurisuuden huomioimista ja osaamista voidaan edistää 

päiväkodissa ja miten sitä voidaan tuoda lisää päiväkodin toimintaan, oli yleisin vastaus 

lisäkoulutus. Vastaajien mielestä keskustelut vanhempien kanssa, erilaiset tapahtumat ja 

teemapäivät, vierailijat, kirjat, maahanmuuttajataustaiset työntekijät, pienemmät 

ryhmäkoot, henkilökunnan yhteiset arvokeskustelut, vanhempien mukaan ottaminen 

vasun tekemiseen sekä suomen kielen opetus edistäisivät monikulttuurisuuden 

huomioimista. Osittain monikulttuuriset perheet joutuvat kohtaamaan samat haasteet 

suomalaisessa ja oululaisessa päivähoidossa kuin kantaväestön perheet. Esimerkiksi isot 

ryhmäkoot ovat haaste koko palvelujärjestelmälle ja sinne pyrkivälle. Riittävälle 

ajankäytölle ja kasvatuskumppanuuden luomiselle tulisi olla tilaa ja joustonvaraa. 

Vanhempien toiveita tulisi kuulla ja vastanneiden keskuudessa näin myös tapahtuu 

mahdollisuuksien mukaan. Yksi vastanneista kertoi, että venäläiset ja kiinalaiset ovat 

hyvin tarkkoja lastensa kieli- ja matemaattisten taitojen oppimisesta. On tärkeää 

selventää minkälainen varhaiskasvatuskulttuuri Suomessa on; täällä opitaan leikin 

avulla, ei koulumaisesti istuttaen. 

 

Kysyttäessä kehitysideoita, toiveita ja palautetta työnantajalle vastaukset olivat hyvin 

maltillisia. Yleisin vastaus oli saada lisää koulutusta. Lisäksi toivottiin kielikursseja ja -

opintoja, samankielisten keskittämistä toivottiin, lisäresurssointia, sekä jonkinlaista 

pakettia päiväkoteihin, joihin tulee maahanmuuttajalapsia. Parannukset olisivat 

epäilemättä tarpeen, mutta niitä tuskin ainakaan lähiaikoina tapahtuu. Kaupunki säästää, 

ja päivähoidonkin on tultava toimeen vähemmällä rahalla. Kahden vastaajan mielestä 

mitään kehitettävää ei ole, sillä asiat ovat hyvin hallinnassa. 

 

Ehdotuksena nousivat esille pidemmät suomen kielen kurssit maahanmuuttajille ja heti 

maahanmuuton alussa viranomaisten nopeaa ja suoraa toimintaa maahanmuuttajien 

keskuudessa. Maahanmuuttajataustaisen olisi hyvä päästä nopeasti yhteiskunnan 

toimintaan mukaan ja tutustumaan lähiympäristöönsä. Oulussa on koulutettu jo 
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pidempään asuneita maahanmuuttajia kulttuurimentoreiksi- ja välittäjiksi. Heidän avulla 

voidaan uusien maahanmuuttajien kotoutumista helpottaa.  
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Vastauksista välittyi päiväkotien monikulttuurisen arjen sujuvan hyvällä ja positiivisella 

otteella. Myös nihkeää suhtautumista maahanmuuttajalapsiin omalla työpaikalla oli 

havaittavissa, mutta pääosin suhtautuminen oli myönteistä. Väärinymmärryksiä oli 

sattunut johtuen kielivaikeuksista tai tietämättömyydestä, mutta kaikista tilanteista 

päiväkodin henkilökunta kertoi selvinneensä. Vastanneet kertoivat saaneensa 

tulkkipalveluja, kun ovat niitä tarvinneet. Maahanmuuttajakoordinaattori vahvisti 

tulkkipalvelujen toimivuuden, mutta muilta osin maahanmuuttajaperheet tarvitsisivat 

hänen mukaansa enemmän tukipalveluja. 

 

Henkilökunnan ammatillisuus nousi esille ja se kuinka lasten etu on ensisijalla kaikissa 

toimissa. Asenne ja halu tehdä työtä monikulttuuristen perheiden ja lasten kanssa 

korostui niin kyselyyn vastanneiden keskuudessa kuin myös 

maahanmuuttajakoordinaattorin haastattelussa. Juuri oikea asenne kohdata erilaisia 

ihmisiä ja tilanteita vaatii henkilökunnalta ammatillisuutta sekä inhimillisyyttä. 

Kasvatuskumppanuus ja luottamus rakentuvat vähitellen ja ilman aitoa halua lähestyä 

maahanmuuttajataustaisia perheitä ja ihmisiä, siteen muodostuminen perheiden ja 

päiväkotien henkilökunnan välillä on vaikeaa. Maahanmuuttajien yksi tärkein 

tukimuoto eli tulkkipalvelu koettiin hyväksi ja riittäväksi. Monikulttuurisuus ja 

erilaisuus näkyvät päiväkotien arjessa rikastuttavana tekijänä. Niin lapset kuin 

aikuisetkin ovat oppineet ymmärtämään erilaisia tapoja, ajattelua ja toimintatapoja. 

Henkilökunta on pääosin hyvät valmiudet toimia monikulttuuristen perheiden kanssa 

pohjakoulutuksen, lisä- ja täydennyskoulutuksen sekä avoimen asenteensa takia. 

 

Aluksi lähdimme ajatuksesta, että toimiakseen päiväkodeissa maahanmuuttajalasten 

kanssa olennaisinta on tietää lapsen omasta kulttuurista mahdollisimman paljon. 

Vastaukset ja haastattelu saivat meidät näkemään asiat laajemmin. Kun aluksi 

ajattelimme tärkeintä maahanmuuttajalapsen kohtaamisessa olevan tieto kyseessä 

olevasta kulttuurista, niin opinnäytetyön tekemisen myötä käsityksemme muokkaantui. 

Tietysti perusasiat täytyykin tietää, mutta loppujen lopuksi mielestämme tärkeintä 

kuitenkin on ottaa lapsi huomioon yksilönä, omana itsenään eikä tietyn kulttuurin 

edustajana. On parempi etsiä kulttuureista yhteneväisyyksiä, ei eroavaisuuksia.  
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Kyselystä ja maahanmuuttajakoordinaattorin haastattelun pohjalta saamiemme 

vastausten pohjalta johtopäätöksemme Oulun kaupungin päiväkotien henkilökunnan 

monikulttuurisen varhaiskasvatuksen käytännöistä ovat, että kaikista tärkeintä on 

suvaitseva asenne ja kiinnostus monikulttuurisuutta ja erilaisuutta kohtaan. Lapsen 

kohtaaminen yksilönä, eikä vain jonkin kulttuuriin edustajana, ”mamu-lapsena”, nousi 

esille sekä maahanmuuttajakoordinaattorin haastattelussa että kyselyyn vastanneiden 

keskuudessa. Lapsi on lapsi riippumatta ihonväristä, uskonnosta tai kulttuuritaustasta. 

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. 
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9. POHDINTA 

 

Puhuttaessa monikulttuurisuudesta joudumme usein määrittelemään erilaisuuden 

käsitteen. Kun ihminen irrotetaan omasta kontekstistaan ja elinympäristöstään, voidaan 

ajatella sen olevan erilaisuuden ilmentymä. Kuka on erilainen ja kuka sen määrittelee? 

Onko erilaisuus luonteenpiirre vai olosuhteiden määrittämä mielikuva? Mikä tekee 

ihmisestä erilaisen; ihonväri, kieli, tavat? Miten salliva ympäröivä yhteiskuntamme on 

ja minkälainen erilaisuus suvaitaan? Valitsemamme aihe sai meidät pohtimaan yleisesti 

suvaitsevaisuuden ja sallivuuden käsitteitä. Ihminen on täynnä erilaisia ominaisuuksia, 

joista tulisi ammentaa voimaa. Erilaisuuden hyväksyminen ja siitä iloitseminen vaativat 

itsetutkiskelua ja inhimillisyyttä, niin itseään kuin toisiaankin kohtaan. 

 

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajapolitiikka ovat arkoja ja osittain jopa vaiettuja 

aiheita. Asenteet ja arvot välittyvät helposti ympäristöön. Suora aktivismi ja passiivinen 

vastarinta ovat molemmat yhtä ongelmallisia. Saimme todeta aiheen arkuuden omassa 

tutkimuskyselyssämme, jonka kaikkiin kysymyksiin emme saaneet vastaajilta 

tyhjentäviä vastauksia tai vastauksia ylipäänsä. Pari päiväkotia jätti vastaamatta 

kokonaan kyselyyn vetoamalla siihen, ettei heillä ole monikulttuurisia lapsia. Onko 

kyse rajaavasta asenneilmapiiristä vai onko niin, että asioista on vain helpompi vaieta? 

Saimme myös kuulla yhdeltä vastaajalta, että Oulun kaupungissa on päiväkoteja, joihin 

ei haluta maahanmuuttajataustaisia lapsia. Jäimme miettimään miksi, koska selitystä 

väitteelle emme saaneet. Mahtaako kyse olla juuri maahanmuuttajavastaisista asenteista 

vai siitä, että pelätään työmäärän kasvua ja erilaisia hankaluuksia päiväkotiyhteisössä, 

sitä emme saaneet selville. Onkohan kyse negatiivisista olettamuksista vai perustuuko 

ratkaisut faktoihin; resurssoinnin puutteeseen, taloustilanteeseen? Lama-aikana asenteet 

maahanmuuttajia kohtaan yleensä kovenevat taloustilanteen heikentyessä.. 

 

Opinnäytetyöprosessi sai meidät miettimään entistä enemmän erilaisuuden ja 

samanlaisuuden käsitteitä, ihmisyyttä yleensäkin sekä piiloasenteita. Pohdimme yhdessä 

miten suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta voisi edistää päiväkotiyhteisöissä. Kuten 

jo osasta vastauksista tuli esille, lapset ovat usein keskenään hyvin sallivia eivätkä 

useinkaan erottele toveria ihonvärin tai kielen perusteella. Aikuisten maailmassa pätee 

eri lainalaisuudet. Ennakkoluuloinen aikuinen saattaa siirtää asenteensa lapsiin, jolloin 

erilaisuuden hyväksyminen vaikeutuu. Mielestämme olisi rakentavaa ja sallivuutta 

lisäävää, jos päiväkotien teemapäiviin osallistuisi nuoria tai aikuisia maahanmuuttajia 
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tai vaikkapa maahanmuuttajalasten vanhempia. Olisi myös hyvä, jos lasten vanhemmat 

niin valtaväestöstä kuin monikulttuuristen perheiden vanhemmat tapaisivat toisiaan 

yhteisen toiminnan tai muun järjestettyjen tapahtumien yhteydessä. Kaikella tällaisella 

toiminnalla ymmärrys ja erilaisuuden hyväksyminen lisääntyisi ja myönteisten 

asenteiden välittäminen helpottuisi. Asenne ja arvot näkyvät mielestämme melko 

selvästi myös vastauksissa. Osa korostaa sitä, miten keskustelemalla yhteistyö onnistuu 

aina. Osa mainitsee ensimmäisenä hankaluudet. 

 

Monikulttuurisuuden ja osaamisen edistämisen keinoiksi nousivat esille erilaiset 

lisäkoulutukset ja laaja-alainen monikulttuurisuuden edistäminen. Vastauksissa nousi 

esille pienemmät ryhmäkoot ja maahanmuuttajataustaiset työntekijät päiväkodin 

työyhteisössä. Monenlaiset tapaamis- ja teemapäivät olisivat usean päiväkodin 

henkilökunnan mielestä hyviä tapoja edistää monikulttuurisuutta. Myös vasun merkitys 

nousi esille, ja se että vanhemmat otettaisiin mukaan sen tekemiseen. Mielestämme 

maahanmuuttajien integroimiseen yhteiskuntamme toimintaan voisi ottaa mallia maista, 

joilla on pidemmät perinteet maahanmuuttajapolitiikassa. Lisäksi päiväkoteihin ja 

kouluihin tulisi lisätä jonkinlaista suvaitsevaisuuskasvatusta. 

 

Meitä jäi mietityttämään ristiriita maahanmuuttajakoordinaattorin ja päiväkotien 

vastauksien välillä. Vastaajat toivoivat lisää koulutusta ja maahanmuuttaja-

koordinaattorin mukaan koulutuksiin ei aina ole juuri tulijoita. Selvittämättä jäi 

valitettavasti, tekevätkö päiväkodit keskenään yhteistyötä maahanmuuttajiin liittyvissä 

asioissa. Vastaajien toive kielikoulutuksesta jäi myös mietityttämään. Kun kaupungin 

päiväkodeissa puhutaan useita kieliä, niin mitä koulutusta henkilökunnalle tulisi heidän 

mielestään järjestää? 

 

Opinnäytetyön aiheen valinta oli meille hyvin helppo. Ajattelemme 

monikulttuurisuuteen liittyvistä asioista hyvin samalla tavalla ja aihe on aina 

kiinnostanut meitä moniulottuvuutensa takia. Asuinpaikkakuntiemme välinen 500 km 

sekä työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen toivat omat haasteensa 

opinnäytetyön tekemiseen. Tietotekniikka aiheutti meille työssämme jatkuvasti paljon 

harmia ja ilman ”ikiomaa tukihenkilöä” työ olisi jäänyt tekemättä. Suuret kiitokset 

Mikaelille loputtomasta kärsivällisyydestä ja avusta! Koko opinnäytetyöprosessi opetti 

meille paljon. Jälkeenpäin olisi helppoa tehdä parempia kysymyksiä, joilla saataisiin 

tarkempia vastauksia haluamiimme kysymyksiin.  
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Vaikka niin Oulun kaupungin, kuin muidenkin kaupunkien järjestämässä päivähoidossa 

on epäilemättä parantamisen varaa, uskomme lasten saavan niissä hyvää hoitoa ja 

kasvatusta. Vanhemmat rakastavat lapsiaan ja toivovat heille parasta. Uskomme, 

kritiikistä huolimatta, että päiväkotien henkilökunta välittää lapsista ja tekee työssään 

parhaansa. Yhdymme Raija Ylilehto-Suvannon sanoihin, että loppujen lopuksi kaikista 

tärkeintä on ottaa lapsi huomioon yksilönä. 

 

     ”Hae mieluummin kulttuurikontakti kuin kulttuurikonflikti.” (Atanas Aleksovski) 
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LIITTEET  

       
   

Oulu 12.12.2009 
Hyvä vastaanottaja, 
 
Olemme viimeisen vuoden sosionomi-opiskelijoita Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulusta; suuntaamme lapsiin ja nuoriin. Lähestymme teitä nyt 
kyselylomakkeella, jonka tarkoituksena on kerätä materiaalia opinnäytetyötämme 
varten. Tutkimusaiheenamme on monikulttuurisuus Oulun kaupungin päivähoidossa ja 
sen ilmentymät haasteineen päiväkotien arjessa. Pyrimme selvittämään työntekijöiden 
edellytyksiä ja sitä, miten monikulttuurisen taustan omaavan lapsen varhaiskasvatus 
toteutuu päivähoidossa.  
 
Lähetämme yhden kyselylomakkeen jokaiseen päiväkotiin(ei 
ryhmäperhepäiväkoteihin). Toivomme, että ne päiväkotien johtajat, jotka hallinnoivat 
useampaa päiväkotia, toimittavat kyselyn johtamiinsa yksiköihin. Päiväkotien 
henkilökunnan kesken toivomme aktiivista keskustelua kysymystemme tiimoilta niin, 
että vastauksissa kuuluisi kaikkien ääni. Kaikki vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen. 
 
Kyselylomakkeiden palautuspäivä on viimeistään 15.1.2010. Kiitämme jo etukäteen 
vastauksistanne. 
 
OIKEIN HYVÄÄ JA LÄMMINTÄ JOULUA JA KAIKKEA HYVÄÄ VUODELLE 
2010! 
 
Terveisin 
 
Maarit Huotari ja Auli Rimpeläinen 
Ak-sok11/Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 
 
Sp-osoitteet: maarit.huotari@edu.tokem.fi 
              auli.rimpelainen@edu.tokem.fi 
 
 
 

 

 

 
 
 
                                                                                                          
 
 
 



55   
                   Liite 2. Kyselylomake 

 

 
 



56                                                    
                                                                                    Liite 2. Kyselylomake 

      
   

 
 



57                                                    
                                                                                    Liite 2. Kyselylomake 

      
   

 

 


