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tavoitteena oli saada varhaiskasvatuskerhossa olleiden maahanmuuttajaäitien ääni 
kuuluville ja kuvata heidän kokemuksiaan kotoutumisesta sekä 
varhaiskasvatuskerhoista kotoutumisen tukena.  Tavoitteena oli myös tuoda esille 
maahanmuuttajaäitien kokemuksista nousevia toiveita varhaiskasvatuskerholle.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Aineisto kerättiin 
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maahanmuuttajaäideiltä. Opinnäytetyöhön osallistui yhteensä seitsemän 
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vanhemmuutta. Maahanmuuttajaäidit toivoivat varhaiskasvatuskerhoihin 
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menetelmiä. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että varhaiskasvatuskerholla oli 
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ABSTRACT 
 
 
 
Puroila, Elina. Immigrant mothers’ experiences of mother-child clubs.  
Oulu spring 2011. 64 pages and 2 appendices.  Diaconia University of applied sciences, 
north Oulu. Degree program in diaconal Social Welfare, health care and education, 
Bachelor of Social Sciences + Kindergarten teacher. 
 
This study is a part of the development project about integration of immigrant mothers 
and children, which was carried out in Oulu daycare by implementing immigrant 
mother-child early childhood education clubs. The aim of this study was to find out 
what  the influence of the clubs in terms of integration is. The aim was to raise up the 
voice of immigrant mothers by describing their experiences of integration as well.  
 
The qualitative research paradigm was applied in this study. The research data was 
collected by performing theme interviews to the immigrant mothers. Altogether, the 
interviews were seven. The material was analyzed by applying a data-driven method. 
The theoretical framework of the study was constructed from literature of integration of 
immigrant families and possibilities of early childhood education to support it. 
 
According to the results, the main challenges of the integration are barriers of 
interactions, lack of social support, differences of integration between family members 
as well as cultural and upbringing differences. The widening of social network, the 
support of peers, the increased awareness of Finnish society and lifestyle as well as 
support for children growth, development and learning was experienced as the main 
benefits of the club. Personal attributes, empathy, encouraging approach and ability to 
support immigrants’ parenthood were found as the main competences of the club 
supervisors. The main development ideas gained from the mothers are developing of 
information about the clubs, and focusing to methods which support understanding and 
living in the Finnish society. The results of the study show that the clubs have had a 
positive effect towards integration of immigrant mothers and children. It was also found 
out that the clubs shall be continued and developed further.  
 
Keywords: immigrant family, integration, early childhood education, qualitative 
research  
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1 JOHDANTO 
 

 

 

Suomen maahanmuuttajaväestö on kasvanut 1990- luvulta lähtien. Erityisesti 

suuremmissa kaupungeissa erilaiset kulttuurit ja kielet ovat osa arkea. Oulussa 

maahanmuuttajien määrä on kasvussa. Oulussa ulkomaalaisten määrä on kasvanut 

viime vuosina 150–200 hengellä vuodessa. Oulussa oli vuonna 2009 ulkomaalaisia 

3101 eli 2,2 prosenttia väestöstä. Monikulttuuristuva yhteiskunta asettaa haasteita 

hyvinvointipalvelujen tarjoamiselle, myös varhaiskasvatukselle. Eri kulttuureista 

tulevien asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää varhaiskasvatuksen 

henkilöstöltä koko perheen kieli- ja kulttuuritaustan huomioon ottamista. (Keränen 

2010, 13; Sisäasiainministeriö 2010; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 15.)  

 

Varhaiskasvatuspalvelut ovat keskeisellä sijalla maahanmuuttajaperheiden 

kotouttamisen tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Maahanmuuttajien kontaktit 

suomalaiseen yhteiskuntaan tapahtuvat peruspalveluiden käyttäjinä. Näin ollen perheen 

arkea lähellä tapahtuvalla toiminnalla on tärkeä merkitys maahanmuuttajaperheiden 

kotoutumisen tukemisessa. Maahanmuuttajaperheiden hyvinvointi, kotoutuminen 

yhteiskuntaan, kieleen ja kulttuuriin ovat yksi varhaiskasvatuksen tehtävistä. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii kumppanina maahanmuuttajavanhempien 

kasvatustyön tukena ja opettaen maahanmuuttajalapselle suomen kieltä ja kulttuuria. 

Myös tiedon tarjoaminen suomalaisesta yhteiskunnasta on perheen kotoutumisen 

tukemisessa erityisen tärkeää.  (Jauhola, Bisi, Järvi & Rusama 2007, 3; Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2007, 15.) 

 

Opinnäytetyö on osa maahanmuuttajaäitien ja -lasten kotouttamishanketta. 

Maahanmuuttajaäitien ja -lasten kotouttamishanke toteutettiin Oulun päivähoidossa 

maahanmuuttajien äiti-lapsi varhaiskasvatuskerhoina.  Varhaiskasvatuskerhojen 

tavoitteena oli muun muassa tutustua suomalaiseen kulttuuriin, 

varhaiskasvatuspalveluihin ja tarjota maahanmuuttajaäideille ja -lapsille mahdollisuus 

suomenkielen alkeiden oppimiseen.  (Maahanmuuttajaäitien ja –lasten 

kotouttamishanke 2009.)  

 



Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada varhaiskasvatuskerhossa olleiden 

maahanmuuttajaäitien ääni kuuluville ja kuvata heidän kokemuksia kotoutumisesta sekä 

varhaiskasvatuskerhosta kotoutumisen tukena. Tavoitteena oli tuoda esille 

maahanmuuttajaäitien kokemusten kautta nousevia odotuksia ja kehittämisehdotuksia 

varhaiskasvatuskerholle. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella 

tutkimusmenetelmällä haastattelemalla varhaiskasvatuskerhossa mukana olleita 

maahanmuuttajaäitejä. 

 

Opinnäytetyö keskittyy tarkastelemaan maahanmuuttajaperheen kotoutumista, 

kotoutumisen liittyviä haasteita ja varhaiskasvatusta maahanmuuttajaperheen 

kotoutumisen tukena.  Varhaiskasvatus on keskeisellä sijalla opinnäytetyössäni myös 

siksi, koska sisällytän opintoihini lastentarhanopettajan kelpoisuuden.   
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2 MAAHANMUUTTAJAPERHEEN KOTOUTUMINEN  

 

 

 

2.1 Maahanmuuttaja  

 

Maahanmuuttaja on vakiintunut yleiskäsitteeksi, joka tarkoittaa Suomessa pysyvästi 

asuvia kaikkia ulkomaalaisia, ja koskee kaikkia eri perustein Suomeen muuttavia 

henkilöitä (Maahanmuuttovirasto i.a; Räty 2002, 13). Maahanmuuttaja on voinut tulla 

Suomeen esimerkiksi avioliiton vuoksi, töihin, paluumuuttajana tai pakolaisena. 

Maahanmuuttaja voi pääsääntöisesti hakea Suomen kansalaisuutta sitten, kun hän on 

asunut Suomessa viisi vuotta. (Räty 2002, 11–13.)  

 

Turvapaikanhakija on tullut Suomeen anomaan turvapaikkaa ja suojaa. Kun hänen 

hakemuksensa on hyväksytty ja turvapaikanhakija on saanut oleskeluluvan, hakijasta 

tulee varsinaisesti pakolainen. Pakolaisia ovat niin sanotut kiintiöpakolaiset ja 

turvapaikanhakijat sekä ne henkilöt, jotka ovat tulleet Suomeen 

perheenyhdistämisohjelman kautta. (Kettunen, Ihalainen & Heikkinen 2001, 105–108; 

Räty 2002,13,18.) Kiintiöpakolaisella on pakolaisasema ja hänelle on myönnetty 

maahantulolupa valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä vuosittain päätettävän 

pakolaiskiintiön puitteissa (Maahanmuuttovirasto i.a; Kettunen ym. 2001,108). 

Paluumuuttajaksi kutsutaan henkilöä, jolla on suomalaiset sukujuuret tai joka on ollut 

aiemmin suomalainen (Räty 2002,13).   

 

 

2.2 Maahanmuuttajaperhe 

 

Alitolppa- Niitamo & Söderling (2005) määrittelevät maahanmuuttajaperheeksi 

perheen, jossa joko molemmat tai toinen vanhemmista on maahanmuuttajataustaisia. 

Maahanmuuttajataustaiseksi perheeksi kutsutaan perhettä, jossa kumpikin vanhemmista 

tai yksinhuoltajaperheestä ainoa vanhempi on saanut jo Suomen kansalaisuuden. Termi 

maahanmuuttajaperhe saa perheet vaikuttamaan keskenään samanlaisilta, vaikka 

todellisuudessa perheet ovat hyvin moninaisia. Perheet eroavat toisistaan muun muassa 

maahantulosyyn, äidinkielen, uskonnon, koulutus- ja ammatillisen taustan, perheen 
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elämänkaaren tai ikärakenteen vuoksi. Yhdistävänä tekijänä maahanmuuttajaperheillä 

on kokemus maahantulosta ja kotoutumisesta sekä maahantulon kokemuksen 

mahdolliset vaikutukset perheen elämään. Näiden perheiden joukossa on erikokoisia 

perheitä; uusperheitä, yksinhuoltajaperheitä ja kahden kulttuurin liittoja, joissa toinen 

puolisoista on etnisesti suomalainen ja toinen on maahanmuuttajataustainen. (Alitolppa-

Niitamo & Söderling 2005, 9.) 

 

Muutettuaan Suomeen maahanmuuttajaperheet tarvitsevat monipuolista apua. Etenkin 

pakolaiset tarvitsevat usein erityispalveluja. He ovat saattaneet kokea ennen Suomeen 

muuttoa sotaa, kidutusta ja elämää pakolaisleirien hankalissa oloissa. Maahantulon 

jälkeen maahanmuuttajaperheen tarpeet ovat aluksi käytännönläheisiä. He tarvitsevat 

asunnon, perustoimentulon ja opastusta muun muassa kielen ymmärtämisessä ja 

oleskelulupa- asioissa. Vähitellen nousevat esiin myös muut tarpeet, kuten kielen 

oppiminen, työllistyminen, opiskelu, lasten päivähoito ja koulu, uskonto, harrastukset ja 

sosiaaliset tarpeet. (Anderson- Kristal 2002, 85–86; Kettunen ym. 2001, 108–109.)  

 

Alitolppa- Niitamo ym. (2005) kuvailee perheen olevan tärkein kotoutumisen resurssi, 

silloin kun perhe pysyy riittävän eheänä ja toimivana huolimatta maahanmuuttoon 

kuuluvista nopeista ja suurista muutoksista. Perhe voi parhaimmillaan toimia toisilleen 

emotionaalisena tukena, identiteetin peilinä ja nopean muutoksen puskurina. Aniksen 

(2008) mukaan perhe ja yhteisö ovat maahanmuuttajalasten ja –nuorten tukemisen 

kannalta monella tavoin tärkeitä. Yhteisö saattaa luoda paineita käyttäytyä niin kuin 

omassa kulttuurissa on ollut tapana, mutta lapset voivat tehdä ja vanhemmat tukea myös 

lapsen tai nuoren yksilöllisiä valintoja. (Anis 2008, 97.)  

 

 

2.3 Akkulturaatio 

 

Kulttuurien kohdatessa, maahanmuuttaja joutuu sopeutumaan sekä mukautumaan 

erilaisiin muutoksiin.  Yksilön sopeutumista ja mukautumista uuteen kulttuuriin 

kutsutaan akkulturaatioksi. Akkulturaatiolla tarkoitetaan kahden eri kulttuurin 

tekemisiin joutumista toistensa kanssa ja niitä muutoksia, joita tässä kulttuurien 

kohtaamisessa tapahtuu. Akkulturaatioprosessi on moniulotteinen, eikä se etene 

suoraviivaisesti valtaväestöön sulautumiseen. Akkulturaatioprosessiin liittyy usein kieli- 



  10 

ja identiteettiongelmia, syrjintäkokemuksia ja uuden kulttuurin hallinnan vaikeutta. 

Akkulturaatiomalleja on useita ja tunnetuin niistä on J.W. Berryn akkulturaatiomalli.   

Berry (1992) määrittelee yksilön kulttuurillista sopeutumista akkulturaatiomallin kautta. 

Mallissa yksilön sopeutuminen nähdään neljällä eri tavalla. Berry on jakanut mallin 

assilimaatioon, marginalisaatioon , separaatioon tai segregaatioon ja integraatioon. 

(Forsander 2001, 37; Liebkind 2000, 13.) 

 

Assilimaatio tarkoittaa sulautumista uuteen kulttuuriin. Berry on mallissaan määritellyt 

assilimaation maahanmuuttajan toiveeksi kuulua enemmistöön ja 

vähemmistöidentiteetistä luopumiseksi.   Maahanmuuttaja sulautuu, jos hän ei pyri 

säilyttämään omaa etnistä identiteettiä, vaan omaksuu uuden kotimaan kulttuurin ja 

tavat. Assilimaation katsotaan onnistuvan vasta toisessa ja kolmannessa sukupolvessa, 

ei itse maahanmuuton kokeneilla. Marginaalisaatiolla eli syrjäytymisellä Berry tarkoittaa 

tilaa, jossa yksilö on eriytynyt omasta kulttuurisesta taustastaan eikä samastu muihin 

ryhmiin. Tällöin maahanmuuttaja ei hyväksy kumpaakaan kulttuuria tai ei tule hyväksytyksi 

molemmissa kulttuureissa. (Forsander 2001, 38; Kosonen 2008, 20-25.) 

 

Separaatiolla tarkoitetaan etnisen ryhmän jäsenten pitäytymistä omaksi kokemansa 

ryhmän parissa välttäen kontakteja oman ryhmän ulkopuolisiin. Maahanmuuttaja 

arvostaa omaa kulttuuriaan niin, että hän haluaa säilyttää sen välttämällä yhteyttä 

valtaväestöön.   Segreraatio puolestaan tarkoittaa eristämistä, jolloin valtayhteisö toimii 

aktiivisesti ryhmän tai yksittäisen ihmisen eristämistä omien pariin. (Forsander 2001, 

37.) 

 

Berryn mukaan integraatio tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja kokee kuuluvansa 

etniseen vähemmistöryhmään. Hän arvostaa omaa kulttuuriaan ja kuulumistaan etniseen 

vähemmistöryhmään, mutta toimii myös muihin etnisiin ryhmiin, kuten valtaväestöön 

kuuluvien kanssa.  Suotavin akkulturaation eri vaihtoehdoista on integraatio. 

Integraatiossa maahanmuuttaja kykenee samanaikaisesti säilyttämään oman identiteetin 

ja kulttuurin sekä olla kanssakäymisessä valtaväestön kanssa. (Forsander 2001, 39; 

Kosonen 2008, 20.)  Integraatio on Suomen maahanmuuttopolitiikan periaatteellinen 

lähtökohta. Maahanmuuttopolitiikan peruspyrkimyksenä on jokaisen maahanmuuttajan 

tehokas integroiminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään eli kotouttaminen. 

(Räty 2002, 134). 
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KUVIO 1. John Berryn akkulturaatiomalli (Forsander 2001, 37.) 

 

 

2.4 Kotouttaminen lainsäädännössä 

 

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 

(493/1999) tuli voimaan 1.5.1999. Kotouttamislain määritelmän mukaan kotoutuminen 

on maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua yhteiskunnan 

toimintaan ja työelämään säilyttäen samalla omaa äidinkieltään ja kulttuuriaan. 

Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä maahanmuuttajan kotoutumista 

edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999, 1 luku: 2§.)     

 

Kotouttamislain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, 

valinnanvapautta ja tasa-arvoa, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien taitojen ja 

tietojen saamista. Lain tavoitteena on myös turvata turvapaikanhakijoiden välttämätön 

toimeentulo ja huolenpito järjestämällä vastaanotto turvapaikanhakijoille. Laissa 

määritellään eri tahojen velvollisuudet tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista. 

(Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999, 1 

luku: 1§; Räty 2002,135).  

 

Kotouttamislaki tuo maahanmuuttajalle oikeuden yksilölliseen 

kotoutumissuunnitelmaan. Jokainen kunta on velvollinen laatimaan maahanmuuttajien 

yksilö- ja perhekohtaiset kotoutumissuunnitelmat yhteistyössä maahanmuuttajan kanssa.  

 
            Pidetäänkö oman kulttuurisen 

identiteetin ja kulttuuristen piirteiden   
ylläpitämistä tärkeänä? 

 
                                KYLLÄ                  EI 
   
     Pidetäänkö yhteyksien        KYLLÄ           Integraatio              Assilimaatio 
     ylläpitämistä muihin  
     ryhmiin tärkeinä?       EI                     Separaatio/             Marginalisaatio 
            Segreraatio 
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 (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999, 

2 luku: 6§.) Maahanmuuttajalla, joka on saanut oleskeluluvan ja kotikunnan ja on 

ilmoittautunut työnhakijaksi tai saa toimeentulotukea, on oikeus 

kotoutumissuunnitelmaan. Suunnitelman laatimiseen osallistuvat maahanmuuttajan 

lisäksi työvoimaneuvoja ja kotikunnan viranomainen. Muiden kuin työikäisten 

kotoutumissuunnitelman tekee kunnan edustaja yhdessä maahanmuuttajan kanssa. 

(Alitolppa-Niitamo & Söderling 2005, 55; Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999, luku 2, 6-7§; Kettunen ym. 2001, 111; Räty 

2002,135.) 

 

Kotoutumissuunnitelmaan on sisällytetty sellaisia toimenpiteitä, jotka parantavat 

maahanmuuttajan ja hänen perheensä mahdollisuuksia sopeutua suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja valmiuksia toimia yhteiskunnassa kuitenkin niin, että maahanmuuttajan 

oma kulttuuri säilyy.  Tällaisia toimintoja ovat muun muassa kieli- ja 

yhteiskuntatietouden opinnot ja niihin liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi lapsille 

voidaan järjestää päivähoitopaikka ja opetusta omalla äidinkielellä. Näin lapselle syntyy 

luonnollinen yhteys suomalaisiin lapsiin ja toisaalta tuetaan oman kulttuurin ja kielen 

omaksumista. (Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 55; Kettunen ym. 2001, 111–112.)   

 

Kotoutumistoimenpiteiden aikana maahanmuuttajan ja hänen perheensä toimeentulo 

turvataan kotoutumistuella, joka muodostuu toimeentulotuesta ja työmarkkinatuesta. 

Kotoutumistuen saaminen edellyttää maahanmuuttajalta sitoutuvuutta ja aktiivisuutta 

suunnitelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttamista. Kyseessä on maahanmuuttajan 

ja yhteiskunnan molemminpuolinen sopimus, jossa yhteiskunta järjestää tarvittavat 

resurssit ja maahanmuuttaja sitoutuu toteuttamaan kotoutumissuunnitelmaa. (Laki 

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 1999, luku 3, 

13§; Kettunen ym. 2001, 112.)  

 

Keränen (2010) esittelee kotouttamislakiin tulevat muutokset. Uusi laki 

maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) tulee voimaan 1.9.2011. 

Uuden kotouttamislain kohderyhmä on aikaisempaa 1990- luvulla luotua 

kotouttamislakia laajempi.  Merkittävä uudistus laissa tulee olemaan se, että 

kotouttamisen piiriin tulevat kaikki maahanmuuttajat, jotka oleskelevat maassa 

vähintään vuoden. Kotouttamissuunnitelmat ovat edelleen tarpeellisia välineitä työssä, 
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mutta niiden sisältöihin tulee tarkempia säädöksiä. Uuden kotouttamislain lähtökohtana 

tulee olemaan maahanmuuttajien heterogeenisyyden huomioiminen. (Keränen 2010, 15-

16.)   

 

Uuden kotouttamislain myötä kotouttamistoiminnan kehittämisen painopiste tulee 

olemaan kotouttamistyötä tekevien tahojen yhteistyön lisäämisessä ja kotouttamistyön 

sisältöjen kehittämisessä. Mukaan tulee saada kaikki kotoutumista tekevät tahot, kuten 

kunnat, kolmas sektori, seurakunnat ja oppilaitokset. Kotouttamista tarkastellaan 

uudesta näkökulmasta kehittämällä uudenlaisia toimintatapoja ja ottamalla niitä 

käyttöön, esimerkiksi kotoutumiskoulutuksien työssäolojaksoja tulee pidentää, 

suomenkielen opetusta järjestää työn ohessa, maahanmuuttajien erityisosaamista 

hyödynnettävä ja vertaistuen tarjoaminen maahanmuuttajille. Vertaistuen tarjoamisessa 

merkittävä rooli on järjestöillä. (Keränen 2010, 43.)    

 

 

2.5 Maahanmuuttajaperheen kotoutumisen haasteet 

 

Maahanmuutto ja kotoutumisprosessi ovat maahanmuuttajaperheelle haastava kokemus, 

joka koettelee vanhemmuutta ja perheen sisäistä eheyttä. Kotoutuva 

maahanmuuttajaperhe joutuu kohtaamaan monenlaisia muutospaineita. Usein 

perheenjäsenten roolit, arvostukset ja kasvatusperiaatteet sekä tavat kyseenalaistuvat. 

Uudessa kotimaassaan perhe joutuu tottumaan paljon vähäisempään perheenjäsenten 

määrään. Perheenjäsenten väliset suhteet tulevat intensiivisemmiksi ja ne saattavat 

värittyä uusin roolein. Vanhemmat kasvattavat lapsiaan uudessa tilanteessa, josta heillä 

ei ole aikaisempaa kokemusta. Vanhempien aiemmat tiedot ja käsitykset rooleista ja 

normeista eivät välttämättä toimi heidän ohjatessaan lapsiaan. Vanhemmat saattavat 

kokea heidän vaikutusvaltansa vähentyneen lapsiinsa ja omaan elämäänsä. (Ahaa! 

Avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen 2006.)   

 

Perheenjäsenet saattavat kotoutua eri tahtiin uuteen kotimaahan. Eritahtinen 

kotoutuminen voi muuttaa ja vääristää perheenjäsenten välisiä vuorovaikutus- ja 

valtasuhteita. (Ahaa! Avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen 2006; Alitolppa-

Niitamo ym. 2005, 46; Kettunen ym. 2001, 109.) Ikäläinen, Martiskainen & Törrönen 

(2003) kuvailevat eritahtista kotoutumista tapahtuvan silloin, kun perheen lapset 
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menevät kouluun ja vanhemmat tai toinen vanhemmista jää esimerkiksi työttömyyden 

vuoksi kotiin. Usein maahanmuuttajaperheen äiti ei vuosienkaan oleskelun jälkeen ole 

ollut kielikurssilla. Vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus, moni äiti ei ole lasten 

hoidolta päässyt kurssille. Tilanne asettaa lapsen perheessä rooliin, joka ei hänelle 

kuuluisi. (Ikäläinen, Martiskainen & Törrönen 2003, 74.)  

 

Ikäläinen ym. (2003) toteavat lasten oppivan kielen ja yhteiskunnan toimintaperiaatteet 

nopeammin kuin vanhemmat. Kielitaitoon tiivistyy yleisemmän tason ristiriita, jossa 

lapset tulkitsevat kielitaidottomille vanhemmille yhteiskunnan toimintatapoja. 

Vanhemman ja lapsen roolien sekoittuminen aiheuttaa perhedynamiikassa jännitteitä ja 

vanhemmat saattavat menettää auktoriteettiasemansa. Alitolppa- Niitamo (2001) 

kuvailee, kuinka lapset ja nuoret tuntevat useimmiten ristiriitaa kulttuuristen odotusten 

välillä ja vanhemmat taas saattavat menettää vanhemmuuden roolinsa. (Ikäläinen ym. 

2003, 74.)  

 

Maahanmuuttajaperheiden vanhemmille kotoutuminen yhteiskuntaan, uuden kielen 

oppiminen sekä pääseminen sosiaalisiin verkostoihin ovat erityisen tärkeää 

vanhemmuuden kannalta. (Ahaa! Avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen 2006; 

Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 46; Kettunen ym. 2001, 109.) Alitolppa- Niitamon ym. 

(2005) mukaan vanhemmat yrittävät löytää paikkansa uudessa yhteiskunnassa ja 

joutuvat kohtaamaan kotoutumisen moninaiset haasteet. Haasteiden keskellä perheen 

lapset kasvavat ja kehittyvät ja he tarvitsevat vanhempien ohjausta ja auktoriteettia 

kuten aina ennenkin. (Alitolppa-Niitamo ym. 2005, 47.)  

  

Forsanderin & Ekholmin (2001) mukaan Suomessa työ on keskeinen yhteiskuntaan 

integroiva tekijä. Tästä syystä maahanmuuttajavanhempien työllistyminen on 

yhteiskuntaan kannalta keskeisessä asemassa. Kuitenkin maahanmuuttajien 

työttömyysluvut ovat moninkertaiset muuhun väestöön verrattuna. 

Maahanmuuttajaperheessä yhden perheenjäsenen työttömyys vaikuttaa koko perheen 

kotoutumiseen. (Forsander & Ekholm 2001, 59.) Nisulan (2010) mukaan 

maahanmuuttajan on opittava yhteiskunnan edellyttämiä taitoja ja tapoja 

integroituessaan työmarkkinoille. Nisula (2010) toteaa tutkimuksessaan, että 

maahanmuuttajien omien sosiaalisten verkostojen tukemisella voi olla työllistämistä 

edistävä vaikutus, koska tieto työpaikoista tai muista osallistumisen mahdollisuuksia 
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lisääntyisi. Myös maahanmuuttajatyössä erilaisia kulttuurisia taustoja huomioivia 

työmenetelmiä ja suomen kielen opetusta sekä siihen liittyvien pedagogisten 

menetelmiä tulisi kehittää. (Nisula 2010, 284–285.)   

  

Monet maahanmuuttajaperheet kokevat juurettomuutta uudessa ympäristössä. 

Pyrkimystä perheen itsenäiseen elämään vaikeuttavat kielitaidottomuuden ja 

työttömyyden lisäksi sosiaalisten verkostojen hajoaminen. Kielen ja yhteiskunnan 

tuntemuksen puutteet sekä etniseen identiteettiin liittyvä hämmennys lisäävät myös 

psykososiaalisia ongelmia. (Ahaa! Avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen 2006.) 

Karoly & Gonzalez (2011) toteavat artikkelissaan maahanmuuttajalasten asettuvan 

riskiryhmään valtaväestön lapsiin verrattuna. Maahanmuuttajalapsi joutuu kohtaamaan 

kieliongelmat uudessa kotimaassa. Todennäköisimmin perheen tulot ovat matalat ja 

vanhempien koulutustaso on alhainen. Nämä kaikki asettavat maahanmuuttajalapsen 

alttiiksi kehityksen viivästymiselle ja heikkoon koulumenestykseen. (Karoly & 

Conzalez 2011, 71.) 
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3 VARHAISKASVATUS MAAHANMUUTTAJAPERHEEN KOTOUTUMISE N 

TUKENA  

 

 

 

3.1 Varhaiskasvatus 

 

Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) varhaiskasvatus 

määritellään pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi 

vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena edistää lasten tasapainoista kasvua ja kehitystä 

sekä oppimista. Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 

kokonaisuudesta ja on yhteiskunnan tukemaa, valvomaa ja järjestämää. Se on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen 

omaehtoinen leikki saa keskeisen merkityksen. (Stakes 2005, 11.)   

 

Varhaiskasvatuksen päätavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Lapsen voidessa hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun, 

oppimiseen ja kehittymiseen.  (Ministry of Social Affairs and Health 2004, 8-9.) 

Hyvinvoinnin edistämiseksi lapsen perustarpeista huolehditaan ja hänen terveyttä sekä 

toimintakykyä vaalitaan. Lapsi kokee itsensä arvostetuksi ja hyväksytyksi omana 

itsenään, hän tulee kuulluksi ja nähdyksi sekä saa vahvistusta itsetunnolle. 

Varhaiskasvatuksessa lapsi kohdataan yksilöllisesti, persoonallisuuden ja 

perhekulttuurinsa mukaisesti ja tasa-arvoisesti riippumatta sukupuolestaan tai 

kulttuurisesta taustastaan ja alkuperästään. Varhaiskasvatuksessa lapsen hyvinvointia 

edistävät myös pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet. Tähän tarvitaan vanhempien ja 

kasvatusten ammattilaisten molemminpuolista luottamuksellista, vastavuoroista ja 

tiivistä yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta, jotta yhteinen kasvatustehtävä lapsen 

parhaaksi muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden.  (Stakes 2005, 11–15; 

Swick 2006, 281-283.) 

 

Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaan 

varhaiskasvatuspalveluissa, joista keskeisimpiä ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito 

ja avoin päiväkotitoiminta. Varhaiskasvatuspalveluihin sisältyvät kunnallinen 

päivähoito ja esiopetus, seurakunnat, yksityiset palveluntuottajat ja avoin 
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varhaiskasvatustoiminta. Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, jota 

tarjotaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Varhaiskasvatus ja esiopetus osana 

varhaiskasvatusta sekä perusopetus muodostavat johdonmukaisen jatkumon lapsen 

kehitykselle. (Härkönen 2003; Stakes 2005, 11–12.)   

 

Suomessa varhaiskasvatusta ohjataan valtakunnallisilla ja kunnallisilla suunnitelmilla 

sekä lakiasetuksilla. Valtakunnalliset linjaukset sisältävät yhteiskunnan valvoman ja 

järjestämän varhaiskasvatuksen tärkeimmät periaatteet ja kehittämisen painopisteet. 

Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet ohjaavat valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen 

sisältöä ja laatua sekä kuntien ja kaupunkien omien varhaiskasvatussuunnitelmien 

laatimista. (Stakes 2005, 8-9; THL 2011.)  

 

Suomalaista varhaiskasvatusta ohjaa päivähoitolaki. Lasten päivähoidolla tarkoitetaan 

päivähoitolaissa lasten hoidon järjestämistä perhepäivähoitona, päiväkotihoitona, 

leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. Päivähoitolain (2a§) mukaan 

päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja 

kasvatustehtävässä ja yhdessä lapsen vanhempien kanssa edistää lapsen tasapainoista 

kehitystä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle turvalliset, jatkuvat ja lämpimät 

ihmissuhteet, lapsen kehitystä tukevaa toimintaa ja lapsen lähtökohdat huomioon ottaen 

suotuisan kasvuympäristön. Päivähoitolain (2a§) mukaan päivähoidon tulee ottaa 

huomioon lapsen kulttuuriperinne edistäen lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän 

kehitystä. (Laki lasten päivähoidosta 2a§.) 

 

 

3.1.1 Avoin varhaiskasvatus  

 

Järvinen & Hellman- Suominen (2009) määrittelevät avoimen varhaiskasvatuksen 

osaksi lapsiperheiden varhaiskasvatuspalveluita ja lapsiperheiden tukijärjestelmää. 

Perheelle ja lapselle palvelut muodostavat kokonaisuuden, jonka toteutumisessa on 

merkityksellistä yhteistyö eri toimijatahojen kanssa. Erilaiset varhaiskasvatuspalvelut 

mahdollistavat varhaiskasvatuksen myös niille lapsille, jotka ovat kotihoidossa. 

(Järvinen & Hellman-Suominen 2009, 97.)  
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Avoin varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka tarjoaa 

perheille monipuolisia palveluita, kuten avoimia päiväkoteja, perhekerhoja, kerho- ja 

leikkitoimintaa sekä leikkipuistoja. Avoimen varhaiskasvatuksen palveluiden 

tavoitteena on tarjota sosiaalisia kontakteja perheille, joiden lapset ovat kotihoidossa tai 

tarvitsevat vähän päivähoitoa. Avoimeen varhaiskasvatukseen sisältyy monipuolista 

toimintaa yhdessä muiden lasten ja vanhempien kanssa ja myös kasvatuksellista tukea. 

Toiminnan sisällöissä voidaan painottaa esimerkiksi musiikkia, liikuntaa ja 

kädentaitoja. (THL 2011.)  

 

Avointen varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tukea lapsen ja koko perheen 

hyvinvointia. Ne ennaltaehkäisevät osaltaan perheiden ongelmia, koska vanhemmat 

saavat vertailupohjaa tunnistaa oma tilanteensa. Avointen varhaiskasvatuspalveluiden 

kautta perhe voi saada helposti tietoa myös siitä, mikä on oikea paikka hakea apua ja 

tukea. Avoin varhaiskasvatustoiminta on osa päivähoitoa, jota ohjaavat päivähoitolain 

lisäksi sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki ja perusopetuslaki koululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminnan osalta.  (Stakes 2008; Alila & Portell 2008, 14.)    

 

Avoin päiväkotitoiminta on yksi avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuodoista, joka 

tarjoaa lapsen vanhemmille mahdollisuuden kasvatuskumppanuuteen yhdessä 

varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Avoimella päiväkotitoiminnalla pyritään 

tukemaan erityisesti kotihoidossa olevien lasten perheitä. Toimintaa voidaan järjestää 

tarvittaessa yhteistyössä neuvolapalvelujen ja sosiaalityön kanssa. Avoin 

päiväkotitoiminta tukee perheitä kokonaisvaltaisesti kasvatustyössä. 

Varhaiskasvatuspalvelut ja muu lasten ja perheiden palvelu- ja tukijärjestelmä toimivat 

kokonaisuutena lasten varhaiskasvatuksen ja vanhemmuuden tukena. (Varttua 2008.) 

 

 

3.1.2 Kasvatuskumppanuus  

 

Vanhempien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten yhteistyö ja vuorovaikutussuhde eli 

kasvatuskumppanuus on erityisen tärkeää, koska sillä on vaikutusta lapsen kehitykseen 

ja kasvuun. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan henkilöstön ja vanhempien 

sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. 

Ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu lapsistaan ovat lasten vanhemmilla. Heillä on 
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myös tieto siitä, mikä on heidän lapselleen parhaaksi. Henkilöstöllä on ammatillinen 

tieto ja osaaminen sekä vastuu tasavertaisen yhteistyön ja kasvatuskumppanuuden 

luomisesta. (Karila, Alasuutari, Hännikäinen, Nummenmaa & Rasku-Puttonen 2006, 

91; Keskinen & Virjonen 2004, 82–83; Ministry of Social Affairs and Health 2004, 10; 

Stakes 2005, 31.)  

 

Kasvatuskumppanuuden tärkeimpiä tavoitteita on vanhemman ja lapsen 

vuorovaikutuksen vahvistaminen. Verrattuna lasten muihin aikuissuhteisiin lapsen ja 

vanhemman välinen tunnesuhde ja vuorovaikutus ovat ensiarvoisen tärkeitä.  

Vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen kasvattaja tarvitsee 

tietämystä vuorovaikutuksen merkityksestä vanhemman ja lapsen välillä sekä taitoa 

edistää sitä. Varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa lapsen edun ja oikeuksien 

toteuttaminen. Näin ollen kasvatuskumppanuus lähtee lapsen tarpeista. 

Kasvatuskumppanuudessa yhdistyy lapselle kaksi tärkeää tahoa: vanhempien ja 

varhaiskasvatuksen ammattilaisten tiedot ja kokemukset lapsesta. Vanhempien ja 

kasvattajien tiedot lapsesta ovat paras edellytys lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. 

Kasvatuskumppanuuden toteutuminen edellyttää varhaiskasvatuksen ammattilaisen ja 

vanhemman molemminpuolista, jatkuvaa luottamusta, toistensa kunnioittamista ja 

kuulluksi tulemista, tasavertaisuutta sekä huolen jakamista arjen kasvatuskysymyksistä. 

(Kaskela & Kekkonen 2006, 15; Ministry of Social Affairs and Health 2004, 11; Stakes 

2005,31.)  

 

 

3.1.3 Kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet 

 

Kasvatuskumppanuutta ohjaavat kuulemisen, dialogin, kunnioituksen ja luottamuksen 

periaatteet. Periaatteiden toteutuminen edellyttää varhaiskasvattajilta ja perheiltä 

yhteistyötä, mutta myös riittävästi ymmärrystä nähdä kasvatuskumppanuus 

mahdollisuutena. (Kaskela & Kekkonen, 2008, 5; Stakes 2005, 31.) 

Kasvatuskumppanuuden yksi keskeinen periaate on kuuleminen. Kuulevassa suhteessa 

pysähdytään kuulemaan toisen ihmisen puhetta ja asiaa. Se sisältää aina läsnäolon 

vaatimuksen ja on eläytyvää kuuntelemista. Kuuntelijan on tärkeää luoda turvallinen ja 

myönteinen ilmapiiri, sillä muuten kuuleminen ei toteudu. Kuulluksi tuleminen saattaa 

olla arkistakin, esimerkiksi lapsen päivähoitoon tuonti- ja hakutilanteissa, mutta ne 
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voivat olla kasvatuskumppanuuden kannalta merkittäviä. (Kaskela & Kekkonen 2008, 

32–34.) 

 

Kaskelan & Kekkosen (2008) mukaan varhaiskasvatuksen ammattilaisen ja vanhemman 

välinen dialogi luo kahdenkeskisen yhteisöllisyyden kokemuksen ja tunneliittymisen 

lapsen asiaan ja kasvatusprosessiin. Vanhemman ja kasvattajan välisessä dialogissa 

luodaan yhteistä ymmärrystä ja sovitellaan yhteen erilaisia tulkintoja todellisuudesta.  

Kasvattajan ja vanhemman dialogi toteutuu tasa-arvoisessa puheessa, jossa toisen 

tietämys ei ole merkityksellisempää ja arvokkaampaa kuin toisen osapuolen. Tärkeää 

dialogisessa kasvatusilmapiirissä on luoda vanhemman ja työntekijöiden välille hyvä 

keskusteluyhteys. Dialogiseen vuoropuheluun mahtuu myös erimieltä oleminen, 

rehellisyys ja suorapuheisuus, koska sitä kannattelee kunnioituksen ja kuulemisen 

kokemus. (Kaskela & Kekkonen 2008, 38–39.) 

 

Kaskela & Kekkonen (2008) toteaa kunnioituksen periaatteen toteutuvan toisen 

arvostamisena ja hyväksymisenä. Avoimuus ja myönteisyys auttavat ihmistä 

ymmärtämään ja tuntemaan, että häntä arvostetaan ja kunnioitetaan. Kunnioitus 

helpottaa todellisen vuorovaikutuksen toteutumista, jossa on lupa tuoda asioita esiin 

peittelemättä ja teeskentelemättä. Kasvatuskumppanuudessa kunnioituksen periaate 

luodaan myönteisyyden kautta. Myönteisyydellä avataan ovia avoimelle ja rehelliselle 

puheelle. (Kaskela & Kekkonen, 2007, 37.)   

 

Kasvatuskumppanuudessa neljäs keskeinen periaate on luoda luottamuksellinen 

ilmapiiri kaikelle vanhempien ja työntekijöiden väliselle vuorovaikutukselle. 

Luottamuksen periaate rakentuu kunnioituksen ja kuulemisen periaatteista. 

Luottamuksen syntyyn tarvitaan siten yhteisiä kohtaamisia, aikaa ja vuoropuhelua. 

Vanhemman luottamus varhaiskasvatuksen ammattilaiseen rakentuu työntekijän ja 

lapsen välisestä suhteesta, eli siitä millä tavoin työntekijät välittävät tietämystään ja 

tuntoisuuttaan lapsesta. Ammattilaisen läheinen suhde lapseen herättää luottamuksen 

varhaiskasvattajaan. (Kaskela & Kekkonen, 2007, 36.)  
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3.2 Varhaiskasvatus maahanmuuttajaperheen tukena 

 

Monikulttuurisella varhaiskasvatuksella edistetään maahanmuuttajaperheen 

kotouttamista, tuetaan maahanmuuttajalasta kasvamaan kahden kulttuurin kansalaisiksi 

ja oppimista kaksikieliseksi. (Stakes 2004, 39; Varttua 2008.) Jauholan ym. (2007) 

mukaan monikulttuurisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on sosiaalinen vahvistaminen. 

Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua yhteistyöhön ja henkilöstö toimii kumppanina 

vanhempien kasvatustyön tukena sekä opettaa lapselle suomen kieltä ja kulttuuria. 

(Jauhola ym. 2007, 3.)  

 

Perheiden halutessa hoitaa lapsiaan kotona on avoimen varhaiskasvatuksen merkitys 

maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen tukemisessa tärkeä. Avoimen päiväkodin 

työntekijät ovat merkittäviä suunnannäyttäjiä siinä, miten vanhemmat selviävät 

uudenlaisesta kasvatustehtävästään. Maahanmuuttajavanhemmat voivat olla 

hämmennyksissä omaan kotoutumiseensa liittyen ja siksi voimattomia auttamaan omia 

lapsiaan kotoutumis- ja sopeutumisprosessissa. Siihen avoimella päiväkodilla on hyvät 

mahdollisuudet antaa tukea ja apua sekä tehdä uutta ympäristöä ja kulttuuria 

maahanmuuttajaperheelle tutuksi. (Varttua 2008.)  

 

Useimmille vieraasta kulttuurista tuleville vanhemmille lasten päivähoitoon vieminen 

voi olla vierasta. Ilman päivähoitoa lapset voivat jäädä helposti vaille suomen tai ruotsin 

oppimismahdollisuuksia, perusopetuksen edellyttämiä oppimisvalmiuksia ja sosiaalisia 

valmiuksia. Myös vanhempien sosiaaliset kontaktit lasten kasvatukseen päivähoidossa 

jäävät vähäisiksi. Vanhempien halutessa hoitaa lapsia kotona pitäisi päivähoidon sijaan 

järjestää avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa, jotta kaikki maahanmuuttajalapset 

saisivat tasavertaiset lähtökohdat ja oppimisvalmiudet. (Sosiaali- ja terveysministeriön 

selvityksiä 2007: 62, 23.)  

 

Varhaiskasvatuksessa maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen tukemisessa 

perheenjäsenten tarpeiden huomioon ottaminen on erityisen tärkeää. 

Maahanmuuttajaperheet tarvitsevat aikaa sopeutuakseen ja asettuakseen uuteen 

ympäristöön. Vieraaseen kulttuuriin on henkisesti raskasta ja vaikeaa sopeutua. Uuden 

kulttuurin tapojen, kielen ja merkitysten opettelu on hidas prosessi. Vanhemmuuden 

tukeminen ja tiedon tarjoaminen suomalaisesta yhteiskunnasta on 
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maahanmuuttajaperheen kotoutumisen tukemisessa merkityksellistä. Perheen 

muutosprosessi ei välttämättä merkitse vanhempien kyvyttömyyttä tai haluttomuutta 

huolehtia lapsistaan, vaan vanhemmat tarvitsevat tukea ja neuvoja kasvatustehtävässään. 

(Ahaa! Avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen 2006; Kettunen ym. 2001, 108.)  

 

 

3.3 Maahanmuuttajalapsen kotoutumisen tukeminen 

 

Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) käsitellään 

maahanmuuttajataustaisten lasten kotoutumisen edistämistä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan maahanmuuttajalasten 

varhaiskasvatuksessa on ensiarvoisen tärkeää tiedottaa ja keskustella vanhempien 

kanssa suomalaisen varhaiskasvatuksen periaatteista ja - tavoitteista. 

Maahanmuuttajataustaisen lapsen suomen tai ruotsin kielen omaksumista edistetään ja 

vanhemmille kerrotaan lapsen oman äidinkielen kehittämisen keinoista sekä oman 

äidinkielen säilymisen tärkeydestä. (Stakes 2005, 39,40.) 

 

Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon eri kulttuuriryhmien erityispiirteet ja omat 

painotukset tutustumalla lapsen omaan kulttuuriin, elämäntapoihin ja historiaan. Niitä 

arvostetaan ja ne näkyvät varhaiskasvatuksen arkipäivässä. Yhteistyössä vanhempien 

kanssa lapsen kulttuuriperinteen jatkumista edistetään ja tuetaan lapsen mahdollisuutta 

tuoda esiin omaa kulttuuritaustaansa varhaiskasvatuksessa. Näin ollaan tukemassa 

lapsen oman identiteetin vahvistumista. (Stakes 2005, 39,40.)  

 

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman (2007) mukaan 

maahanmuuttajataustaisen lapsen sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan kulttuuriin 

tuetaan ja edistetään kasvatus- ja opetustoiminnan lisäksi kotikielen opetuksella ja 

suomi toisena kielenä - opetuksella. Kotikielen opetuksen tavoitteena on ylläpitää ja 

tukea lapsen omaa kotikieltä ja kulttuurillista identiteettiä. Kotikielen avustaja on myös 

tukemassa lasta ja hänen perhettään suomalaisen kulttuurin kohtaamisessa. Suomi 

toisena kielenä – opetusta annetaan 3-6 - vuotiaille maahanmuuttajataustaisille lapsille. 

Suomi toisena kielenä -opetus aloitetaan tekemällä lapselle henkilökohtainen 

varhaiskasvatussuunnitelma, joka on osa hänen kotoutumissuunnitelmaansa. Opetuksen 
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tavoitteena on toimiva kaksikielisyys. Alle 3-vuotiaiden maahanmuuttajalasten suomen 

kielen omaksuminen ja oppiminen tapahtuu normaaleissa arkipäivän tilanteissa.  

 

Maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutuminen kasvu- ja elinympäristöönsä ja lapsen 

kehityksen sekä kasvun tukeminen edellyttävät yhteistyötä perheen ja eri 

viranomaistahojen välillä. Keskeisiä viranomaistahoja ovat kunnan 

maahanmuuttajapalveluista vastaava taho, päivähoito, neuvola, koulu, sosiaalityö ja 

työvoimatoimisto. Erityisesti päivähoidon, neuvolan ja vanhempien välinen yhteistyö 

on tärkeää maahanmuuttajataustaisen lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 25–26.)     

 

 

3.4 Kasvatuskumppanuuden toteutuminen 

 

Suomeen muuttaneet maahanmuuttajaperheet erilaisine kulttuureineen ovat tuoneet 

varhaiskasvatukselle uusia haasteita kasvatuskumppanuuden muodostumiselle ja 

toteutumiselle. Maijanen (2007) käsittelee monikulttuuristen perheiden ja päivähoidon 

ammattilaisten kasvatuskumppanuuden muodostumista. Monikulttuuristen perheiden 

kanssa työskennellessä tutustuminen ei etene yhtä nopeasti, koska vastassa on 

kulttuurista johtuvia eroja. Kasvatuskumppanuus on pienin askelein etenevää ja 

tutustumisen kautta vanhemmat kokevat mahdollisesti luottamuksen tunteen. 

Maahanmuuttajaperheillä voi olla tietämättömyydestä johtuvia ennakkoluuloja, pelkoa 

ja ymmärtämisen vaikeutta päivähoitoa kohtaan. Kumppanuussuhdetta rakennetaan 

päivittäin kunnioituksen, luottamuksen, kuulemisen ja dialogin kautta. Erityisen 

merkityksellistä on maahanmuuttajaperheiden kanssa yhteisen kielen löytyminen. 

(Maijanen 2007, 15; Könönen 2007, 46–48.)   

 

Osalle maahanmuuttajaperheen vanhemmista elämä uudessa maassa saattaa olla niin 

vaikeaa, ettei heillä riitä voimavaroja panostaa vanhemmuuteen. Vanhemmat kaipaavat 

rinnalleen muita aikuisia, joiden kanssa voi jakaa vanhemmuuden tunteita. He voivat 

myös kokea epävarmuutta ja neuvottomuutta siitä, miten ja milloin lapselle tulisi asettaa 

rajoja, ja kuinka toimia arjen tilanteissa lapsen suotuisaa kehitystä edistävällä tavalla. 

Maahanmuuttajavanhempien on erityisen tärkeää saada varhaiskasvatuksen 

työntekijöiden tukea ja neuvoa vanhemmuuden tehtäviin. Kasvatuskumppanuuden 
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toteutuminen maahanmuuttajaperheiden kohdalla on ensiarvoisen tärkeää. (Keskinen 

2004,15,82.)   

 

Kasvatuskumppanuuden toteutumisen periaatteet voivat kuitenkin jäädä osittain 

toteutumatta maahanmuuttajataustaisen perheen kohdalla. Haasteita 

kasvatuskumppanuuden toteutumiselle on erityisesti kielen ymmärtämisessä ja 

kulttuurieroissa. Könösen (2007) mukaan varhaiskasvatuksen ammattilaisen tulisi 

mahdollistaa maahanmuuttajaperheille kuulluksi tulemisen kokemus, jotta vanhemmat 

voivat tuoda esiin kasvatuksensa lähtökohdat ja omat ajatuksensa. Näin luotaisiin 

luottamuksellinen kumppanuussuhde lasta kasvattaviin ammattilaisiin. Könösen (2007) 

mukaan kunnioituksen periaatteen toteutuminen maahanmuuttajaperheiden kohdalla 

merkitsee erilaisten käsitysten, perhekulttuurin, arvojen ja elintapojen kunnioittamista  

 

Kulttuurilliset näkökulmat tulevat huomioiduiksi, kun varhaiskasvattaja ymmärtää eri 

kulttuurien omat kasvatus- ja käyttäytymismallit.  Varhaiskasvattajan ammatillisella 

tietoisuudella ja kasvatuskumppanuuden merkityksen ymmärtämisellä luodaan 

maahanmuuttajataustaiselle perheelle varmuus lapsen kulttuurisen taustan 

huomioimisesta.  Kasvatuskumppanuuden toteutuminen vaatii myös perheiden 

erilaisten kulttuuristen tapojen kunnioittamista ja niiden huomioimista. (Maijanen 2007, 

14- 15; Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:62, 31.) Könönen (2007) toteaa, 

että yhteishengen tunne on yksi yhteisöjen ominaisuuksista. Kasvatuskumppanuudessa 

monikulttuuristen perheiden kanssa tulee huomioida perheen lisäksi myös koko suku, 

sillä suku saattaa muodostaa sosiaalisen verkoston, joka voi omalta osaltaan olla 

ohjaamassa lapsen kasvua ja kehitystä. 

 

Savolaisen (2008) tutkimuksessa kasvatuskumppanuuden tärkeimmiksi elementeiksi 

tulkittiin monikulttuuristen piirteiden huomiointi ja toimiva vastavuoroisuus, jolloin 

maahanmuuttajavanhempien ja kasvattajien osuudesta syntyi yhdistelmä lapsen 

parhaaksi. Savolaisen (2008) tutkimustulosten mukaan kasvatuskumppanuuden 

lähtökohtana on luottamuksen saavuttaminen maahanmuuttajaperheeseen. Avoimuus 

toiminnassa sekä vanhempien opastaminen päiväkodin käytäntöihin nähtiin 

edellytyksenä luottamuksen syntymiselle. Ennen kaikkea päivähoidon 

kasvatustavoitteiden selkeyttäminen maahanmuuttajavanhemmille nähtiin tärkeäksi, 
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sillä kasvatuskäytännöt saattoivat poiketa merkittävästi vanhempien ja kasvattajien 

välillä. (Savolainen 2008, 58.)  

 

Savolaisen (2008) mukaan kasvattajien panostaminen kasvatuskumppanuussuhteen 

ylläpitoon ja sen dialogisuuteen on merkittävää. Dialogisuuden lähtökohtana on 

perheiden kulttuuria kunnioittava suhtautuminen ja pyrkimys ymmärtää perheitä heidän 

omien lähtökohtiensa kautta. Tasavertaisen kasvatuskumppanuuden luominen on 

haasteellista etenkin silloin, jos maahanmuuttajavanhemmat kokemustensa vuoksi 

suhtautuvat viranomaisiin ennakkoluuloisesti. (Savolainen 2008, 58–59.)   
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

 

4.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävät 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada varhaiskasvatuskerhossa olleiden 

maahanmuuttajaäitien ääni kuuluville ja kuvata heidän kokemuksiaan kotoutumisesta ja 

varhaiskasvatuskerhoista kotoutumisen tukena. Tavoitteena oli tuoda esille 

maahanmuuttajaäitien kokemuksista nousevia odotuksia ja kehittämisehdotuksia 

varhaiskasvatuskerholle. Opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat:  

 

1. Miten maahanmuuttajaäidit ovat kokeneet varhaiskasvatuskerhon 

tukeneen heidän kotoutumistaan?  

 

2. Millaisia ovat maahanmuuttajaäidin kotoutumisen haasteet? 

 

3. Miten varhaiskasvatuskerhojen toimintaa maahanmuuttajaäitien 

kokemuksien mukaan voidaan kehittää?  

 

Opinnäytetyöhön luvan solmin loppusyksystä 2009 Oulun kaupungin päivähoidon 

johtajan kanssa. Aineiston keräsin opinnäytetyöhöni tammi- ja helmikuussa 2010. 

Seuraavassa kappaleessa esittelen taustoja maahanmuuttajaäitien ja – lasten 

kotouttamishankkeesta.    

 

 

4.2 Maahanmuuttajaäitien ja -lasten kotouttamishanke 

 

Maahanmuuttajaäitien ja – lasten kotouttamishankkeen kohderyhmänä ovat oululaiset 

maahanmuuttajaäidit ja – lapset. Hanke toteutettiin päivähoidossa maahanmuuttajien 

äiti-lapsi varhaiskasvatuskerhoina. Äiti-lapsi varhaiskasvatuskerhot ovat alkaneet 

kahdessa oululaisessa päiväkodissa. Ensimmäinen ryhmä on alkanut lokakuun lopulla 

2009 (viikolla 44) ja toinen ryhmä aloitti helmikuun lopulla 2010.  

Varhaiskasvatuskerhojen tavoitteena oli tutustua suomalaiseen kulttuuriin, 
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varhaiskasvatuspalveluihin ja tarjota maahanmuuttajaäideille mahdollisuus 

suomenkielen alkeiden oppimiseen. (Maahanmuuttajaäitien ja – lasten 

kotouttamishanke 2009.)  

 

Maahanmuuttajaäitien ja – lasten varhaiskasvatuskerhojen kohderyhmänä ovat kotona 

olevat maahanmuuttajaäidit, jotka ohjataan kerhoon neuvolan, sosiaalipalveluiden tai 

maahanmuuttajaterveydenhuollon kautta. Maahanmuuttajien äiti-lapsi ryhmät kestävät 

noin kolme kuukautta ja niitä on tarkoitus järjestää kaksi vuoden aikana. 

(Maahanmuuttajaäitien ja –lasten kotouttamishanke 2009.)  

 

Varhaiskasvatuskerhoihin etsitään maahanmuuttajalapsia ja -äitejä, jotka ovat kotona ja 

syrjäytymisuhan alla. Kerhot toimivat kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan. 

Molemmat ryhmät koostuvat 4-6 maahanmuuttaja äidistä ja kotona olevista lapsista. 

Varhaiskasvatuskerhojen teemoina ovat muun muassa laulut, lorut, suomalainen 

kasvatusnäkemys; muun muassa rajat ja lapsen kieltäminen, palveluiden esittely; muun 

muassa neuvola, sosiaalipalvelut, kirjasto ja suomalainen peruskoulu, kodinhoito, 

suomalainen ruokakulttuuri ja perheiden oman kulttuurin esittely. 

(Maahanmuuttajaäitien ja –lasten kotouttamishanke 2009.) 

 

 

4.3 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen, 

koska opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mahdollisimman tarkasti äitien 

kokemuksia varhaiskasvatuskerhoista ja kotoutumisesta. Hirsjärvi & Hurmeen (2008) 

mukaan laadullisen tutkimismenetelmän avulla pääsee lähemmäksi tutkimiaan 

henkilöitä, heidän kokemuksiaan, elämyksiään ja ajatuksiaan.  

 

Laadullinen lähestymistapa mahdollistaa myös syvällisen tiedon saannin ja 

ymmärtämisen. Tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, jolloin 

tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedon keruun välineenä ja tutkimuksessa 

rajoitutaan useimmiten pieneen määrään tapauksia, mutta ne pyritään analysoimaan 
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mahdollisimman tarkasti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157,160; Syrjälä, 

Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994, 12-13.)  

 

Tutkijan pyrkimyksenä laadullisessa tutkimuksessa on löytää tai paljastaa tosiasioita, 

kuin todentaa jo olemassa olevia väitteitä. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana ei ole 

teorian tai hypoteesien testaaminen vaan aineiston monitahoinen ja perusteellinen 

tarkastelu. Sitä, mikä tutkimuksessa tulee tärkeäksi, ei ole tutkijan määrättävissä.    

Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumetodeina suositaan metodeja, joissa 

tutkittavien ääni ja näkökulmat pääsevät parhaiten esille. Yleisimpiä 

aineistonkeruumetodeja ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin 

dokumentteihin perustuva tieto.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157,160; Tuomi 

& Sarajärvi 2004,73). 

   

 

4.4 Aineistonkeruu 

 

Opinnäytetyön aineiston keräsin puolistrukturoiduilla haastatteluilla eli 

teemahaastatteluilla (kts. LIITE 1) tammi- ja helmikuussa 2010. 

Aineistonkeruumetodiksi valitsin teemahaastattelun, koska laadullisessa tutkimuksessa 

teemahaastattelua pidetään hyvänä menetelmänä saada tietoa ihmisen ajatuksista ja 

kokemuksista jostakin tietystä asiasta. Teemahaastattelu myös soveltui parhaiten 

toteutettavaksi tutkimusjoukolle.  Teemahaastattelun avulla pyritään löytämään ja 

saamaan merkityksellisiä vastauksia tutkimustehtävien mukaisesti. Etukäteen valitut 

teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn. 

Teemahaastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien 

tarkentavien kysymysten varassa, mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella 

haastattelusta toiseen. Metodologisesti teemahaastattelussa korostetaan ihmisten omia 

tulkintoja ja kokemuksia asioista, heidän asioille antamiaan merkityksiä ja sitä, miten 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Eskola & Suoranta 2003, 86; Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 74–75.)    

 

Osallistuin loppusyksystä 2009 kaksi kertaa varhaiskasvatuskerhoihin. Tavoitteena oli 

tutustua varhaiskasvatuskerhojen toimintaan ja saada käsitystä haastattelukysymysten 

suunnitteluun ja muotoiluun. Tarkoituksena oli myös saada kokonaiskuva tutkimukseen 
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osallistuvista äideistä. Teemahaastattelun teemat nousivat tutkimustehtävistä ja 

opinnäytetyön teoreettisesta viitekehyksestä. Pyrin muotoilemaan teemojen kysymykset 

niin, että löydän merkittäviä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen mukaisesti. (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 72.) 

 

Haastattelun etu on joustavuus, koska silloin haastattelijalla on mahdollisuus toistaa 

uudelleen kysymys, selventää ilmausten sanamuotoja, oikaista väärinkäsityksiä ja käydä 

keskustelua tiedonantajan kanssa. Haastattelun joustavuutta lisää myös se, että 

haastattelija voi esittää kysymyksensä halutussa järjestyksessä. Haastattelu on kuin 

keskustelua, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja on hänen johdattelemaansa. 

Haastattelun tavoitteena on selvittää, mitä haastateltavalla on mielessään ja saada 

mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. Haastattelun avainkysymys on 

luottamus. Haastattelun anti on täysin riippuvainen siitä, saavuttaako haastattelija 

haastateltavan luottamuksen. (Eskola & Suoranta 2003, 85–93; Sarajärvi & Tuomi 

2004,75)   

 

Hirsjärven ym. (2008) mukaan haastattelussa on myös joitakin haittoja. Haastattelu on 

huomattavasti kalliimpi menetelmä kuin lomaketutkimus. Etenkin strukturoimattomassa 

ja puolistrukturoidussa haastatteluissa voi saada tutkimusaiheen kannalta epärelevanttia 

materiaalia. Haastatteluissa ei voi taata samaa anonymiteettia haastateltaville kuin 

lomakkeilla. Lisäksi haastattelun toteuttaminen on haastattelijalle vaativampi ja 

edellyttäisi haastattelijakoulutusta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 72.)   

 

Maahanmuuttajaäitien haastattelut toteutettiin kahdessa oululaisessa päiväkodissa. 

Haastateltuja maahanmuuttajaäitejä oli yhteensä seitsemän. Haastateltujen 

maahanmuuttajaäitien keskeiset taustatiedot on esitetty seuraavassa taulukossa. 

(TAULUKKO 1, s.27) Osalla äideistä suomen kielen taito ei ollut riittävän hyvä, joten 

neljässä maahanmuuttajaäidin haastattelussa oli apuna tulkki. Tulkin käyttö mahdollisti 

kielellisen ymmärtämisen ja antoi mahdollisuuden toteuttaa haastattelut, vaikka yhteistä 

kieltä ei ollut. Kahdessa haastattelussa äidit halusivat kokeilla suomen kielen taitojaan 

ja haastattelut suoritettiin suomen kielellä. Yhdessä haastattelussa äidin oma mies toimi 

tulkkia. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja nauhoitettiin, jotta kaikki tieto 

saatiin varmasti talteen.  
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TAULUKKO 1. Maahanmuuttajaäitien taustatiedot  

  
25 - 29 
vuotta 

30–35     
vuotta 

ei tiedä 
ikäänsä 

1. Haastateltavien ikä  3 3 1 
  1-2 3-4 5-6 

2. Lasten lukumäärä 3 2 2 
  0-2 vuotta 3-5 vuotta yli 6 vuotta 

3. Suomessa oloaika 3 2 2 

   

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan teemahaastattelu edellyttää hyvää kontaktia 

haastateltavaan, ja siksi haastattelupaikan tulisi olla turvallinen, rauhallinen ja häiriötön. 

Haastattelupaikkana oli päiväkoti, jossa kerhoja järjestettiin. Näin ollen 

haastattelupaikka oli haastateltavalle mahdollisimman tuttu ja turvallinen sekä 

haastatteluun osallistuvilla äideillä ei kulunut aikaa paikasta toiseen siirtymiseen ja 

paikkojen etsimiseen.   

 

Bremerin (2009) mukaan haastattelutilanteessa tulkin kanssa työskentelyssä täytyy ottaa 

huomioon kolmen ihmisen ajankäyttö. Tulkit varattiin samalla kertaa useampaan 

haastatteluun kahdelle päivälle ja näin haastattelut saatiin toteutettua mahdollisimman 

tehokkaasti. Olen työskennellyt tulkin välityksellä maahanmuuttajaperheiden kanssa 

varhaiskasvatuksessa, joten kokemukseni kautta osasin ennakoida haastatteluihin 

tarvitsemamme ajan. Haastatteluihin kului aikaa puolesta tunnista 

neljäänkymmeneenviiteen minuuttiin, mikä oli tulkin varattu aika yhtä haastattelua 

kohden.  

      

Hirsjärvi ja Hurme (2008) kuvailevat haastattelutilannetta sosiaaliseksi 

vuorovaikutustilanteeksi, jonka haastattelija on laittanut alulle saadakseen 

tutkimukseensa merkityksellistä tietoa. Haastattelijalla on haastattelutilanteessa 

kaksitahoinen tehtävä: hänen tulee motivoida haastateltavaa ja hänen tulee helpottaa 

informaation kulkua ja sen jäsentämistä. Bremerin (2009) mukaan tulkin kanssa 

työskennellessä täytyy ottaa huomioon myös seuraavia seikkoja, kuten esimerkiksi 

istumajärjestys haastattelutilanteessa. Istumajärjestys tulee suunnitella siten, että tilanne 

tukee tulkin neutraaliutta. Haastattelijan on syytä kertoa haastateltavalle tarkasti 

vaitiolovelvollisuudesta, joka koskee tulkkia ja haastattelijaa. Käsite saattaa olla 

maahanmuuttajalle vieras ja hän saattaa pelätä, että tulkki levittää tietoja asiakkaasta. 



  31 

(Bremer 2009, 57.) Haastattelutilanteessa pyrin esittämään kysymykset 

mahdollisimman huolella ja tarkasti. Etenin haastatteluissa teemahaastattelurungon 

mukaisesti ja välillä tein tarkentavia kysymyksiä. Tulkin käyttö helpotti haastattelua ja 

minulle jäi aikaa äidin kuunteluun.   

 

Kahdessa haastattelussa mukana ei ollut tulkkia, sillä äitien suomen kielen taito oli 

riittävä haastattelujen toteuttamiseen suomen kielellä. Yhdessä haastattelussa äidin mies 

toimi tulkkina. Haastattelutilanteessa esitin kysymykseni mahdollisimman selkeästi 

käyttäen lyhyitä lauseita. Välillä kysyin ymmärsikö haastateltava äiti kysymykseni ja 

tarkensin kysymyksiä tarvittaessa. Muutamaa kysymystä äidit eivät ymmärtäneet, mutta 

muuten haastattelut sujuivat hyvin. Haastattelujen jälkeen äidit näyttivät olevan 

tyytyväisiä haastattelun onnistumiseen suomen kielellä. Uskon, että äidit saivat 

haastattelutilanteesta kannustusta ja rohkaisua suomen kielen käyttöön.  

 

Lapset olivat mukana haastattelutilanteissa. Lasten läsnäolon olin ottanut huomioon 

varaamalla leluja, keksejä ja mehua haastatteluhuoneeseen. Haastattelutilanne välillä 

keskeytyi lasten ollessa mukana haastattelutilanteessa ja lasten hälinä välillä haittasi 

haastattelun sujuvuutta. Lasten läsnäolo ja leikki haastattelutilanteessa vapauttivat 

kuitenkin ilmapiiriä ja toivat tilanteeseen avoimuutta.  

 

 

4.5 Aineiston analysointi 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan aineiston analysoinnin onnistumiseen vaikuttaa 

se, kuinka tuttu aineisto tutkijalle on. Kerättyäni tutkimusaineiston, litteroin 

haastattelunauhat tekstiksi analysointia varten. Ennen aineiston analysointia luin 

kirjallisessa muodossa olevan aineiston useampaan kertaan saadakseni 

kokonaiskäsityksen aineistosta.  

 

Aloitin aineiston analysoinnin tammikuussa 2011. Analysoin aineiston käyttämällä 

induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysia, sillä oletin sen tuovan parhaiten 

vastauksia tutkimustehtäviini. Laadullisen aineiston sisällönanalyysin tarkoituksena on 

luoda aineistoon selkeyttä, jotta sen perusteella voidaan tehdä selkeitä ja luotettavia 

johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä.  Analyysin tarkoituksena on myös pyrkiä 



  32 

tiivistämään aineisto menettämättä silti sen sisältämää informaatiota ja luoda 

hajanaisesta aineistosta mielekäs ja tiivistetty kokonaisuus. Aineiston laadullinen 

käsittely perustuu päättelyyn ja tulkintaan, jossa edetään empiirisestä aineistosta 

käsitteellisempää kuvausta tutkittavasta ilmiöstä. (Eskola & Suoranta 2003, 137; Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 108.)  

 

Miles ja Huberman (1994) kuvaavat induktiivisen analyysin kolmivaiheiseksi 

prosessiksi, jotka ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli 

ryhmittely ja abstharointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Aloitin opinnäytetyöni 

aineiston analysoinnin alleviivaamalla erivärisillä kynillä aineistosta 

tutkimustehtävittäin olennaisia ilmaisuja. Sen jälkeen kävin tarkasti läpi löytämäni 

alkuperäisilmaisut ja aloin muodostaa vastauksista pelkistettyjä ilmauksia. 

Muodostettuani pelkistettyjä ilmauksia ryhmittelin pelkistetyistä ilmauksista 

samankaltaiset vastaukset ja näin muodostui alaluokka, jonka nimesin luokan sisältöä 

kuvaamalla käsitteellä.  Alaluokkia yhdistelemällä muodostui yläluokkia ja yläluokkia 

yhdistelemällä muodostui pääluokkia eli vastauksia tutkimustehtäviini. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 108.) Esimerkki aineiston analysoinnista on esitetty seuraavassa 

taulukossa. (TAULUKKO 2, s33.)  

 

Opinnäytetyön tuloksissa olen kuvannut luokittelujen pohjalta muodostetut teemat. 

Aineiston analysoinnin jokaisessa vaiheessa ja johtopäätöksien tekemisessä olen 

pyrkinyt ymmärtämään maahanmuuttajaäitejä heidän omasta näkökulmastaan. Suorat 

lainaukset litteroidusta aineistosta ja kuviot aineiston luokittelusta opinnäytetyön 

tuloksissa tukevat analyysia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.)  
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TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston analysoinnista  

 

 
Alkuperäisilmaus 
 

 
Pelkistetty ilmaus 

 
Alaluokka 

 
Yläluokka 

 
Pääluokka  

 
Lapsi on lähdössä 
tänä vuonna 
päiväkotiin.  
 
Lapsi saanut 
totutella ryhmässä 
oloon, niin kuin 
päiväkodissa.  
 
Täällä lapsi saa 
tutustua 
päiväkotiin.  
 

 
Lapsi lähdössä 
päiväkotiin.  
 
 
Ryhmässä 
olemisen 
harjoittelua.  
 
 
Tutustelua 
päiväkotiin. 

 
 
 
 
 
Totuttelua 
ryhmässä 
oloon ja 
päiväkotiin   

 
 
 
 
 
Päivähoitoon 
valmistautuminen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapsen 
kasvun, 
kehityksen ja 
oppimisen 
tukeminen  
 

 
 
Täällä on paljon 
uusia leluja ja 
leikkikavereita. 
 
Kerhossa on 
paljon leluja ja 
tekemistä 
lapselle.  
 
 

 
 
Uusia leluja ja  
lapsi saa 
leikkikavereita. 
 
Leluja ja 
tekemistä lapselle 

 
 
 
Tutustuu 
toisiin 
lapsiin 
 
Leluja ja 
toimintaa  
 

 
 
 
 
Virikkeitä ja 
uusia 
leikkikavereita  
 

 
Täällä samalla 
lapsikin oppii 
suomalaista 
kulttuuria ja 
tapoja.   
 
 
 
Ja oppii myös 
suomen kieltä, 
kun lauletaan, 
lorutellaan ja 
yritetään puhua 
suomea.  
 
 
 

 
Lapsi oppii 
suomalaista 
kulttuuria ja 
tapoja.  
 
 
 
 
 
Lapsi oppii 
suomen kieltä 
laulujen ja lorujen 
kautta. 

 
 
Kulttuurin 
ja tapojen 
oppiminen    
 
 
 
 
 
Laulut ja 
lorut 
suomen 
kielen 
oppimisen 
tukena  
 
 

 
 
 
 
 
 
Lapsen 
kotoutumisen 
tukeminen  
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5 MAAHANMUUTTAJAÄITIEN KOKEMUKSIA VARHAISKASVATUS- 

KERHOISTA KOTOUTUMISEN TUKENA  

 

 

 

5.1 Sosiaalisen elinympäristön laajeneminen 

 

 Alaluokka                     Yläluokka                    Pääluokka 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KUVIO 1. Sosiaalisen elinympäristön laajeneminen 

 

Maahanmuuttajaäitien elämä kotona oli yksinäistä arkisine puuhineen. Maahanmuuton 

myötä äitien sosiaaliset suhteet olivat katkenneet ja heiltä puuttui tärkeä yhteisön tuki.  

Sosiaalisten suhteiden puuttuessa äitien elämä rakentui lasten ja kodin ympärille. Äidit 

viettivät paljon aikaa kotona lastensa kanssa. Äidit kokivat tärkeäksi samassa 

elämäntilanteessa olevien äitien tapaamisen ja uusien ystävyyssuhteiden solmimisen 

kerhossa. 

 

H5: On mukava kun saa tutustua muihin äiteihin ja voi vaihtaa 
kuulumisia.  
 

 H4: Kerho on paikka, jonne on mukava tulla. Ei tarvitse yksin vain olla. 
 

H6: On vaikea lähteä ulos, kun on tullut vieraasta maasta ja kaikki on niin 
vierasta. Onneksi on edes tämä kerho, missä käy… 

 

Varhaiskasvatuskerho toi maahanmuuttajaäitien elämään uutta sisältöä. Äidit kokivat, 

että kerhosta sai voimia arjessa jaksamiseen. Äitien kokemusten mukaan kotona olisi 

Toisten äitien 
tapaaminen 

Uusien tuttavien 
saaminen  

Arkeen vaihtelua 

Voimavara 

Sosiaalisen 
elinympäristön 
laajeneminen 

Sosiaalinen 
vuorovaikutus 

Auttaa jaksamaan 
arjessa 



  35 

vaikea jaksaa lasten kanssa, jos ei olisi kerhoa. Kerho loi äideille paikan, jonne mennä 

ja jossa tunsi itsensä tervetulleeksi. Äidit toivat esille myös lasten viihtymisen kerhossa. 

He pitivät tärkeänä, että lapsi tutustui kerhossa muihin lapsiin ja totutteli kerhossa 

ryhmässä oloa.  Äitien mukaan kerho toi myös mukavaa vaihtelua arkeen.  

 

H2: Jaksan paremmin kotona, kun on viikossa joku päivä mitä odottaa.     
Arjessa on myös jotakin vaihtelua kun on tämä kerho, jossa käyn lasten 
kanssa.  
 
H3: En käy koulussa kun on pieniä lapsia. Ollaan lasten kanssa vain 
kotona. Niin olen sitten käynyt täällä kerhossa. Tämä kerho on mukavaa 
vaihtelua arkeen. 

  

      

5.2 Vertaistuki  

 

 Alaluokka                    Yläluokka                  Pääluokka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KUVIO 2. Vertaistuki  
 

Tutkimustulosten mukaan suurin osa äideistä koki saaneensa tukea toisilta äideiltä, 

vaikka kielimuuri oli välillä vuorovaikutuksen onnistumisen esteenä. Erityisesti 

Vertaisryhmän 
toiminta 

Kotoutumisen 
kokemukset 

Keskinäinen 
kannustaminen ja 
rohkaisu  

Samankaltaiset 
elämänkokemukset 

Vertaistuki 

Yhdessä 
laulaminen, 
askarteleminen, 
käsitöiden 
tekeminen 

Tuen antaminen ja 
saaminen 

Elämäntilanteiden 
samanlaisuus  

Vastavuoroinen 
tuki 
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samanlainen elämäntilanne, kokemus maahantulosta ja sopeutumisesta yhdistivät äitejä. 

Elämäntilanteiden samanlaisuus edisti sosiaalisten suhteiden syntymistä ja mahdollisti 

tuen saamisen kokemuksen. Äidit kokivat saaneen toisiltaan tukea suomen kielen 

opiskeluissa. He kannustivat ja rohkaisivat toisiaan suomen kielen tehtävissä ja 

puhumisessa. Äidit kokivat saavansa tukea muilta äideiltä myös muihin asioihin, kuten 

käsitöihin ja erilaisiin käytännön asioihin.  

 

H5: Kannustamme suomen kielen opiskelussa. Ihan tavallisissa asioissa, 
käsitöiden tekemisessä, tehtävien tekemisessä.  
 
H3: On helpompi tutustua kerhon äiteihin kun on toisella samanlaisia 
kokemuksia kuin itellä. 

                        

Eräs äiti koki, ettei ollut saanut tukea muilta äideiltä, sillä kielimuuri oli esteenä tuen 

saamiselle. Hän kertoi antaneen tukea muille äideille auttamalla heitä suomen kielen 

tehtävissä.  

 

H4:Täällä eivät äidit osaa hyvin suomea ja siksi en ole saanut heiltä 
tukea. Muutama äiti ei osaa vielä suomea, niin muutaman kerran olen 
heitä auttanut. Olen auttanut tehtävissä. 

 

Tutkimustulosten mukaan yhdessä toimiminen oli äitien mielestä tärkeää. Äitien 

mukaan yhdessä laulaminen, askarteleminen, leipominen ja käsitöiden tekeminen oli 

mukavaa. Yhdessä toimiminen toi kerhoon iloisen ilmapiirin ja lisäsi 

yhteenkuuluvuuden tunnetta.  
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5.3 Uudessa kotimaassa asumiseen liittyvien taitojen oppiminen 

 

 Alaluokka                           Yläluokka                                Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Uudessa kotimaassa asumiseen liittyvien taitojen oppiminen 

 

Maahanmuuttajaäidit kokivat erittäin tärkeäksi suomen kielen oppimisen. Useammat 

äidit kertoivat kerhossa käymisen syyksi kielen oppimisen. Tutkimusaineistosta ilmeni, 

että äidit kokivat kielen oppimisen olevan merkittävin tekijä kotoutumisessa. Suomen 

kieltä tarvitaan jokapäiväisissä arjen tilanteissa. Kielen oppiminen helpottaisi monesta 

käytännön tilanteista suoriutumista ja sosiaalisten suhteiden luomista suomalaisiin.  

Useammat äidit kertoivat puhuvansa kotona omaa äidinkieltä, joten kerho antoi hyvät 

mahdollisuudet suomen kielen harjoitteluun.  Kerhoon osallistui äitejä useista 

kieliryhmistä, joten yhteinen kieli oli suomen kieli.  

 

Äidit opiskelivat suomen kieltä puhumalla, laulamalla ja erilaisten suomen kieltä 

harjoittavien tehtävien kautta. Kaksi äitiä koki saaneensa apua luku- ja kirjoitustaidon 

Suomen kielen 
lukemisen 
harjoittelua   

Tietoa lapsiperheiden 
palveluista ja 
koulutusjärjestelmästä 

Kulttuuriin 
tutustuminen  

Oppii paremmin 
suomen kieltä 

Uudessa kotimaassa 
asumiseen liittyvien 
taitojen oppiminen 

Suomalainen 
yhteiskuntajärjestelmä  

Suomalainen 
kulttuuri ja tavat  

Suomen kieli  

Luku- ja 
kirjoitustaidon 
harjoittelu 

Suomen kielen 
kirjoittamisen 
harjoittelua  

Suomalaisiin 
tapoihin 
tutustuminen 
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harjoittamiseen ja oppimiseen. Äidit kertoivat oppineensa suomen kieltä kerhossa. 

Keskustelut suomen kielellä lisäsivät sanavarastoa ja toivat varmuutta kielen käyttöön. 

Äidit olivat saaneet rohkeutta suomen kielen puhumiseen asioidessaan, esimerkiksi 

kaupassa tai ollessaan leikkipuistossa vieraan äidin kanssa.  

 

H2: Olen rohkaistunut puhumaan enemmän suomen kieltä ja yrittämään 
vaikkei kunnolla osaisikaan. Sitä on saanut siihenki rohkeutta että 
uskaltaa puhua jollekkin tuntemattomalle ihmiselle tai vieraalle äidille 
vaikka jossakin leikkipuistossa kun on lasten kanssa siellä leikkimässä.  
 
H3: Kun on oppinut vähän kieltä, sitä uskaltaa vähän käyttää vaikka 
kaupassa käydessä. 

 

Kerhossa äidit oppivat suomalaista kulttuuria. Äitien mielestä tutustuminen 

suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin oli tärkeää.  Äidit 

kokivat oppineensa kerhossa suomalaista kulttuuria ja tapoja sekä saaneensa kerhosta 

apua arkirutiinien hoitoon Suomessa. Äidit kertoivat tehneensä kerhossa suomalaista 

ruokaa ja leivonnaisia. Äidit kokivat tärkeäksi kaupassa käynnin kerhon ohjaajan 

kanssa. Osa äideistä oli tehnyt kerhossa oppimiaan suomalaisia leivonnaisia ja ruokia 

kotona.  

                           

H6: Kerran koko porukka kävimme kaupassa. Ja ohjaaja näytti ainekset, 
joita tarvitsee leipomiseen. Helpompi, kun hän näytti meille, esimerkiksi 
jauhot näyttää tällaiselta ja näytti muitakin aineksia. En ollut aikaisemmin 
käynyt ostamassa aineksia leivontaan.  
 
H5: Olen kokeillut kotona suomalaisia ruokia, mitä ollaan täällä kokeiltu.  

                          

Kerhoissa äidit saivat tietoa yhteiskunnan palvelujärjestelmästä. Äideille esiteltiin 

lapsiperheiden palveluita, kuten päivähoitoa ja koulutusjärjestelmää. Tilaisuuksissa oli 

mukana tulkki äitien ymmärtämisen mahdollistajana. Äidit kokivat tärkeäksi saada 

tietoa suomalaisesta päivähoidosta ja muista lapsiperheiden palveluista. Osa äideistä 

kertoi, että osa asioista oli jäänyt heille epäselväksi ymmärtämättömyyden vuoksi.  

 

H2: Olen saanut tietoa enemmän päivähoidosta ja muista palveluista, 
mutta en ymmärrä kaikkea. Moni asia on jäänyt epäselväksi. 
 
H3: Olen saanut tietoa että lapselle on päiväkoti mahdollisuus. 
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 5.4 Ohjaajan kompetenssi monikulttuurisessa työssä  

 

Alaluokka                    Yläluokka                         Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

KUVIO 4. Ohjaajan kompetenssi monikulttuurisessa työssä  

 

Varhaiskasvatuskerhon ohjaajalla oli tärkeä merkitys maahanmuuttajaäitien 

kotoutumisen tukijana. Äitien mukaan kerhon ohjaaja oli auttanut heitä paljon. Äitien 

kokemuksen mukaan ohjaaja oli tukenut ja kannustanut suomen kielen oppimisessa 

sekä opettanut äideille käsitöitä, ruuanlaittoa, leivontaa sekä antanut neuvoja 

esimerkiksi lapsen sairauksiin liittyvissä asioissa. Ohjaaja oli myös auttanut miten 

erilaisiin kysymyksiin vastataan. Ohjaaja oli tuonut suomalaista kulttuuria ja tapoja 

lähemmäksi äitejä ja näin ollut tukemassa äitien sopeutumista uuteen ympäristöön.   

 

Äitien kokemuksen mukaan kielen oppimisen kannalta oli ollut tärkeää, että ohjaaja oli 

puhunut heille käyttämällä lyhyitä lauseita ja helppoja sanoja. Äidit kertoivat ohjaajan 

olleen myös mukava, empaattinen ja helposti lähestyttävä.  

 

 H3: Hän tukee meitä suomen kielen opiskelussa, hän on mukava. 
 
 H7: Hän paljon auttaa meitä, opettaa suomen kieltä ja käsitöitä.  
 

Tutkimustulosten mukaan ohjaajalla oli merkitystä myös vanhemmuuden tukijana. 

Äitien kokemusten mukaan ohjaaja tuki lapsen kasvatusta. Äidit kokivat saaneensa 

Vanhemmuuden 
tukeminen 

Ohjaaja puhuu 
lyhyitä ja selkeitä 
lauseita  

Ohjaaja mukava ja 
helposti 
lähestyttävä 
 

Ohjaajan persoona 
ja toiminta 
 

Ohjaaja auttaa ja 
kannustaa suomen 
kielen opiskelussa 

Ohjaaja tukee 
vanhemmuutta ja 
lapsen kasvatusta 

Ohjaajan kompetenssi 
monikulttuurisessa 
työssä 
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kerhosta voimavaroja vanhemmuuteen. Varhaiskasvatuskerho mahdollisti sen, etteivät 

äidit jääneet kysymystensä kanssa yksin, vaan äidit pystyivät ottamaan mieltä 

askarruttavia asioita kerhossa esille. 

 

 

5.5 Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen 

 

Alaluokka                              Yläluokka                          Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KUVIO 5. Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen  
 

Tutkimustulosten mukaan kerhossa tuettiin lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. 

Toiminta oli suunniteltu ottamalla huomioon lapsen kotoutumisen tukeminen. Kerhossa 

lapsi sai kosketuksen suomen kieleen. Laulujen ja lorujen kautta lapsi oppi suomen 

kieltä. Osa maahanmuuttajaäitien lapsista oli aloittamassa päiväkodin ja äidit pitivät 

tärkeänä, että lapsi sai rauhassa tutustua päiväkotimaiseen ympäristöön sekä ryhmässä 

olemiseen. Varhaiskasvatuskerho edisti lapsen valmistautumista ja sopeutumista 

päiväkotiin.   

H3: Lapsiakin tämä on auttanut, kun lapsi on lähdössä päiväkotiin tänä 
vuonna.  Lapsi saanut totutella ryhmässä oloon, niin kuin päiväkodissa.   
 

Totuttelua 
ryhmässä oloon ja 
päiväkotiin 

Virikkeitä ja uusia 
leikkikavereita  

Kulttuurin ja 
tapojen oppiminen   

Lapsen kasvun, 
kehityksen ja 
oppimisen 
tukeminen  

Päivähoitoon 
valmistautuminen  

Leluja ja 
toimintaa  

Lapsen 
kotoutumisen 
tukeminen  

Laulut ja lorut 
suomen kielen 
oppimisen tukena  

Tutustuu toisiin 
lapsiin 
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Äidit pitivät tärkeänä, että lapset oppivat suomalaisia tapoja, kulttuuria, kieltä ja 

syömään suomalaista ruokaa. Suomalaisen kulttuurin ja kielen oppiminen tukivat lapsen 

kotoutumista. Lapset saivat kerhossa myös virikkeitä ja uusia leikkikavereita. Äidit 

kertoivat, että lapset nauttivat yhdessä tekemisestä, kuten askarteluista ja yhdessä 

laulamisesta. Äitien mukaan lapset pitivät kerhossa olemisesta, eivätkä lapset olisi 

halunneet lähteä kerhosta kotiin.  

 

H5: Poika niin viihtyy kerhossa, ei haluaisi lähteä millään pois. Leikkii ja 
tutustunut myös toisiin lapsiin. Paljon leluja ja leikkikavereita. 
 
H1: Täällä kerhossa lapsi oppii suomalaisia tapoja, syömään suomalaisia 
ruokia, niin ja kulttuuriakin lapsi oppii. Se on hyvä.    
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6 MAAHANMUUTTAJAÄITIEN KOTOUTUMISEN HAASTEET 

 

 

 

Alaluokka                    Yläluokka  Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6. Maahanmuuttajaäitien kotoutumisen haasteet 

 

 

Vuorovaikutukselliset 
esteet 

Sosiaalisen tuen  
puuttuminen  

Perheenjäsenten 
eritahtinen 
kotoutuminen 
       

Kulttuuriset ja 
kasvatukselliset 
erot 

Perheenjäsenten 
sopeutuminen 

Ristiriidat lasten 
kasvatustavoissa 

Kulttuuri ja tavat 
erilaisia  

Lapset elävät 
suomalaisen 
kulttuurin 
mukaisesti  

Kielen 
ymmärtämisen 
vaikeudet 

Ei ystäviä ja 
tuttavia  Sosiaalisen verkoston 

puuttuminen 

Mies ja osa 
lapsista 
sopeutuneet 

Kasvatukselliset 
haasteet 

Kielitaidottomuus  Luku- ja 
kirjoitustaidon 
puuttuminen 

Ei 
lastenhoitoapua  

Yksinäisyys  

Lastenhoitoavun 
puuttuminen  

Kulttuurierot  

Lapset osaavat 
kieltä paremmin 

Lasten eläminen 
suomalaisittain 

Lasten 
kasvattaminen 
erilaista  



  43 

6.1 Vuorovaikutukselliset esteet 

 

Maahanmuuttajaäidit kuvailivat kotoutumistaan Suomeen vaikeaksi, sillä suomen kielen 

osaamattomuus teki arkipäiväisestä elämästä selviytymisen hankalaksi. Suomen kieltä 

osaamattomina heidän oli vaikea ilmaista itseään, kommunikoida, ymmärtää 

suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa, hoitaa päivittäisiä asioita ja löytää omaa 

paikkaansa uudessa ympäristössä. Äidit halusivat tutustua suomalaisiin, mutta 

suomalaisiin tutustuminen koettiin vaikeaksi kielimuurin vuoksi. Maahanmuuttajaäidit 

kokivat suomen kielen myös vaikeana kielenä oppia.   

 

H3: Elämä on hankalaa kun ei osaa suomen kieltä kunnolla. 
 
H4: Vaikeinta on kun ei osaa kieltä. Ja se on vaikeaa kun osaa 
suomalaista kulttuuria. Tahtoisin ja olisi mukava tutustua suomalaisiin, 
mutta  kun ei osaa kieltä, niin on vaikeaa. 
 
H5: Varmaan Suomi ei tuntuis niin vieraalta, jos oppisin suomen kieltä, 
sanoja ja niin käymään asioilla ja myös kulttuuria ja suomalaisten tapoja.  

  

Osa haastatteluun osallistuvista maahanmuuttajaäideistä oli kirjoitus- ja 

lukutaidottomia. Osalla äideistä ei ollut ammattikoulutusta, sillä äidit olivat ennen 

suomeen muuttoa hoitaneet lapsiansa kotona. Useimmat maahanmuuttajaäideistä olivat 

olleet suomen kielen kursseilla, mutta kurssi oli keskeytynyt lasten syntymän tai lasten 

sairastelun vuoksi. Myös lasten hoidon järjestäminen kurssin ajaksi oli vaikeaa. 

  

 H6: En osaa lukea, en osaa kirjoittaa, suomen kieli on vaikeaa, koska ei 
 käyny koulua.  
 

H1: Suomenkielenkurssi jäi kesken kun meille syntyi vauva. Ei ollut enää 
aikaa ja mahdollista.   

 

 

6.2 Sosiaalisen tuen puuttuminen 

 

Sosiaalisten suhteiden ja tukiverkostojen puutteet nousivat tutkimusaineistosta yhdeksi 

keskeisimmäksi kotoutumisen haasteeksi. Useimpien haastateltavien 

maahanmuuttajaäitien elämää sävytti yksinäisyys sosiaalisten suhteiden puuttuessa. 

Muutto uuteen kotimaahan oli katkaissut tärkeät sosiaaliset suhteet. Suurin osa äideistä 
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tunsi olevansa yksinäisiä vieraassa ympäristössä. Äitien elämä rakentui kodin ja lasten 

ympärille sekä he viettivät aikaa vain kotona oman perheen kanssa.  Erityisesti kielen 

osaamattomuus ja siitä johtuva rohkeuden puute vaikeuttivat sosiaalisten suhteiden 

solmimista suomalaisiin ja sosiaalista vuorovaikutusta suomalaisten kanssa.   

 

H4: Olen vaan kotona. Käyn ulkona kun pitää hoitaa joku asia. Tai sitten 
olen kotona, kun täytyy hoitaa lapsia. Ei ole kavereita. Ei ole suomalaisia 
tuttavia.  
 
H5: Minulla ei ole kavereita, ei ole suomalaisia tuttavia.  

   

Sosiaalisen tukiverkoston puuttuminen vaikeutti maahanmuuttajaäitien elämää.  

Sosiaalisen tukiverkoston puuttuminen tuli esille erityisesti kasvatustuen ja hoitoavun 

puutteina. Ennen Suomeen tuloa, äideillä oli sukulaisia ja naapureita lasten hoidon ja 

kasvattamisen tukena. Omassa kotimaassa lastenhoidon järjestäminen oli ollut helppoa 

ja lasten kasvatukseen oli osallistunut koko suku.  Useimmat haastateltavat äidit 

kuvailivat käytännön asioiden hoitoa vaikeaksi lastenhoitoavun puuttuessa. Myös äidin 

oma sairastuminen teki elämän ja lastenhoidon vaikeaksi, kun lastenhoitoapua kotiin ei 

ollut saatavilla. 

 

H7: Jos täällä on paljon asioita, mitä on hoitaa, lapsia ei joskus kukaan 
katso. Jos suomalaisessa perheessä on mummu, niin mummu joskus katsoo 
lapsia ja lapset käy mummun luona. Ja jos on vaikka sairaana on niin 
vaikeaa. En ole saanut hoitoapua mistään.   

 

 

6.3 Perheenjäsenten eritahtinen kotoutuminen 

 

Maahanmuuttajaäideillä oli lapsia koulussa ja päivähoidossa. Äidit kuvailivat, kuinka 

osa lapsista oli sopeutunut hyvin uuteen kotimaahan. Päivähoidossa ja koulussa lapset 

olivat oppineet kielen, suomalaista kulttuuria ja tapoja nopeammin kuin äidit.  Erään 

äidin kohdalla hänen miehensä oli muuttanut aiemmin Suomeen. Äiti kuvaili, kuinka 

mies oli sopeutunut Suomeen paremmin kuin hän. Mies oli oppinut suomen kieltä 

riittävästi, saanut työpaikan ja työn kautta suomalaisia tuttavia.   
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H5: Mieheni on asunut pitempään Suomessa, hän on jo tottunut 
suomalaiseen kulttuuriin ja sopeutunut paremmin kuin minä. Suomalainen 
kulttuuri on kasvanut kuin hänen sisään. Miehelläni on kuin kaksi 
kulttuuria.  

 

Äidit kuvailivat, kuinka lapset halusivat elää kuin suomalaiset lapset. Lapset halusivat 

syödä suomalaista ruokaa ja tehdä asiat niin kuin suomalaiset ikätoverinsa. Äidit pitivät 

omaa kulttuuria ja tapoja tärkeänä. Äidit halusivat säilyttää oman kulttuurin ja tavat. He 

halusivat elää kotona oman kulttuurin ja tapojen mukaan, mutta myös oppia sopivasti 

suomalaista kulttuuria ja tapoja. 

 

H7: Joskus lapset ei tykkää minun ruuasta. Haluaa suomalaista perunaa, 
makaronilaatikkoa, pyttipannua, lasagnea ja kakkua.  
 
H6: Kotona eletään kuitenkin oman kulttuurin ja tapojen mukaan, mutta 
olisi tärkeää oppia suomalaista kulttuuria ja tapoja. 

       

 

6.4 Kulttuuriset ja kasvatukselliset erot  

 

Maahanmuuttajaäidit kokivat elävänsä Suomessa ikään kuin kahden kulttuurin välissä. 

Suurin osa haastateltavista maahanmuuttajaäiteistä koki suomalaisen kulttuurin ja 

tapojen olevan erilaisia oman kotimaan kulttuuriin ja tapoihin verrattuna. Muun muassa 

ruoan erilaisuus ja ihmisten käyttäytyminen tietyissä tilanteissa nousivat esille 

useammassa haastattelussa.   

 

H5: Suomalainen kulttuuri ja meidän kulttuuri on aivan erilaiset. Kuin 
toinen suunta, vai miten se meni… Päinvastainen. Ruoka, tavat ja 
kulttuuri ihan erilaiset.  
 
H3: Suomalaisilla on joitakin tiettyjä tapoja ja taipumuksia miten he 
esimerkiksi menevät bussiin ja käyttäytyvät bussissa. Ja kulttuurit on niin 
erilaiset, että välillä lapsetki on sekaisin. 

    

Maahanmuuttajaäidit kokivat ristiriitoja ja hämmennystä lastenkasvatukseen liittyvissä 

asioissa. Äidit toivoivat lapsilleen hyvää ja onnellista tulevaisuutta sekä halusivat 

kasvattaa lapsiaan oikein. He kokivat haasteelliseksi kasvattaa lapsiaan uudessa 

ympäristössä, sillä oma käsitys kasvatuksesta oli erilainen kuin suomalainen 
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kasvatuskäsitys. Useampi äiti oli kokenut, etteivät omat kasvatusnäkemykset enää 

toimineet uudessa kotimaassa.  

 

Äitien mieltä askarruttivat ottavatko lapset kasvaessaan vaikutteita suomalaisen nuorten 

tavoista, kuten tupakoinnista ja päihteiden käytöstä. Myös lasten tulevaisuus mietitytti; 

välttyvätkö lapset ongelmilta, saavatko lapset opiskelupaikkaa ja työpaikkaa aikuisena. 

Haasteelliseksi äidit kokivat rajojen asettamisen lapsille.  Eräs haastateltu äiti oli 

kokenut rajojen olevan lapsille tiukemmat omassa kotimaassaan kuin Suomessa. Hän 

koki, että Suomessa lapsilla on enemmän vapautta. Myös lapset kyseenalaistivat 

vanhempien kasvatustoimintaa ja rajoja. Lapset eivät ymmärtäneet vanhempien 

tarkoittamaa parasta antaessaan neuvoja lapsilleen, vaan lapset halusivat määrätä itse 

tekemiset. 

 

H6: Täällä lapsilla on enemmän vapautta, tekee mitä he itse haluavat, ei 
voi kieltää. Kotimaassa tiukemmat rajat lapsilla kuin Suomessa. Lapset 
haluavat olla enemmän kavereitten kanssa ja kun he menevät kauppaan 
ottavat sitä mitä he haluavat.  
 
H5: Täällä Suomessa lapsia kasvatetaan niin eri tavoin kuin omassa 
kotimaassa. Välillä on ristiriitaista, että miten toimia ja kasvattaa omia 
lapsia täällä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  47 

7 VARHAISKASVATUSKERHON KEHITTÄMINEN 
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7.1 Kerhon positiiviset merkitykset maahanmuuttajaäideille 

 

Maahanmuuttajaäidit olivat pääosin tyytyväisiä varhaiskasvatuskerhoon. Äidit olivat 

tyytyväisiä suomen kielen harjoitteluun ja monipuoliseen toiminnan sisältöön, kuten 

askarteluihin, leivontaan, ruuanlaittoon ja lauluihin. Toiminta oli tukemassa suomen 

kielen, suomalaisen kulttuurin ja tapojen omaksumista sekä oppimista. 

  

H1: Olen ollut tyytyväinen kerhoon. On hyvä jos me laulamme ja minä 
voin katsoa sanat.  
 
H3: Olen ollut tyytyväinen. Kerho on mukava ja ohjaaja mukava.  

 

Maahanmuuttajaäitien kiitosta saivat kerhojen sopiva alkamisaika. Kerho alkoi sopivaan 

aikaan ja äidit ehtivät hyvin tulemaan kerhoon lasten kanssa. Äitien mielestä aamupäivä 

oli hyvä ajankohta kerholle, sillä heidän iltapäivänsä täyttyivät kotiaskareista ja muiden 

lasten päiväkodista hakemisista.  

 

  H6: Kerho alkaa ihan sopivaan aikaan, ehdin hyvin tulla kerhoon. 
 

H6: Aamulla on hyvä aika ja parempi, ehdin hyvin kerhoon. Päivällä ei 
ole hyvä, kun tehdään ruokaa lapsille. 

 

Äidit kokivat kerhojen olleen heille tarpeellisia, sillä äidit kokivat kerhon olleen 

tukemassa heidän sopeutumistaan uuteen ympäristöön. Osa äideistä kertoi kerhoon 

osallistumisen olevan helpompaa, koska kaikki äidit olivat maahanmuuttajia. Äidit 

pitivät kerhoa myös tärkeänä, koska heistä tuntuisi vaikealta mennä kerhoihin, joissa 

olisi suomalaisia perheitä. 

 

H3: Koen, että on helpompi tulla tällaiseen kerhoon kuin sellaiseen 
ryhmään jossa olisi vain suomalaisia perheitä. Kun ei vielä kunnolla osaa 
kieltä, niin on tosi vaikeaa tutustua suomalaisiin äiteihin. Ehkä tilanne on 
toinen kun osaa paremmin kieltä, mutta nyt tuntuisi tosi vaikealta mennä 
kerhoon, missä on suomalaisia äitejä. Näin on hyvä, on mukava kun meille 
on järjestetty tämä kerho, jossa olemme kaikki maahanmuuttajia. 
 

 

 



  49 

7.2 Tulkkipalveluiden ja tiedottamisen lisääminen 

 

Maahanmuuttajaäidit eivät saaneet riittävästi informaatiota ennen kerhojen alkamista 

kerhosta ja kerhon toiminnasta. Äitien mukaan kerho esiteltiin heille lyhyesti.  

  

 H1: Aika vähän kerrottiin kerhosta, olisin halunnut enemmän tietää mitä 
täällä tehdään. 

 
 H5: En tiennyt kerhosta mitään, sen vain tiesin että täällä opetellaan 

Suomea. 
 

Puutteellisesta informaatiosta johtuen osa äideistä koki kerhoon tulemisen vaikeaksi. 

Osa äideistä kertoi, että heidän olisi ollut helpompi tulla kerhoon, jos he olisivat tienneet 

enemmän kerhon toiminnasta. 

 

 H4: Olisi ollut mukava tietää enemmän kerhosta. Olisi ollut helpompaa 
tulla kerhoon, jos olisi tiennyt enemmän.  

  
 H5: Vaikea tulla johonkin, jos ei tiedä mitä tehdään. 
  

Äidit kertoivat saaneensa kerhossa tietoa erilaisista asioista, kuten muun muassa 

suomalaisesta päivähoidosta ja koulutusjärjestelmästä. Äitien mukaan moni asia 

kerhosta oli jäänyt heille epäselväksi ymmärtämättömyyden vuoksi. 

Maahanmuuttajaäideille, joiden kotoutumisen prosessi on vielä alkuvaiheessa, voi 

suomalaisten yhteiskuntajärjestelmän hahmottaminen olla hankalaa, vaikka tulkki 

olisikin selventämässä asioita omalla äidinkielellä.  Ymmärtämättömyys ja asioiden 

epäselvyys voi olla myös syynä siihen, ettei äideillä ollut rohkeutta esittää omia 

kysymyksiä esimerkiksi palveluihin liittyen.  

 

H2: Olen saanut tietoa päivähoidosta ja muista palveluista, mutta en 
ymmärrä kaikkea. Aika moni asia on jäänyt epäselväksi.  
 
H1: En ymmärrä suomalaista koulua ja päivähoitoa. Vaikeita asioita 
minulle.    

 

Osa äideistä esitti toiveen, että heillä olisi mahdollisuus käyttää tulkkia enemmän, jotta 

he ymmärtäisivät asioita paremmin. Eräs äiti toivoi tulkin käytön mahdollisuutta 
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kerhojen alkuvaiheessa.  Hänen mielestään silloin olisi tärkeää tietää tarkemmin kerhon 

toiminnasta.   

 

H1: Mutta tulkin käyttöä voisi lisätä enemmän. Kerhojen alkupuolella se 
olisi tärkeää, niin tietäisi paremmin toiminnasta ja mitä täällä oikein 
tehdään. 
 
H7: Toivoisin, että tulkkia käytetään enemmän. Toivoisin tietää asioista 
tarkemmin.  

 

Tulkin käyttöä varhaiskasvatuskerhossa tulee äitien toiveitten mukaan lisätä. Tämä 

lisäisi äitien ymmärrystä asioihin ja selkeyttäisi epäselviltä tuntuvia asioita. Kun äidit 

ymmärtäisivät paremmin kerhon toiminnan sisältöjä, heidän motivaationsa kerhossa 

käymiseen kasvaisi. Etenkin kerhojen alkuvaiheeseen tulee lisätä tulkkipalveluiden 

käyttöä.  

 

 

7.3 Suomessa asumisen oppimista tukevat menetelmät 

 

Tutkimusaineiston mukaan äidit halusivat saada enemmän tietoa lapsen kasvatuksesta, 

suomalaisesta ruokakulttuurista, lapsen päivähoidosta ja koulusta. Erityisesti äidit 

toivoivat saada tietoa ja neuvoja lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa, sillä lasten 

kasvattaminen koettiin haasteelliseksi uudessa ympäristössä.     

 

H7: Lapsen kasvatus on niin erilaista Suomessa. Lapsen kasvatuksesta 
haluaisin tietää enemmän.  
 
H6: Lapsen kasvatuksesta olisi tärkeää tietää.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

 

1. Varhaiskasvatuskerho tarjosi maahanmuuttajaäideille mahdollisuuden 

sosiaalisten suhteiden solmimiseen, vertaistukeen, suomen kielen oppimiseen ja 

suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja palvelujärjestelmään tutustumiseen. 

Varhaiskasvatuskerhon ohjaaja edesauttoi maahanmuuttajaäitien kotoutumista 

tukemalla vanhemmuutta sekä olemalla kannustava ja empaattinen.  

Varhaiskasvatuskerholla oli maahanmuuttajaäitien ja – lasten kotoutumista tukeva ja 

edistävä vaikutus.  

 

2. Maahanmuuttajaäitien keskeiset kotoutumisen haasteet olivat 

vuorovaikutukselliset esteet, sosiaalisen tuen puuttuminen ja perheenjäsenten 

eriaikainen sopeutuminen sekä kulttuurilliset ja kasvatukselliset erot.  

Maahanmuuttajaäitien kotoutumisessa haasteellisinta oli puutteellinen suomen 

kielentaito, joka vaikeutti arkielämästä selviytymistä, sosiaalisten suhteiden 

luomista ja sosiaalista vuorovaikutusta suomalaisten kanssa. 

 

3. Varhaiskasvatuskerhon kehittämistoiveina nousivat esiin tulkkipalveluiden ja 

tiedottamisen lisääminen ja Suomessa asumisen oppimista tukevat menetelmät. 

Keskeisin kehittämistoive oli tulkin käytön lisääminen äitien ymmärtämisen 

takaamiseksi. Maahanmuuttajaäidit olivat pääosin tyytyväisiä kerhon monipuoliseen 

toimintaan ja käytännön järjestelyihin.  
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9 TULOSTEN VERTAILUA AIKAISEMPIIN TUTKIMUKSIIN  

 

 

 

Opinnäytetyön tulokset osoittavat varhaiskasvatuskerhon tukeneen 

maahanmuuttajaäitien ja – lasten kotoutumista. Varhaiskasvatuskerho tarjosi 

mahdollisuuden sosiaalisten suhteiden solmimiselle, vertaistuelle, suomen kielen, 

kulttuurin ja palvelujärjestelmän omaksumiselle ja oppimiselle. Suomen kielen 

oppiminen ja toisten äitien tapaaminen olivat keskeisimpiä syitä osallistua 

varhaiskasvatuskerhoon. Harju- Tolpan (2004) lisensiaattityö käsittelee 

monikulttuuristen naisten voimaantumista ja sosiaalisia verkostoja. Harju- Tolpan 

(2004) tutkimuksesta käy ilmi, että kerhojen kautta maahanmuuttajanaisilla on 

mahdollisuus oppia suomalaista kulttuuria, suomen kieltä ja suomalaista 

palvelujärjestelmää sekä solmia sosiaalisia suhteita. 

 

Kilpeläisen (2005) opinnäytetyössä maahanmuuttajaäidin kotoutumisen tukemista on 

lähestytty kotouttajan silmin. Maahanmuuttajat tulevat useimmiten yhteisöllisistä 

kulttuureista, joissa koko suku on ollut auttamassa ja tukemassa. Uudessa kotimaassa 

tämä turvaverkko puuttuu heidän ympäriltään. (Kilpeläinen 2005, 37.) Kilpeläisen 

opinnäytetyössä verkoston merkitys ja niiden luominen maahanmuuttajaäideille nähtiin 

kotouttamissaralla erityisen tärkeäksi. Maahanmuuttajaperheille suunnattu 

kerhotoiminta ja muun sosiaalisen toiminnan kautta äidit tapaavat muita ihmisiä ja 

saavat mahdollisuuden solmia ystävyyssuhteita. (Kilpeläinen 2005, 31, 37.) Harju- 

Tolppa (2004) toteaa tutkimuksessaan, että maahanmuuttajille suunnatuiden kerhojen 

kautta voidaan ehkäistä maahanmuuttajanaisten syrjäytymistä, kehittää sosiaalisia 

verkostoja ja voimavaroja.   

    

Opinnäytetyön maahanmuuttajaäidit kokivat saaneensa tukea toisilta äideiltä, vaikka 

kielimuuri oli välillä vuorovaikutuksen esteenä. Äidit kannustivat ja rohkaisivat toisiaan 

suomen kielen taidon opettelussa. Äidit kokivat saavansa tukea muilta äideiltä myös 

muihin asioihin kuten käsitöihin ja muihin käytännön asioihin.   Opinnäytetyön tulosten 

mukaan maahanmuuttajaäidit kokivat yhdessä toimimisen tärkeäksi, esimerkiksi 

käsitöiden tekemisen, leipomisen ja laulamisen. Opinnäytetyön maahanmuuttajaäidit 

pitivät tärkeänä myös sitä, että lapsi oppii kerhossa sosiaalisia taitoja, suomalaista 
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kulttuuria ja tapoja. Järvimäen (2010) opinnäytetyössä tutkittiin 

maahanmuuttajaperhekerhon merkitystä kotoutumisen tukena. Järvimäen (2010) 

opinnäytetyön tulokset osoittivat, että perhekerhossa yhdessä oleminen, keskustelut, 

tutustuminen toiseen kulttuuriin, vertaistuki, ja suomalaisuuden oppiminen olivat 

perhekerhojen tärkeintä antia. Kerho koettiin paikkana jonne oli helppo tulla ja tutustua 

toisiin ihmisiin. Perhekerho edisti maahanmuuttajalapsen sopeutumista suomalaiseen 

päivähoitoon ja kouluun. (Järvimäki 2010, 53–55.)    

 

Opinnäytetyön tuloksien mukaan maahanmuuttajaäitien keskeisimpiä kotoutumisen 

haasteita olivat vuorovaikutukselliset esteet, sosiaalisen tuen puuttuminen ja 

perheenjäsenten eritahtinen kotoutuminen. Uudessa kotimaassa myös kulttuurilliset ja 

kasvatukselliset erot toivat haasteita maahanmuuttajaäitien kotoutumiselle. 

Kielitaidottomuus teki maahanmuuttajaäitien arkipäiväisestä elämästä selviytymisen 

vaikeaksi. Suomen kieltä osaamattomia maahanmuuttajaäitien oli vaikea 

kommunikoida, hoitaa käytännön asioita, ymmärtää suomalaisuutta ja löytää omaa 

paikkaansa uudessa kotimaassa.   Mammonin (2010) väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin 

maahanmuuttajien kokemuksia Suomessa asumisesta ja kotoutumisesta. Mammonin 

(2010) tutkimustuloksien mukaan maahanmuuttajat kokevat elämän Suomessa 

hankalaksi etenkin kieliongelman vuoksi. Kielitaidottomuus vaikeutti sosiaalisten 

suhteiden luomista, vuorovaikutusta suomalaisten kanssa ja lisäsi yksinäisyyden 

tunnetta. (Mammon 2010, 100–102.) Myös Harju- Tolppa (2004) toteaa 

tutkimuksessaan, että kielitaidottomuus ja sosiaalisten suhteiden katkeaminen 

maahanmuuton vuoksi aiheuttaa yksinäisyyttä. 

 

Maahanmuuttajaäidit näkivät merkitykselliseksi suomen kielen oppimisen kotoutumisen 

kannalta. Suomen kielen oppimisen tärkeys kotoutumisen kannalta ilmenee myös 

useammissa muissa tutkimuksissa. (kts, Harju-Tolppa 2004; Peltonen 2009; Mammon 

2010; Järvimäki 2010.) Opinnäytetyön maahanmuuttajaäidit kokivat suomen kielen 

vaikeana kielenä oppia. Myös Mammonin (2010) tutkimuksen mukaan 

maahanmuuttajat kokevat suomen kielen oppimisen olevan ongelma. Tutkimuksessa 

todetaan, että maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen on hidasta, sillä suomen 

kieli koetaan hyvin erilaiseksi verrattuna omaan äidinkieleen. (Mammon 2010, 101.)    
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10 TUTKIMUSETIIKKA 

 

 

 

Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tutkimuksen jokaisessa vaiheessa noudatetaan 

hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvä tieteellinen käytäntö ei tarkoita vain vilpittömyyttä 

vaan koko pitkän prosessin laatua, joka alkaa ideasta, kysymysten asettelusta ja päättyy 

siihen kun tutkimustulos on valmis, päätelmät tehty ja tutkimus julkaistu. Hyvän 

tieteellisen käytännön mukaista on muun muassa se, että tutkimus on suunniteltu, 

toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti. (Hirsjärvi ym. 2007, 24; Karjalainen, Launis, 

Pelkonen & Pietarinen 2002, 127, 386.)  

 

Eettinen pohdinta on kuulunut opinnäytetyön jokaiseen vaiheeseen. Jo tutkimusaiheen 

valinta oli eettinen kysymys. Tutkimuskohteen valinnassa pohditaan kenen ehdoilla 

tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimukseen ollaan ryhtymässä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 129.) Tehdessäni opinnäytetyön yhteistyössä maahanmuuttajataustaisten äitien 

kanssa, eettisyyden huomioon ottaminen on ollut erityisen tärkeää. Ihmisiin kohdistuvan 

tutkimuksen eettisen perustan muodostavat ihmisoikeudet ja eettisten ratkaisujen 

tavoitteena on ihmisten kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa- arvoinen 

vuorovaikutus. Tutkittavien ihmisten suojaan kuuluu selvittää tutkimukseen 

osallistujille ymmärrettävästi tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja millaisia 

mahdollisia riskejä heidän osallistumiseensa sisältyy. Ihmisten itsemääräämisoikeutta 

kunnioitetaan antamalla heille mahdollisuus päättää tutkimukseen osallistumisesta. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 25; Kuokkanen, Kivirinta, Määttänen & Ockenström 2005, 30-31; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Jokaiselle tutkimukseen osallistuvalle 

maahanmuuttajaäidille annettiin riittävä informaatio selvittämällä tutkimuksen tarkoitus 

ja tavoite tulkkia apuna käyttäen. Kysyin äideiltä suostumusta haastatteluun 

osallistumisesta ja painotin heille haastatteluun osallistuminen vapaaehtoisuutta.   

 

Kaikkien tutkimukseen osallistujien on jäätävä nimettömiksi ja tietoja on käsiteltävä 

niin, että osallistujien anonyymius taataan. Tärkeää on myös varmistaa, että antaessaan 

suostumuksensa osallistuja tietää mistä tutkimuksesta on kyse. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 131.) Ennen haastattelua korostin äideille, ettei heidän henkilöllisyytensä tule 

paljastumaan missään vaiheessa opinnäytetyön aikana tai valmiissa opinnäytetyössä. 
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Kysyin äideiltä luvan myös nauhurin käyttöön. Kerroin äideille nauhurin 

käyttötarkoituksesta ja nauhoitetun aineiston hävittämisestä opinnäytetyön 

valmistumisen jälkeen. Äidit antoivat suostumuksensa nauhurin käyttöön, joten kaikki 

haastattelut nauhoitettiin. Myös haastattelukysymykset kävimme läpi äitien kanssa 

ennen haastattelutilannetta ja painotin äideille haastattelukysymysten vastaamisen 

vapaaehtoisuutta. Äideille annettiin mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista.    

 

Osalla äideistä suomen kielen taito oli puutteellinen, joten tarvitsin tulkkia neljään 

haastatteluun. Tulkit tilattiin luotettavalta taholta. Koulutetut ja ammattitaitoiset tulkit 

tuntevat työn vaatimukset ja noudattavat työn ammattietiikkaa, johon kuuluu muun 

muassa ehdoton vaitiolovelvollisuus ja toimiminen puolueettomana ja neutraalina 

viestinnän välikappaleena (Vältä väärinkäsityksiä – käytä tulkkia –opas 2010). Ennen 

haastattelutilanteita kävimme tulkin kanssa yhdessä läpi haastattelukysymykset, jotta 

haastattelutilanteissa ei syntyisi epäselvyyksiä tai ymmärtämiseen liittyviä ongelmia.  

 

Tutkimuksen tietojen tulee olla luottamuksellisia; tietoja käytetään vain luvattuun 

tarkoitukseen ja saatuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja julkistettaessa tulee 

huolehtia myös luottamuksellisuuden ja rehellisyyden säilyttämisestä ja osallistujien 

anonymiteettisuojasta. (Eskola & Suoranta 2003, 56–57; Tuomi & Sarajärvi 29, 131.) 

Haastatteluaineistoa olen käsitellyt luottamuksellisesti, eikä sitä ole missään vaiheessa 

luovutettu ulkopuolisille. Olen myös pyrkinyt mahdollisimman rehellisesti ja 

yksityiskohtaisesti raportoimaan opinnäytetyön prosessia ja tuloksia. Opinnäytetyössäni 

ei ole missään vaiheessa paljastettu haastatteluihin osallistuvien maahanmuuttajaäitien 

henkilöllisyyttä. Myöskään päiväkodit, joissa kerhot on järjestetty ja haastattelut 

toteutettu eivät ole tunnistettavissa. Opinnäytetyön haastatteluaineisto ja äänitetyt 

haastattelunauhat hävitettiin opinnäytetyön prosessin loppuvaiheessa.       
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11 LUOTETTAVUUS  

 

 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta edistää tutkijan tarkka selostus tutkimuksen 

toteuttamisen eri vaiheista. Tarkkuus koskee tutkimuksen jokaista vaihetta. Aineiston 

tuottamisen olosuhteista on kerrottava selvästi ja totuudenmukaisesti.  (Hirsjärvi ym., 

2007, 227.) Olen kuvannut mahdollisimman tarkasti opinnäytetyöni prosessin vaihe 

vaiheelta.  Aineistoa analysoidessani olen säilyttänyt vastausten sisällöt siinä muodossa, 

kun haastatteluun osallistuvat äidit ovat ne minulle sanoneet. Lisäksi olen käyttänyt 

raportissani suoria lainauksia ja kuvioita selkeän kuvan saamiseksi siitä, miten olen 

päässyt tuloksiin ja muodostanut tulosten pohjalta tutkimuksen johtopäätökset.  

 

Tutkimuksen luotettavuuteen on vaikuttanut heikentäväsi oma kokemattomuuteni 

teemahaastattelun laatimisessa ja tutkimuksen tekemisessä. Aineistoa lukiessani 

huomasin, että kysymysten joukossa oli yksi johdatteleva kysymys ja muutamaan 

vastaukseen olisin voinut tehdä tarkempia kysymyksiä saadakseni kattavamman 

vastauksen. Haastattelukysymyksissä oli muutama käsitteellinen sana, joita osa äideistä 

ei ymmärtänyt, kuten kulttuuri, vieras ja odotukset. Suurin osa kysymyksistä oli 

kuitenkin ymmärrettäviä. Mielestäni äidit vastasivat rehellisesti ja avoimesti 

kysymyksiini. Tulosten luotettavuutta puoltaa se, että vastaukset olivat varsin kattavia.  

 

Opinnäytetyön aineistokeruu toteutettiin teemahaastattelun avulla. Haastatteluihin 

osallistui yhteensä seitsemän maahanmuuttajaäitiä. Neljään maahanmuuttajaäidin 

haastatteluun tarvitsin tulkkia vuorovaikutuksen mahdollistajaksi, sillä äitien kielitaito 

ei ollut riittävän hyvä toteuttamaan haastatteluita suomen kielellä. Mielestäni tulkin 

käyttö haastattelutilanteissa oli äideille oikeus ja ensisijaisesti mahdollisti tuomaan 

esille maahanmuuttajaäitien äänen. Luotin tulkkiin, että hän tulkkaa haastattelut 

ammattitaitoisesti. Haastattelujen onnistumista tulkin avulla edisti se, että minulla oli jo 

ennestään kokemusta tulkin avulla kommunikoinnista ja tietoa siitä kuinka 

tulkkaustilanteessa toimitaan.  

 

Tulkin käyttö haastattelutilanteissa saattaa olla kuitenkin myös tutkimuksen 

luotettavuutta heikentävä tekijä. On mahdollista, että tulkki on ymmärtänyt jonkun 
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kysymykseni väärin tai mitä kysymyksilläni olen todella tarkoittanut.  

Haastattelutilanteessa tulkki ei tehnyt muistiinpanoja, vaan tulkkasi muistinsa pohjalta 

haastateltavan puheen sisällön.  On mahdollista, että tulkki ei ole tulkannut äitien 

puhetta aivan täysin. Lisäksi en voi olla varma, ovatko haastateltavat 

maahanmuuttajaäidit ymmärtäneet tulkin kääntämät kysymykset oikein ja niin kuin olen 

ne tarkoittanut. Yhdessä haastattelussa äidin oma mies toimi tulkkina. Haastateltavan 

voi olla vaikea puhua rehellisesti henkilökohtaisista asioistaan, jos tulkkina on liian 

tuttu henkilö. Äiti halusi osallistua haastatteluun ja kunnioitin heidän toivettaan tehdä 

näin. Haastattelukysymyksissäni ei ollut arkaluonteisia tai liian henkilökohtaisia 

kysymyksiä, joten olettamukseni mukaan äidillä oli helpompi vastata kysymyksiini 

läheisen ihmisen ollessa läsnä tilanteessa.  

 

Hirsjärven ym. (2007) mukaan aineiston koolla ei ole tutkimuksen onnistumisen 

kannalta merkitystä. Laadullisessa aineiston keruussa käytetään aineiston riittävyyteen 

viittaavaa saturaation käsitettä. Eskola ja Suoranta (1998) ovat suomentaneet saturaation 

käsitteen aineiston kyllääntymiseksi. Aineisto kyllääntyy, kun aineistoa on riittävästi ja 

samat asiat alkavat kertaantua haastatteluissa. Tuloksia vahvistaa se, että vastauksista oli 

löydettävissä usein toistuvia samanlaisia asioita ja teemoja. Tämä kertoo aineistoa 

olevan tutkimuksessani riittävästi.  
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12  POHDINTA 

 

   

 

Pienten lasten äitinä opinnäytetyön tekeminen on ollut välillä haasteellista ja aikaa 

vievää. Vaikka opiskelun ja äitiyden yhdistäminen on ollut välillä työlästä, ovat pienet 

lapseni ja perheeni olleet suurin voimavara ja motivaation lähde opinnäytetyön 

valmistumiseen. Opinnäytetyö kaikkine vaiheineen on ollut kuin matka, jonka todellisen 

merkityksen ammatilliselle kehittymiselle olen huomannut saavuttaessani määränpään. 

Työn tekeminen on ollut ammatillisesti hieno kokemus ja lisännyt entisestään 

kiinnostustani varhaiskasvatukseen maahanmuuttajaperheiden kotoutumisen tukena ja 

sen kehittämiseen. Opinnäytetyö on syventänyt ammatillista osaamista 

monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa ja lisännyt uutta ymmärrystä kotoutumisen 

prosessiin.  

 

Opinnäytetyön kautta olen saanut myös uusia näkökulmia maahanmuuttajataustaisen 

ihmisen kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Kotoutuminen uuteen ympäristöön vaatii 

maahanmuuttajalta valtavasti voimavaroja. Kotoutumisen onnistumisen kannalta 

ympäröivän yhteiskunnan tuki ja palvelut ovat välttämättömiä maahanmuuttajalle. 

Lisäksi tarvitaan avointa, ennakkoluulotonta ja hyväksyvää asennetta maahanmuuttajia 

kohtaan sekä ammattitaitoa heidän auttamiseen. Minun oli helppo toimia 

maahanmuuttajaäitien ja – lasten kanssa ja toteuttaa haastattelut heidän kanssaan, sillä 

minulla oli aikaisempaa kokemusta maahanmuuttajatyöstä varhaiskasvatuksessa. 

Luulen, että äitien oli helppo saavuttaa luottamus minuun ja kertoa asioita myös siksi, 

että olin itsekin äiti. Äidit pitivät tärkeänä sitä, että he saivat osallistua haastatteluun 

sekä heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan kuunneltiin. 

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan maahanmuuttajaäidit tunsivat huolta kasvatukseen 

liittyvissä asioissa. Esille nousi tarve tukea maahanmuuttajaäitiä vanhemmuudessa. 

Kasvatusvaikeudet johtuivat pääosin kasvatuskulttuurien eroavaisuuksista. 

Maahanmuuttajavanhemmille olisi tärkeää antaa tietoa lapsen kasvatukseen liittyvissä 

asioissa päivähoidon, neuvolan tai avoimen varhaiskasvatuksen kautta.  

Varhaiskasvatuskerhon ohjaajan tukeminen maahanmuuttajaäitien kasvatustehtävässä 
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on merkittävää. Varhaiskasvatuskerhon ohjaaja on kuin suunnannäyttäjä, miten lapsia 

kasvatetaan uudessa ympäristössä.  

 

On ollut mielenkiintoista tehdä opinnäytetyötä aiheen parissa, joka on tärkeä ja 

ajankohtainen maassamme. Mielestäni on ollut tärkeää tuoda esille maahanmuuttajien 

oma ääni ja näkökulma, jotta palveluiden kehittäminen tapahtuisi maahanmuuttajien 

tarpeita vastaaviksi ja heidän kotoutumistaan tukeviksi. Maahanmuuttajien parissa 

tehtävää työtä on viime vuosina kehitetty paljon, mutta kehittämiselle on vielä tarvetta.   

 

Tuloksista nousi esille maahanmuuttajaäidin kotoutumisen haasteet. Äidin ollessa 

pitkään lasten kanssa kotona, heidän kotoutumisensa uuteen kotimaahan hidastuu. Kun 

elämä keskittyi kotiin ja lastenhoitoon, heillä ei ollut mahdollisuuksia harjoittaa suomen 

kieltä, jonka oppiminen edistäisi kotoutumista. Tärkeää olisikin kehittää 

maahanmuuttajaäideille suomen kielen kursseja ja muuta kotouttavaa toimintaa, niin 

että lastenhoito olisi järjestetty siksi ajaksi.  

 

Erityisesti maahanmuuttajaäidit tarvitsevat tukea kotoutumiseen, jotta he jaksaisivat 

kasvattaa lapsiaan ja pitää huolta perheestään. Useimmat maahanmuuttajaäidit ovat 

kotona, joten heillä ei ole mahdollisuuksia osallistua maahanmuuttajille tarkoitetuille 

kursseille. Varhaiskasvatuskerho on tästä syystä erittäin merkityksellinen 

maahanmuuttajaäitien kotoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Olen samaa mieltä Marjo 

Harju- Tolpan kanssa siitä, että kerhojen kautta voidaan ehkäistä maahanmuuttajaäitien 

syrjäytymistä, sillä kerhojen kautta äidit voivat kehittää sosiaalisia verkostoja ja saada 

voimavaroja arkeen.       

 

Olen opinnäytetyössäni keskittynyt hakemaan vastauksia varhaiskasvatuskerhon 

merkityksestä maahanmuuttajaäidin kotoutumiselle. Pidän kuitenkin tärkeänä koko 

perheen huomioimisen kotoutumisen tukemisessa. Maahanmuuttajamiesten 

kokemuksista kotoutumisesta ja kokemuksia palveluiden käyttäjinä, esimerkiksi 

varhaiskasvatuspalveluista on tehty erittäin vähän. Mielestäni olisi tärkeää tutkia 

maahanmuuttajamiesten/isien kokemuksia kotoutumisesta ja sen vaikutusta 

maahanmuuttajaperheen kotoutumiseen. Perheen kotoutumista olisi hyvä tutkia myös 

kokonaisvaltaisemmin ottamalla huomioon maahanmuuttajalasten ääni. 
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LIITE 1: Teemahaastattelurunko 

 

 

1. Taustatiedot 

-ikä, perhesuhteet, lasten lukumäärä 

-ammatti, suomessa oloaika, kotimaa 

-aikaisemmat kokemukset varhaiskasvatuspalveluista 

 

2. Odotukset ja kokemukset varhaiskasvatuskerhosta 

-tiedonsaanti  

-odotukset ja kokemukset  

-lasten kokemukset   

 

3. Kotoutuminen ja sopeutuminen 

-elämä Suomessa  

-tutustuminen muihin perheisiin (kerhossa ja kerhon ulkopuolella) 

-äidin sopeutuminen 

-kielen oppiminen  

-tärkeät asiat suomalaisesta kulttuurista ja tavoista 

-lapsen sopeutuminen  

 

4. Varhaiskasvatuskerhon vaikutukset elämään ja tuen merkitys 

-mikä kerhossa tärkeää  

-apu ja tuki (kerhon ohjaaja ja muut äidit)  

-käytännön asioiden hoito (esim. kaupassa ja pankissa asiointi) 

-mihin asioihin saanut tukea/opastusta 

-vaikutus arkeen 

-tuki vanhemmuuteen ja lapsen kasvatukseen 

 

5. Toiveet ja kehittämisehdotukset 

-tiedon saaminen (esim. henkilökunnan välityksellä)  

-kerhojen tarpeellisuus  

-kehittämisehdotuksia 
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LIITE 2: Päätös tutkimusluvasta 

 

 


