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Opinnäytetyöni on kvantitatiivinen tutkimus tansanialaisesta kasvatuskulttuurista ja perheestä. 
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vastanneet ovat tansanialaisia alle 7 – vuotiaan lapsen äitejä. Keräsin tutkimusaineistoni neljän 
viikon neuvolaharjoitteluni aikana 27.11.2014–19.12.2014.  

Innostukseni Afrikkaa kohtaan heräsi syksyllä 2013 tekemässäni harjoitteluvaihdossa 
Swazimaahan. Siellä minulla syntyi unelma päättöharjoittelun tekemisestä sekä 
opinnäytetyöaineiston keräämisestä jossakin Afrikan maassa. Päädyin Tansaniaan neuvolaan, 
paikallisen kasvatuksen ja perheen pariin. Kokonaisuutena opinnäytetyön tekeminen on ollut 
yhden unelman toteuttamista. 

Opinnäytetyöni tavoite on tutkia tansanialaisen kasvatuskulttuurin ja perheen piirteitä. Olen 
rajannut tutkimukseni koskemaan alle 7 – vuotiaan lapsen saamaa kasvatusta ja hänen 
perhettään. Tutkimuskysymykseni ovat: ”Millaisissa perheissä alle 7-vuotiaat tansanialaiset 
lapset elävät?” ja ”Millaista on tansanialaisten vanhempien alle 7-vuotiaiden lasten kasvatus?”. 
Kvantitatiivista tutkimusaineistoani värittää etnografinen otteeni. Olen analyysissani panostanut 
numeeristen tulosten lisäksi havaitsemistani kulttuurisista piirteistä kirjoittamiseen.  

Huomattavin tutkimustulokseni on, että tansanialaiset alle 7 – vuotiaat lapset elävät vähitellen 
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1 JOHDANTO 

”Terveyskeskusneuvolassa on tungosta. Värikkäisiin kangoihin pukeutuneet 

naiset istuvat rivissä puupenkeillä odottaen vuoroaan. Aamupäivän aurinko po-

rottaa kuumana ja kirkkaana. Pienet lapset ovat sidottuina tiukasti äitiensä sel-

kään ja kurkistelevat uteliaina maailmaa turvallisesti heidän vankkojen harteit-

tensa takaa. Pienet tummat silmät halkovat tilaa hiljaa ja pysähtyvät minuun; 

”Mzungu!” valkoinen. Aulatilassa kuuluu kova puheensorina ”Habari yako?”, 

”Mambo, vipi?” ”Pole sana dada!”. Kenelläkään ei ole kiire, aika on kuin pysäh-

tynyt. 

Vuorotellen äidit antavat lapsensa punnittavaksi. Toiminta on rutiininomaista, 

kuin verkkaista arjen tanssia. Lapset hermostuvat joutuessaan eroon äitinsä 

ihon lämmöstä ja hätääntynyt itku täyttää aulatilan. Äidin lempeä syli ja selän 

turvapaikka tyynnyttävät nyyhkyttävän lapsen. 5,4 kiloa. ”Neema!” huudan ja 

seuraava ”mama” tuo tyttärensä punnittavaksi. Hänen lanteilleen kepeästi kie-

taistussa kangassa lukee viisaus: ”Kuleya mimba si kazi: kazi ni kuleva mwa-

na”. ”Raskaaksi tulo ei ole työtä: työtä on lapsen kasvatus”.” 

Opinnäytetyöni on kvantitatiivinen tutkimus tansanialaisesta kasvatuskulttuurista 

ja perheestä. Keräsin opinnäytetyöaineistoni Tansaniassa Moshin kaupungissa 

Majengon terveyskeskuksen neuvolassa. Toteutin aineistonkeruuni struktu-

roidulla kyselylomakkeella, joka käännettiin swahilinkielelle. Aineistoni koostuu 

yhteensä sadasta kyselylomakkeesta. Kaikki kyselyyni vastanneet ovat tansa-

nialaisia alle 7 – vuotiaan lapsen äitejä. Keräsin tutkimusaineistoni neljän viikon 

neuvolaharjoitteluni aikana 27.11.2014–19.12.2014.  

Innostukseni Afrikkaa kohtaan heräsi syksyllä 2013 tekemässäni vaihdossa 

Swazimaahan. Siellä minulla syntyi unelma päättöharjoittelun tekemisestä sekä 

opinnäytetyöaineiston keräämisestä jossakin Afrikan maassa. Päädyin Tansa-

niaan neuvolaan, paikallisen kasvatuksen ja perheen pariin. Kokonaisuutena 

opinnäytetyön tekeminen on ollut yhden unelman toteuttamista. 
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Opinnäytetyöni tavoite on tutkia tansanialaisen kasvatuskulttuurin ja perheen 

piirteitä. Olen rajannut tutkimukseni koskemaan alle 7 – vuotiaan lapsen saa-

maa kasvatusta ja hänen perhettään. Tutkimuskysymykseni ovat: ”Millaisissa 

perheissä alle 7-vuotiaat tansanialaiset lapset elävät?” ja ”Millaista on tansania-

laisten vanhempien alle 7-vuotiaiden lasten kasvatus?”. Kvantitatiivista tutki-

musaineistoani värittää etnografinen otteeni. Olen analyysissani panostanut 

numeeristen tulosten lisäksi havaitsemistani kulttuurisista piirteistä kirjoittami-

seen. Etnografinen tutkimusotteeni avaa tutkimaani kulttuuria ja sen piirteitä 

numeroiden takaa sellaiselle lukijalle, jolle tansanialainen kulttuuri ja elämän-

asenne on vieras. 

Opinnäytetyöraporttini alkaa tietoperustalla, joka jakautuu kahteen päälukuun. 

Ensimmäinen pääluku käsittelee länsimaista kasvatuskulttuuria ja yksilökeskeis-

tä perhettä ja toinen afrikkalaista perinteiseen hoivaan nojautuvaa kasvatuskult-

tuuria sekä kollektiivista perhettä. Teoriatiedon saattelemana raporttini jatkuu 

tutkimukseni etenemistä kuvaavalla luvulla. Kerron tässä luvussa tutkimukseni 

tavoitteesta ja tutkimuskysymyksistä, Majengon terveyskeskuksesta ja tutkimus-

joukostani. Lisäksi kerron kyselylomakkeeni rakentamisesta, aineiston hankin-

nasta ja sen analyysista.  

Seuraava pääluku esittelee tutkimukseni tulokset niin numeerisesti kuin pohdin-

nan keinoin. Pääluku on jaoteltu neljään alalukuun, jotka noudattavat tutkimus-

lomakkeeni teemoja. Lopuksi pohdin tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta 

sekä teen saamistani tuloksistani johtopäätökset. Lopetan opinnäytetyöni tutki-

mukseni hyödynnettävyyden arviointiin sekä päätössanoihin. Raporttini liitteenä 

on aineistonkeruussa käyttämäni tutkimuslomake englanniksi ja swahiliksi.  
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2 LAPSI JA LÄNSIMAAT 

Opinnäytetyöni kappale ”Lapsi ja länsimaat” käsittelee niitä kasvatuksen piirtei-

tä, joiden kautta itse olen länsimaisessa hyvinvointivaltiossa kasvanut ja joita 

opiskelen. Kappale käsittelee kasvatuksen rinnalla John Bowlbyn kiintymyssuh-

deteoriaa, joka on lapsen kasvun ja kehityksen teoriana länsimaissa keskeises-

sä asemassa. Mielestäni perhettä ei voi erottaa kasvatuksesta, joten kappaleen 

viimeinen osa käsittelee länsimaissa tyypillistä individualistista kulttuuria ja sille 

ominaista perhemallia. Länsimainen kasvatuskulttuuri ja perhe ovat tutkimukse-

ni lähtökohtia toimien ajatteluni pohjana.  

2.1 Länsimainen kasvatuskulttuuri 

Kaikkialla maailmassa ja kaikissa eri kulttuureissa ihmiset hoivaavat lapsia ja 

tekevät työtä; vain tavat vaihtelevat elinympäristön mukaan. Vuorovaikutus lap-

sen kanssa hoiva- ja leikkituokioissa vaihtelee kulttuureittain. Länsimaissa lasta 

on viime vuosisadalla kasvatettu pärjäämään omillaan jo varhain, arvostaen 

yksilöllisyyttä yhteisöllisyyden kustannuksella. Tutkimukset kuitenkin todistavat, 

että eri kulttuureiden kasvattajat ovat hyvin yksimielisiä siitä millainen on laadu-

kas kasvuympäristö. (Silven 2010, 11–12.) 

Durkheim määrittää kasvatuksen aikuissukupolven toiminnaksi niitä kohtaan, 

jotka eivät ole vielä valmiita sosiaaliseen elämään. Hänen mielestään kasvatuk-

sen tavoitteena on herättää ja kehittää lapsessa tietyt fyysiset, tiedolliset ja mo-

raaliset taidot, joita lapselta tullaan edellyttämään niin poliittisen yhteiskunnan 

kokonaisuudessa kuin siinä erityisessä ympäristössä, jossa hän elää. Kasvatus 

on aina riippuvainen ympäristöstä, yhteiskunnasta ja niissä tapahtuvasta sosi-

aalisesta vuorovaikutuksesta. (Kimonen 2013, 24.) Varhaiskasvatus voidaan 

määritellä kasvatuksen alalajiksi kodin, päivähoidon ja elämänpiirin vuorovaiku-

tustapahtumana. Varhaiskasvatusta määrittelee tavoitteellisuus ja pyrkimys 0-6 

– vuotiaiden lasten kokonaispersoonallisuuden kehittämiseen. (Ojala 1993, 11.) 
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Hyvänä hoitajana pidetään henkilöä, jolla on herkkyys vastata lapsen fyysisiin ja 

psyykkisiin tarpeisiin. Siitä huolimatta, että lapsen tarve hoitajan sensitiivisyydel-

le ja läheisyydelle on tiedetty pitkään, on tieto lapsen älyllisestä kehityksestä 

ollut vajavaista. (Silven 2010, 12.) Varhainen vuorovaikutus säätelee lapsen 

myöhempää sosiaalista taitavuutta, sosiaaliemotionaalisen toiminnan kehitty-

mistä sekä kognitiivista kehitystä (Antikainen 2008). Lapsen sosiaalisten ja älyl-

listen taitojen sekä tunne-elämän ja persoonallisuuden muotoutumiseen kaiva-

taan toisen ihmisen läheisyyttä ja läsnäoloa (Silven 2010, 12–14). 

Tämän päivän länsimaisella lapsella on niin sanotusti kaksi erilaista elämää: 

kotielämä ja sen ulkopuolinen elämä. Kotielämää kuvaa yksityisyys, kun taas 

sen ulkopuolinen elämä on julkista. Molemmat näistä lapsen ympäristöistä edel-

lyttävät häneltä tietynlaista käyttäytymistä, joissa suurimpana erona voidaan 

nähdä tunteiden näyttäminen. Länsimaissa elämää eletään suljettujen ovien 

takana, turvaten jokaiselle oikeus yksityisyyteen. (Harris 2000, 109–110.) 

Vaikka länsimaissa kasvatusote on yleensä itsenäisyyteen rohkaiseva, niin hy-

vin tärkeänä pidetään myös lapsen vahvaa tunnesidettä vanhempaan (Harris 

2000, 112). Kasvatuksessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen voidaan jopa liittää 

pedagogisen rakkauden vaatimus. Rakkaus voidaan nähdä elämän kasvattava-

na perusvoimana. (Hellström 2010, 80.) Nykyaikainen lapsia arvostava ja lapsil-

le oikeutta antava kulttuuri on kuitenkin ihmiskunnan historiassa vielä suhteelli-

sen uusi (Harris 2000, 112–113).  

Käsitys lapsuudesta alkoi muuttua vasta 1900- luvulla, jolloin lapsuus alettiin 

nähdä erillisenä aikuisuudesta poikkeavana elämänvaiheena. Tätä ajattelua 

siivitettiin jo 1800-luvulla, jolloin lapsi alkoi vähitellen menettää merkityksensä 

vain taloudellisena arvona. Lapsia alettiin suojella aikuisten maailmalta ja hei-

dän emotionaaliseen ja turvalliseen kasvuun sekä koulutukseen ryhdyttiin kiin-

nittämään huomiota. 1900-lukua onkin länsimaissa nimitetty lapsuuden vuosi-

sadaksi. Tällöin lapsesta tuli oma aktiivinen toimijansa myös kodin ulkopuolella 

ja lasta suojelevia lakeja alettiin kehittää. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 13–14.) 
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Länsimaisen kasvatuskulttuurin lähtökohtaiseksi ajatukseksi on muodostunut 

lapsilähtöisyys. Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että lapsi kohdataan moni-

ulotteisesti yksilönä ja hänen toiveensa otetaan huomioon. Näkemyksen mu-

kaan on oleellista, että lasten kanssa toimiessa pohditaan millaisia vaikutuksia 

kyseisellä asialla on lapsen kehitykselle ja hänen sisäisiin mielikuviinsa. Tärke-

ää on ajatella lapsen näkökulmaa, eli miltä tuntuisi olla tilanteessa lapsen ase-

massa. (Järvinen ym. 2012, 26–27.) Lapsilähtöinen kasvattaja uskoo lapsen 

kykyihin ja potentiaaliin (Hellström 2010, 177).  

Länsimaissa vanhempien kasvatustyylit on jaettu neljään erilaiseen luokkaan. 

Ensimmäinen niistä on laiminlyövä kasvatustyyli. Siinä lapsi ei saa vanhemmil-

taan rajoja eikä rakkautta. Vanhempi ei tällöin jaksa kantaa vastuuta kasvatta-

jana eikä pysty pitämään huolta lapsen perustarpeiden tyydyttämisestä tai mo-

raalin ja käyttäytymissääntöjen opettamisesta. (MLL 2014.) Laiminlyövän kasva-

tustyylin taustalla on käsite laissez faire, jolla tarkoitetaan kasvatustoimintaa 

jossa ei ole tavoitteita eikä lämpöä (Hellström 2010, 172). Tällainen vanhempi 

on usein epäjohdonmukainen, poissaoleva ja ajoittain lapselle jopa pelottava 

(MLL 2014). 

Hemmottelevassa ja lapsijohtoisessa vapaassa kasvatuksessa vanhemmat tar-

joavat lapselleen rakkautta, mutteivät rajoja (MLL 2014). Lapsi saa kasvaa va-

paasti ilman komentelua saaden tehdä mitä haluaa, samalla nauttien vanhem-

milta saamastaan hellyydestä (Hellström 2010, 253). Lapsi kaipaa kuitenkin 

aikuista tukipilarikseen, vahvempaa päätöksentekoon ja ohjaamiseen (MLL 

2014). Vapaankasvatuksen periaate oli Suomessa osin vallalla 1960–luvulla 

(Hellström 2010, 253). 

Komentelevassa aikuisjohtoisessa tyylissä vanhempi asettaa tiukkoja rajoja, 

mutta rakkaus lapseen jää välilliseksi (MLL 2014). Tällöin aikuisen tarpeet me-

nevät lapsen tarpeiden edelle (Hellström 2010, 14). Lapsella ei ole tällaisen 

vanhemman edessä oikeutta osoittaa kielteisiä tunteitaan. Rangaistukset ovat 

yleensä hyvin ankaria, pahimmillaan fyysistä väkivaltaa. Aikuisjohtoinen kasva-

tustyyli oli Suomessa hyvin yleistä vielä 1950-luvulle asti. (MLL 2014.) 
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Nykykäsitys kannattaa kasvatuksessa ohjaavaa, lapsilähtöistä ja vuorovaikut-

teista kasvatustyyliä (MLL 2014). Siinä lapsesta pidetään huolta, hänestä välite-

tään, häntä valvotaan ja hänelle asetetaan tarpeelliset rajat (Hellström 2010, 

177). Aikuinen johtaa tilannetta lapsilähtöisellä otteella ottaen huomioon lapsen 

ikä- ja kehitystason. Kasvatus perustuu aikuisen auktoriteettiin eli vanhempi 

vastaa lapsen turvallisuudesta ja perustarpeista. Kasvatuksessa tärkeintä on 

hyväksyntä, välittäminen ja luottamus. Vuorovaikutus on avointa ja myös kieltei-

siä tunteita saa näyttää. (MLL 2014.) 

2.2 Länsimainen kiintymyssuhdeteoria 

Yksi länsimaisen kasvatuskulttuurin kulmakivistä on englantilaisen John Bowl-

byn kiintymyssuhdeteoria. Tässä alaluvussa esittelen Bowlbyn kiintymyssuhde-

teoriaa ja siitä johdettuja tutkimuksia tiiviisti yleisellä tasolla. John Bowlby oli 

brittiläinen psykiatri ja psykoanalyytikko, joka kehitti kiintymyssuhdetutkimusta 

1960–1970-luvulla. (Psychenet 2015.) Bowlbyn tuotannon tärkein ajatus on, 

että lapsen kokema äidinriisto ja äidin rakkauden menettäminen voivat uhata 

lapsen kehitystä. Samalla Bowlby myös nosti esille elinympäristön merkityksen 

lapsen kehitykselle. (Hautamäki 2005, 14–15.)  

Vastasyntynyt vauva ei selviäisi ilman vanhempiensa tarjoamaa ravintoa, fyysis-

tä suojaa ja lohtua. Vauvalla on synnynnäinen tarve hakea hoivaa, jonka pyy-

tämiseen hänellä on puheen sijaan monia muita kykyjä. Vauvan kieli on tuntei-

den kieltä, jota vanhemmat ymmärtävät luonnostaan. He antavat lapselle var-

haisen kiintymyssuojan lasta suojelemalla, vastaamalla lapsen tarpeisiin sekä 

aktivoimalla ja tyynnyttämällä lasta. Varhainen kiintymyssuoja varmistaa lapsen 

eloonjäännin ja mahdollisuuden kehittyä yksilölliseksi persoonaksi. Vanhem-

muuden kiintymyssuojan rakentaminen ja ylläpitäminen eivät kuitenkaan lopu 

vauvaiän jälkeen, vaan ne jatkuvat perusturvan ylläpitämisen, kasvatuksellisen 

ja sosiaalistavan vanhemmuuden kautta läpi lapsen ja nuoren elämän. Kiinty-

myssuojan varhaisin tehtävä on tarjota vauvalle mahdollisuus ensimmäiseen 

emotionaaliseen ihmissuhteeseen eli kiintymyssuhteeseen. Kiintymyssuhde 
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syntyy vanhemman ja lapsen pysyvän vuorovaikutuksen kautta ensimmäisen 

ikävuoden kuluessa. (Salo 2002, 44–45.) 

Yksi kiintymyssuhdetutkimuksen jatkaja oli Mary Ainsworth, joka kehitti tutkija-

ryhmineen niin sanotun vierastilanne/ strange situation- menetelmän tutkiak-

seen 12–20- kuukauden ikäisten lasten kiintymyssuhteita vanhempaansa. 

Ainsworth loi vierastilannemenetelmän niin, että hän erotti lapsen äidistään 

kolmeksi minuutiksi ja tällä aikaa tarkkaili miten lapsi reagoi äidin lähtöön, pa-

luuseen sekä vieraan aikuisen läsnäoloon. (Jouppila 2007.) Tutkimuksensa 

kautta Ainsworth loi kolme kiintymystyyppiä, jotka ovat luottavaiset, eli turvalli-

sen kiintymyssuhteen omaavat lapset, turvattomasti kiintyneet -välttelevät lap-

set ja turvattomasti kiintyneet -ristiriitaiset ja vastahankaiset lapset (Hautamäki 

2005, 35–37). 

Luottavaiset, turvallisesti kiintyneet lapset ovat oppineet luottamaan äidin läs-

näoloon ja käyttämään äitiä turvanaan tutkiessaan maailmaa tai ollessaan vie-

raissa tilanteissa (Hautamäki 2005, 36). Turvallisesti kiintynyt lapsi ilmaisee tun-

teitaan avoimesti ja hakeutuu äidin läheisyyteen (Hakamaa & Palovaara 2013). 

Äitien reaktiot lasten tarpeisiin ovat sensitiivisiä, nopeita ja johdonmukaisia 

(Hautamäki 2005, 36). 

Turvattomassa kiintymyssuhteessa kiintymyssuhdejärjestelmä on häiriintynyt 

sen seurauksena, ettei vanhempi ole vastannut lapsen hätään ollenkaan tai 

reagointitapa on ollut epäjohdonmukainen (Hakamaa & Palovaara 2013). Tur-

vattomasti kiintyneet -välttelevät lapset ovat oppineet olemaan käyttämättä äitiä 

turvapesänä. Tällaiset lapset pyrkivät peittämään tarvitsevuuden tunteitaan var-

sinkin kielteisten tunteiden kohdalla. Jos lapsi oppii, ettei äiti ole saatavilla hä-

nen tarvitsemallaan tavalla eikä vastaa hänen hädästä kertoviin viesteihinsä, 

lapsi kehittää muita tapoja tunnetilojensa säätelemiseen. Samalla lapsi kuiten-

kin varmistaa riittävän läheisyyden hoitajaansa, joko kiintymyssuhdejärjestel-

mää vaimentamalla tai tehostamalla. Lapsi joko pyrkii välttämään kontaktia äi-

tiinsä ja hylkii läheisyyttä johdonmukaisesti tai vääristää tunneilmaisujaan yli-

myönteiseen. (Hautamäki 2005, 36–37.) 
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Turvattomasti kiintyneet -ristiriitaiset ja vastahankaiset edustavat niitä lapsia, 

jotka eivät ole äidin epäjohdonmukaisen käytöksen takia kyenneet vielä vuoden 

ikäisenä luomaan sellaista strategiaa, joka auttaisi heitä ymmärtämään ja hallit-

semaan äitinsä monimutkaisia ja vaikeasti ennakoitavia vuorovaikutustapoja. 

Mary Ainsworthin Vierastilanne-menetelmällä saadut tutkimustulokset nostivat 

esille ensihoitajan sensitiivisyyden merkityksen. Äitien reaktioiden nopeus, joh-

donmukaisuus ja sopivuus olivat avainasemassa lapsen turvallisen kiintymys-

suhteen kehittymisessä. Tästä onkin muodostunut kiintymyssuhdetutkimuksen 

perususkomus. (Hautamäki 2005, 37–38.) 

Kiintymyssuhdetutkimusta on jatkettu ja sovellettu monella tavalla eri aikoina. 

Muun muassa Mary Mainin tutkimukset nostivat esiin sen, että kun lapsella ja 

hänen ensisijaisella hoitajallaan on sellaista ennustettavaa ja jatkuvaa vuoro-

vaikutusta, että se varmistaa edes jonkinlaisen kiintymyssuhteen synnyn, lap-

sen kasvu voi vasta edetä. Jos lapsen varhainen vuorovaikutus on niin kaoottis-

ta tai puutteellista ettei lapselle synny kiintymyssuhdetta ollenkaan saattaa hä-

nelle muodostua vakava kiintymyssuhdehäiriö. Mary Ainsworthin tutkimusten 

rinnalla onkin alettu puhua lapsista, joilla on kaoottinen, jäsentymätön kiinty-

myssuhde, vakava turvallisen kiintymyksen vääristymä tai kiintymyssuhde puut-

tuu kokonaan. Kiintymyssuhteella on tutkitusti vaikutuksia lapsen myöhempään 

psyykkiseen patologiaan, käyttäytymiseen ja kasvuun. (Tamminen, 2005, 244–

245.) 

2.3 Länsimainen yksilökeskeinen kulttuuri ja perhe 

Ennen teollistumista länsimainen käsitys perheestä oli hyvin laaja. Kotitalous 

toimi pitkälti tuotantoyksikkönä ja perheeseen laskettiin kuuluvaksi niin sukulai-

set kuin palvelusväki. 1700-luvulla perhettä määritteli kirkko edustajineen ja sitä 

koskevat normit olivat vahvoja. Vähitellen perhekäsite alettiin liittää biologisiin 

sukulaisiin ja syntyi niin sanottu suurperhe, jota johti perheen isäntä. Lapset 

olivat vanhempiensa omaisuutta ja heille sai tehdä mitä halusi. Perheisiin syntyi 

paljon lapsia ja kulkutaudit ja katovuodet pitivät lapsikuolleisuuden korkeana. 
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Lapset merkitsivät perheille työvoimaa ja vanhempien turvaa eikä fyysisiä ran-

gaistuksia kaihdettu kasvatuksessa. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 11–12.) 

Kaupungistuminen ja teollistuminen muuttivat perheitä ja syntyi pienperhe. 

1800-luvulla perhettä alettiin ihannoida ja vanhempien tehtävä kasvattaa lapset 

hyviksi kansalaisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi koettiin yhteisenä velvollisuutena. 

(Rönkkö & Rytkönen 2010, 12.)  Uudenlaisen perhemallin tuntomerkkeinä pidet-

tiin naisen ja miehen korostetun erilaisia rooleja ja toimintapiirejä, tunnepohjais-

ta puolison valintaa, kasvatuskeskeisyyttä sekä perhe-elämän yksityisyyttä 

(Hirsjärvi ym. 1998, 15). Syntyi länsimainen moderni ydinperhe, joka vakiintui 

1920–1930-luvulla (Rönkkö & Rytkönen 2010, 13). Edelleen länsimaisessa 

kasvatuskulttuurissa on yleistä kasvattaa lapset ydinperheissä, jolloin vanhem-

mat ovat lapsen ensisijaisia hoitajia. Nykyaikaista länsimaista perhettä voidaan 

kutsua yksityiseksi sekä koti- ja lapsikeskeiseksi. (Harris 2000, 109.) 

Länsimainen kulttuuri ihannoi yhä enemmän yksilöllisyyttä ja perheeseen kuu-

lumista arvioidaan jokaisen omien tunteiden mukaan (Rönkkö & Rytkönen 

2010, 23). Yksilöllisessä eli individualistisessa kulttuurissa ihmisen identiteetti ja 

maailmankuva ovat minäkeskeisiä ja jokainen vastaa lähtökohtaisesti itsestään 

ja omista elämänvalinnoistaan. Yksilöllisissä kulttuureissa yhteiskunta pitää 

huolen vanhuksista ja sosioekonomisesti heikoimmista asemista tulevista kan-

salaisista yhteiskunnan verovaroilla. (Väestöliitto 2014.) 

Perheen modernistuminen ja monimuotoistuminen ovat muokanneet tapaa 

määrittää perhe, koska hallitsevaa perhemallia ei enää ole. Nykypäivänä pu-

humme muun muassa yksinhuoltajaperheistä, lapsiperheistä, uusperheistä, 

monivanhempaisista perheistä ja sateenkaariperheistä. (Hirsjärvi ym. 1998, 14–

15.) Yhteiskuntatrendinä voidaan pitää perheajatuksen vastaisesti myös koke-

musta siitä, että jokaisen yksilön tulee hallita ja ohjata itse itseään läpi elämän-

sä. Kilpailuyhteiskunta ulottuu kaikille elämäntasoille ja huolet jäävät yksilön 

omalle vastuulle. (Rönkkö & Rytkönen 2010, 23–26.) 
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3 MTOTO NA AFRIKA (LAPSI JA AFRIKKA) 

Opinnäytetyöni kappale ”Mtoto na Afrika (suomeksi: Lapsi ja Afrikka)” käsittelee 

perinteiseen hoivaan perustuvaa afrikkalaista kasvatusta. Afrikkalaisesta valti-

osta käytetään esimerkkinä vaihtokohdettani Tansaniaa, jonka yhteiskunnalli-

seen ja historialliseen tilanteeseen perehdytään tarkemmin. Lisäksi kappalees-

sa käsitellään kollektiivista kulttuuria ja sille tyypillistä perhemallia länsimaisen 

individualistisen kulttuurin ja perhemallin vastapainoksi.  

3.1 Perinteinen afrikkalainen kasvatus 

Afrikka on mantereena kiinnostanut länsimaisia ihmisiä kauan. Mielikuvaa Afri-

kasta värittävät viidakot, savannit ja niiden ihmeelliset eläimet, eksoottiset ihmi-

set, taikausko ja primitiiviset yhteisöt. Afrikka näytetään katastrofien manteree-

na, yhtenevänä pohjoisesta etelään, kehittymättömänä ja toivottamana. Afrikka-

laisen talouden tasapainoista hoitoa horjuttavat niin kolonialismin aikaiset ra-

kenteet, huonot hallitukset kuin sairaudet ja sodat vaikka sen luonnonvarat ovat 

suunnattomat. (Teppo 2011, 9.) 

Afrikka on kuitenkin kaupungistuva manner, joka on jatkuvassa muutoksessa. 

Sen ilmapiirissä voi havaita yritteliäisyyden ja luovuuden, jotka maustuvat lukui-

sista kielistä, kulttuureista ja uskonnoista. Globalisaation myötä länsimaat ovat 

tuoneet paljon uutta Afrikkaan ja samalla Afrikka on antanut paljon myös meille. 

(Teppo 2011, 9-10.) 

Noin kaksi miljoonaa vuotta sitten esi-isämme ja – äitimme elivät metsästämällä 

ja keräilemällä pienissä yhteisöissä luonnonvoimien ja petojen armoilla. Näissä 

vanhoissa metsästys- ja keräilykulttuureissa pieniä lapsia pidettiin hoitajan jat-

kuvassa fyysisessä läheisyydessä. Pienet lapset viettivät aikansa äidin sylissä 

tai kantoliinoissa nukkuen tämän vieressä. Imetys jatkui pitkään ja lapsen tar-

peisiin vastattiin nopeasti. Ilman tämäntapaisia hoivakäytäntöjä pieni lapsi ei 

olisi pysynyt hengissä. Perinteiset hoivakäytännöt ovat vallitsevassa asemassa 

vielä monissa Aasian, Afrikan ja Etelä-Amerikan kulttuureissa, jotka eivät ole 
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täysin länsimaistuneet. Lapsen itkua näissä kulttuureissa kuulee harvoin, koska 

perinteinen hoivakäytäntö tyydyttää monet lapsen perustarpeet heti ja jatkuvas-

ti. (Schön 2010, 19–22.) 

Perinteisen hoivan kulttuureissa vauvalla on perheessä keskeinen asema ja 

hän nauttii suvun ja tuttavien huomiosta (Harris 2000, 123–124). Pienen afrikka-

laisen lapsen ensimmäiset viisi ikävuotta kuluvat äidin jatkuvassa läheisyydes-

sä. Vähitellen alkavat isovanhemmat, sedät ja tädit antaa pieniä tehtäviä neljä – 

kuusivuotiaalle taaperolle. (Tallennetuotanto 1990.) Vielä kolmivuotiasta lasta 

pidetään perinteisissä kulttuureissa yleensä vauvana ja hänen kasvatuksessaan 

panostetaan pitkälti fyysisten tarpeiden hoitoon eikä niinkään opetukseen. 

Usein näiden lasten kielellinen kehitys voikin olla ikätasoistaan huonompaa, 

koska vanhemmat uskovat ettei pieni vauva käsitä tai ymmärrä puhetta. (Harris 

2000, 126–127.) 

Äidin sylistä vierotetun pienokaisen ensisijaiseksi hoitajaksi ja huolehtijaksi tulee 

yleensä lapsen isosisko tai – veli. Perinteisissä kulttuureissa sisarukset pitävät 

huolta pienimmistä ja ottavat heidät mukaan yhteisiin leikkeihin, joissa osa kas-

vatuksesta tapahtuu. (Harris 2000, 124–127.) Historiallisesti kasvatusvastuuta 

on jaettu perheen, suvun ja heimon kesken (Rinne ym. 2015, 10). 

Edelleen afrikkalaisissa kulttuureissa lasten hoitoapua on helppo saada suku-

laisilta ja vastuu esimerkiksi suurperheen lapsista ei jää vain äidin harteille. Yh-

teisen hoitoavun kautta myöskään äidit eivät jää ryhmän tai yhteiskunnan ulko-

puolelle. (Schön 2010, 25.) Yhteisön jokainen aikuinen toimii lapsen kasvattaja-

na, jotta tämä kehittyisi yhteiskunnan jäseneksi, oppisi kulttuuriset normit, ryh-

män odotukset ja yhteiskunnan sallitut ja kielletyt asiat (Huagie 1997). 

Afrikkalaisen kasvatuksen määrittelyä vaikeuttaa se, että perinteisissä yhteis-

kunnissa kasvatuksen, koulutuksen ja sosiaalistumisen eroa ei nähdä. Sosiaa-

listumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä prosessia jonka kautta lapsi saa-

vuttaa sellaisen elämäntavan, jolla hän pystyy toimimaan yhteiskunnassaan ja 

kulttuurissaan. Perinteinen opetus- ja kasvatusmuoto on kokonaisvaltainen ja 

yhteydessä lapsen fyysiseen ja henkiseen kehitykseen. (Huagie 1997.) 
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Koulutuksen eli sosiaalistamisen tavoitteet Afrikassa painottavat fyysisten kyky-

jen, luonteen ja älyllisten taitojen kehitystä. Näiden lisäksi kollektiiviselle kulttuu-

rille tavanomaisesti tärkeässä asemassa ovat vanhempien ja auktoriteettien 

kunnioitus, yhteenkuuluvuuden tunteen ja osallistumisaktiivisuuden kehittämi-

nen perhe- ja yhteisötoiminnassa sekä kulttuurisen perimän ymmärtäminen ja 

sen arvostaminen sekä kehittäminen. Lisäksi ammatillisen koulutuksen sekä 

terveen rehellistä työtä arvostavan asenteen hankkiminen koetaan sosiaalista-

misen tavoitteiksi. (Huagie 1997.) 

Afrikkalaisessa kasvatuksessa tärkeää on hyvien tapojen, perinteiden ja moraa-

lisääntöjen oppiminen. Onnistuneen kasvatuksen saanut lapsi on rehellinen, 

pitkäjänteinen ja avoin. Yhteisössä pyritään kasvattamaan miehiä ja naisia, jois-

ta koko kyläyhteisö saa hyötyä ja ylpeyden aihetta. Tärkeäksi koetaan se, että 

lapset ja nuoret saavat kasvatuksen myötä valmiuksia avioliittoon sekä sosiaali-

siin, teknisiin ja uskonnollisiin toimiin. Kasvatuksen tulisi valmistaa lapsia ja nuo-

ria ajatteluun, käytännönviisauteen sekä esteettisyyteen niin, että tahdonvoima, 

askeettisuus, epäitsekkyys, kuolevuus, fyysinen kestävyys sekä itsehillintä voi-

mistuvat. (Tallennetuotanto 1990.) 

Afrikkalaisessa opetuksessa ja kasvatuksessa toiminnan tavoite jää kuitenkin 

usein toissijaiseksi ja oppimisesta tulee passiivista. Verbaalinen vuorovaikutus 

on yleensä vähäistä (Huagie 1997), ja niin kuin jo alkukantaisissa luonnonolois-

sa, traditiot siirtyivät lapselle aikuista tarkkailemalla (Nurmi 1982, 9). Erityisenä 

positiivisena piirteenä Afrikkalaisessa kasvatuksessa voidaan kuitenkin pitää 

tanssin, liikkeen ja musiikin merkitystä, jotka ovat läsnä lapsen elämässä jo 

vauvasta asti (Tallennetuotanto 1990). 

Fyysiset rangaistukset, lasten epäonnistumisille naureskeleminen ja heidän 

pilkkaamisensa on yleistä perinteisessä kasvatuksessa. Vanhemmat jakavat 

hyvin vähän kehuja ja lasta kasvatetaan enemmän rankaisemalla kuin palkit-

semalla. (Harris 2000, 128.) Toisinaan lapsia kohdellaan kuin pieniä aikuisia ja 

he joutuvat ottamaan paljon vastuuta (Huagie 1997).  
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Länsimaisissa kulttuureissa kuunnellaan poikkeuksellisen paljon asiantuntijoita 

(Harris 2000, 129). Tämä on kuitenkin johtanut osittain siihen, että ”pienet valti-

aat” pitävät kurin pitämistä pelkääviä vanhempia otteessaan (Joshi 2015, 12). 

Lastenkasvatus perinteisissä afrikkalaisissa kulttuureissa voidaan kokea hel-

pompana, koska siihen ei sisälly syyllisyyttä eikä vanhempi jatkuvasti pohdi va-

lintojensa ja kasvatustapojensa vaikutuksia lapsensa psyykkiseen kehitykseen. 

Molemmissa kulttuureissa lasta kasvatetaan vallitsevien normien mukaan usko-

en, että lasta kasvatetaan oikein. (Harris 2000, 129–130.) 

3.2 Afrikkalainen yhteisöllinen kulttuuri ja perhe 

Afrikkalaiset kulttuurit ovat yhteisökeskeisempiä eli kollektiivisempi kuin länsi-

maiset individualistiset kulttuurit. Afrikkalaisissa kulttuureissa yhteisöllisyys ja 

”me-keskeisyys” on ihmisten normaalissa arjessa vahvemmin läsnä. Kollektiivi-

sissa kulttuureissa identiteetti ei perustu yksilöön vaan ryhmään. Yhteisön etu 

on kaikkien sen jäsenten etu, koska jokainen yksilö on riippuvainen yhteisös-

tään. (Väestöliitto 2014.) 

Afrikkalaisissa yhteisöllisissä kulttuureissa perhe ja suku ovat kulttuurisen siir-

ron päävälittäjiä ja sosiaalisen järjestelmän perusyksikköjä.  Laajennettu perhe 

on ollut Afrikan maissa perhemuotona yleisin, jota muokkaa edelleen yleinen 

moniavioisuus ja eri klaanit sekä heimot. Laajennettu perhe voidaan määritellä 

ryhmänä, joka muodostuu syntyperän, avioliiton tai adoption kautta ja on ylei-

sesti suurempi kuin esimerkiksi ydinperhe. (Huagie 1997.) Yhteisön tai perheen 

jäsenet eivät yleensä ole tasa-arvoisia, vaan jokaisella on paikkansa ja roolinsa 

ryhmässä. Eturistiriitatilanteissa yhteisön tarpeet menevät aina yksilön tarpei-

den edelle. (Väestöliitto 2014.) 

Lapset ovat tärkeässä asemassa afrikkalaisissa perheissä. He edustavat van-

hemmilleen vanhuuden turvaa, poistavat yksinäisyyttä ja tuovat kotiin eloa. 

Lapset takaavat perheen ja suvun jatkuvuuden sekä ovat yhteiskunnallisen ar-

vovallan lähde. Lapseton avioliitto voidaan jopa nähdä epäonnistuneena. (Hua-

gie 1997.) Tästä huolimatta moni Afrikan lapsi joutuu asumaan kadulla ilman 
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vanhempia. Lapset saattavat jättää perheensä perustarpeiden ja – oikeuksien 

puutteen vuoksi tai joutua kadulle menettäessään vanhempansa. (Kigamboni 

Community Center KCC 2014.) 

Kohdemaassani Tansaniassa kaupungistuminen on lisääntynyt ja perinteinen 

maatalouskulttuuri on alkanut pikku hiljaa hiipua. Tämä muutos on kohdistanut 

suuria paineita perinteisiä suurperherakenteita ja normistoja kohtaan. Nykyään 

tansanialaiset lapset vanhetessaan elävät lisääntyvissä määrin erossa van-

hemmistaan. Näiden muutosten johdosta myös yksinhuoltajaperheitä on 

enemmän kuin ennen. Tämä vaikeuttaa tansanialaisten naisten selviytymistä 

lastensa kanssa, koska kotikyläläiset ja sukulaiset eivät ole enää arjessa apuna 

yhtä paljon. Valtion politiikka ei ole ottanut päätöksenteossaan tarpeeksi huomi-

oon tätä yhteiskunnassa tapahtuvaa muutosta, joten yksinhuoltajaäitien talou-

dellinen tilanne on entistä enemmän vaakalaudalla. (Unicef 2014.)  

3.3 Tansanian historiallinen ja yhteiskunnallinen tausta ja tilanne 

Tansania, viralliselta nimeltään Tansanian yhdistynyt tasavalta, sijaitsee itäises-

sä Afrikassa ja on pinta-alaltaan 945, 090 neliökilometriä. Dar es Salaam oli 

Tansanian pääkaupunki vuoteen 1996 asti, jonka jälkeen pääkaupunkina on 

toiminut Dodoma. Presidentin virkaa hoitaa Benjamin Mkapa ja valuuttana käy-

tetään Tansanian shillinkiä. Asukasluku Tansaniassa on noin 37,7 miljoonaa 

(Operaatio Taksvärkki: Tansania 2014) ja eliniänodote tansanialaisella lapsella 

syntyessään on 53,14 vuotta (Kigamboni Community Center KCC 2014). 

Tansanian viralliset kielet ovat swahili ja englanti, mutta Manner-Tansaniassa 

käytössä on myös muita paikallisia kieliä. Sansibarilla puhutaan pääosin arabi-

aa. Manner-Tansaniassa kristittyjä on väestöstä noin 30 % ja muslimeja sekä 

paikallisia uskontoja harjoittavia on molempia noin 35 %. Sansibarilla suurin osa 

väestöstä yli 99 % on muslimeja. (Globalis 2015.) 

Tansaniassa on yli 120 etnistä ryhmää. Ne eroavat toisistaan eriasteisesti niin 

kulttuurin kuin kielen myötä. Määrällisesti Tansanian suurimmat etniset ryhmät 

ovat sukumat ja nyamwezit, mutta tunnetuin ryhmä on masait. (Operaatio Taks-
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värkki: Tansania 2014.) Pääelinkeino Tansaniassa on maanviljely, jota harjoit-

taa 80 % väestöstä. Tansanian tärkeitä vientituotteita ovat kahvi, cashewpähki-

nät, kulta ja turismi. (Globalis 2015.) 

Tansanian siirtomaakausi alkoi 1800-luvun lopussa, kun saksalainen Carl Pe-

ters sai haltuunsa suuria maa-alueita. Saksan hallintokausi Tansaniassa loppui 

vasta ensimmäiseen maailmansotaan, jolloin Tansania siirtyi Britannian hallin-

non alle. Tansania itsenäistyi yhdeksäs joulukuuta 1961 ja julistautui tasavallak-

si ja vaihtoi nimensä Tanganyikasta Tansaniaksi. (Operaatio Taksvärkki: Tan-

sania 2014.) 

Seuraavat kappaleet pohjautuvat pääosin Unicefin tuoreeseen raporttiin. Rapor-

tissa käsitellään tansanialaisten lasten ja naisten tämänhetkistä tilannetta. Lop-

pukappale perustuu pitkälti yhteen lähteeseen sen ajankohtaisuuden, osuvuu-

den ja ainutlaatuisuuden takia.  

Unicefin tutkimuksen mukaan 34 % tansanialaisista elää köyhyysrajan alapuo-

lella niin, etteivät edes perustarpeet tule tyydytetyiksi. Köyhyys on erityisen vai-

keaa tansanialaisille lapsille. (Unicef 2014.) Nälkäänäkevät lapset sairastuvat 

helpommin ja terveydenhuollon asiattoman hoidon, kustannusten ja sijainnin 

takia kuolevat usein nuorina. Tansaniassa lapsikuolleisuus on maailmantilas-

tossa sijalla 22. (Kigamboni Community Center KCC 2014.) 

Uudet tutkimukset todistavat, että köyhyysrajan alapuolella olevista lapsista 71 

% kärsii moninkertaisesta perustarpeiden riistämisestä. Tutkimuksessa tällä 

tarkoitetaan terveyden, ravinnon, veden, hygienian, suojan, koulutuksen ja tie-

don täyttämisen puutetta. Tutkimus osoittaa, että maalaislapset kärsivät näistä 

puutteista enemmän kuin kaupunkilaislapset. (Unicef 2014.) 

Kotitalous-köyhyydellä on merkittävä vaikutus lapsen fyysiseen ja kognitiiviseen 

kehitykseen. Lapsen mielen kehitys on olennaisesti yhteydessä äidin ravinnon-

saantiin raskauden ja imetyksen aikana. Myös mahdolliset traumaattiset koke-

mukset ja heikko kiintymyssuhde vaikeuttavat näiden lapsen kognitiivista kehi-

tystä. Monen lapsen kyky oppia ja tuoda oma oppimispotentiaalinsa esiin koulu-

vuosina, voi näiden syiden takia olla vahingoittunut. (Unicef 2014.) 
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Tansaniassa miehen ja naisen rooli sekä asema ovat eriarvoiset. Tämä suku-

puolten välinen epäoikeudenmukaisuus haittaa myös lasten kehitystä. Vaikka 

sukupuolikuilun poistamisen eteen on tehty töitä, silti yli kolmasosa 15–45-

vuotiaista naisista ei ole kirjoitustaitoisia. Yli 38 % naimisissa olevista naisista 

kertoo, että heidän miehensä tekevät päätökset siitä, mitä terveyspalveluita he 

saavat käyttää. Tämä takia monella naisella ei ole mahdollista hakea apua ter-

veydenhuollosta omiin tai lapsen vaivoihin. (Unicef 2014.) 

Sukupuolierottelun takia äitikuolleisuus on Tansaniassa edelleen korkea. Las-

kennallisesti yksi äiti kuolee synnytyksessä joka tunti. Vuonna 2009 Tansanias-

sa jäi orvoksi (menetti yhden tai molemmat vanhemmistaan) noin miljoona las-

ta. Näistä lapsista 12 % erotettiin myös sisaruksistaan. Alle 15-vuotiaista lapsis-

ta 59 000 Tansaniassa on hiv- tai aids- positiivisia. Näiden lasten fyysinen, hen-

kinen ja emotionaalinen kehitys on vaakalaudalla. (Unicef 2014.) 

Yleisesti jokainen tansanialainen lapsi on taloudellisen, terveydellisen, ympäris-

töllisen ja toimeentulollisen epävarmuuden riskiryhmässä. Moni lapsi saa tarvit-

semaansa apua vasta suuren trauman tai vastoinkäymisen hetkellä, jolloin lap-

sen kehitys on jo vakavasti vaarantunut. Vaikka Tansanian väkiluvusta yli 50 % 

on lapsia, heitä kuunnellaan vähän ja heidän tarpeensa otetaan poliittisessa ja 

taloudellisessa keskustelussa huonosti huomioon. Moni lapsi kärsii sukupolvelta 

toiselle jatkuvasta köyhyydestä. (Unicef 2014.) 

Koulutus on avainasemassa lasten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta. 

2001 Tansanian hallitus lakkautti perusopetuksen koulumaksut, mutta silti moni 

tansanialainen lapsi jää vaille koulutusta. Vanhempien täytyy kustantaa koulu-

puvut, -kirjat ja -tarvikkeet, joihin monella perheellä ei ole varaa. Yläkoulu ja lu-

kio ovat edelleen Tansaniassa maksullisia ja jatkokoulutus jää monelle vain 

haaveeksi. Tansaniassa vain 69,4 % yli 15-vuotiaista osaa lukea ja kirjoittaa 

swahilia, englantia tai arabiaa. (Kigamboni Community Center KCC 2014.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimukseni neljäs luku perustuu pitkälti kvantitatiiviseen metodikirjallisuuteen 

sekä tutkimusvaiheideni erittelyyn ja avaamiseen. Kerron myös etnografisesta 

havainnointiotteestani, jota käytin kvantitatiivisen tutkimustapani rinnalla. Kap-

paleen ensimmäinen luku käsittelee tutkimukseni tavoitetta sekä tutkimuskysy-

myksiä, toinen Majengon terveyskeskusta ja tutkimusjoukkoani, kolmas tutki-

muslomakkeeni rakentamista, viides tutkimusaineiston hankintaa ja viimeinen 

sen analyysia.  

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Aiheeseen perehtyminen sekä tutkimusongelman rajaaminen ja muotoileminen 

tutkimuskysymykseksi antaa tutkijalle tarkan tiedon siitä, mitä hän haluaa saada 

selville ja mihin kysymyksiin hän haluaa saada vastauksen. Tutkimuksen tarkoi-

tus voidaan kuvata kolmella eri tavalla riippuen kysymyksen asettelusta; kuvai-

levana, kysymyksenä tai hypoteesina. (Metsämuuronen 2000, 30–32.) 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää tansanialaisen kasvatuskulttuurin ja per-

heen piirteitä. Tutkimukseni tarkoitusta kuvaan tutkimuskysymysten kautta, jot-

ka juontuvat tutkimukseni tavoitteesta. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisissa perheissä alle 7-vuotiaat tansanialaiset lapset elävät?  

2. Millaista on tansanialaisten vanhempien alle 7-vuotiaiden lasten kasva-

tus? 

Etnografialla tarkoitetaan alun alkaen kansaa ja ihmisten toimintaa kuvailevia 

kirjoituksia. Sittemmin sitä on alettu kuvata tutkimuksena, jonka tarkoituksena 

on tuottaa kuvauksia ja selityksiä ihmisistä, jotka muodostavat kansan tai yhtei-

sön. Etnografia on kehittynyt antropologian eli vieraiden kulttuurien tutkimuksen 

yhteydessä. Ensisijaista etnografisessa tutkimuksessa on tutkijan ja tutkittavien 
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läheiseen vuorovaikutukseen perustuva kenttätyö, jossa tutkija arvioi ja havain-

noi ihmisten käyttäytymistä tietystä näkökulmasta. (Nikkonen ym. 2001, 45–48.) 

Tutkimukseni tarkoituksena on saada kvantitatiivisen kyselylomaketutkimuksen 

rinnalle kvalitatiivista etnografista otetta. Etnografinen puoli tutkimuksessani on 

jokseenkin väistämätön, koska keräsin tutkimusaineistoni itse Tansaniassa pai-

kallisilta. Heidän tapojensa, kulttuurinsa sekä käyttäytymisensä havainnointi on 

ollut osa tutkimuksellista työtäni. 

4.2 Majengon terveyskeskus ja tutkimusjoukko 

Keräsin opinnäytetyöaineistoni Majengon terveyskeskuksen äitien ja lasten kli-

nikalla. Äitien ja lasten klinikka vastaa Suomen neuvolaa, vaikka sen palvelutar-

jonta on hyvin erilaista. Majengon neuvolan asiakaslistoilla olevat äidit ja heidän 

lapsensa saavat käydä klinikalla ilmaiseksi kuukausittain lapsen viiteen ikävuo-

teen asti. Klinikka huolehtii, että lapsi saa kaikki viisi tarvittavaa rokotusta ja 

seuraa lapsen painon kehitystä. Klinikan sairaanhoitajat vastaavat äitien kysy-

myksiin ja ohjaavat heitä lapsen hoidossa tarvittaessa. Todellisuudessa kom-

munikaatio sairaanhoitajien ja äitien välillä on kuitenkin hyvin vähäistä.  

Tutkimusjoukkoa kartoittaessa kvantitatiivisessa tutkimuksessa pyritään usein 

minimoimaan kustannuksia välttäen aineiston luotettavuuden kärsimistä otan-

nan kautta (Alkula ym. 1995, 43). Otannan onnistumisen keskeisiä tekijöitä 

määrällisessä tutkimuksessa on pyrkimys yleistää saatuja tuloksia perusjouk-

koon eli populaatioon. Otannan avulla pyritään saamaan isosta perusjoukosta 

eräänlainen pienoismalli, joka kuvaa ja vastaa mahdollisimman osuvasti perus-

joukkoa. (Valli 2001, 13–19.) 

Tutkimusjoukkoni koostui alle 7-vuotiaiden lasten vanhemmista, jotka kävivät 

Majengon terveyskeskuksen klinikan kuukausittaisissa punnituksissa. Suunnit-

telemani otantamenetelmä muistutti läheisimmin yksivaiheista ryväsotantaa. 

Yksivaiheisessa ryväsotannassa arvotaan paikanpäällä olevasta ihmisjoukosta 

vastaajat, jolloin yhdellä kertaa tavoitetaan useita kohdehenkilöitä. Ryväsotan-

nan hyöty on sen taloudellisuus ja aikaresurssit. (Valli 2001, 17–18.) 
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4.3 Tutkimuslomakkeen rakentaminen 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus on yksi tieteellisen tutkimuksen mene-

telmäsuuntaus. Se perustuu kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja 

numerojen avulla. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ollaan yleensä kiinnostunei-

ta erilaisista luokitteluista, syy-seuraussuhteista, vertailuista ja numeerisiin tu-

loksiin perustuvien ilmiöiden selittämisestä. (Koppa 2014.) Kvantitatiivisen tut-

kimuksen yksi perusedellytys on, että tutkija tuntee kohteena olevan ilmiön ja 

sen käsitteet hyvin, jottei hän ajautuisi tutkimuksessaan harhaan (Alkula ym. 

1995, 20–21). 

Tutkijalla ei ole aina käytettävissä sopivaa ja valmista mittaria, jolla voitaisiin 

suoraan lähteä ratkaisemaan tutkimusongelmaa. Tällöin tutkija joko muokkaa jo 

olemassa olevaa mittaria tai luo tutkimukselleen oman mittarin. Tutkimuksen 

tulee aina perustua teoriaan, jonka kautta tutkimuksessa käytettävä mittari ra-

kennetaan. Tutkijan täytyy asettaa tutkimusongelmansa helposti operationalisoi-

tavaan muotoon. (Valli 2001, 28.) 

Aloitin opinnäytetyöni tekemisen perehtyen kasvatuskirjallisuuteen sekä indivi-

dualistiseen että kollektiiviseen perhekulttuuriin. Ennen mittarin valmistamista 

kirjoitin tutkimukselleni teoriapohjan, jonka kautta opin aiheestani laajemmin ja 

syvemmin. Koin haastavaksi materiaalin löytämisen afrikkalaisesta kasvatus-

kulttuurista, jota on tutkittu vähän. Tietoperustan valmistuttua loin tutkimusky-

symykseni opinnäytetyöni teoriapohjan kautta. 

Tilastollisen tutkimuksen aineisto kerätään usein kyselylomakkeella. Kvantitatii-

visen tutkimuksen kyselylomakemenetelmää kutsutaan yleensä standardoiduksi 

kyselyksi (Hirsjärvi ym. 1997, 193–194) tai strukturoiduksi haastattelulomak-

keeksi (Tilastokeskus 2014). Standardoitukysely tarkoittaa sitä, että jokaiselta 

vastaajalta kysytään tutkimuksessa asia täsmälleen samalla tavalla (Hirsjärvi 

ym. 1997, 193–194). Tämä edellyttää, että kysymykset ja niihin tulevat vastaus-

vaihtoehdot on rakennettu etukäteen tarkasti eikä haastattelijalla tai vastaajalla 

ole vapausasteita tulkinnoille (Tilastokeskus 2014).  
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Omaa tutkimusympäristöäni, kohderyhmääni sekä aihettani arvioiden päädyin 

toteuttamaan tutkimukseni aineistonkeruun strukturoidulla kyselylomakkeella. 

Suurin syy strukturoidun kyselylomakkeen käyttämiseen oli tutkimuksen toteut-

taminen maassa, jossa minulla ja tutkimusjoukolla ei ollut yhteistä kieltä. Lisäksi 

halusin tutkimukseeni laajemman tutkimusjoukon, jolloin kyselylomake oli ajalli-

sesti kestävämpi ratkaisu.  

Kun teoriapohja tutkimukselleni oli kirjoitettu, aloin ennen lähtöäni rakentaa vas-

taajat huomioivaa kyselylomaketta. Ennakko-oletukseni oli, että Tansaniassa 

lomakkeisiin vastaaminen ei ole yhtä tuttua kuin länsimaissa ja että lukutaito 

naisilla on heikko. Näistä asioista johtuen päälinjanani tutkimuslomaketta raken-

taessa oli kysymysten selkeys sekä ymmärrettävyys. Tutkimuskysymykset ovat 

perusta tutkimuksen onnistumiselle (Valli 2001, 29). Lisäksi olin tarkka siitä, että 

tutkimuskysymykset on rakennettu tutkimuksen tavoitteet sekä tutkimusongel-

ma huomioiden.  

Tein kyselylomakkeeni Word-kirjoitusohjelmalla ensin suomeksi. Päätin, että 

toteutan kyselylomakkeeni mahdollisimman yksinkertaisesti, joten käytin lomak-

keessani avoimina kysymyksinä vain numeerisia vastaajan taustatietoja selvit-

täviä kysymyksiä, selkeitä monivalintakysymyksiä sekä lomakkeen lopussa 

helppoja likert - asteikollisia väittämiä. Kyselylomakkeen raakaversion jälkeen 

aloin kiinnittää huomiota kysymysten lukumäärään, selkeyteen ja ulkoasuun.  

Kirjoitin selkeät vastausohjeet ja pohdin kysymysten loogista etenemistä. Jokai-

sen kysymyksen kohdalla mietin johdatteleeko kysymys vastaamaan johonkin 

tiettyyn vaihtoehtoon tai onko vastausvaihtoehdoissa päällekkäisyyksiä. Lopuksi 

kirjoitin kyselylomakkeelleni saatekirjeen, jossa vastaajalle selkeni kuka olen, 

mistä tutkimuksessa on kysymys ja mihin kyselylomakkeen tietoja käytetään. 

Pyysin mielipiteitä kanssaopiskelijoilta sekä muilta hyvinvointipalveluissa opis-

kelevilta tai työskenteleviltä kollegoiltani. He testasivat lomaketta vastaamalla 

siihen itse. Saatujen kommenttien ja kannustusten avulla muokkasin lomakkee-

ni suomenkielisen version valmiiksi.   
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Viimeinen vaihe kyselylomakkeen rakentamisessa ennen matkaani oli sen 

kääntäminen englannin kielelle. Käänsin lomakkeen ystäväni avustuksella yh-

dessä pohtien hyviä englanninkielisiä vastineita suomeksi rakennetuille kysy-

myksille. Viimeistelty englanninkielinen kyselylomakkeeni valmistui ennen Tan-

saniaan lähtöäni.  

Tansanian viralliset kielet ovat swahili ja englanti (Operaatio Taksvärkki: Tansa-

nia 2014). Paikallisten englanninkielentaso on kuitenkin yleisesti heikko, joten 

saavuttuani Moshiin kyselylomakkeeni käännettiin swahilin kielelle. Kyselylo-

makkeeni käänsi vaihto-organisaatiossani työskennellyt paikallinen työntekijä 

yhdessä kanssani. Hän pyrki kääntämään lomakkeen mahdollisimman selkeälle 

ja helpolle swahilille, jotta jokainen vastaaja ymmärtäisi mistä on kysymys. Tut-

kimuksen materiaalinkeruun pystyin aloittamaan kyselylomakkeen viimeisen 

käännöstyön valmistuttua.  

Kyselylomakkeiden etuina pidetään yleensä sitä, että niiden kanssa pystytään 

suhteellisen helposti ja nopeasti saamaan tietoa usealta ihmiseltä ja lomakkei-

den käsittely on nopeaa ja helppoa. Kuitenkin haittoina nähdään muun muassa 

se ymmärtääkö vastaaja kysymykset halutulla tavalla ja ovatko annetut vasta-

usvaihtoehdot riittävän kattavia ja ymmärrettäviä. (Hirsjärvi ym. 1997, 195.) Ky-

selylomaketta on järkevää käyttää, kun kyse on yleiskartoituksesta. Oikein käy-

tettynä ja suunnattuna kyselylomake antaa paljon mahdollisuuksia tieteellisen 

tutkimuksen keräämiselle varsinkin, jos kerätään suurta tutkimusaineistoa. (Valli 

2001, 29.) 

4.4 Tutkimusaineiston hankinta 

Tutkimusvaiheena aineiston hankkiminen vaatii paljon käytännön työtä. Kerät-

tävän aineiston laajuus, muoto ja laatu ovat yleensä tutkimusongelman vaati-

musten ja käytettävissä olevien resurssien välinen tulos. (Alkula ym. 1995, 43.) 

Kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoksi kelpaa periaatteessa mikä tahansa ha-

vaintoihin perustuva informaatio, kunhan se on mittauksen avulla muutettavissa 

numeeriseen muotoon (Valli 2001, 45–66).  
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Työskentelin Majengon terveyskeskuksen neuvolassa neljä viikkoa tehden vii-

sintuntista työpäivää. Päivän aikana kyselylomakkeisiini vastasi yleensä aamun 

kymmenen ensimmäistä äitiä. Yhteensä keräsin lomakkeita harjoittelun aikana 

102 kappaletta, joista hylkäsin epäselkeyden takia kaksi lomaketta. Tutkimusai-

neistoni koostuu siis sadasta täytetystä tutkimuslomakkeesta.  

Mielestäni Majengon terveyskeskuksen neuvola oli tutkimusaineiston keruu-

paikkana otollinen, koska melkein jokainen neuvolassa käyvä asiakas oli alle 7-

vuotiaan lapsen vanhempi. Toteutimme aineistonkeruun niin, että neuvolan 

työntekijä antoi toimistoon tulleelle asiakkaalle kyselylomakkeen samalla kun 

tämä toi neuvolakortin. Hoitaja kertoi asiakkaalle mistä on kyse ja pyysi tätä 

täyttämään lomakkeen neuvolan aulatilassa. Kyselyyn vastanneet äidit saivat 

neuvolakorttinsa takaisin vasta, kun he palauttivat täytetyn kyselylomakkeen 

toimistoon. 

Havaitsin ensimmäisten palautettujen kyselylomakkeiden jälkeen, että sen täyt-

tö oli monille äideille vaikeaa. Toiminta oli ilmeisimmin vierasta, koska he eivät 

ymmärtäneet monivalintakysymyksissä valitsevansa oikeita vastauksia vaihto-

ehtojen edellä olevia palloja värittämällä. Myöskään ohjeita siitä, missä kohtaa 

sai valita useamman vaihtoehdon ja missä vain yhden, ei usein noudatettu ja 

moni ei täyttänyt lomaketta loppuun. Usein naiset kirjoittivat ”joku muu, mikä?” 

vastausvaihtoehdon jälkeiselle viivalle antamistani vastausvaihtoehdoista valit-

semansa vastauksen. Koska havaitsin ongelmat varhain, pääsimme nopeasti 

neuvolan henkilökunnan kanssa vaikuttamaan niihin. Pyysin hoitajia kertomaan 

lomakkeentäyttöohjeet jokaiselle vastaajalle henkilökohtaisesti, selvästi ja kohta 

kohdalta. Lisäksi tarkistimme nopeasti jokaisen lomakkeen ennen kuin pääs-

timme vastaajan lähtemään. Tästä järjestelystä huolimatta osa vastauksista on 

edelleen yleisesti ja verrattain epäloogisia.  

Hankin kvantitatiivisia tuloksia selittävää etnografista materiaalia havainnoimalla 

tansanialaista kulttuuria neuvolassa ja vapaa-ajalla. Havainnointini ei ollut en-

nalta suunniteltua tai kirjallista, vaan perustui vieraassa kulttuurissa elämiseen. 

Lähtökohtana tansanialaisen elämän havainnoimiseen minulla oli avoin ja en-

nakkoluuloton asenne ja terve uteliaisuus.  
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4.5 Tutkimuksen analysointi 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään tilastotieteellisiä aineiston dokumen-

tointivälineitä (Ernval ym. 2002, 9). Tutkijan valinnat tutkimusprosessin alussa 

vaikuttavat siihen miten aineistoa myöhemmin käsitellään ja tulkitaan. Analyysi-

vaihe paljastaa sen mitä vastauksia tutkija on saanut ongelmiinsa. Analyysitavat 

voidaan jäsentää karkeasti kahteen: selittävään ja ymmärtävään lähestymista-

paan. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii analyysitavassaan pitkälti selittävään ta-

paan. (Hirsjärvi ym. 1997, 221–225.) 

Kvantitatiivinen tutkimusotteeni, kyselylomakkeeni kysymykset ja tutkimusai-

heeni määrittivät pitkälti analyysitapani. Käytin analyysini apuna SPSS – tilasto-

analyysiohjelmaa. Näppäilin kyselylomakkeiden vastaukset manuaalisesti 

SPSS – ohjelmaan ja tarkistin ne vielä kertaalleen. Kyselylomakkeeni yksinker-

taiset kysymystyypit rajasivat analyysimahdollisuuksiani. Olen analyysissani 

pysynyt selkeissä frekvensseissä ja niistä tekemissäni kuvioissa. Frekvenssi 

tarkoittaa tietyn havaintoarvon esiintymiskertojen lukumäärää tilastoaineistossa. 

Havaintoarvot ja niiden esiintymiskerrat eli frekvenssit muodostavat frekvenssi-

jakauman. (Opetushallitus 2015.) 

Keskityin kvantitatiivisessa analyysissani kertomaan tuloksistani keskiarvoin, 

moodiarvoin ja prosenttiosuuksin. Moodi tarkoittaa sitä muuttujan arvoa, jonka 

frekvenssi aineistossa on suurin (KvantiMOTV 2015). Rakensin kolmesta tutki-

muskysymysteni vastauksista palkkikaavion ja yhdestä ympyrän mallisen loh-

kokaavion Microsoft Excel -ohjelmalla. Muuten raportoin saamani tulokset kirjal-

lisesti ja pohtivaa etnografista havainnointiotettani hyväksikäyttäen. Yksinkertai-

simmillaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa halutaan tietää, miten jotkin asiat 

jakautuvat ja mikä on tyypillistä. Analyysitapojen valintaan vaikuttaa tutkimuk-

sen laajuus ja tutkimusongelma. (Alkula ym. 1995, 175–286.) 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Opinnäytetyöraporttini kappale ”Tutkimustulokset” sisältää neljä alalukua, jotka 

on kirjoitettu kyselylomakkeeni rakenteen mukaan. Esitän ”Tutkimustulokset” 

kappaleessani saamani tulokset ensin numeerisesti ja yksinkertaisesti, jonka 

jälkeen tulkitsen ja pohdin niitä etnografisella otteella. Ensimmäisessä alaluvus-

sa kerron vastaajien taustoista, toisessa tansanialaisesta perheestä, kolman-

nessa kasvatuksessa ja neljännessä siitä, mikä tansanialaisessa kasvatuksessa 

koetaan tärkeäksi.  

5.1 Vastaajien taustatiedot 

Kaikki sata kyselylomakkeeseeni vastaajaa olivat naisia. Heidän ikänsä kes-

kiarvo oli 27 vuotta ja yleisin ikä oli 20–23-vuotta, eli vastaajien iän moodiarvoja 

oli useita. Nuorin vastaajista oli 17 ja vanhin 42 vuotias. Keskiarvo ensisynnyttä-

jien iässä oli 22,6 vuotta ja moodiarvo eli yleisin synnytysikä 20 – vuotta. Nuorin 

ensisynnyttäjä oli 16-vuotias ja vanhin 39-vuotias.  

Olin suunnannut kyselyni molemmille vanhemmille, äideille ja isille. Kaikki vas-

taajat olivat kuitenkin naisia, vaikka neuvolassa kävi lasten kanssa myös muu-

tamia isiä. Päättelen ensisynnyttäjien määrän vastaajissa olevan korkea, koska 

ensimmäisen vauvan kanssa neuvolassa käynti koettiin tärkeäksi. Oli hyvä 

huomata, ettei ensisynnyttäjien ikä ollut kehitysmaassa 20 vuotta alhaisempi. 

5.2 Tansanialaisen lapsen perhe 

Tutkimukseni mukaan suurimmalla osalla kyselyyn vastanneista äideistä oli vain 

yksi lapsi. Pyöristettynä perheissä oli keskiarvoltaan 1,8 lasta. Kolmella 99 vas-

taajasta oli 5 -lapsinen perhe.  Alhainen lapsiluku johtuu oletettavasti suuresta 

ensisynnyttäjien määrästä vastaajissa.  



30 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anni-Helmi Varjus 

63 

33 

4 

2 

1 

8 

4 

18 

3 

3 

Avo/Aviopuoliso

Biologiset lapset

Adoptoidut lapset

Omat sisarukset

Avo/Aviopuolison sisarukset

Omat vanhemmat

Avo/aviopuolison vanhemmat

Sukulaiset

Ei kukaan

Ystävät

Samassa taloudessa asuu: 

47 

49 

3 

6 

4 

9 

10 

19 

1 

4 

Avo/Aviopuoliso

Biologiset lapset

Adoptoidut lapset

Omat sisarukset

Avo/Aviopuolison sisarukset

Omat vanhemmat

Avo/aviopuolison vanhemmat

Sukulaiset

Ei kukaan

Ystävät

Perheeseen kuuluu: 

Kysymykseen ”Keitä perheeseesi kuuluu?” vastasi 98 sadasta vastaajasta. 

Useimmalla perheeseen kuului avo-/aviopuolisot 47 % sekä biologiset lapset 49 

%. Muiden valittujen vastausten prosenttiosuudet jäivät alle 20 %. ”Joku muu, 

mikä?” vastausvaihtoehdon valinneet kirjoittivat vastaukseksi: ”kotiapulainen”, 

”lanko ja anoppi”, ”äiti” ja ”minä ja minun lapseni elämme vanhempieni luona”.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Alle 7 – vuotiaan tansanialaisen lapsen perheeseen kuuluu.  

Kysymykseen ”Keitä kanssasi asuu samassa taloudessa?” vastasi 99 vastaajis-

ta. 63 % vastaajista asui avo-/aviopuoliso kanssa ja 33 % biologisten lasten 

kanssa. Loput vaihtoehdot valittiin pienemmin prosentein. ”Joku muu, mikä?” 

kohtaan kirjoitetut vastaukset olivat samat kuin edellisessä kysymyksessä.  

 

 

 

 

 

Kuva 3. Alle 7 – vuotiaan tansanialaisen lapsen kanssa samassa taloudessa 
asuu.  
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Koko tutkimuksessani perheenjäseniä ja samassa taloudessa asuvien henkilöi-

den määrää selvittävät kysymykset osoittautuivat vaikeimmiksi. Molempien ky-

symysten vastauksissa oli havaittavissa epäloogisuutta. Esimerkiksi jokainen 

kyselyyni vastannut henkilö oli pienen lapsen äiti, mutta vain 33 % vastaajista 

kertoi asuvansa lastensa kanssa eikä lapsia aina merkitty omaan perheeseen 

kuuluviksi. Puoliso asui useammalla vastaajalla samassa taloudessa kuin kuului 

perheeseen.  

Yritin kysellä paikallisilta voiko tällaista vastausilmiötä selittää itselleni vieraalla 

tansanialaisella logiikalla, mutta he kokivat ongelman olevan vain kysymyksen 

ymmärtämisessä. Keskustelimme siitä, että äidit ovat myös saattaneet kokea 

termin ”sama talous” ja ”perhe” esimerkiksi lapsista erillään oleviksi asioiksi. 

Vastauksista voi myös mielestäni nostaa esiin lapsen aseman perheessä; onko 

lapsen rooli perheessä merkittävä, jos häntä ei edes vastata siihen kuuluvaksi? 

Jos lasten ja aviomiehen merkitseminen vastauslomakkeeseen perheenjäseni-

nä tuotti ongelmia, voidaan myös kyseenalaistaa yleisesti perhevastausten vali-

dius. Kuitenkaan en näe suoraa näyttöä siitä, että vastaukset olisivat muuten 

epäpäteviä tai totuutta vääristäviä. Perhevastausten mukaan Tansaniassa yk-

sinhuoltajuus sekä ydinperhemalli olisivat yleisiä. Tietoperustani ”Afrikkalainen 

yhteisöllinen kulttuuri ja perhe” – alaluvussa kerroin yksinhuoltajuuden lisään-

tymisestä kaupungistumisen myötä. Tätä teoriatietoa vasten tulokset voivat hy-

vinkin pitää tällaisenaan paikkansa ja kertoa laajennetun perhemallin väistymi-

sestä kaupunkiolosuhteissa. Kuitenkin tutkimustulokseni antavat myös viitettä 

laajennetun perhemallin olemassaolosta.  

Tansanialaisten lasten perheissä isä vastasi päätöstenteosta 62 %. Äiti yksi-

nään vastasi päätöksenteosta vain 6 % ja aikuiset yhdessä 20 %. Lapset eivät 

vastanneet päätöksenteosta missään perheessä, mutta 9 % vastaajista kertoi, 

että heidän perheessään päätökset tehdään tasavertaisesti yhdessä koko per-

heen voimin. ”Joku muu, mikä?” vastausvaihtoehtoon kirjoitettiin: ”yleensä kes-

kustelen aviomieheni kanssa” ja ”lanko”. 
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Tansanialaiset alle 7-vuotiaat lapset elävät tutkimukseni mukaan perheissä, 

joissa isän tarpeet menevät etusijalle useimmiten, vastauksien mukaan 32 %. 

26 % perheistä lasten tarpeet laitetaan etusijalle ja 16 % äidin. 20 % vastaajista 

kertoi, että heidän perheessään jokaisen tarpeet ovat etusijalla yhtäläisesti. Yksi 

vastaajista vastasi: ”isä, mutta emme asu hänen kanssaan” ja eräs vastasi 

”kaikki tasapuolisesti” ja lisäsi ”joku muu, mikä?” - kohtaan ”kotiapulaisen”.  

Vaikka tutkimustulokseni kertovat länsimaisen ydinperhemallin yleistymisestä, 

perheroolit vaikuttavat Tansaniassa edelleen olevan suhteellisen konservatiivi-

set. Mies oli suurimassa osassa perheistä päätöksentekijä ja etusijalla perheen-

jäsenten tarpeita ajatellessa. Nainen yksinään päätöksentekijänä oli tuloksissani 

suhteellisen harvinainen. 

Vastauksia selatessani ihmettelin, miksi isät tai molemmat vanhemmat olivat 

perheissä useimmiten päätöksentekijöinä vaikka saamieni tuloksien mukaan 

yksinhuoltajaperheitä, johon kuuluu vain äiti ja lapset, oli suhteellisen paljon. 

Paikallisten kanssa keskusteltuani asia selittyi sillä, että Tansaniassa lapsen isä 

tukee yleensä lasten äidin ylläpitämää taloutta rahallisesti ja näin ollen äiti on 

päätöksissään riippuvainen lasten isästä, vaikka tämä ei samassa taloudessa 

asuisikaan. 

Havaintojeni mukaan Tansaniassa naisten ja lasten asema on edelleen huo-

nompi kuin miesten. Nainen on vastuussa kodista ja mies julkisesta elämästä 

sekä kodin ulkopuolisista töistä. Tutkimustulokseni vahvistavat näkemystä 

”miesten hallitsemasta Afrikasta” sekä perinteisten roolien tiukasta säilymisestä. 

Tansaniassa miehellä voi olla useampi vaimo eikä mies asu kaikkien vaimojen-

sa kanssa. Tästä huolimatta jokainen vaimo elää miehensä päätöksenteon alai-

sena.  

Viisi kyselyyn vastanneista jätti vastaamatta kysymykseen: ”Riittävätkö tulosi 

perustarpeiden tyydyttämiseen (esimerkiksi ruokaan, veteen, vaatteisiin, ter-

veydenhoitoon, koulutukseen ja kodin tarpeisiin)?”. Suurin osa, 34 %, vastasi 

riittävän aina, 25 % usein, 12 % joskus ja 24 % ei yleensä. Olin huojentunut sii-

tä, ettei kukaan sadasta vastaajasta kertonut, etteivät perheen rahat riitä kos-
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kaan perustarpeiden tyydyttämiseen. Kuitenkin vastausprosentti 24 ”ei yleensä” 

vastausvaihtoehdon kohdalla oli hälyttävä. Tulokseni kertovat mielestäni edel-

leen kehitysmaassa vallitsevasta köyhyydestä, joka havaintojeni mukaan on 

kestävä ja elintasoa alentava ongelma. 

5.3 Tansanialaisen lapsen kasvatus 

Tutkimukseni mukaan tansanialaisten alle 7-vuotiaiden lasten kasvatuksesta 

vastaa 72 % perheistä edelleen äiti perinteisten perheroolien tavoin. Kasvatus 

on isän- tai yhteisvastuussa 13 % perheistä. Yhteen perheeseen kasvatuksesta 

vastaamaan valittiin sisarukset ja yhteen isovanhemmat. 

Tutkimukseni mukaan 79 % tansanialaislapsista ohjataan rakentavalla keskus-

telulla, kun he käyttäytyvät tai ovat käyttäytyneet huonosti. Fyysiseen kurituk-

seen rankaisukeinona turvautuu 11 % äideistä ja 9 % kovaääniseen ohjauk-

seen. Kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon. Kuusi äitiä, jotka olivat 

valinneet fyysisen kurituksen kasvatustavakseen, valitsivat sen rinnalle myös 

rakentavan keskustelun. Yksi vanhempi yhdisti kasvatuksessaan fyysistä kuri-

tusta ja kovaäänistä ohjausta ja yksi huomiotta jättämistä ja rakentavaa keskus-

telua.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Alle 7 -vuotiaan tansanialaisen lapsen ohjaus huonosti käyttäytyessä.  
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Tulokseni aiheutti tansanialaisissa hilpeyttä, koska heidän mielestään fyysinen 

kuritus on paljon yleisempää, kuin tutkimustulokseni antoivat ymmärtää. Myös 

omien havaintojeni mukaan tansanialaisäidit käyttävät fyysisiä kurinpitomene-

telmiä sekä kovaäänistä ohjausta enemmän. Jo neuvolan odotustilassa saattoi 

nähdä äitien kiukkuisesti ohjaavan lapsiaan ja tottelemattomuuden jatkuessa 

läpsivän heitä huonon käytöksen lopettamiseksi.  

Tutkimustulokseni kertovat kuitenkin sen, että useimmat vanhemmista tietävät 

fyysisen kurituksen olevan kyseenalainen kasvatusmenetelmä, koska he eivät 

sitä rehellisesti myöntäneet. Toisaalta kysymyksessä korostettu lasten alle 7-

vuoden ikä saattaa vaikuttaa tulokseen, koska monen vastaajan lapsi oli vasta 

vauvaiässä. 

Tutkimukseni mukaan tansanialaiset lapset saavat kasvatusta, jossa äidit kuvai-

levat itseään vanhempana 94 % rakkautta ja rajoja tasapuolisesti antaviksi. 

Tässä vastauksessa äidit olivat tutkimuksessani kaikkein yksimielisimpiä. Tämä 

kertoo, että kysymys ja annetut vastausvaihtoehdot on ymmärretty. 3 % äideistä 

kuvaa itseään tiukaksi ja tarkkoja rajoja asettavaksi vanhemmaksi. Kukaan äi-

deistä ei kokenut itseään lasta hemmottelevana ja rajoja karttavana vanhempa-

na. Myöskään välinpitämätöntä ”lapset pitävät huolta itse itsestään” vastaus-

vaihtoehtoa ei kukaan valinnut.  

Itse olin yllättynyt niin edellisen kysymyksen kuritusta koskevista vastauksista, 

kuin näistä vanhemman roolia selvittävistä vastauksista. Olen tansanialaisten 

kanssa yhtä mieltä siitä, että vastaajat eivät luultavasti ole olleet kyselyä täyttä-

essään täysin rehellisiä. En silti epäile ettei kehitystä näissä asioissa olisi tapah-

tunut länsimaisemman kasvatusnäkemyksen suuntaisesti. Hienoa oli mielestäni 

huomata se, että äidit tiesivät vastatessaan sen mikä kasvatustyyleistä ja – roo-

leista olisi lapsen kehityksen kannalta suositeltavin.  

Tulosteni mukaan 52 % tansanialaisista lapsista saa sellaista kasvatusta, jossa 

vanhemmat kasvattavat heitä samalla tavalla kuin heitä itseään on lapsena 

kasvatettu. 17 % vastaajista kasvattaa omia lapsiaan täysin erilailla kuin häntä 

itseään on kasvatettu, 25 % osittain samalla tavalla ja yksi vastaajista ilmoittaa, 
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ettei ole ollut aikuisen antaman kasvatuksen vaikutuksenalaisena. Yllä olevista 

tuloksista käy ilmi, että Tansaniassa on yleistä jatkaa kasvatusta perinteisillä, 

omilta vanhemmilta opituilla tavoilla. Kasvatustapoja muuttaneita äitejä on vielä 

alle puolet vastaajista.  

5.4 Tansanialaisessa kasvatuksessa koetaan tärkeäksi 

Kyselylomake loppui 17 väittämän likert – asteikkoon, joista vastaaja kertoi 

oman mielipiteensä viiden asenneväittämän kautta. Asenneväittämät olivat: 

”Hyvin tärkeää”, ”Tärkeää”, ”Ei niin tärkeää”, ”Ei ollenkaan tärkeää” ja ”En osaa 

sanoa”. Kappaleen lopussa oleva kaavio esittää kaikki 17 väittämää ja likert – 

asteikosta saadut tulokset numeroin.  

Likert – asteikon 11 väittämässä äidit olivat asioista hyvin yksimielisiä eli saman 

asenneväittämän valitsi 50 % tai enemmän vastaajista. Lopuissa kuudessa väit-

tämässä vastaajien asenteiden vaihtelevuus oli suurempi. Osassa näissä väit-

tämissä voidaan kyseenalaistaa se onko vastaaja täysin ymmärtänyt väittämän.  

Tutkimukseni mukaan tansanialaiset äidit (50 % vastaajista tai yli) pitävät kas-

vatuksessa hyvin tärkeänä sitä, että lapsi pääsee kouluun, lapsi saa ilmaista 

positiivisia tunteita, lapsen itkuun puututaan välittömästi, lapsen kanssa keskus-

tellaan, lapsi tuntee olonsa turvalliseksi vanhempien kanssa, lapsen mielipide 

otetaan huomioon, lapsi saa leikkiä, lapsi tuntee olonsa ainutlaatuiseksi ja tär-

keäksi, lapsella on säännölliset päivärutiinit, lapsi on osallisena kotitöissä ja lap-

sella on tunne, että perheenjäsenet pitävät huolta toistaan. Suurempaa vaihte-

lua vastauksissa ilmeni väittämissä: lapsi sää läheisyyttä, lapsi saa ilmaista ne-

gatiivisia tunteita, lapsi ei väitä vastaan, lapsi oppii oikean ja väärän, lapsella on 

ystäviä ja valtio tukee vanhempia kasvatuksessa.  

Tutkimustulokset ovat mielestäni varteenotettavia. Havaintojeni mukaan tansa-

nialaisessa kulttuurissa negatiivisten tunteiden näyttäminen ei ole yhtä suotavaa 

kuin positiivisten tunteiden näyttäminen. Tansanian monissa erilaisissa terveh-

timisrituaaleissakin vastaus kuulumisten kyselyyn on yleensä aina ”hyvää!”. 

Lapselta odotetaan yleensä päiväkoti- ja koulumaailmassa negatiivisten tuntei-
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den peittämistä, eikä kasvatus perustu vauvaiän jälkeen sylissä pitämiseen ja 

hellyyden osoituksiin. Lasten kiintymyssuhteen kehittymisen kannalta ilmiö voi-

daan nähdä huolestuttavana. Monet äidit kokivat itsensä vanhempina sopivasti 

rakkautta ja rajoja antaviksi, jonka pitäisi kasvatustyylinä tukea lasten erilaisten 

tunteiden vastaanottoa ja avointa näyttämistä. Mielestäni näissä ajatuksissa 

vallitsee ristiriita, joka johtuu osittain myös kulttuurisista tekijöistä. Huolestutta-

vana koin myös sen, että vastausvaihtelevuutta oli paljon väittämässä ”lapsi 

oppii oikean ja väärän”, joka on todellisuudessa itse kasvatuksen ydin.  

Havainnoidessani äitejä ja vauvoja neuvolan aulatilassa kiinnitin huomiota vuo-

rovaikutuksen vähyyteen. Lapsen fyysisen hoivan ja huolenpidon tarpeet tyydy-

tettiin välittömästi pitäen lapsi jatkuvasti lähellä, lämpimänä ja ruokittuna. Kui-

tenkin kontaktinotto vauvaan puhumisen, vauvalla leikkimisen ja katsekontaktin 

myötä oli hyvin vähäistä. Länsimaisesti ajateltuna hyvän kiintymyssuhteen ra-

kentamisessa oltiin niin sanotusti puolitiessä. Tansaniassa vauvat itkivät vä-

hemmän kuin länsimaissa fyysisten tarpeiden nopean tyydyttämisen takia, mut-

ta kommunikoivat ja osoittivat huomiota äitiinsä vähemmän.  

Taaperoikäisten lasten äitien asenne kasvatukseen oli suhteellisen vapaa ja 

huoleton. Kolmivuotiaat pikkulapset juoksivat neuvolassa vapaasti ja maistelivat 

lattialta löytämiään pieniä lääkeputkiloiden palasia samalla kun äidit keskittyivät 

keskusteluun muiden naisten kanssa. Äitien reaktio lasten toimintaan oli usein 

kiukustunut kieltäminen ja oman tekemisensä jatkaminen. Lasten uhmakkuutta 

ei siedetty ja moni äiti kietoi lapsen kangalla selkäänsä tämän villiintyessä liikaa. 

Taaperoikäiset lapset eivät myöskään jutelleet yhtä paljon kuin esimerkiksi län-

simaiset lapset vaan heitä kohdeltiin vielä vauvojen tapaan.  

Likert – asteikosta saamieni tulosten mukaan koulunkäynnin, hoivan ja huolen-

pidon sekä vuorovaikutuksen merkitys kasvatuksessa oli ymmärretty. Myös lei-

kin, turvan sekä ainutlaatuiseksi ja tärkeäksi itsensä kokemisen tunteiden tär-

keyden äidit tiesivät. Saamissani tuloksissa ja havainnoinneissani oli eroavai-

suutta, mutta mielestäni yhteenvetona likert – asteikosta saamani vastaukset 

olivat tansanialaisessa kasvatuskulttuurissa ymmärrettäviä ja pääosin positiivi-

sia. 
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Kuva 5. Alle 7 – vuotiaan tansanialaisen lapsen kasvatuksessa on tärkeää 
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6 YHTEENVETO JA EETTISYYS 

Aloitan opinnäytetyöni viimeisen luvun arvioimalla tutkimukseni eettisyyttä ja 

luotettavuutta pohtimalla sen reliaabeliutta ja validiutta. Kappale jatkuu alaluvul-

la tutkimustulosteni johtopäätöksistä, jossa käsittelen tärkeimpiä tutkimustulok-

siani. Päätän tutkimusraporttini ”Tulosten hyödyntäminen ja päätössanat” lop-

pukappaleeseen, jossa kerron tutkimukseni hyödynnettävyydestä sekä esitän 

tutkimusraporttini päätössanat.  

6.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tieteen eettiset ongelmat voivat liittyä tutkimusprosessin moniin eri vaiheisiin. 

Näitä voivat olla esimerkiksi tiedon hankinta, tulosten julkaiseminen ja tieteen 

sosiaaliseettinen vastuu. Tutkijan on tärkeä ymmärtää vastuunsa aiheen valin-

nasta, tutkimusjoukon kohtelusta ja rehellisestä työotteesta. (Tervakari 2005.) 

Tutkijan tulisi viimeiseen asti koetella tutkimustulostensa luotettavuutta pyrkien 

jopa todistamaan niiden virheellisyys (Mäkinen 2006, 102). 

Oman tutkimukseni eettisiä kysymyksiä lisäsivät tutkimusjoukon kulttuuriset erot 

kuten esimerkiksi kieli, koulutus, arvot ja asenteet, tavat, uskonto, etnisyys ja 

ammatti. Eri kulttuurien edustajien maailmankuvat vaihtelevat toisistaan, jolloin 

suhtautuminen tutkimusaineiston keruuseen ja tutkimuskysymysten ymmärtä-

minen saattavat vaihdella. On tärkeä huomioida tutkimusjoukon erilainen tausta 

tutkimuslomaketta rakentaessa, jotta vastaamisen totuudenmukaisuus ja auto-

nomia säilyy. Kyselylomakkeen suunnittelutyön tarkkuudesta huolimatta tutkijan 

tulee muistaa, että tutkittavien taustat voivat silti vaikuttaa vastausten sisältöön. 

(Mäkinen 2006, 103.) 

Tutkimuslomaketta tehdessäni pohdin vastaajia, heidän tottumustaan kyselylo-

makkeiden täyttöön sekä heille sopivia vastausvaihtoehtoja. Mielestäni kysely-

lomakkeeni validius kärsi eniten useasta käännöstyöstä. En voi olla täysin var-

ma kuinka paljon sanavalinnat ja kysymyksenasettelut swahilinkielisessä kyse-

lylomakkeessa eroavat alkuperäisestä suomenkielisestä ja siitä käännetystä 
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englanninkielisestä lomakkeesta. Käännöstilanteessa lomakkeen kanssa työs-

kennellyt tulkki koki myös ajoittain vaikeaksi löytää swahilinkielisiä vastineita 

englanninkielisille sanoille.  

Etnisyys on tapa identifioitua yhteen ja erottua toisista ihmisryhmistä. Nämä 

tietyn kansan tai kansanryhmän yhteisölliset tavat voivat perustua esimerkiksi 

kieleen, uskontoon, alkuperäismaahan tai kulttuuriseen perintöön. (Ihmisoikeu-

det.net 2013.) Yhteisen kielen kautta etninen identiteetti välittyy sen jäsenille, 

jolloin myös tutkimuksen kannalta kieli on tärkeä elementti (Mäkinen 2006, 105–

106). Tutkimuslomakkeen kääntäminen swahilinkielelle oli välttämätöntä vaikka 

se saattoi vaikuttaa tulosteni luotettavuuteen.  

Olen pyrkinyt tutkimuslomaketta pohtiessani ja tulkitessani huomioimaan vas-

taajien erilaisen etnisen taustan, kulttuurin ja uskonnon. Tämän taustan vaiku-

tusta tuloksiini ei voi kieltää. Eniten vastaajien erilainen etninen tausta aiheutti 

vaikeuksia tulosten tulkinnassa. Siinä sain onneksi apua tansanialaisilta tuttavil-

ta. Tutkimukseni sisältämästä havaintomateriaalista huolimatta se saattaisi kai-

vata kvalitatiivisen otteen omaavaa jatkotutkimusta, jossa pyrittäisiin selvittä-

mään enemmän syitä lukujen takaa.  

Tutkimuksessa, jossa tutkija ja tutkimusjoukko ovat eri kulttuurin edustajia, liittyy 

aina eettisiä kysymyksiä. Tärkeintä on olla antamatta missään tapauksessa sel-

laista vaikutelmaa, että tutkijan kulttuuri tai näkemys tutkittavasti asiasta olisi 

jollakin tavalla parempi ja arvokkaampi kuin tutkimusjoukon. Avainasemassa 

ovat kysymykset kulttuurien ja yhteiskuntien tasa-arvosta ja siitä, miten tasa-

arvon käsite ymmärretään. (Mäkinen 2006, 108–109.) 

Olen koko opinnäytetyöni tekemisen aikana pyrkinyt olemaan asettamatta län-

simaista ja afrikkalaista kasvatuskulttuuria eri asemiin. Tutkimukseni ajatuksena 

ei ollut verrata tai arvottaa kasvatuskulttuureja vaan tuoda ne tutkimuksen kaut-

ta yhteen. Tutkimukseni ydin oli tansanialaisen kasvatuskulttuuriin ja perheen 

tutkiminen, jonka väistämättä tein omista länsimaisista lähtökohdistani. On 

mahdotonta ajatella ettei itse saamani länsimainen kasvatus ja sen myöhempi 
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opiskelu vaikuttaisi ajatteluuni. Avainasemassa onkin mielestäni se, että pyrin 

suhtautumaan avoimesti uuteen, erilaiseen kasvatuskulttuuriin.  

Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä eli sitä, että se mittaa juuri sitä 

asiaa mitä sen on tarkoituskin mitata. Validiteetti edellyttää, että mittaria on käy-

tetty kattavasti sekä tehokkaasti oikeaan kohteeseen, oikealla tavalla ja oikeaan 

aikaan. Reliabiliteetin suomennos on ”luotettavuus”, ”käyttövarmuus” ja ”toimin-

tavarmuus”. Kvantitatiivisessa tutkimusotteessa sillä tarkoitetaan mittarin joh-

donmukaisuutta eli sitä, että mittari mittaa aina kokonaisuudessaan samaa asi-

aa. Reliaabeliin mittariin eivät vaikuta satunnaisvirheet eivätkä olosuhteet. 

(KvantiMOTV 2015.) 

Aineiston luotettavuutta voidaan arvioida myös kahden apukysymyksen kautta: 

miten hyvin kerätyt tiedot kuvaavat juuri niitä asioita, joita on ollut tarkoitus tutkia 

ja voitaisiinko kerättyjen aineistojen pohjalta tehdä yleisiä päätelmiä. Ensimmäi-

nen kysymys pohtii tutkimusaineiston sisäistä luotettavuutta ja toinen ulkoista 

luotettavuutta. (Alkula ym. 1995, 44.) 

Mielestäni tutkimustulokseni vastaavat niihin kysymyksiin, joihin ne olen suunni-

tellutkin vastaavan ja mittarini on tässä suhteessa validi. Aineiston validiteettiin 

ja reliabiliteettiin vaikuttaa kuitenkin se, etten voi olla varma onko tutkimusjouk-

ko täysin ymmärtänyt kaikki kysymykset ja annetut vastausvaihtoehdot niin kuin 

ne olen tarkoittanut. Tulosteni luotettavuuteen on luultavasti vaikuttanut myös 

käännöstyö, minun ja vastaajien eri kulttuuritaustat sekä paikka, aika ja tiedon-

keruutapa. 

Tutkimukseni luotettavuutta lisää se, että keräsin suhteellisen laajan sadan lo-

makkeen aineiston. Tutkimukseni perustui vapaaehtoisuuteen ja jokainen vas-

taaja sai tarvittaessa apua neuvolan henkilökunnalta. Kokonaisuudessaan ai-

neistosta voi mielestäni yleistää sen, mihin tansanialainen perhe ja kasvatus 

ovat matkalla kaupungistuvassa keskiafrikkalaisessa ympäristössä. 
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6.2 Tutkimustulosten johtopäätökset 

Huomattavin tutkimustulokseni on se, että tansanialaiset alle 7 – vuotiaat lapset 

elävät vähitellen länsimaistuvissa perheissä saaden sen kehityksen mukaista 

kasvatusta. Perheen ja kasvatuksen länsimaistuminen on kuitenkin tapahtunut 

niin, että perinteiset konservatiiviset perheroolit ovat edelleen vahvasti voimas-

sa. Laajennetut perheet ja perinteiseen hoivaan perustuva kulttuuri ovat tutki-

mukseni mukaan väistymässä länsimaisen ydinperheen, yksinhuoltajuuden ja 

kasvatusajattelun tieltä. Alle 7 – vuotiaan lapsen kasvatuksessa rakentavan oh-

jauksen, vuorovaikutuksen ja koulutuksen arvostaminen ovat kasvussa ja suurin 

osa äideistä tarjoaa kasvatuksessaan tasapuolisesti rakkautta ja rajoja. Havain-

tojeni mukaan perinteiseen hoivaan perustuvan kasvatuksen piirteet ovat kui-

tenkin edelleen nähtävissä, osittain jopa saamieni tulosten vastaisesti. Uskonkin 

perinteisten tapojen muutoksen länsimaisempaan suuntaan tapahtuvan hiljal-

leen sanoista teoiksi.  

Se onko kasvatuksen ja perheen kasvusuunta kulttuurisesti oikea ja kestävä 

tansanialaisessa kaupungistuvassa ympäristössä jää arvoitukseksi. Positiivisuu-

teen ja huolettomuuteen pohjautuva paikallinen kulttuuri tulee uskontojen, kielen 

ja maailmankuvansa kautta aina vaikuttamaan lasten kasvatukseen omaleimai-

sella värikkäällä tavallaan. Länsimainen asiantuntijakeskeinen kasvatusajattelu, 

tiukat rutiinit ja säännöt sekä lapsen kasvatukseen kohdistuva paineenkaltainen 

stressi tuskin pääsevät tunkeutumaan tansanialaiseen ”hamna shida” ja ”haku-

na matata” eli ”ei ongelmaa” tyyppiseen huolettomaan asenteeseen. 

6.3 Tutkimustulosten hyödyntäminen ja päätössanat 

Tutkimusympäristöni, -joukkoni, -tapani sekä – aiheeni ei ole suomalaiselle so-

sionomiopiskelijalle perinteisin tapa toteuttaa opinnäytetyö. Uskon tämän lisää-

vän kiinnostusta tutkimustani ja saamiani tuloksia kohtaan. Tutkimusaihettani ei 

ole puhki kaluttu aiemmin tutkimuksin, joten koen tuottaneeni opinnäytetyölläni 

uutta tietoa.  
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Opinnäytetyöraporttini valmistuttua tarkoituksenani on kirjoittaa saamistani tu-

loksista yhteenveto, joka käännetään englanninkielelle. Majengon terveyskes-

kuksen ylilääkärin toiveesta, välitän tiivistelmän neuvolan jatkokäyttöön. Ajatuk-

senani on myös suomenkielisen tiivistelmän markkinoiminen kehitysmaiden 

kasvatustyöstä kiinnostuneille yrityksille, yhdistyksille ja koulutuksille. Näillä ta-

voin koen parhaiten hyödyntäväni tuloksiani.  

Prosessina opinnäytetyön tekeminen oli äärettömän mielenkiintoista, antoisaa 

ja opettavaista. Työskenteleminen ja tutkimusaineiston kerääminen vieraassa 

kulttuurissa oli haastavaa, mutta samalla myös palkitsevaa. Haaveeni päättö-

harjoittelun ja opinnäytetyön tekemisestä Afrikassa toteutui ja olen saavutukses-

tani ylpeä. Olen tehnyt opinnäytetyöni koko sydämelläni ja osaamisellani ai-

heesta, joka kiinnostaa minua.  

Vaikka tutkimukseni ei tuottaisi suuria ja laajoja maailmaa mullistavia tuloksia, 

uskon, että pienillä ja suuntaa antavillakin tuloksilla voi olla johonkin suuri vaiku-

tus. Oli tutkimustulosteni merkitys suuri yhteen yksilöön, pieneen ryhmään tai 

johonkin ilmiöön, on vaikutus silti olemassa. Halusin tutkimukseni kautta kan-

nustaa opiskelijoita ja opinnäytetyöntekijöitä lähtemään vaihtoon ja kohtaamaan 

sen tarjoamia välillä hyvin suuriakin haasteita. Toivoin, että tutkimukseni antaisi 

jollekin ajatuksen kipinän; ehkä minäkin voisin, kaikki on mahdollista. Tarkoituk-

senani oli tuottaa tietoa kasvatuskulttuurista ja perheestä Tansaniassa ja tuoda 

esiin kasvatustyön mahdollisuuksia kehitysmaassa. Mielestäni onnistuin näissä 

tavoitteissani hyvin.  

Asante sana Tanzania! Nita ku misi.  

(Kiitos paljon Tansania! Tulen kaipaamaan sinua.) 
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Kyselylomake englanniksi 

 

Turku, Finland, Nov 19 2014   

 

Dear answerer,  

I am a last year social work student from Turku University of Ap-

plied Sciences in Finland. I am doing my last practical training pe-

riod in Majengo health care center, Moshi, Tanzania in which I am 

collecting my bachelor thesis data.  

I hope that you could answer the following questionnaire. The 

questions are about your personal methods and thoughts regard-

ing your family and parenting of children under the age seven. 

The answers are personal views with no rights or wrongs. 

I use the collected data in my bachelor thesis. My bachelor thesis 

will be published by my school in Finland. The questionnaire is 

anonymous. 

 

Sincerely, 

Anni-Helmi Varjus 
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Questionnaire 

Answer in given order. After every question you have several choices to answer. Choose the right 

option by coloring the circle. Some questions have only one option. If question has multiple an-

swer options it is mentioned after the question. If the question includes a line you can write your 

answer on it.   

 

A1. Background 

1. Are you: 

o Male  

o Female 

 

2. Age: ________   

 

3. At what age you became a parent? _______  

 

 

B2. Family 

1. How many biological children do you have? ______  

 

2. Who are your family members? (multiple options): 

o Spouse/Partner 

o Biological child/children 

o Adopted child/ children 

o Siblings 

o Spouses/partners siblings 

o Parents 

o Spouses/partners parents 

o Other relatives 

o Friends 

o No one 

o Else? ___________________________________ 

 

 

 

 



Liite 1 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anni-Helmi Varjus 

3. Persons in your household? (multiple options): 

o Spouse/Partner 

o Biological child/children 

o Adopted child/ children 

o Siblings 

o Spouses/partners siblings 

o Parents 

o Spouses/partners parents 

o Other relatives 

o Friends 

o No one 

o Else? ___________________________________ 

 

4. Who makes decisions in your household?  

o Father 

o Mother 

o Grandparents 

o Children 

o All equal 

o Adults 

o Else? _________________________________________________ 

o I don’t know 

 

5. Whose needs are primarily considered in your family?  

o Father 

o Mother 

o Grandparents 

o Children 

o All equal 

o Adults 

o Else? _________________________________________________ 

o I don’t know 

 

6. Does your income cover basic needs? (e.g. food, water, clothes, healthcare, education and 

household support) 

o Always (I get everything) 

o Usually (I get almost everything) 

o Sometimes (I get sometimes everything) 

o Not usually (I don’t get those usually) 

o Never (I don’t get that all) 

o I don’t know 
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C3. Parenting 

 

1. Who in your family is mainly responsible of parenting the children under age seven:  

o Mother 

o Father 

o Grandparents 

o Siblings 

o Everyone 

o Other relatives 

o Else? ______________________________________________________ 

o I don’t know 

 

2. How do you usually punish your children, under the age seven, in case of misbehavior 

(multiple option): 

o Physical discipline (e.g. light slapping) 

o Mentioning with heavy tone of voice 

o Constructive conversation 

o Ingnoring 

o Else? ______________________________________________________ 

 

3. Which of following describes you best as a parent of children under the age seven? 

o Overwhelming pampering and no limits 

o Command and stricts rules 

o Appropriate balance of love and limits  

o Children take care of themselves 

 

4. Does the way you were raised effect the way you parent your children?: 

o I parent my children very different than my guardians parented me 

o I parent my children partially as my guardians parented me 

o I parent my children the same as my guardians parented me 

o I have not been affected by adults parenting 

o I don’t know 
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D4. Thoughts about parenting children under the aqe seven 

Answer to following statements with given options. 

In my parenting it is very important/important/not so important/ not important at all that: 

 

                                                 Very                                           Not so                       Not                    I don’t     

                                               important       important       important                important             know 

Child can go to 
school                                           o                     o                        o                               o                          o 
 
Child gets 
closeness                                      o                     o                        o                               o                          o  
 
Child can express 
positive emotions                       o                     o                        o                               o                          o 
 
Child can express 
negative emotions        ______ o                     o                        o                               o                          o 
 
Childs cry is  
cared for immediately                o                     o                        o                               o                          o                                                 
 
There is communication 
with the child                               o                     o                        o                               o___________ o    
 
Child does not  
argue                                             o                     o                        o                               o                          o      
 
Child opinion 
is noticed                                      o                     o                        o                               o                          o 
 
Child feels safe  
around parents                            o                     o                        o                               o                          o 
 

Child can play                               o                     o                        o                               o                          o 

 

Child feels him/herself 
unique  and valuable                   o                     o                        o                               o                          o 
 
Child has regular 
daily routines                                o                     o                        o                               o                          o 
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Child learns between  
right and wrong                    ___ o                     o                        o                               o                          o 
 
Child takes part in the 
household duties                          o                     o                        o                               o                          o 
 
Child has friends                           o                     o                        o                               o                          o 
 
The state supports  
parenting                                        o                     o                        o                               o                          o 
 
Child has a sense 
that family members 
take care of  each other               o                     o                        o                               o                          o 
 

 

 

Thank you of your answers! 
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Kyselylomake swahiliksi 

                                                                                                       27/11/2014 

 

Habari, 

 

Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa mwisho kutoka chuo kikuu 

cha sayansi cha Turku huko Finland nasomea mambo ya jamii. 

Nafanya moja kati mafunzo yangu hapa katika hospitali ya 

majengo Moshi, Tanzania ambapo ninakusanya data kuhusu 

masomo yangu. 

Nina matumaini utajibu maswali yafuatayo. Maswali yatakuwa 

yanahusu njia na mbinu ambazo unazitumia kama mzazi katika 

malezi ya mtoto aliye chini ya miaka saba. Kila jibu litokalo kwako 

litakuwa sahihi usiwe na mashaka na majibu yako. 

Haina haja ya kuandika jina llako sababu ninahitaji majibu tu ya 

maswali na nitayatumia katika masomo yangu huko Finland. 

 

Wako mtiifu,  

Anni Varjus 
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Maswali 

Jibu kwa kufuata maelekezo. Kuna maswali ya kuchagua kwa maswa hayo chagua jibu sahihikwa 

kuzungushia jibu lako au weka alama. Na kama linahitaji uelezee au ujibu bila kuchagua unajibu 

kwenye mstari wa majibu. 

 

A1. Kuhusu wewe 

4. Wew ni: 

o Mwanaume 

o Mwanamke 

 

5. Umri: ________   

 

6. Ni katika umri gani ulipata mtoto wa kwanza? _______  

 

 

B2. Familia 

7. Una watoto wangapi wa kwako mwenyewe? ______  

 

8. Familia yako ina watu wa aina gani? (unaweza ukachagua majibu mengi): 

o Mume/mke/mpenzi/mchumba 

o Watoto wa kuwazaa mwenyewe 

o Watoto sio wako wa kuwazaa 

o Dada au kaka  

o Dada au kaka wa mume/wa mke/wa mpenzi/wa mchumba 

o Wazazi wako 

o Wazazi wa mume/wa mke/wa mpenzi/wa mchumba 

o Ndugu  

o Pekeyako 

o Rafiki 

o Mwingine? ___________________________________ 
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9. Unaishi na nani? (unaweza ukachagua majibu mengi): 

o Mume/mke/mpenzi/mchumba 

o Watoto wa kuwazaa mwenyewe 

o Watoto sio wako wa kuwazaa 

o Dada au kaka  

o Dada au kaka wa mume/wa mke/wa mpenzi/wa mchumba 

o Wazazi wako 

o Wazazi wa mume/wa mke/wa mpenzi/wa mchumba 

o Ndugu  

o Pekeyako 

o Rafiki 

o Mwingine? ___________________________________ 

 

10. Nani anafanya maamuzi nyumbani kwako?  

o Baba 

o Mama 

o Bibi na babu 

o Watoto 

o Kila mtu 

o Watu wazima tu 

o Mwingine? _________________________________________________ 

o Sijui 

 

11. Mahitaji ya nani yanapewa kipaumbele katika familia yako?  

o Baba 

o Mama 

o Bibi na babu 

o Watoto 

o Kila mtu 

o Watu wazima tu 

o Mwingine? _________________________________________________ 

o Sijui 

 

12. Kipato chako kinatosheleza mahitaji binafsi? (mf. chakula, maji, nguo, mahitaji ya kiafya, 

elimu na matumizi ya nyumbani) 

o Kila kitu napata 

o Karibia vyote 

o Wakati mwingine 

o Kidogo sana 

o Sipati kabisa 

o Sijui 
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C3. Malezi 

 

5. Nani katika familia yako ana jukumu la malezi kwa mtoto aliye chini ya miaka saba:  

o Mama 

o Baba 

o Bibi na babu 

o Dada na kaka 

o Kila mtu 

o Ndugu wengine 

o Mwingine? ______________________________________________________ 

o Sijui 

 

6. Vipi huwa mnaadhibu watoto wakikosea ambao wako chini ya miaka sasba (unaweza 

ukachagua majibu mengi): 

o Kuwapiga au kuwachapa  

o Kugomba kwa sauti kali 

o Kuzugumza nae kistaarabu 

o Kutofuatlia kosa 

o Mwingine? ______________________________________________________ 

 

7. Vitu gani kati ya vifuatavyo vinaashiria wewe ni mzazi bora kwa mtoto? 

o Kumdekeza mtoto sana 

o Kuwa mkali nasheria kali 

o Kuwa na muda wa mapenzi na mtoto na kumpa maelekezo 

o Watoto wanaweza kujiangalia wenyewe 

 

8. Jinsi ulivyolelewa weweinaathiri malezi ya watoto wako?: 

o Nawalea watoto wangu tofauti nilivyolelewa mimi 

o Nawalea watoto wangu malezi mengine sawa na nilivyolelewa mimi mengine hapana 

o Nawalea watoto wangusawa na nilivyolelewa mimi 

o Sikupata malezi kutoka kwa yoyote 

o Sijui 
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D4. Mtazamo wako kuhusu malezi ya watoto chini ya miaka saba 

Jibu maswali hayo kutokana na majibu ulopewa kuchagua. 

Katika malezi yangu ni muhimu sana/muhimu/sio muhimu sana/sio muhimu: 

 

                                             Muhimu                                       Sio muhimu                      Sio                    Sijui     

                                               sana                   Muhimu                  sana                    muhimu     

Mtoto anatakiwa 
 kwenda shule                         o         __            o                _   _     o                               o                          o 
 
Mtoto anatakiwa  
kubembelezwa sana     ___   o         __            o                _   _     o                               o                          o 
                         
Mtoto anatakiwa 
kuwa na furaha                       o         __            o                _   _     o                               o                          o              
 
Mtoto kuwa na huzuni  
auhasira au kuonyesha  
amechukizwa  __________  o         __            o                _   _     o                               o                          o              
 
Mtoto kumjali anapolia___ o         __            o                _   _     o                               o                          o                                                              
 
Mazungumzo kati 
yako na mtoto     ________ o         __            o                _   _     o                               o                          o                                                                                      
 
Mtoto kubishana  
na wewe   _____________  o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                    
 
Mawazo ya mtoto  
kuchukuliwa maanani ____ o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                      
 
Moto kujihisi salama  
anapokuwa na wazazi ____ o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                                           
 
Mtoto anacheza _________ o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                                           

                

Mtoto kujihisi  

anathamani   _________       o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                                                     
 
Mtoto kuwa ratiba 
sawa kila siku ___________ o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                                                                                  
 
Mtoto kujifunza  
mabaya na mema ________o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                                                                                  
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Mtoto kusaidia  
kazi za nyumbani ________ o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                                                                                                        
 
Mtoto kuwa  
na marafiki  _____________o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                                                                                                        
                         
Msaada wa malezi ya  
mtoto kutoka  
pahala fulani ____________o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Mtoto kutambua  
familia inajali  
kila mmija         ________   _ o         __            o                _   _     o                               o                         o                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

Asante kwa majibu! 

 

 

 


