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1 JOHDANTO

Olen ollut jo pitkään kiinnostunut maahanmuuttajuudesta sekä erilaisista kult-

tuureista. Matkustelu eri puolilla maailmaa on rikastuttanut omaa maailmanku-

vaani ja omalta osaltaan lisännyt kiinnostustani eri kulttuureista tulevia ihmisiä

kohtaan. Itse sain pidempiaikaisia kokemuksia ulkomaalaisena olemisesta

suorittaessani lastensuojelutyön harjoittelun Nicaraguassa tammi – maalis-

kuussa 2008. Tuona aikana sain kokea, millaista on elää maassa, jonka kult-

tuuri, kieli, tavat ja tottumukset ovat itselle alun perin vieraita. Kielimuurien ta-

kia en aina ymmärtänyt mitä minulle sanottiin tai tullut itse ymmärretyksi. Olin

tilanteissa, joissa en tiennyt mikä olisi ollut kulttuurillisesti oikea tapa toimia.

Tuo lyhyt, mutta antoisa aika vahvisti kiinnostustani liittää maahanmuuttajuus-

teema tavalla tai toisella opinnäytetyöhöni. Koska olen suuntautunut varhais-

kasvatukseen ja sosiaalipedagogiseen työhön, oli luonteva tutkimusaihe lap-

set.

Suomessa olevista maahanmuuttajataustaisista ihmisistä suurin osa on lapsia

(Räty 2002, 164). Koska maahanmuuttajat ovat arkea tämän päivän Suomes-

sa, oli monikulttuuriselle opinnäytetyölle aiheita tarjolla. Loppukevään 2008

aikana otin yhteyttä Jyväskylän kaupungin päivähoidon maahanmuuttajatyös-

tä vastaavaan Taru Kivijärveen, jonka kanssa keskustelimme sopivasta tutki-

musaiheesta. Hän kertoi maahanmuuttajataustaisten lasten identiteetin tuke-

miseen liittyvän tutkimuksen olevan tärkeää tämän päivän Suomessa. Aihe

tuntui minusta heti mielenkiintoiselta ja päätin ottaa haasteen vastaan. Haas-

tetta toi monikulttuurinen näkökulma, sillä sosionomikoulutuksessa Jyväskylän

ammattikorkeakoulussa en ole juurikaan saanut eväitä monikulttuuriseen työ-

hön. Vein tutkimuslupa-anomukseni (liite 1) Jyväskylän kaupungin päivähoi-

don palvelupäällikölle Tarja Ahlqvistille syyskuun 2008 puolessavälissä. Sain

häneltä syyskuun loppupuolella postissa myönteisen vastauksen tutkimuksen

aloittamiselle. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka päätehtävänä on

selvittää, miten maahanmuuttajataustaisten lasten identiteettiä tuetaan esi-

opetusryhmässä.
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Toivon tutkimuksesta olevan hyötyä Jyväskylän kaupungin päiväkotien moni-

kulttuuriselle työlle sekä sen kehittämiselle. Haluan kiittää kyselyyn vastannei-

den Jyväskylän kaupungin esiopetusryhmien kasvatushenkilökuntaa tutki-

mukseen osallistumisesta, Taru Kivijärveä tutkimusaiheen antamisesta ja kai-

kesta avusta sekä opinnäytetyöni ohjaajia Timo Hintikkaa ja Raija Lundahlia

hyvästä ohjauksesta. Kiitän myös miestäni Toni Purontakaa henkisestä tuesta

opinnäytetyöprosessin aikana.

2 MUUTTUVA IDENTITEETTI

Identiteetti terminä koetaan oletettua ongelmallisempana määritellä, sillä yksi-

kään tieteenala ei ole onnistunut antamaan sille tyydyttävää selitystä (Talib

1999, 33). Identiteetillä tarkoitetaan muun muassa ihmisen käsitystä omasta

itsestään ja kuulumista johonkin yhteisöön sekä kulttuuriin. Identiteetti vastaa

kysymyksiin siitä kuka olen, mistä tulen ja mihin kuulun. (Sava & Katainen

2004, 22–23.) Identiteetti ei ole kerralla loppuun asti viety asia vaan elinikäi-

nen prosessi, joka muotoutuu ajan ja paikan mukaan (Hall 2002, 223). Ihmi-

sen pyrkimyksenä on luoda itselleen ehjä ja selkeä identiteetti (Vilkko-Riihelä

2001, 249).

Nykyaikana ymmärtämämme yksilön identiteetin muoto sekä yksilökulttuurin

ja minuuden kehitys saivat alkunsa 1700-luvulla. Eurooppalaisen aristokratian

hierarkkisen järjestelmän murtuminen edisti muutoksia. Tähän asti ihminen oli

kuulunut kiinteästi perheeseen ja sukuun. Kaupallisen vallankumouksen, kau-

punkikulttuurin kehityksen sekä teatterin ja kirjallisuuden innostuksen kasvu

auttoivat yhteiskunnallisesta järjestelmästä irrottautumisessa. Kirjallisuuden

suosion myötä ihmiset saattoivat muuntua mielikuvituksensa avulla keneksi

tahansa. Mielikuvitusmaailman vaihtoehtoinen minä avarsi ihmisten maailmaa.

(Talib 2002, 41.)

Talibin (2002) mukaan 1800-luvun lopussa ihmisellä oli oikeus määritellä omat

arvonsa. Vuosisadan lopussa ihminen alkoi tietoisesti muokata omaa yksilölli-

syyttään. Porvarillisen maailman arvojen kyseenalaistaminen näkyi muun mu-
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assa kulttuurillisina muutoksina sekä taiteiden ja tieteiden kehityksenä. (Talib

2002, 41.)

Savan ja Kataisen (2004) mukaan modernin ihmiskäsityksen aikana ajateltiin

jokaisella ihmisellä olevan ydinminuuden, joka pysyy samanlaisena koko elin-

iän ajan. Vasta jälkimodernilla kaudella ymmärrettiin muutoksen ja epävar-

muuden läsnäolo. Identiteettimme ei ole pysyvä ja muuttumaton. Niin yksilölli-

nen kuin kulttuurinenkin identiteetti muokkautuu sekä historiallisissa että sosi-

aalisissa konteksteissa. Sama ihminen voi käyttäytyä eri tavalla koulussa, ko-

tona ja ystävien kanssa. Identiteetin jatkuva muutos antaa tilaa erilaisille iden-

titeettikokeiluille. (Sava & Katainen 2004, 23.)

2.1 Identiteetin ulottuvuudet

Identiteetti voidaan jakaa muun muassa henkilökohtaiseen identiteettiin, sosi-

aaliseen identiteettiin ja kulttuuri-identiteettiin (Talib, Löfström & Meri 2004,

38). Henkilökohtainen identiteetti erottaa meidät yksilöinä muista ihmisistä

(Yksilöiden sosiaalipsykologiaa 2008). Sosiaalisella identiteetillä tarkoitetaan

ihmisen tapaa hahmottaa itseään suhteessa toisiin ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Ihminen kuuluu erilaisiin ryhmiin muun muassa sukupuolensa, ikänsä, sivii-

lisäätynsä, uskontonsa ja kielensä puolesta. Sosiaalinen identiteetti muodos-

tuu kaikkien näiden ryhmien pohjalta. (Miettinen 1996, 7.) Sosiaalisen identi-

teetin kannalta ihmisen on tärkeää tuntea kuuluvansa johonkin ryhmään. So-

siaalinen luokittelu ja jäsenyys ryhmässä muokkaavat sosiaalista identiteettiä

ja vaikuttavat itsetunnon kehitykseen. (Talib ym. 2004, 38.) Kulttuuri-

identiteettiä tarkastelen lähemmin tutkimukseni alaluvussa 2.4.

Talibin ja muiden (2004) mukaan identiteettiin sisältyvät kaikki ne yksittäiset

määreet, joiden avulla yksilöä voidaan kuvata. Näitä ovat muun muassa suku-

puoli, etninen tausta, ikä, uskonto, kieli ja yhteiskuntaluokka. Identiteetin sisäl-

tö voi olla annettu, saavutettu tai omaksuttu. Ihminen ei voi valita annetun

identiteetin sisältöä. Hän syntyy joko mieheksi tai naiseksi, mustaksi tai val-

koiseksi. Saavutetun identiteetin eteen ihminen ponnistelee omilla voimillaan.
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Omaksutun identiteetin mukaan ihminen saa mahdollisuuden muokata omaa

elämäänsä niissä rajoissa, jotka hänen koulutus ja taloudellinen tilanteensa

asettavat. (Talib ym. 2004, 37–38.)

Lapsen ensimmäiset kokemukset olemassaolosta ovat ruumiillisia. Hänen ko-

kemistaan aistimuksista syntyy psyykkisiä kokemuksia useiden toistojen jäl-

keen. Lapsi oppii ymmärtämään, milloin hänellä on hyvä ja milloin paha olla.

Varhaislapsuuden ruumiilliset kokemukset luovat perustaa minuuden synnylle

ja kehittymiselle. Lapsen suotuisan kasvun kannalta on ensiarvoisen tärkeää

huolehtia hänen perushoivasta. Niin sanottu psykologinen minä rakentuu

ruumiillisen minuuden perustalle. Psykologinen minä osaa nimetä tunteensa,

tiedostaa erilaisia asioita ja tietää mitä haluaa. (Järventie 2001, 38.)

Järventien (2001) mukaan sosiaalinen minuus kehittyy myöhäisimmin muiden

identiteetin ulottuvuuksien päälle. Se alkaa rakentua sosiaalisissa tilanteissa,

yleensä kouluiässä. Jos lapsi ei selviydy koulussa, hän ei selviydy tästä kehi-

tystehtävästäänkään. Syy ei niinkään ole lapsen älykkyydessä tai lahjoissa,

vaan minuuden aiempien rakenteiden heikossa kehittymisessä. Jos talon pe-

rustusta ei luoda hyvin, ei talon lopputulokseltakaan voida odottaa paljoa. Tä-

män vuoksi on tärkeää tukea vanhemmuutta vauvan syntymisestä alkaen.

Lapselle täytyy antaa aikaa kehittyä koulukypsyyteen. (Järventie 2001, 39.)

Iivosen (1997) mukaan yksilön identiteetin kehityksen kannalta on myös mer-

kityksellistä, millaiseen sukuun hän syntyy. Toiset ihmiset ovat syntymästään

saakka paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa kuin toiset. Perheiden so-

siaalinen, taloudellinen ja ideologinen erilaisuus vaikuttaa lapsen ja nuoren

identiteetin syntyyn ja kehitykseen. Biologista perhettä tärkeämpi on kuitenkin

se ihminen tai yhteisö, joka lapsen loppujen lopuksi kasvattaa. Se, millaista

kohtelua lapsi saa syntymästään lähtien, muokkaa hänen käsityksiään itses-

tään ja muista ihmisistä. (Iivonen 1997, 29.)



7

2.2 Minäkäsitys ja itsetunto

Lummelahden (2001) mukaan minä ja identiteetti ovat toisilleen lähekkäisiä

käsitteitä. Identiteetissä korostuvat enemmän persoonallisuuden ulkopuoliset

ja minässä persoonallisuuden sisäiset tekijät. Minä käsittää ihmisen persoo-

nallisuuden ytimen, joka muodostuu hänen kokemuksistaan, havainnoistaan,

tarkoituksistaan, tulkinnoistaan ja teoistaan. Minään sisältyy myös tiedosta-

mattomia osia. Minään liittyy sekä subjektiivinen minä, jossa ihminen itse on

kokijana ja tekijänä että objektiivinen minä, jonka muodostumiseen vaikuttavat

toiset ihmiset. Minän merkitys korostuu sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa.

Ihminen tulkitsee kokemuksiaan minänsä avulla. Itsensä tunteminen ja hyväk-

syminen kuuluvat olennaisesti lapsen sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehi-

tykseen ja toimivat lähtökohtana toisten ihmisten hyväksynnälle. (Lummelahti

2001, 103.)

Muun muassa Sternin teorian mukaan lapsen minä alkaa kehittyä heti synty-

män jälkeen. Lapsi pyrkii säilyttämään hyvänolon tunteen tuskallisten koke-

musten sijaan. Hän ilmaisee tarpeitaan itkulla ja reagoi tunteenomaisesti. Ai-

kuisen antaessa lapselle ravintoa, hoivaa ja turvallisuutta, lapsi alkaa vähitel-

len huomata voivansa itkullaan vaikuttaa tarpeidensa vastaamiseen. Tästä

saa alkunsa minän ja itseluottamuksen kehittyminen. Uusimpien tutkimusten

mukaan kuitenkin minäkäsityksen ja itsetunnon kehityksen herkintä aikaa ovat

ikävuodet 6–13. Tuona aikana lapsi irtautuu vanhemmistaan ja monet tärkeät

aikuiset ja toverit antavat palautetta, jonka pohjalta lapsi rakentaa käsitystä

itsestään. (Lummelahti 2001, 105.)

Minäkäsitys ja minäkuva tarkoittavat ihmisen itsensä käsittämää kuvaa itses-

tään ja miten hän on asennoitunut itseään kohtaan. Minäkäsitys pitää sisäl-

lään ihmisen itsestään saamia kokemuksia, mutta ne eivät aina vastaa minän

todellisuutta. (Lummelahti 2001, 104.) Minäkäsityksen ollessa sidoksissa iden-

titeettiin, ihmisen heikko minäkuva vaikuttaa negatiivisella tavalla identiteetin

jäsentymiseen. Maahanmuuttajataustaisilla ja syrjäytymisvaarassa olevilla

nuorilla on usein sosiaalisia ja tunnetason vajavuuksia sekä motivaation puu-

tetta, jos heidän identiteettinsä ei ole täysin määrittynyt. (Talib 2002, 44.) Lap-
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sen kehityksen kannalta on tärkeää, että minä ja minäkäsitys olisivat mahdol-

lisimman samanlaisia. Tällöin lapsi tuntisi itsensä paremmin ja tulisi toimeen

toisten ihmisten kanssa. Minäkäsitys pitää sisällään kokemuksellisen kuvan

itsestä, menneisyydestä, nykyisyydestä, tulevaisuudesta. Minäkäsitykseen liit-

tyvät myös ihmisen arvot, asenteet, tunteet ja ihanteet. (Lummelahti 2001,

104.)

Talibin (1999) mukaan ihmisten minäkäsitys vaihtelee kulttuurin mukaan. Esi-

merkiksi suomalainen identiteetti on sidoksissa eurooppalaiseen identiteettiin,

jolloin suomalaisina ilmaisemme sen piirteitä. (Talib 1999, 33.) Länsimainen

kulttuuri ohjaa ihmisiä autonomiaan, itsemääräämiseen, jolloin ihmisestä tulee

selkeästi toisista erillinen olento. Silti ihminen tarvitsee toisia ihmisiä ja on to-

dellisuudessa aina osa suurempaa kokonaisuutta. Monissa Aasian, Afrikan ja

Latinalaisen Amerikan kulttuureissa minuus liitetään länsimaita selkeämmin

osaksi yhteisöä. Minuus luodaan suhteessa toisiin ihmisiin. Se, miten riippu-

vainen tai riippumaton haluaa olla läheisistään, vaihtelee usein elämäntilantei-

den, kokemusten sekä iän myötä. (Vilkko-Riihelä 2001, 504.) Päiväkodeissa ja

kouluissa vuorovaikutuksen laatuun vaikuttaa se, mitä kasvattaja ja oppilas

ajattelevat itsestään. Kaikki vuorovaikutukselliset kohtaamiset vaikuttavat mi-

nän muutoksiin positiivisella tai negatiivisella tavalla. Kahden eri kulttuurista

tulevan ihmisen kohtaamisessa saattaa ilmetä suuriakin ristiriitoja. (Talib

1999, 33.)

Lummelahti (2001) kirjoittaa teoksessaan itsetunnon tarkoittavan sitä, miten

paljon hyviä ominaisuuksia ihminen näkee itsessään. Itsetuntoon vaikuttaa se,

millaiseksi ihminen tuntee itsensä ja millaisia kokemuksia hän on ottanut

osaksi minäkuvaansa. Itsetunnon katsotaan olevan hyvä silloin, kun ihmisen

itsessään näkemien positiivisten ominaisuuksien osuus on suurempi kuin ne-

gatiivisten. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, tietää myös omat heikkoutensa

eikä niiden ääneen toteaminen romuta hänen itseluottamustaan. Myöntämällä

myös negatiiviset piirteensä ihmisen on helpompi pyrkiä niistä myös eroon.

(Lummelahti 2001, 102.)

Vilkko-Riihelä (2001) jakaa itsetunnon kahteen osaan: julkiseen ja yksityiseen.
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Julkisella itsetunnolla tarkoitetaan sitä, mikä näkyy muille. Yksityisen itsetun-

non ihminen pitää itsellään, muilta piilossa. Hän saattaa julkisesti vähätellä

itseään ja silti ajatella samalla mielessään olevansa kelpo yksilö. Tämä itsen-

sä vähättely on tyypillistä suomalaiselle kulttuurille, sillä aikojen alussa kulttuu-

rissamme korostettiin lasten nöyräksi kasvattamisen tärkeyttä. Valitettavan

usein tämä tarkoitti toisen nöyryyttämistä sekä häpeän tuottamista. Tasapai-

noisen ihmisen julkinen ja yksityinen itsetunto kulkevat käsi kädessä. Tällöin

ihmisen ei ole tarvetta antaa itsestään erilaista kuvaa toisille kuin millainen

hän itse kokee olevansa. (Vilkko-Riihelä 2001, 578.)

Itsetuntoon liittyy kokemuksia viidestä eri osa-alueesta: turvallisuudesta, it-

sensä tiedostamisesta, liittymisestä, tavoitteellisuudesta ja pätevyydestä (Talib

2002, 45). Kasvattajat voivat omalta osaltaan tuottaa lapselle myönteisiä ko-

kemuksia näillä alueilla, jotta hänen subjektiivinen minäkäsityksensä saisi

vahvistusta.

Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, näkee itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi ilman

erityisiä suorituksia. Hänen elämänsä on ainutlaatuinen eikä sitä voi mikään

korvata. Elämän arvo ei synny millään yhteiskunnallisilla mittareilla mitattuna

eikä sen arvo tule ihmisen ulkopuolelta. Esimerkiksi itsemurhien taustalla on

monesti ihmisen kadottama tunne oman itsensä sekä elämänsä arvokkuudes-

ta ja ainutlaatuisuudesta. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, sopeutuu, joustaa

sekä hyväksyy erilaisuutta eikä koe sitä aina uhaksi. Vieraisiin kansoihin ja

kulttuureihin kohdistuvat ennakkoluulot kulkevat monesti käsi kädessä niin tie-

tämättömyyden kuin huonon itsetunnonkin kanssa. (Keltinkangas-Järvinen

1994, 17, 57.)

2.3 Maahanmuuttajuus ja identiteetti

Maahanmuuttajalla tai maahanmuuttajataustaisella henkilöllä tarkoitetaan ih-

mistä, joka muuttaa maasta toiseen pysyvässä asumistarkoituksessa, mutta

jolla ei ole esimerkiksi Suomen kansalaisuutta (Ahaa! Avaimia monikulttuuri-

seen kohtaamiseen 2008). Maahanmuuttaja–käsitettä käytetään useassa yh-
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teydessä yleiskäsitteenä, jolla kuvataan kaikkia maahan muuttaneita ihmisiä

kuten pakolaisia, siirtolaisia tai paluumuuttajia. (Maahanmuuttajatyön kehittä-

minen varhaiskasvatuksessa 2007, 57). Pakolaisia ovat ihmiset, jotka joutuvat

jättämään kotimaansa poliittisten tai muiden syiden vuoksi. Pakolaisilla tarkoi-

tetaan sekä kiintiöpakolaisia että turvapaikanhakijoina tulleita ihmisiä. Ihmiset,

jotka muuttavat vapaaehtoisesti toiseen maahan, ovat siirtolaisia. Paluumuut-

tajilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat aiemmin olleet suomalaisia tai joilla on

suomalaiset sukujuuret. (Räty 2002, 11.) Maahanmuuttajataustaiset lapset

voidaan jakaa kahteen ryhmään: Suomeen muuttaneet lapset ja Suomessa

syntyneet lapset, joiden vanhemmat tai isovanhemmat ovat aikoinaan muutta-

neet Suomeen (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa

2007, 17).

Käsitteet identiteetti, kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurinen identiteetti liittyvät

olennaisesti monikulttuurisuuteen. Globalisaation myötä kansainvälistyminen

ja ihmisten liikkuvuus ovat saaneet aikaan pohdintoja identiteetistä. Uusien

tilanteiden myötä vanhat, tutut identiteetit pirstoutuvat ja muuttuvat entistä

monimuotoisemmiksi. Ihmisen muuttaessa maasta toiseen hänen tietoisuu-

tensa omasta itsestään heikentyy. Muutto heilauttaa ihmisen identiteettiä, jon-

ka jälkeen identiteetti tai sen rippeet on koottava uudelleen ja sopeutettava

uuteen kulttuuriin, kieleen ja paikkaan. (Talib 2002, 40–41.)

Akkulturaatiolla tarkoitetaan uuteen kulttuuriin sopeutumista. Akkulturaatio al-

kaa ihmisen muuttaessa toiseen kulttuuriin. Tätä tapahtumaa voidaan myös

kutsua termeillä uudelleen kulttuuristuminen tai uudelleen sosiaalistuminen.

Eri ihmiset kokevat uuteen kulttuuriin sopeutumisen hyvin eri tavoin. Maa-

hanmuuttajan identiteetti, perinteet ja tavat joutuvat prosessiin, jossa maa-

hanmuuttaja ja hänen kulttuuri-identiteettinsä muuttuvat. Pikku hiljaa uuden

kotimaan kulttuuri sekoittuu maahanmuuttajan lähtömaan perhe- ja vuorovai-

kutuskulttuuriin. (Mikkola & Heino 1997, 25.) Maahanmuuttajataustaisen lap-

sen kannalta on erittäin merkityksellistä, miten hänen vanhempansa ja per-

heensä sopeutuvat uuteen ympäristöön ja sen tapoihin. Vähintään yhtä merki-

tyksellistä on, miten vastaavasti uusi, ympäröivä yhteiskunta suhtautuu eri

kieltä ja kulttuuria edustavaan lapseen ja hänen perheeseensä. (Paavola
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2007, 26.)

Akkulturaatio on jatkuva prosessi, jossa ihmisen identiteetti muuttuu (Mikkola

ym. 1997, 29). Mikkolan ja muiden (1997) teoksessa esitellyn Suen ja Suen

(1990) mallin mukaan akkulturaatioprosessin eri vaiheita ovat konformisuus-

vaihe, ristiriitavaihe, uppoutumisen vaihe, itsetutkiskelun vaihe sekä bikultu-

raalinen vaihe. Maahanmuuttaja voi käydä läpi näitä erilaisia vaiheita, jos hän

suhtautuu joko selkeän positiivisesti tai negatiivisesti omaan itseensä, etni-

seen ryhmäänsä sekä valtaväestön jäseniin. (Mikkola ym. 1997, 30.)

Maahanmuuttajan täytyy sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan selviytyäk-

seen uudessa ympäristössä. Jos valtaväestö henkii alistavaa asennetta maa-

hanmuuttajan omaa kulttuuria kohtaan, hän alkaa itsekin vähitellen nähdä it-

sensä ja kulttuurinsa samalla tavalla. Maahanmuuttaja alkaa hävetä taustaan-

sa, osoittaa itsevihaa ja pyrkii sulautumaan suomalaiseen kulttuuriin mahdolli-

simman nopeasti ja hyvin. Konformisuusvaihe merkitsee siis alistumista valta-

kulttuurin alle. (Mikkola ym. 1997, 30.)

Mikkolan ja muiden (1997) mukaan muuttaessaan maasta toiseen maahan-

muuttaja joutuu keskelle vierasta kulttuuria, jossa hän voi joutua uudestaan

ikään kuin lapsen asemaan aloittaessaan kaiken alusta. Toimintamallit, joihin

hän on kotimaassaan tottunut, eivät enää toimi ja niitä voidaan jopa halveksia.

Uuden kulttuurin kieli ja siihen liittyvät toimintatavat sekä arvostukset täytyy

opetella monesti kantapään kautta. Uudessa ympäristössä ihminen määritel-

lään uudelleen esimerkiksi pakolaiseksi tai maahanmuuttajaksi ja hänet liite-

tään usein vain osaksi etnistä ryhmää, kuten somali tai kiinalainen, ilman

omaa persoonallisuutta. Jos maahanmuuttaja kokee oman identiteettinsä ja

itsetuntonsa säilyttämisen vaikeana kaiken tämän keskellä, voi seurauksena

olla identiteettikriisi. Tällöin maahanmuuttaja joutuu uudelleen määrittelemään

sen, kuka ja millainen hän on. (Mikkola ym. 1997, 30–31.)

Ristiriitavaiheessa maahanmuuttaja kokee ristiriitaisia tunteita niin omaa kult-

tuuriaan kuin uutta ympäristöään kohtaan. Hän tiedostaa jokaisella kulttuurilla

olevan omat vajavaisuutensa eikä hän voi paeta omia juuriaan. Ristiriitavai-
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heessa epäluuloisuus yksittäisiä suomalaisia kohtaan lisääntyy ja maahan-

muuttaja voi kokea samanaikaisesti häpeän ja ylpeyden tunteita. (Mikkola ym.

1997, 31.)

Kolmannessa eli uppoutumisen vaiheessa maahanmuuttaja vastustaa valta-

väestön kulttuuria ja uppoutuu omaan kulttuuriinsa. Hän saattaa hävetä sitä,

että oli aikaisemmassa vaiheessa luopumassa omasta kulttuuristaan. Oman

kulttuuriryhmän arvot tuntuvat oikeilta ja maahanmuuttaja on ylpeä taustas-

taan. Hänen itsetuntonsa on taas hyvä. Uppoutumisen vaiheessa maahan-

muuttajan asenteet saattavat olla vihamielisiä ja epäluuloisia suomalaisia koh-

taan. (Mikkola ym. 1997, 31–32.)

Neljännessä vaiheessa maahanmuuttaja tutkiskelee itseään. Edellinen vaihe

kaikessa psyykkisessä raskaudessaan on nyt takanapäin. Maahanmuuttaja

havahtuu taas tutkimaan omaa kulttuuriaan kriittisesti. Itsetutkiskelun vaihees-

sa maahanmuuttaja ei tuomitse enää koko kulttuuriaan vaan vain sen yksittäi-

siin osiin. Samanaikaisesti hän huomaa suomalaisen kulttuurin hyvät ja posi-

tiiviset puolet. (Mikkola ym. 1997, 32.)

Viimeisessä eli bikulturaalisessa vaiheessa maahanmuuttaja oppii arvosta-

maan ja yhdistelemään osia molemmista kulttuureista. Bikulturaalisessa vai-

heessa maahanmuuttajalla on vahva itsetunto ja hän on ylpeä omasta kulttuu-

ritaustastaan ymmärtäen silti olevansa itsenäinen yksilö. Maahanmuuttaja ko-

kee kuuluvansa yhteen etnisen ryhmänsä kanssa, mutta ymmärtää samalla

jokaisen ryhmän jäsenen olevan yksilöitä. Hän osaa erotella suomalaisuuden

hyviä ja huonoja piirteitä, mutta ymmärtää myös suomalaisten olevan yksilöitä.

Tätä tapahtumaa voidaan kutsua myös integraatioksi. (Mikkola ym. 1997, 32.)

Maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret tarvitsevat ympärilleen yhteisöjä,

jotka tukevat ja vahvistavat heidän identiteettiään. Lapset ja nuoret joutuvat

tasapainottelemaan lähtömaansa kulttuurin sekä uuden asuinmaan kulttuurin

välillä. Samaistuessaan yhtä aikaa kahteen eri etniseen ryhmään lapselle

muodostuu bikulturaalinen identiteetti, kyky ja taito elää kahdessa kulttuurissa

muuttamalla asenteita ja toimintatapoja tilanteiden mukaan. Kaksikulttuurisuus
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on rikkaus, jossa lapsi oppii joustavuutta, luovuutta ja sopeutuvuutta. (Mietti-

nen 1996, 8.)

Lasten identiteetin sekä perheen kulttuurin tukemisella on selvä yhteys maa-

hanmuuttajataustaisten lasten hyvinvointiin. Kahden kulttuurin keskellä kas-

vaminen aiheuttaa lapsilla usein levottomuutta ja ahdistusta. Vanhempien tuli-

si viettää entistä enemmän aikaa lastensa kanssa, jotta lasten uuteen kulttuu-

riin sopeutuminen tapahtuisi mahdollisimman suosiollisesti. Maahanmuuton

haasteet koskettavat kuitenkin myös vanhempia, jonka vuoksi he eivät aina

huomaa eivätkä jaksa auttaa ja tukea lapsiaan eteenpäin. (Mikkola ym. 1997,

40.)

2.4 Kulttuuri-identiteetti

Kulttuurilla tarkoitetaan yhteisön, ryhmän tai kansakunnan yhteisiä merkityk-

siä, jotka he ovat luoneet ymmärtääkseen maailmaa. Nämä ihmisjoukkojen

yhteiset merkitykset ja käsitteet luovat yhteenkuuluvuutta ja antavat tunteen

yhteisestä identiteetistä. Me kuulumme johonkin, pidämme yhtä. Tämän yh-

teenkuuluvuuden tunteen keskellä pystymme määrittämään keitä me olemme,

mihin kuulumme ja sitä kautta tuntemaan oman identiteettimme. Kulttuurin

avulla voimme muodostaa, ylläpitää sekä muuttaa identiteettiämme. (Hall

2003, 85.)

Kulttuuri määrittää esimerkiksi tietyn kansakunnan elämäntapaa. Kieli, aika ja

paikka ilmentävät kulttuuria. Arvot, normit ja asenteet muokkaavat samaa kiel-

tä puhuvien ja samalla aikakaudella samassa paikassa elävien ihmisten kult-

tuuria. Näin kulttuuri voidaan rinnastaa myös elämäntapaan. (Talib ym. 2004,

14–15.) Kulttuurin ytimen muodostavat perinteet, tavat, kieli, uskonto, arvot ja

normit. Eri kulttuureista tulevat ihmiset ja heidän tapansa voivat poiketa toisis-

taan merkittävästi, sillä ihmisryhmät ovat eläneet erillään useita satoja vuosia.

(Liebkind 1994, 21.) Kulttuuri sisältää useita arjen kirjoittamattomia sääntöjä,

joiden mukaan olemme tottuneet toimimaan. Kulttuuri määrittää myös lapsen

kielen ja uskonnon, sillä niitä ei usein eroteta siitä kulttuurisesta ympäristöstä,
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johon ne kuuluvat. (Mikkola & Heino 1997, 16.)

Kulttuuri opitaan lapsuudessa ja nuoruudessa vanhemmilta sukupolvilta. Se

muodostuu tavoistamme ajatella, tuntea, kokea ja reagoida. Kulttuuri on käy-

tännössä esimerkiksi tapamme asua, laittamamme ruoka, pukeutumamme

vaatteet ja tekemämme työ. Kulttuuria voidaan pitää ihmisten keinona sopeu-

tua erilaisiin tilanteisiin ja selviytyä elämästä. (Iivonen 1997, 27.)

Mikkolan ja Heinon (1997) mukaan kulttuuri on tietyllä tapaa oikeaksi julistettu

malli, jonka mukaan ihmisten tulisi elää. Eri käyttäytymistä ohjaavat tekijät tu-

levat räikeästi esiin silloin, kun vieraasta kulttuurista tulevan ihmisen toiminta

poikkeaa mielestämme oikeasta kaavasta. Ihminen pyrkii toimimaan erilaisis-

sa tilanteissa tutulla ja turvallisella tavalla, jotta hänen olisi hyvä olla. (Mikkola

& Heino 1997, 16.)

Kulttuurien sisältöä voidaan avata monella eri tavalla. Yksi analyysimalleista

on niin sanottu kulttuurisipuli, jossa eri kulttuuripiirteitä kuvataan kerroksellise-

na mallina. Kulttuurisipulin uloimmat kerrokset, työ ja asunto, ovat helpoimmat

kuoria pois ja vaihtaa toisen kulttuurin vastaaviin kerroksiin, sillä ne ovat vain

pintaa. Seuraavien kerrosten vaatteita ja ruokaa on jo vaikeampi korvata kivut-

tomasti toisen kulttuurin tuotteilla. Mitä sisemmälle kulttuurisipulia kuoritaan,

sen vaikeampaa asioista on luopua. Perhesuhteiden tai kasvatuksen vaihta-

minen tuottaa ihmiselle tuskaa ja ahdistusta, sillä ne ovat lapsuuden ja nuo-

ruuden sosialisaatiossa omaksuttuja. Persoonallisuus luo sipulille ytimen, jos-

sa osa on perittyä ja osa kasvatuksen sekä kehityksen tulosta. Liian kovan ja

jatkuvan paineen alla ihmisen persoonallisuuskin voi lopulta murentua ja pirs-

toutua. Lapsia ja nuoria tulisi ohjata kulttuuri-identiteetin rakentamiseen. Näin

he oppivat löytämään ja nimeämään oman kulttuurinsa muutokset sekä muut-

tumattomana pysyvät asiat, jotka säilyvät sukupolvelta toiselle. (Miettinen

1996, 2–3.)



15

KUVIO 1. Kulttuurisipuli kulttuuripiirteiden havainnollistajana (Miettinen 1996,

3).

Kulttuuri ja identiteetti ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Kulttuurien kohtaami-

sessa kulttuuri-identiteetin merkitys nousee entisestään. (Talib 1999, 41.) Kult-

tuuri-identiteetti kertoo sen, miten hyvin ihminen on omaksunut kulttuurinsa

arvot ja asenteet ja toimii niiden mukaan. Yhteinen historia, kieli ja perinteet

vahvistavat yhtenevää käyttäytymistä ja näin lisäävät ryhmän yhteenkuulu-

vuutta. (Vilkko-Riihelä 2001, 249.)

Kulttuuri-identiteettiin liittyvällä etnisellä identiteetillä tarkoitetaan samastumis-

ta tiettyyn etniseen ryhmään sekä etnistä tietoisuutta. Etnisyys kuten esimer-

kiksi suomalaisuus tai ruotsalaisuus saadaan verenperintönä kun taas kulttuu-

ri-identiteetti määrittyy ryhmän annettujen ominaisuuksien kautta. Henkilökoh-

taisen identiteetin synty ja kehitys on tiiviisti yhteydessä kulttuuri-identiteetin ja

etnisyyden omaksumiseen. (Talib 1999, 41–42.)

Eri ryhmillä ja yhteisöillä on yhteinen historiallinen tausta, jossa muun muassa

menneisyydessä käydyt sodat, poliittiset tapahtumat ja vallitseva uskonto vai-

kuttavat kulttuurin ja ihmisten kulttuuri-identiteetin muodostumiseen. Eri kan-

sojen ihmisten piirteitä seuratessa voidaan huomata myös luonnon merkitys

kansojen kulttuurin kehityksessä. Ihmiset ovat erilaisia neljän vuodenajan
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maissa kuin mitä he ovat yhden tai kahden vuodenajan maissa. (Iivonen 1997,

28.)

2.5 Kieli osana identiteettiä

Hallin (2003) mukaan kieli on yksi selkeimpiä kulttuurisia järjestelmiä. Samaa

kieltä puhuvat voivat ymmärrettävästi kommunikoida toistensa kanssa. Kielen

yhteiset koodit auttavat heitä luomaan merkityksiä erilaisille asioille. Yhteinen

kieli luo yhteisen kulttuurisen identiteetin: puhuessaan suomen kielen murret-

ta, espanjaa tai farsia ihminen määrittyy tietynlaiseksi. Se asettaa ihmisen jo-

honkin tiettyyn kieliyhteisöön kuuluvaksi. Puhuessaan jotain kieltä oppii samal-

la toisten kielenkäyttäjien arvoja, vaikkei itse jakaisikaan niitä. (Hall 2003, 90.)

Noin 90 prosenttia suomalaisista lapsista elää perheessä, joissa vanhempi tai

vanhemmat ovat suomenkielisiä. Kolme prosenttia lapsista asuu vanhempien

kanssa, jotka puhuvat muuta kieltä kuin suomea. Keskenään eri kieltä puhuvia

vanhempia on nykyään entistä enemmän. Suomen väestörakenteessa täysin

suomenkielisten vanhempien määrä on laskenut ja niiden perheiden määrä

noussut, joissa vähintään toinen vanhemmista puhuu vierasta kieltä. Kotona

useita kieliä kuulevien lasten määrä on noussut 15 vuoden aikana neljästä

prosentista kahdeksaan prosenttiin. Kokonaisuudessaan lasten määrä on vä-

hentynyt Suomessa, mutta viimeisen viiden vuoden aikana Suomessa synty-

neiden ja Suomen kansalaisuuden saaneiden vieraskielisten lasten määrä on

kasvanut. Vauva- ja varhaiskasvatusikäisiä lapsia on Suomessa 402 000, jois-

ta 14 000 on vieraskielisiä. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasva-

tuksessa 2007, 17.)

Arkisissa toiminnoissa lapsen kieli on kansalaisuutta tärkeämpi, sillä kielen

avulla lapsi on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Kieli alkaa kehit-

tyä jo vauvaiässä lapsen ollessa kontakteissa muiden kanssa. Kielellä on tär-

keä merkitys lapsen opetellessa sosiaalisia ja kulttuurisia tapoja sekä viestin-

tämalleja. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa 2007,

17.) Äidinkieli on tunnekieli. Ihminen osaa ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan
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kaikkein tarkimmin omalla äidinkielellään. Sillä ihminen pystyy esittämään kie-

len eri sävyjä kuten huumoria ja ironiaa. Äidinkielellään ihminen ilmaisee hel-

poimmin luovuuttaan, tietojaan ja ajatuksiaan. Samalla kieli toimii siteenä

omiin juuriinsa ja jonka avulla ihminen voi olla yhteydessä perheeseensä, ko-

timaahansa ja kulttuuriinsa. (Räty 2002, 154.)

Oman äidinkielen osaaminen vahvistaa tunne-elämän kehitystä ja auttaa uu-

sien asioiden oppimisessa. Lapsen on helpompi opetella uusia käsitteitä muil-

la kielillä, kun hän on ensin oppinut saman käsitteen omalla äidinkielellään.

Yhden kielen oppiminen siis auttaa muiden kielten omaksumisessa. Vanhem-

pien rooli korostuu lapsen kaksikielisyyden kehittämisessä silloin, kun valtavä-

estön kieli on jokin muu kuin perheen kieli. (Alitolppa-Niitamo, Moallin & No-

vitsky 2006, 61.)

2.6 Tavoitteena monikulttuurinen identiteetti

Monikulttuurisuus yhdistää kaikkia ihmisiä, sillä jos sukujen historiaa lähde-

tään tutkimaan, löytyy lähes jokaisesta sukuhistoriasta toisen kulttuurin verta.

Monien suomalaisten esi-isien alkuperä on ollut Venäjällä. Monikulttuurisuus

syntyy, kun eri kulttuurit kohtaavat toisensa. Terminä monikulttuurisuus viittaa

ihmisten mahdollisuuteen omaksua useita identiteettejä riippuen osaamiensa

kielten määrästä sekä niiden mukana tuomista kulttuureista. (Talib 2002, 48–

49.)

Eri tutkijoiden mukaan ihmisen on mahdollista elää samanaikaisesti vähintään

kahdessa kulttuurissa käyttäen useampaa kieltä. Vahva pohja alkuperäiselle

sekä vallitsevalle kulttuurille luo perustusta etnisen, kansallisen sekä monikult-

tuurisen identiteetin synnylle ja kehitykselle. Kun ihminen saa rauhassa kehit-

tyä kulttuurinsa tai kulttuuriensa turvin, hänen tietoisuus omasta minästä kas-

vaa ja selkiintyy. (Talib 2002, 49.)

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa eri kulttuurit ja kulttuurien edustajat elävät
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yhteisymmärryksessä, tasa-arvoisessa asemassa keskenään. Monikulttuuri-

sessa yhteiskunnassa eri kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja

muodostavat kokonaisuuden, jossa jokaisen kulttuurin edustajan oikeuksista

pidetään kiinni. Monikulttuurista yhteiskuntaa voidaan pitää ideaalisena malli-

na, jota kohti pyritään yhteiskuntaa ja eri palveluita kehittämään. Monikulttuu-

risen yhteiskunnan malli ei ole vielä toteutunut yhdessäkään maailman valti-

ossa, mutta sitä on helppo soveltaa pienempiin yhteisöihin kuten päiväkoteihin

ja kouluihin. (Räty 2002, 47–48.)

Päiväkodin monikulttuurista ilmapiiriä voidaan havainnoida esimerkiksi lasten

sosiaalisia tilanteita seuraamalla. Monikulttuurisesta myönteisyydestä kertoo

muun muassa se, jos maahanmuuttajataustaiset lapset leikkivät valtaväestön

kanssa tai kun yhteisellä tuokiolla maahanmuuttajataustaiset lapset istuvat

valtaväestön seassa toisten vetämättä tuoliaan kauemmaksi. (Talib 2002, 72.)

Monikulttuurisuus on arvokasta. Monikulttuurinen ihminen voi hyödyntää omia

kokemuksiaan rikastuttamalla yhteisöään läsnäolollaan sekä jakamalla yleistä

tietoa kulttuurista, minästä, identiteetistä ja kielestä. Monikulttuurisessa yhtei-

sössä kasvamalla ihminen oppii ymmärtämään, hyväksymään ja arvostamaan

alkuperäisiä kulttuureja edustavia ihmisiä. (Talib 2002, 48–49.)

3 MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA

Maailmassa arvioidaan olevan noin 130 000 000 maahanmuuttajaa. On myös

arvioitu, että noin joka kolmannella Euroopassa elävällä alle 30-vuotiaalla nuo-

rella on maahanmuuttajatausta. Maahanmuuttajuuden mukanaan tuomat

haasteet koskettavat siis ihmisiä kaikkialla. (Talib 2006, 5.) 1990-luvulla Suomi

muuttui aiempaa kansainvälisemmäksi ulkomaalaisten määrän kolminkertais-

tuessa ja pakolaisten määrän kymmenkertaistuessa. Syitä maahanmuutolle oli

monia. Yhdistävänä tekijänä oli ihmisten toivo paremmasta elämästä itselleen

ja läheisilleen. Jotkut ihmiset joutuivat pakenemaan kotimaastaan sotaa, us-

konnollista, poliittista tai etnistä vainoa, toiset tulivat paremman elintason tai
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uusien kokemusten toivossa. Muuttaessaan moni ihminen sai mahdollisuuden

parempaan elämään, mutta joutui maksamaan siitä kalliin hinnan. Monet

maahanmuuttajalapset joutuivat kokemaan Suomeen muuton paineet ras-

kaimmin. (Talib ym. 2004, 12.)

Kuvio 2 havainnollistaa ulkomaalaisten ihmisten muuttoa Suomeen 1980-

luvulta alkaen. Ulkomaalaisten määrä pysytteli koko 1980-luvun hyvin tasai-

sena. 1990-luvulle siirryttäessä muuttovirrat Suomeen voimistuivat selvästi.

Vuosien 1980–2007 aikana ulkomaalaisten määrä on noussut noin 12 000:sta

noin 132 000:een. (Väestö- ja kuolemansyytilastot 2008.)

Kuvion 3 mukaan Suomessa oli vuonna 2007 5 300 484 asukasta, joista suu-

rin osa eli 5 167 776 oli Suomen kansalaisia ja 132 708 ulkomaalaisia (Väes-

tö- ja kuolemansyytilastot 2008). Vuoden 2007 aikana Suomeen muutti ulko-

mailta ennätykselliset 26 050 henkeä, mikä on suurin määrä Suomen itsenäi-

KUVIO 2. Ulkomaiden kansalaiset vuosina 1980–2007 (Väestö- ja kuoleman-

syytilastot 2008).
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syyden aikana (Muuttoliike 2008). Suurimpia ulkomaalaisten ryhmiä Suomes-

sa ovat venäläiset (26 211), virolaiset (20 006), ruotsalaiset (8 349) ja somalit

(4 852). Vuonna 2007 Suomessa asui 202 528 ulkomailla syntynyttä ihmistä.

(Väestö- ja kuolemansyytilastot 2008.)

Muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea puhui äidinkielenään 172 928

ihmistä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät muodostivat venäjänkieliset 45

224), vironkieliset (19 812), englanninkieliset (10 589), somalinkieliset (9 810)

sekä arabiankieliset (8 119). (Väestö- ja kuolemansyytilastot 2008.)

KUVIO 3. Väestön syntymämaa, kansalaisuus ja äidinkieli 31.12.2007 (Väes-

tö- ja kuolemansyytilastot 2008).

Vuonna 2007 suomea äidinkielenään puhui 4 836 183 ihmistä. Samana vuon-

na väestöstä noin 160 000 henkilöä puhui äidinkielenään muuta kieltä kuin

suomea, ruotsia, saamea tai viittomakieltä. (Väestö- ja kuolemansyytilastot

2008.) Vierasta kieltä puhuvien lasten osuus kaikista alle 18-vuotiaista lapsista

oli 3,1 prosenttia. Vieraskielisten lasten määrä on kasvanut 15 vuoden aikana

yli kuusinkertaiseksi. Vuonna 1990 vieraskielisiä lapsia oli alle 5000 kun taas
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nykyään heitä on jo 34 000. Suomalaisen kulttuurin keskellä puhutaan viralli-

sesti tänä päivänä yli 110 eri kieltä, puhuttuja kieliä arvellaan olevan 140. Vie-

raita kieliä puhuvien lasten määrä kasvaa suomea tai ruotsia puhuvien lasten

määrä nopeammin. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa

2007, 15.)

Väestö- ja kuolemansyytilastojen (2008) mukaan vuonna 2007 Suomen kolme

suurinta vieraskielistä ryhmää olivat venäjä, eesti ja englanti. Venäjää puhuvia

ihmisiä oli noin 45 000, mikä on reilusti yli kaksinkertainen määrä vuoteen

1997 verrattuna. Vuonna 2007 venäjänkieliset ihmiset muodostivat Suomen

suurimman vieraskielisen ryhmän. Samana vuonna vieraista kielistä eestiä

puhuttiin Suomessa toiseksi eniten. Myös eestinkielisten määrä oli yli kaksin-

kertaistunut kymmenen vuoden aikana, yhdeksästä tuhannesta 20 tuhanteen.

Kolmanneksi eniten vieraista kielistä puhuttiin englantia. Englanninkielisten

määrä oli kasvanut kymmenessä vuodessa noin viidestä tuhannesta kymme-

neen tuhanteen. (Väestö- ja kuolemansyytilastot 2008.)
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3.1 Maahanmuuttajat Jyväskylässä

Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan Jyväskylässä asui vuonna 2006 84

078 asukasta, joista 2122 oli ulkomaan kansalaisia (Suomen asukasluvut

vuosittain 2008). Tilastoissa ovat mukana sellaiset ulkomaan kansalaiset, joilla

on vähintään vuoden mittainen oleskelulupa Suomessa. Myös maahanmuutta-

jat, joilla ei vielä ole Suomen kansalaisuutta, ovat laskuissa mukana. (Moni-

kulttuurisuusohjelma 2006, 31.)

KUVIO 4. Suurimmat vieraskieliset ryhmät vuosina 1997 ja 2007 (Väestö- ja

kuolemansyytilastot 2008).
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TAULUKKO 1. Jyväskylän suurimmat maahanmuuttajaryhmät 2006 (Monikult-

tuurisuusohjelma 2006, 32).

Jyväskylässä noin puolet ulkomaiden kansalaisista on naisia ja puolet miehiä.

Vastaanottosopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupunkiin saapuu vuosittain

noin 50 pakolaista. (Maahanmuuttajien sivut 2008.) Viime vuosien aikana Jy-

väskylän pakolaiset ovat tulleet Myanmarista, Afganistanista sekä pieniä ryh-

miä Iranista, Indonesiasta ja Tšetšeniassa. Paluumuuttoa Virosta tai Venäjältä

ei ole juurikaan ollut. (Monikulttuurisuusohjelma 2006, 30–31.)

Monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelman (2008) mukaan Jyväskylän

Jyväskylän suurimmat
kansalaisuusryhmät

Lukumäärä

Venäjä 533

Afganistan 250

Iran 169

Viro 128

Serbia ja Montenegro 85

Myanmar 78

Ruotsi 77

Turkki 62

Saksa 59

Thaimaa 56

Iso-Britannia 52

Ukraina 40

Muut 573

Yhteensä 2122
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päivähoidossa on vuonna 2008 200 maahanmuuttajataustaista lasta. He

edustavat 36 eri kansallisuutta ja 45 eri kieliryhmää. Jyväskylän peruskouluis-

sa on samana vuonna 350 maahanmuuttajataustaista lasta. Lapsista noin

kolmasosa on ollut Suomessa vähemmän kuin neljä vuotta. Suurimmalla osal-

la Jyväskylään tulleista maahanmuuttajataustaisista lapsista on pakolaistaus-

ta. (Monikulttuurisuustaitojen kehittämissuunnitelma 2008, 2.)

3.2 Maahanmuuton haasteet

Suomeen tulevat maahanmuuttajat ovat kaikki hyvin erilaisia. Jokainen heistä

on yksilö. Esimerkiksi aasialaisia ja afrikkalaisia ei voi lokeroida samaan ryh-

mään, sillä heidän kulttuurinsa eroavat toisistaan monilta osin. Mikkolan ja

Heinon (1997) mukaan Suomeen muuttaessa jokainen maahanmuuttaja koh-

taa kuitenkin samanlaisia ongelmia kulttuuritaustastaan huolimatta. Ongelmik-

si voivat muodostua muun muassa kielimuuri, kulttuurierot, erilainen koulutus-

järjestelmä ja työnsaanti. Suurimmiksi huolenaiheiksi nousevat usein kuitenkin

suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen ja suomalaisten suvaitsevaisuus

tai suvaitsemattomuus maan uusia asukkaita kohtaan. (Mikkola & Heino 1997,

23.) Päiväkodit ja koulut auttavat omalta osaltaan kotouttamaan maahanmuut-

tajalapsia uuteen ympäristöön. Näin lapsilla on mahdollisuus luoda kontakteja

ja kehittää kielitaitoa. (Alitolppa-Niitamo ym. 2006, 6.)

Vanhempien jäädessä yhteiskunnan ulkopuolelle, eristyksiin muun väestön

toiminnasta, lasten kasvattamisesta ja ohjaamisesta tulee vaikeaa uudessa

toimintaympäristössä. Ilman sosiaalisia verkostoja vanhemmilta puuttuu uu-

den ympäristön toimintamallit, jotka ohjaisivat heitä eteenpäin. Tämän vuoksi

he eivät välttämättä tiedä, mitä esimerkiksi Suomen päiväkoti ja koulu odotta-

vat heiltä vanhempina. Kotoutumisen haasteet, uudet roolit ja arjen hallinta

voivat kuormittaa vanhempia niin, että ympäristö aiheuttaa heille riittämättö-

myyden ja ahdistuksen tunteita. Pahimmassa tapauksessa he masentuvat ja

eristäytyvät entisestään. (Alitolppa-Niitamo ym. 2006, 6.)

Mikkolan ja muiden (1997) mukaan maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret
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ovat hyvin haavoittuvaisia eri kehitysvaiheiden vaikuttaessa yhdessä esimer-

kiksi pakolaiskokemusten kanssa. Lasten ja nuorten pyrkimys löytää ja määri-

tellä itseään on tärkeä kehitystehtävä. Uuteen kulttuuriin sopeutumattomuus

voi näkyä esimerkiksi lasten käytöshäiriöinä, masennuksena, apatiana tai itse-

tuhoisena käyttäytymisenä. Jos lapsi on tullut Suomeen pakolaisena, oireet

voivat viitata myös pakolaisaikaisiin traumoihin, jotka vain ilmenevät myö-

hemmässä vaiheessa. Toipumisen yhteydessä on tärkeää tukea perhettä ja

heidän sosiaalisia suhteitaan. (Mikkola ym. 1997, 41.)

Maahanmuuttajataustaisissa perheissä usein suurimmat ristiriidat nousevat

ympäristön ja heidän omien tapojen ja kulttuurien eroavaisuuksista. Suoma-

laisten yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä korostava kulttuuri voi tuntua rajulta yhtei-

söllisistä kulttuureista tulevien perheiden mielestä. Ristiriidat voivat kasvaa

lasten omaksuessa suomalaista kulttuuria vanhempia nopeammin. (Räty

2002, 164.) Maahanmuuttajavanhempien tulisi saada ennaltaehkäisevää tu-

kea ja ohjausta kotoutumisvaiheessa. Vertaistuki sekä tieto erilaisista lasten-

kasvatukseen ja yhteiskuntaan liittyvistä palveluista auttavat perhettä eteen-

päin. Näin vanhempien itseluottamus ja oma aktiivisuus kasvavat uudessa

ympäristössä. (Alitolppa-Niitamo ym. 2006, 7.)

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotos-

ta (1999) pyrkii vastaamaan kaikkiin näihin maahanmuuttajataustaisten ihmis-

ten kohtaamiin haasteisiin. Kotoutumalla suomalaiseen kulttuuriin maahan-

muuttajataustainen ihminen voi osallistua yhteiskunnan toimintaan säilyttäen

kuitenkin myös oman kielensä ja kulttuurinsa. Suomalainen yhteiskunta pyrkii

kotouttamaan maahanmuuttajataustaiset ihmiset viranomaisten järjestämien

edistävien ja tukevien toimenpiteiden, voimavarojen sekä palveluiden avulla.

(L 9.4.1999/493.)
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4 MONIKULTTUURINEN VARHAISKASVATUS
SUOMESSA

Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää, valvomaa ja tukemaa suunni-

telmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa lapsen omaehtoisella leikillä on si-

jansa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11.) Varhaiskasvatuk-

sella tarkoitetaan ensisijaisesti lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemis-

ta. Päivähoidon tulee taata lapsen kasvulle ja kehitykselle turvallinen ympäris-

tö. Myös vanhempien tai huoltajien antamaa kotikasvatusta tulee tukea. (L

19.1.1973/36.) Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden piirissä on Suo-

messa noin 185 000 alle 7-vuotiasta lasta, mikä on 46 % kaikista alle kou-

luikäisistä lapsista (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa

2007, 18).

Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat hoitavat lapsiaan valtaväestöä pidem-

pään kotona. Maahanmuuttajataustaiset perheet ovat yleisesti ottaen suurem-

pia kuin valtaväestön perheet, joten kotona on pitkään pieniä lapsia. Tällöin

toinen maahanmuuttajataustaisista vanhemmista jää kotiin hoitamaan pienintä

lasta, jolloin isommillakin lapsilla on mahdollisuus jäädä kotiin. Valtaväestö tuo

lapsensa hoitoon jo alle 3-vuotiaana, mikä on yleisesti ottaen aiemmin kuin

maahanmuuttajaperheissä. Syitä tähän ovat muun muassa kulttuurieroavai-

suudet ja näkemyserot siitä, milloin lapsen on hyvä aloittaa päivähoito. (Giss-

ler, Malin, Matveinen, Sarvimäki & Kangasharju 2006, 12.)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) mukaan varhaiskasvatuk-

sessa perehdytään kunkin maahanmuuttajataustaisen lapsen omaan kulttuu-

riin, tapoihin ja historiaan ja niitä tuodaan esille eri tavoin päiväkodin arjessa.

Lapsen identiteettiä vahvistetaan yhdessä vanhempien sekä erilaisten kulttuu-

riyhteisöjen kanssa niin, että lapsella on mahdollisuus ilmentää omaa kulttuu-

riaan varhaiskasvatuksessa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005,

40).
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Maahanmuuttajataustaiset lapset elävät monen kulttuurin keskellä. Varhais-

kasvatuksen tehtävänä on tukea lasta ja hänen perhettään kasvamaan kah-

den kulttuurin kansalaisiksi. Päivähoidon ammattilaiselta edellytetään kulttuu-

rista herkkyyttä edistää lapsen kasvamista kahden kulttuurin maailmassa.

Esiopetuksen kasvatushenkilöstö toimii lapsen kasvuympäristöjen kulttuurise-

na tukijana ja vahvistajana. (Kuinka tukea lapsen ja perheen kasvua kahden

kulttuurin kansalaisiksi? 2008.) Jokaisella lapsella on oikeus tulla hyväksytyksi

ja arvostetuksi sekä tuntea turvallisuutta. Tämän vuoksi näihin seikkoihin tulisi

kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamisessa.

(Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa 2007, 16.)

4.1 Monikulttuurisuus varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakir-

joissa

Suomalaista varhaiskasvatusta ohjataan pääosin valtakunnallisilla sekä kun-

nan omilla asiakirjoilla. Laki lasten päivähoidosta, perusopetuslaki, lastensuo-

jelulaki, sosiaalihuoltolaki sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-

keuksista ohjaavat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteuttamista. Var-

haiskasvatussuunnitelman ja Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet se-

kä Lapsen oikeuksien yleissopimus ohjaavat myös omalta osaltaan varhais-

kasvatuksen järjestämistä. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasva-

tuksessa 2007, 16.) Nämä lait ja säädökset luovat yhdessä suomalaisen var-

haiskasvatuksen arvopohjan, jolle työtä rakennetaan (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 12).

Suomi muuttuu muiden maiden ohella yhä monikulttuurisemmaksi, jonka

vuoksi maahanmuuttajataustaiset lapset ovat arkipäivää monissa päiväko-

deissa ja kouluissa. (Matkalla suvaitsevaisuuteen 2008, 10.) Tämän vuoksi eri

kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset on huomioitu eri varhaiskasvatusta ohjaavis-

sa asiakirjoissa. Maahanmuuttajataustaisia lapsia sisältävissä varhaiskasva-

tusryhmissä on otettava huomioon varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen

lisäksi eri kieli- ja kulttuuritaustaisia ihmisiä koskevat lait, kuten laki maahan-
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muuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta sekä yh-

denvertaisuuslaki. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa

2007, 16.)

Lasten oikeuksia koskeva yleissopimus astui voimaan Suomessa vuonna

1991. Lasten oikeuksien sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys siitä, millaisia

oikeuksia lapsilla tulisi olla ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kan-

sallisuuteen tai sosiaaliseen alkuperään katsomatta. (Mikä on lapsen oikeuk-

sien sopimus? 2008.) Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus elä-

mään. Valtion tulee taata lapselle mahdollisimman hyvät edellytykset suo-

tuisalle kehitykselle ja eloonjäämiselle. Vaikka olosuhteet lapsen ympärillä

muuttuvat, hänellä on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, kansalaisuutensa,

nimensä ja sukulaisuussuhteensa. Lapsen kuuluessa vähemmistöryhmään,

hänellä on oikeus ryhmänsä kulttuuriin, uskontoon ja kieleen. Valtion tulee

myös kunnioittaa vanhempien tai huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuut-

ta huolehtia lapsesta. (Yleissopimus lapsen oikeuksista 2008.)

Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on oikeus kasvaa sekä oman kulttuurinsa

että suomalaisen yhteiskunnan kokonaisvaltaisena jäsenenä. Varhaiskasva-

tuksessa maahanmuuttajataustaiset lapset ovat osa lapsiryhmää ja heidän

sosiaalisia kontaktejaan tuetaan (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

2005, 39). Varhaiskasvatus tukee omalta osaltaan maahanmuuttajataustais-

ten lasten kotoutumista (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuk-

sessa 2007, 23).

4.2 Monikulttuurinen esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista järjes-

tettävää suunnitelmallista ryhmä- ja yksilöopetusta sekä -kasvatusta. Yksilölli-

sessä esiopetuksessa toiminta vastaa kunkin lapsen kehitysvaihetta sekä yk-

silöllisiä tarpeita. Aikuinen havainnoi lapsen leikkiä, tehtäviä ja vuorovaikutuk-

sellisia toimintoja vertaisryhmässä. Tältä pohjalta tehdään kokonaistilanteen ja
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kehityksen arviointi, johon osallistuvat lapsen vanhemmat tai huoltajat sekä

lapsi itse. Näin jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen esiopetuksen suunni-

telma. (Lummelahti 2001, 9.) Varhaiskasvatus, esiopetus varhaiskasvatuksen

osana ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja kehityksen kannalta suo-

tuisan jatkumon (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11–12).

Yhteiskunnalliset arvot ohjaavat suomalaista esiopetusta. Uudistetun, vuonna

1996 voimaan tulleen päivähoitolain mukaan kuntien tulee järjestää esiopetus-

ta kaikille kuusivuotiaille. Vuonna 2001 kunnat velvoitettiin lakisääteisesti tar-

joamaan kuusivuotiaille lapsille ilmaista esiopetusta 700 tuntia vuodessa.

(Paavola 2007, 8.)

4.2.1 Monikulttuurisen esiopetuksen tavoitteet

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2000) mukaan esiopetuksen

tärkeimpiä tehtäviä ovat lapsen kasvu-, kehitys-, ja oppimisedellytysten vah-

vistaminen. Lasta ja hänen kasvuaan tuetaan fyysisesti, psyykkisesti, sosiaali-

sesti, kognitiivisesti ja emotionaalisesti. Mahdollisten ongelmien syntyä pyri-

tään ennalta ehkäisemään eri tavoin. Esiopetuksessa pyritään takaamaan

kaikille lapsille yhtäläiset edellytykset oppimiselle ja koulun aloittamiselle.

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7.)

Maahanmuuttajataustaisten lasten päivähoidon ja esiopetuksen tärkeimpinä

tavoitteina pidetään lapsen integroitumista suomalaiseen päivähoitoon, riittä-

vien kouluvalmiuksien ajallaan saavuttamista sekä lapsen oman identiteetin

tukemista. Myös suomen kielen ja lapsen oman äidinkielen säilyttämisellä ja

tukemisella on tärkeä sija maahanmuuttajataustaisen lapsen päivähoidon ta-

voitteissa. (Kurola, Sutinen & Tiainen 2002.)

Esiopetuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös lapsen myönteisen mi-

näkuvan vahvistaminen. Tämä tapahtuu muun muassa positiivisten oppimis-

kokemusten sekä monipuolisten vuorovaikutuksellisten tilanteiden kautta.

Leikkiä käytetään apukeinona, jolla lapsi oppii vuorovaikutustaitoja, luovuutta
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sekä saa rohkeutta toimia erilaisissa tilanteissa. Toimimalla esiopetusryhmän

jäsenenä lapsi saa toimintamalleja selviytyäkseen erilaisista arkipäivän tilan-

teista. Toisten lasten kanssa toimiessa lapsi ymmärtää tasavertaisuuden mer-

kitystä ja oppii hyväksymään erilaisuutta. Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

lapsi vahvistaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiään sekä oppii ilmaisemaan itseään

monin eri tavoin. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 7–8.)

Esiopetuksen seitsemän keskeistä sisältöaluetta ovat kieli ja vuorovaikutus,

matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, terveys, fyysi-

nen ja motorinen kehitys sekä taide ja kulttuuri. Näiden sisältöalueiden kautta

maahanmuuttajataustainen lapsi oppii suomen kieltä, kotoutuu suomalaiseen

kulttuuriin ja oppii näkemään muun muassa oman kulttuurinsa ja suomalaisen

kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

2000, 19.)

Esiopetuksen aikana vahvistetaan maahanmuuttajataustaisen lapsen halua

kommunikoida omalla äidinkielellään. Äidinkielen käyttö kotona valmistaa las-

ta omalta osaltaan koulunkäyntiä varten ja auttaa lapsen kokonaiskielenkehi-

tyksessä. Mitä monipuolisemmin lapsi osaa käyttää äidinkieltään eri tilanteis-

sa, sitä paremmat kielelliset valmiudet hänelle syntyy koulua ja toisen kielen

oppimista varten. Äidinkieltä ja kulttuuria vahvistamalla maahanmuuttajataus-

tainen lapsi voi tuntea yhteenkuuluvuutta oman kulttuurinsa ja sen ihmisten

kanssa ja saada siitä tukea omaan kasvuunsa. Tavoitteena on, että lapsi tulee

sekä tietoiseksi saamastaan oman kulttuurin perinnöstä että integroituu yh-

teiskuntaan kaksikielisenä ja -kulttuurisena ihmisenä. (Paavola 2007, 37.)

Lapsen on tärkeä oppia ymmärtämään ja pohtimaan oikean ja väärän eroa.

Esiopetukseen sisältyy eettistä ja uskonnollista kasvatusta tai vaihtoehtoisesti

elämänkatsomustietokasvatusta. Lapsen vanhemmat tai huoltajat valitsevat,

mihin lapsi näistä osallistuu. Kulttuurisen kasvatuksen tavoitteena on lapsen

katsomuksellisen ajattelun kehittyminen. Esiopetusryhmässä lapsi tulee kuul-

luksi katsomuksellisissa elämänkysymyksissä. Ryhmässä lapsella on mahdol-

lisuus tutustua sekä oman että muiden lasten uskontojen ja vakaumusten ta-

poihin. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 8, 12.)
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4.2.2 Esiopetus maahanmuuttajataustaisten lasten tukena

Maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävään työhön tulee erityisesti alkuvai-

heessa varata paljon aikaa, sillä perheet eivät välttämättä tiedä, mitä päiväko-

dissa tehdään. Päiväkodin kasvatushenkilökunta voi rohkaista vanhempia tu-

lemaan vierailulle päiväkotiin seuraamaan ryhmän arkea. Myös pienelle maa-

hanmuuttajataustaiselle lapselle päiväkodin arki voi olla vierasta. Kieli, ruoka

ja leikit ovat lapselle uusia ja vaativat aikaa totutella. Tällöin lapsi tarvitsee rin-

nalleen turvallisia aikuisia, jotka auttavat häntä tottumaan päiväkodin arkeen.

Lapsen reaktioita on hyvä tarkkailla ja keskustella niistä vanhempien kanssa.

(Räty 2002, 165–166.)

Jokaisen maahanmuuttajataustainen lapsi on yksilö eikä esiopetusryhmän

maahanmuuttajia voi niputtaa yhteen. Esiopetusryhmässä voi olla lapsia mo-

nesta eri kulttuurista, jolloin muun muassa kieli, kulttuuri ja Suomeen muuton

syy on erilainen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 19.)

Maahanmuuttajataustaisen lapsen identiteetin suotuisan kehityksen kannalta

on tärkeää, että hänen kulttuuriaan arvostetaan ja sitä pidetään esillä esiope-

tusryhmässä. Opetus tapahtuu suomen kielellä, mutta mahdollisuuksien mu-

kaan tuetaan myös maahanmuuttajataustaisen lapsen äidinkielen kehitystä ja

kasvua kaksikulttuuriseksi kansalaiseksi. Lapsen äidinkielen kehitystä tuetaan

muun muassa ajattelun ja kielenkäytön kehittämisellä sekä itsetunnon ja per-

soonallisuuden tukemisella. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

2000, 19.)

Talibin (2002) mukaan esiopetusryhmien henkilöstön tulisi olla tietoisia maa-

hanmuuttajataustaisen lapsen taustaan ja elämänmuotoon liittyvistä asioista,

jotka joko edesauttavat tai vaikeuttavat lapsen tulevaa koulumenestystä.

Maahanmuutolla on suuri vaikutus lapsen koulumotivaation syntymiseen ja

uuteen kulttuuriin sopeutumiseen. Maahanmuuttajien joukossa on niitä, jotka

ovat itse valinneet Suomeen muuton, jonka vuoksi heillä on myönteinen asen-

ne uuden elämän aloittamiseen. Sen sijaan pakolaisina tulleilla lapsilla tode-

taan usein sopeutumisvaikeuksia, jotka voivat johtua esimerkiksi traumaatti-

sista kokemuksista kotimaassaan tai pakolaisleirillä. (Talib 2002, 52–53.)
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Toisen kulttuurin kohtaaminen voi tuntua vieraalta ja pelottavalta asialta ja

muiden kulttuurien tavat ja tottumukset voivat olla hyvinkin erilaisia omiimme

verrattuna. Päiväkotien ja koulujen kasvatushenkilökunnan on tärkeä suhtau-

tua kaikkiin lapsiin tasa-arvoisesti ja puuttua mahdollisiin rasistisiin puheisiin.

Lasten kasvua suvaitseviksi aikuisiksi tulee tukea perheissä ja päiväkodeissa.

Suvaitsevaisuuteen ja kansainvälisyyteen kasvaminen ei tapahdu yhdessä

yössä vaan se vaatii aikaa. Tämän vuoksi erilaisuuden hyväksymisen ja ym-

märtämisen opettaminen tulee aloittaa jo varhaislapsuudessa. Päiväkodin ker-

ran vuodessa järjestettävät monikulttuurisuuden teemapäivät eivät yksin riitä

suvaitsevaisuuden edistämiseksi. On hyvä, että ihmisten ja kulttuurien välisis-

tä eroista ja samankaltaisuuksista keskustellaan lasten kanssa avoimesti.

Lapsi uskaltaa olla oma itsensä ja kehittää itsetuntemustaan, jos hän saa kas-

vaa suvaitsevassa ilmapiirissä. Arvostamalla itseään lapsi oppii arvostamaan

ja kunnioittamaan myös toisia ihmisiä. (Matkalla suvaitsevaisuuteen 2008, 10.)

Lapsen omaa kulttuuria pyritään tukemaan esiopetuksessa niin, että hän tulee

siitä tietoiseksi ja osaa arvostaa sitä myös eläessään suomalaisessa yhteis-

kunnassa. Tavoitteena on, että muista maista Suomeen muuttaneista lapsista

kasvaisi ihmisiä, jotka arvostavat ja kunnioittavat omaa taustaansa, kieltään ja

kulttuuriaan ja jotka ovat samanaikaisesti sopeutuneet suomalaiseen kulttuu-

riin. Tällaiset vahvat, omanarvontuntoiset, kaksikieliset ja -kulttuuriset ihmiset

pystyisivät välittämään omaa kulttuuriperintöänsä myös tuleville sukupolville.

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 20.)

4.2.3 Suomi toisena kielenä – opetus

Perusopetuslain (L 21.8.1998/628) mukaan maahanmuuttajataustaisilla lapsil-

la on oikeus saada tuettua suomen kielen opetusta, jotta he voisivat kehittyä

kaksikielisyydessään. Maahanmuuttajataustaiset lapset opiskelevat suomea

toisena kielenään, niin sanottuna S2–opetuksena, jolloin heillä on kielen op-

pimisessa erilaiset tavoitteet kuin suomea äidinkielenään opiskelevilla lapsilla.

Tilanteista riippuen lapsi voi saada suomen kielen tukiopetusta myös omalla

äidinkielellään. (Räty 2002, 148.)
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Suomi toisena kielenä – opetuksen tarkoituksena on vahvistaa maahanmuut-

tajataustaisen lapsen oman äidinkielen kanssa hänen monikulttuurista identi-

teettiään sekä tukea kaksikielisyyttä. Maahanmuuttajataustainen lapsi voi

käyttää omaa äidinkieltään perheensä sekä samaa kieltä puhuvien ystäviensä

kanssa. Suomen kieltä hän sen sijaan tarvitsee esiopetusryhmässä, koulussa

ja toimiessaan suomalaisessa yhteiskunnassa. (Nissilä, Martin, Vaarala &

Kuukka 2006, 15.)

Toisen kielen oppiminen on samantapainen prosessi äidinkielen oppimisen

kanssa. Aluksi lapsi oppii ymmärtämään ja ilmaisemaan perusasioita. Toisto-

jen avulla kielen oppiminen etenee kohti syvempää kielen ymmärtämistä, jo-

hon saattaa kulua 5–8 vuotta. Päiväkodissa lapsen puhe- ja kielitaito arvioi-

daan esimerkiksi Kettu–kielenarviointimenetelmän avulla. Tämän jälkeen S2–

opetuksesta vastuussa olevat lastentarhanopettajat suunnittelevat pienryhmä-

toiminnan ja kielikerhojen rakenteet. Samalla sovitaan myös kielen kehityksen

seurannasta, dokumentoinnista ja arvioinnista. Tavoitteena on toimiva kaksi-

kielisyys, jossa lapsella on mahdollisuus kuulla ja käyttää sekä omaa äidinkiel-

tään että suomen kieltä erilaisissa arjen tilanteissa. Kaksikielisiksi käsitetään

sellaiset ihmiset, jotka pystyvät toimimaan molemmilla kielillä vähintään sen

hetkisten annettujen vaatimusten mukaisesti. (Monikulttuurinen varhaiskasva-

tus 2005, 17–18.)

Maahanmuuttajataustaista lasta tulisi rohkaista arvostamaan omaa kulttuuri-

aan ja käyttämään omaa äidinkieltään, sillä siten hänen itsetuntonsa ja identi-

teettinsä kehittyvät. Tukemalla maahanmuuttajalapsen kaksikielisyyttä aute-

taan tämän kotoutumista uuteen kotimaahan sekä ehkäistään mahdollisia op-

pimisvaikeuksia. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa

2007, 16.) Maahanmuuttajataustaista lasta tulee ohjata tuntemaan suomalai-

sen yhteiskunnan keskeisiä toimintatapoja sekä suomalaista kulttuuria. Maa-

hanmuuttajataustaisilla ihmisillä on myös oikeus tuntea omat yhteiskunnalliset

oikeutensa ja velvollisuutensa. (Nissilä ym. 2006, 15.)
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4.2.4 Kasvatuskumppanuus

Kahden kulttuurin keskellä elävän lapsen täytyy voida luottaa siihen, että hä-

nen vanhempansa tai kasvattajansa sekä päiväkodin kasvatushenkilökunta

kunnioittavat toisiaan. Tätä lapsen eri kasvuympäristöjen aikuisten luottamuk-

sellista ja vastavuoroista suhdetta kutsutaan kasvatuskumppanuudeksi. Kas-

vatuskumppanuus on toimivaa, kun yhteistyö on säännöllistä ja vaiheittain sy-

venevää. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien sekä päiväkodin henkilö-

kunnan kasvatuskumppanuudessa painotetaan muun muassa aloituskeskus-

telua lapsen tullessa päivähoitoon, säännöllisiä kasvatuskeskusteluita, tulkki-

palveluiden käyttöä tarvittaessa, päivittäisiä kohtaamisia sekä henkilökunnan

kulttuurista herkkyyttä ja hyväksyvää asennetta. (Kuinka tukea lapsen ja per-

heen kasvua kahden kulttuurin kansalaisiksi? 2008.)

Varhaiskasvatuksen yleisissä tavoitteissa huomioidaan lasten kulttuurinen

tausta ja äidinkieli (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 39). Paavo-

la (2007) korostaa väitöskirjassaan vanhempien ja opetushenkilökunnan yh-

teistyötä niissä tapauksissa, kun maahanmuuttajataustaisen lapsen ja esimer-

kiksi päiväkodin esiopetusryhmän henkilökunnan äidinkielet eroavat toisis-

taan. Kielelliset väärinymmärrykset tuhoavat lapsen itsetuntoa ja minäkuvaa,

jos ne jäävät selvittämättömiksi. Muun muassa tämän vuoksi kasvatuskump-

panuus, aktiivinen vuorovaikutus vanhempien sekä päiväkodin henkilökunnan

välillä, on tärkeää. Tarvittaessa keskusteluissa voidaan käyttää apuna tulkkia.

(Paavola 2007, 27.)

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa korostetaan tyttöjen ja poikien kuin

myös miesten ja naisten tasa-arvoisuutta. Kasvatuskumppanuutta kysytään

eri kulttuureista tulevien perheiden sekä suomalaisen henkilöstön keskustel-

lessa maahanmuuttajataustaisten lasten kasvatuksesta. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 39.) Heti maahanmuuttajataustaisen lapsen tul-

lessa päivähoitoon on hyvä selvittää vanhempien tai huoltajien kanssa lapsen

kulttuuriin ja uskontoon liittyviä mahdollisia erikoistoimia tai rajoitteita (Kurola

ym. 2002). Maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa on hyvä keskus-

tella suomalaisen varhaiskasvatuksen toteuttamisesta sekä sitä ohjaavista ta-
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voitteista ja periaatteista. Tärkeää on, että lasten kasvatukseen liittyvistä asi-

oista voidaan keskustella tasavertaisesti ja kunnioittavasti. (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 39.)

Kaksikielinen ympäristö vaatii lapselta enemmän kuin yksikielinen ympäristö,

jonka vuoksi kielen kehittymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lapsen

tulee saada riittävästi virikkeitä kummassakin kieliympäristössä, jotta kumpikin

kieli pääsisi kehittymään suotuisasti. Vastuu äidinkielen opettamisesta lanke-

aa suurimmalta osin vanhemmille, sillä päiväkodissa ja koulussa lapsi oppii

pääasiassa maan valtakieltä. (Alitolppa-Niitamo ym. 2006, 62.) Alussa van-

hemmat eivät välttämättä edes ymmärrä lasten äidinkielen tukemisen tärkeyt-

tä opetellessaan itse suomea kielikursseilla. Kotona vanhemmat voivat opetel-

la yhdessä lastensa kanssa suomea niin, että vähitellen lasten oma äidinkieli

rappeutuu. Samanaikaisesti lasten ja heidän vanhempien kommunikointimah-

dollisuudet vähenevät ja he voivat vieraantua toisistaan. (Mikkola ym. 1997,

41.)

Bukarevan (2007) artikkeli antaa tästä surullisia esimerkkejä. Koska vanhem-

mat itse kärsivät suomen kielen osaamattomuudestaan, he haluavat antaa

lapsilleen paremmat edellytykset. Lapset oppivat kyllä suomen kieltä, mutta se

ei yksin lisää perheen kommunikointia. Jos vanhemmat puhuvat lastensa

kanssa vain yksinkertaista suomea, lasten suomen kielen taidot eivät pääse

kehittymään. (Bukareva 2007, 22–23.) Päiväkodin kasvatushenkilökunnan on

hyvä rohkaista tällaisia vanhempia puhumaan lastensa kanssa omaa äidinkiel-

tään ja pitämään yllä kulttuuriaan. Tämä on tärkeää lapsen identiteetin kehi-

tyksen sekä jatkuvuuden tunteen kannalta. Maahanmuuttajataustaisen lapsen

tulee saada olla ylpeä omasta taustastaan. Päiväkodin henkilökunta voi pyy-

tää perhettä kertomaan omasta kulttuuristaan päiväkotiryhmässä ja tuoda mu-

kanaan jotain kulttuuriin liittyvää. (Räty 2002, 167.)
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1 Tutkimustehtävät ja tutkimuksen kohde

Tutkimukseni päätehtävänä on selvittää, miten Jyväskylän päiväkotien esiope-

tusryhmissä huomioidaan eri kulttuureista tulevien lasten identiteetti. Tutki-

musaineiston kerään esiopetusryhmien kasvatushenkilökunnalta. Halusin

saada selville, miten esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta tukee omalta

osaltaan maahanmuuttajataustaisten lasten omaa kulttuuritaustaa sekä lasten

suomalaiseen kulttuuriin kotoutumista. Tähän liittyen oli olennaista tietää myös

esiopetusryhmien kasvatushenkilökunnan ja maahanmuuttajataustaisten van-

hempien välisestä kasvatuskumppanuudesta. Minua kiinnostaa myös, millai-

sia haasteita kasvatushenkilökunta kohtaa toimiessaan maahanmuuttajataus-

taisten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa.

Tutkimustehtäväni olen tiivistänyt seuraaviksi tutkimuskysymyksiksi. Tutki-

muksen ydinkysymystä täydentävät ja avaavat kysymykset on merkitty rans-

kalaisella viivalla.

Miten maahanmuuttajataustaisten lasten identiteettiä tuetaan esiope-

tusryhmässä?

 Miten maahanmuuttajataustaisten lasten ja vanhempien kanssa

toteutetaan kasvatuskumppanuutta?

 Miten maahanmuuttajataustaisten lasten kasvua tuetaan kahden

kulttuurin kansalaisiksi?

 Millaisia haasteita esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta koh-

taa maahanmuuttajataustaisten lasten ja vanhempien kanssa

toimiessa?
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5.2 Kvalitatiivinen tutkimus

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Hirsjärven ja muiden

(2004) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan todellista

elämää. Koska todellisuus on moninaista eikä yksiselitteistä, pyritään kvalita-

tiivisessa tutkimuksessakin tutkimaan aineistoa mahdollisimman kokonaisval-

taisesti (Hirsjärvi ym. 2004, 152).

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerätään kirjoitettuna tekstinä tai puheena

eikä niinkään numeraalisena aineistona. Niin kvalitatiivisessa kuin kvantitatii-

visessa eli määrällisessä tutkimuksessa tutkija voi olla etäällä tai lähellä tutkit-

taviaan. Usein esitetään hieman harhaanjohtavasti kvalitatiivisen tutkimuksen

merkitsevän läheistä kontaktia tutkittaviin. Näin ei kuitenkaan aina ole. (Hirs-

järvi ym. 2004, 183.) Omassa tutkimuksessani en fyysisesti tavannut tutkitta-

viani tutkimuksen aikana, mutta olin yhteydessä heidän kanssaan useaan ot-

teeseen. Itse miellän tutkimukseni kirjalliseksi haastatteluksi.

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena ei ole saada täydellistä ja lopullista

totuutta tutkittavasta asiasta, sillä samasta aineistosta voidaan saada monen-

laisia tulkintoja. Tulkinnan rajaamista ohjaavat tutkijan omat kokemukset sekä

kiinnostuneisuus. (Kananen 2008, 11.) Tutkijan omat arvot muovaavat sitä,

miten hän ymmärtää tutkimiaan ilmiöitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei py-

ritä niinkään todentamaan jo olemassa olevia totuusväittämiä vaan pikemmin-

kin paljastamaan ja löytämään uusia tosiasioita. Kvalitatiivisen tutkimuksen

tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa kohdetta. (Hirsjärvi ym.

2004, 152, 170.)
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5.3 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu

 5.3.1 Kysely tutkimusmenetelmänä

Pitkän harkinnan ja eri aineistonkeruun menetelmiä puntaroiden päädyin valit-

semaan tutkimusmenetelmäkseni kyselyn. Koska maahanmuuttajataustaisia

lapsia on monissa Jyväskylän kaupungin päiväkodin esiopetusryhmässä, olisi

tutkimus ollut huomattavasti työläämpi ja vaikeampi toteuttaa esimerkiksi

haastatteluilla. Päiväkodin arki on hyvin hektistä, jonka vuoksi tutkimuksen to-

teuttaminen kyselylomakkeen avulla oli joustava tutkimustapa kaikille osapuo-

lille.

Kysely on yksi survey–tutkimuksen keskeisiä tiedonkeruumenetelmiä. Survey-

tutkimuksella tarkoitetaan sellaisia kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin

muotoja, joissa tutkittavat henkilöt muodostavat otoksen tietystä perusjoukos-

ta. Aineisto kerätään standardoidusti, jolla tarkoitetaan aineistonkeruuta kaikil-

ta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. Kyselylomaketta voidaan käyttää tut-

kimusmetodina, jos halutaan saada selville, mitä ihmiset ajattelevat, tuntevat,

kokevat tai uskovat. Yleisesti ottaen kyselylomakkeiden avulla voidaan kerätä

tietoa tosiasioista, käyttäytymisestä, arvoista, asenteista sekä käsityksistä ja

mielipiteistä. Tällöin kysymykset tulee esittää täsmällisinä, yksinkertaisina

avoimina tai monivalintakysymyksinä. (Hirsjärvi ym. 2004, 174, 182, 186.)

Päätin toteuttaa tutkimukseni avoimena kyselynä, jossa vastaajalla on mah-

dollisuus ilmaista itseään omin sanoin. Avoimessa kyselyssä esitetään ainoas-

taan kysymykset, joiden vastaukselle jätetään tyhjää tilaa. Usein kysymykset

muotoillaan vielä niin, ettei vastauksena voi olla vain lyhyt ”kyllä” tai ”ei”, vaan

vastaaja joutuu perustelemaan vastauksensa monisanaisemmin. Koska avoi-

missa kysymyksissä ei ole vastausvaihtoehtoja, Hirsjärven (2004) mukaan

vastaajalla on mahdollista tuoda esiin itselleen tärkeitä näkökulmia ja osoittaa

tietämyksensä kysyttävästä asiasta. Vastaajan omin sanoin kirjoittamat vasta-

ukset voivat ilmentää asiaan liittyviä tunteita ja niihin vastattaessa tutkija voi

havaita myös tutkittavien motivaatioon liittyviä seikkoja. (Hirsjärvi 2004, 190.)
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Kyselylomakkeen hyvinä puolina pidetään muun muassa sitä, ettei tutkija voi

omalla olemuksellaan tai läsnäolollaan vaikuttaa vastauksiin. Tutkimuksen

luotettavuutta lisää myös kysymysten esittäminen täysin samassa muodossa

jokaiselle vastaajalle. Kysymysten esittämiseen eivät kyselylomakkeessa vai-

kuta edes äänenpainot tai tauotukset sanojen välillä. Kyselylomaketta täyttä-

essä vastaajalla on aikaa pohtia ja muokata vastauksiaan kaikessa rauhassa

ja valita itselleen parhaan mahdollisen vastaamisajankohdan. Vastaavasti ky-

selylomakkeen haittapuolina nähdään mahdollinen vastausten vähäinen lu-

kumäärä ja kysymysten väärinymmärtämisen mahdollisuus. Kyselytutkimuk-

sissa ei saada myöskään täyttä varmuutta siitä, että tutkittava on itse vastan-

nut kyselyyn. (Valli 2001, 100–102.) Vaikka tutkimusmenetelmäni onkin usein

kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen liitetty kyselytutkimus, oli tutki-

mukseni kuitenkin avointen kysymysten vuoksi luonteeltaan laadullinen. Tä-

män vuoksi vastaajien vähäisempi lukumäärä ei ollut ongelma. Vastaajilla oli

myös yhteystietoni mahdollisten kyselyyn liittyvien epäselvyyksien tai kysy-

mysten vuoksi. Näin heillä oli mahdollista saada tarkentavaa informaatiota

suoraan itse tutkijalta.

Tutkimuksen aihe vaikuttaa siihen, kuinka mielekkäänä ihmiset kokevat kyse-

lyyn vastaamisen. Lomakkeen laadinnalla ja kysymysten tarkalla suunnittelulla

voidaan tehostaa tutkimuksen onnistumista. Heikosti laaditut lomakkeet eivät

houkuta vastaamaan. (Hirsjärvi ym. 2004, 187.) Aloitin kyselylomakkeen laa-

timisen elo–syyskuun taitteessa 2008. Aikaa kului aluksi paljon teoriataustan

hahmottamiseen ja oikeiden kysymysten löytämiseen ja muotoiluun tutkimus-

kysymysten pohjalta. Koska sähköinen tiedonkulku on tänä päivänä yleistä,

päädyin niin sanottuun sähköpostikyselyyn, jossa kyselyn lähettäminen ja sii-

hen vastaaminen toteutetaan elektronisesti sähköpostin välityksellä.

Kyselylomakkeisiin sisällytetään monesti niin sanottuja taustakysymyksiä, joil-

la saadaan selville vastaajaa itseään koskevia tietoja. Näitä voivat olla esi-

merkiksi sukupuoli, koulutus ja ammatti. (Hirsjärvi ym. 2004, 186.) Kyselyni

taustakysymykset koskivat päiväkodin kaupunginosaa, päiväkodin nimeä sekä

esiopetusryhmän nimeä, sillä joissain päiväkodeissa oli useampi esiopetus-

ryhmä. Omassa tutkimuksessani en nähnyt tarpeelliseksi tietää vastaajien ni-
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miä tai ammattinimikkeitä, sillä toivoin vastauksissa näkyvän jokaisen ryhmän

kasvatushenkilökuntaan kuuluvan näkökulman.

5.3.2 Kyselyn toteuttaminen

Lähetin tiedon opinnäytetyöstäni sähköpostilla sekä kyselylomakkeen (liite 3)

sähköpostin liitteenä kaikkien Jyväskylän päiväkotien johtajille 6.10.2008, kos-

ka minulla ei ollut selkeää tietoa siitä, missä esiopetusryhmissä on maahan-

muuttajataustaisia lapsia. Pyysin päiväkotien johtajia ystävällisesti välittämään

kyselyn esiopetusryhmiensä kasvatushenkilökunnalle. Kahdeksan päiväkodin

johtajaa lähetti minulle pian tiedon, ettei heidän päiväkotiensa esiopetusryh-

missä ole tänä syksynä maahanmuuttajataustaisia lapsia. Kiitin heitä tiedosta

ja toivotin hyvää syksyn jatkoa.

Sähköpostin liitetiedostona kulkevan kyselyn mukana oli lähetekirjelmä (liite 2)

myös esiopetusryhmien kasvatushenkilökunnalle. Se sisälsi muun muassa

tiedon tutkijasta, tutkimuksen aiheesta, kyselyn tarkoituksesta sekä palautuk-

seen liittyviä tietoja kuten viimeisen palautuspäivämäärän. Pyrin kirjoittamaan

ohjeet mahdollisimman selkeästi, ymmärrettävästi ja yksinkertaisesti, jotta teh-

tävän asetus ei jäisi kenellekään vastaajista epäselväksi. Annoin esiopetus-

ryhmien kasvatushenkilökunnalle kolme työviikkoa aikaa vastata kyselyyn, sil-

lä ajattelin kyselyn vastausajalle sijoittuvan syyslomaviikon tuovan ryhmiin eri-

tyisvalmisteluja ja näin ollen vievän ainakin osan henkilökunnan ajatukset

tuoksi ajaksi muualle. Kyselyn viimeinen palautuspäivämäärä oli 24.10.2008.

Hirsjärven ja muiden (2004) mukaan valikoimattomalle joukolle lähetetty kyse-

ly ei usein tuota suurta vastausprosenttia. Kyselyn vastausprosentti voi nousta

korkeammalla silloin, jos kyseessä on jokin erityisryhmä, jonka kannalta kyse-

ly on tärkeä (Hirsjärvi ym. 2004, 185). Tutkimuksessani tällaisella erityisryh-

mällä tarkoitetaan esiopetusryhmien maahanmuuttajataustaisten lasten paris-

sa työskentelevää kasvatushenkilökuntaa.

Kyselyyn vastaaminen osoittautui osittain kuviteltua vaikeammaksi. Lähettä-
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mäni kysely oli Word–dokumenttimuodossa, jota Jyväskylän kaupungin päivä-

kotien tietokoneet myös tukevat. Siitä ja selkeistä ohjeista huolimatta sain

useamman tyhjän vastauksen, muutaman Microsoftin lähettämän virheraportin

sekä tiedon päiväkodin tietokoneen suojauskäytäntöjen estävän vastauksen

lähetyksen. Olin useamman kerran yhteydessä eri esiopetusryhmien kasva-

tushenkilökuntaan kuuluvien ihmisten kanssa ja koetin parhaani mukaan neu-

voa heitä vastausten lähetyksessä. Kahden ensimmäisen vastausviikon aika-

na olin saanut yhden vastauksen, joka oli tullut minulle sähköpostin liitetiedos-

tona ilman lisäneuvoja. Viimeisen vastausviikon maanantaina, 20.8.2008,

pyysin päiväkotien johtajia muistuttamaan esiopetusryhmien kasvatushenkilö-

kuntaa lähestyvästä palautuspäivämäärästä. Palautuspäivämäärään mennes-

sä olin saanut vastauksen neljästä päiväkodista.

Olin yhteydessä asiasta Taru Kivijärven kanssa, joka lupasi omasta puoles-

taan vielä laittaa viestiä päiväkotien johtajille ja korostaa tutkimuksen aiheen

tärkeyttä ja ajankohtaisuutta sekä maahanmuuttajataustaisia lapsia sisältävien

esiopetusryhmien siitä saamaa hyötyä. Lisäsin vastausaikaa vielä viikolla. An-

noin parille lähetykseen liittyvien vaikeuksien kanssa kamppailevalle ryhmälle

toisen sähköpostiosoitteen, johon vastauksen voi lähettää. Tuon antamani li-

säviikon aikana sain vielä kolme vastausta. Tutkimusaineistoni koostuu näin

ollen seitsemän esiopetusryhmän kasvatushenkilökunnan vastauksista.

Taru Kivijärven (2008) mukaan 16:ssa Jyväskylän kaupungin päiväkotien esi-

opetusryhmässä on maahanmuuttajataustaisia lapsia. Kyselyyn vastasi seit-

semän esiopetusryhmän kasvatushenkilökunta, mikä on 44 % kaikista maa-

hanmuuttajataustaisia lapsia sisältävistä esiopetusryhmistä. Jyväskylän päi-

väkotien esiopetusryhmissä on syksyllä 2008 yhteensä 39 maahanmuuttaja-

taustaista lasta (Kivijärvi 2008). Tutkimukseen osallistui suurin osa useita

maahanmuuttajataustaisia lapsia sisältävistä ryhmistä sekä muutama ryhmä,

joissa oli vain pari maahanmuuttajataustaista lasta. Tutkimus käsittää kaiken

kaikkiaan 21 maahanmuuttajataustaista lasta eri esiopetusryhmistä. Tutkimus

kattaa näin ollen 54 % Jyväskylän kaupungin päiväkotien esiopetusryhmien

maahanmuuttajataustaisista lapsista.
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5.4 Laadullisen aineiston analyysi

Metsämuurosen (2006) mukaan aineistoa on vaikea lähteä analysoimaan, jos

tutkijan omat käsitykset asioiden paikkansapitävyydestä ohjaavat vahvasti tut-

kimustuloksia. Tutkijan omat ennakkokäsitykset eivät saisi liikaa ohjata aineis-

ton analysointia. (Metsämuuronen 2006, 121.) Tällaista tutkimustulosta, jota ei

ole etukäteen lyöty lukkoon, kutsutaan hypoteesittomuudeksi. Kvalitatiivisen

analyysin lähtökohtana ovat tutkijan oppimiskokemukset ja uuden löytäminen

tutkimuksen aikana. Uuden oppimisen edellytyksenä on omien ennakko-

odotusten tiedostaminen ja niiden huomioiminen tutkimuksen esioletuksena.

On suotavaa, että tutkija kehittää itselleen niin sanottuja työhypoteeseja, ar-

vauksia siitä, mitä tutkimus tuo mahdollisesti tullessaan. Tutkittavan aineiston

avulla tutkija voi saada esioletuksilleen uutta näkökulmaa eikä vain vahvistus-

ta omille hypoteeseilleen. (Eskola & Suoranta 1998, 19–20.)

Myös minulla oli tutkijana tiettyjä ennakkokäsityksiä tutkimustuloksista, sillä

aihe on tänä päivänä hyvin ajankohtainen ja maahanmuuttajuuteen liittyviä

asioita käsitellään paljon eri medioissa. Pyrin kuitenkin siirtämään ennakko-

odotukseni taka-alalle ja suhtautumaan tutkimukseeni mahdollisimman en-

nakkoluulottomasti ja uusia oppimiskokemuksia odottaen.

Laadullisen aineiston analyysivaiheessa tutkimusaineistosta erotellaan tutki-

musongelman kannalta olennainen tieto. Vasta tämän jälkeen saadusta infor-

maatiosta voidaan tehdä tulkintoja. Aineistoon tutustuminen on työlästä, mutta

ensiarvoisen tärkeää tutkimustulosten kannalta. Tutkijan on syytä lukea tutki-

musaineistonsa läpi useaan kertaan tunteakseen sen perin pohjin. Laadullisen

aineiston analyysilla pyritään luomaan tutkittavaan aineistoon selkeyttä, jolloin

uuden tiedon tuottaminen tutkittavasta asiasta on mahdollista. Laadullisen

analyysin keinoin aineisto pyritään tiivistämään ja selkeyttämään niin, ettei sen

sisältämä informaatio kuitenkaan vahingoitu. (Eskola & Suoranta 1998, 138,

151–152.)

Koska tutkimukseni aineisto oli kerätty sähköisesti sähköpostin välityksellä,

kyselyt olivat jo valmiiksi tietokoneella. Näin ollen vastausten puhtaaksi kirjoit-
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tamista eli litterointia ei tarvittu. Paneuduttuani tutkimusaineistooni aloitin ai-

neiston analyysin teemoittelulla. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tee-

moittelussa aineistosta nostetaan esiin tutkimustehtäviä tukevia ja valaisevia

teemoja. Tällä tavoin meneteltynä on helppo havainnoida eri teemojen esiin-

tymistä aineistossa. Teemoittelun avulla tekstiaineistosta saadaan tuloksia

esitettyihin kysymyksiin. (Eskola & Suoranta 1998, 175–176, 180.) Jaottelin

kyselylomakkeen vastaukset tutkimustehtävieni alle niin, että kunkin kyselylo-

makkeen kysymys ja vastaus vastasi johonkin neljästä tutkimustehtävästä. Jo

kyselyä suunnitellessani olin miettinyt kysymykset niin, että ne vastaavat tut-

kimustehtäviini. Tällä tavoin jaoteltuna minun oli helppo lähteä purkamaan

vastauksia. Edellä mainitulla tavalla jäsenneltyä tekstiä kertyi yhteensä yhdek-

sän sivua.

5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

5.5.1 Luotettavuus

Kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia voidaan arvioida muun muassa käyttämäl-

lä käsitteitä reliaabelius ja validius. Termit ovat saaneet alkunsa kvantitatiivi-

sen tutkimuksen parissa, jonka vuoksi niiden kytkettävyydestä kvalitatiiviseen

tutkimukseen on kiistelty. Kaiken tutkimuksen luotettavuutta on kuitenkin syytä

arvioida – reliaabeliuden ja validiuden käsitteiden kanssa tai ilman. (Hirsjärvi

ym. 2004, 217.)

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan yksityiskohtainen selonte-

ko tutkimuksen toteuttamisen vaiheista. Tutkijan on pystyttävä perustelemaan

tuloksensa ja ilmaisemaan, mihin hänen päätelmänsä perustuvat. Tutkimustu-

losten avaamista rikastuttavat suorat otteet tutkimusaineistosta. (Hirsjärvi ym.

2004, 217.) Itsekin päätin lisätä tutkimustuloksiin suoria lainauksia esiopetus-

ryhmien kasvatushenkilökunnan kirjoittamista vastauksista. Jotta lainausten

ottaminen tutkimusaineistosta olisi selkeää, päätin koodata jokaisen esiope-

tusryhmän vastauslomakkeen. Lomakkeita oli yhteensä seitsemän, jolloin
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muodostin vastausten koodeiksi R1–R7. Kirjain R koodissa tulee sanasta

ryhmä. Koodit helpottivat minua tutkijana selkeyttäen tutkimusaineistoani.

Suoriin lainauksiin merkityt koodit lisäävät myös tutkimuksen luotettavuutta,

sillä koodauksen avulla voidaan seurata aineiston käytön monipuolisuutta.

Metsämuurosen (2006) mukaan eri tutkimusmenetelmiä ei voida sinänsä luo-

kitella luotettaviksi tai epäluotettaviksi. Tutkimuksen luotettavuus määräytyy

enemmänkin sen suhteen mukaan, jonka tutkija luo tutkimuskohteeseen. Tut-

kimuksen luotettavuutta pohtimalla pyritään vahvistamaan se, etteivät tutki-

mustulokset ole syntyneet sattumanvaraisesti vaan niistä voidaan tehdä todel-

lisia tulkintoja. (Metsämuuronen 2006, 200.) Tätä tutkimustulosten toistetta-

vuutta kutsutaan reliaabeliudeksi. Jos samaa aihetta tutkitaan eri tutkimusker-

roilla ja saadaan sama tulos, voidaan tulokset todeta reliaabeleiksi. (Hirsjärvi

ym. 2004, 216). Oman tutkimukseni tuloksia vahvistavat aikaisemmin Suo-

messa tehdyt vastaavat tutkimukset maahanmuuttajataustaisten lasten tuke-

misesta päiväkodissa ja esiopetuksessa. Tällaisia tutkimuksia ovat muun mu-

assa Heini Paavolan 2007 valmistunut väitöskirja sekä Minna Merjolan 2008

valmistunut Pro gradu – tutkielma. Paavola tutki väitöskirjassaan maahan-

muuttajataustaisia lapsia sisältävien esiopetusryhmien monikulttuurisuuskas-

vatusta. Merjolan Pro gradu – tutkielma taas käsitteli maahanmuuttajataustais-

ten lasten tukemista päivähoidon arjessa sekä siihen liittyviä haasteita ja

mahdollisuuksia. Heidän saamansa tutkimustulokset ovat hyvin samansuun-

taisia omien tutkimustulosteni kanssa.

Toinen käsite, millä tutkimusta voidaan arvioida, on validius. Tällä tarkoitetaan

tutkimusmenetelmän kykyä tuoda ilmi juuri se, mitä ollaan tutkimassa. (Hirs-

järvi ym. 2004, 216.) Validius voidaan jakaa muun muassa ulkoiseen validi-

teettiin ja sisältövaliditeettiin. Ulkoisessa validiteetissa saadut tulokset voidaan

yleistää koskemaan laajempaa ihmismäärää kuin vain tutkimuksessa mukana

olleita ihmisiä. Yleistettävyydellä ei kuitenkaan tarkoiteta kaikenlaista yleistet-

tävyyttä. (Kananen 2008, 81.) Esimerkiksi omassa tutkimuksessani voin tutki-

mustulosten mukaan väittää Jyväskylän esiopetusryhmien kasvatushenkilö-

kunnan tukevan maahanmuuttajataustaisia lapsia tietyllä tavalla. Tällöin tutki-

mustulokset voidaan yleistää koskemaan muita esiopetusryhmiä muiden kau-
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punkien päiväkodeissa, mutta ei muita ryhmiä tai väestöä.

Sisältövaliditeetissa teoria tukee tutkimustuloksia. Jos tarkoituksena on tutkia

maahanmuuttajataustaisten lasten identiteetin tukemista, on määriteltävä en-

sin termit maahanmuuttajuus ja identiteetti ja sen jälkeen löydettävä tapoja

tukea niitä. Aiheeseen perehtyminen on sisältövaliditeetin kannalta olennaista.

(Kananen 2008, 81–82.) Myös itse aloitin tutkimukseeni valmistautumisen pe-

rehtymällä monipuolisesti aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja muuhun ai-

neistoon. Tämä vei paljon aikaa, mutta sen jälkeen minulla oli selkeämpi kuva

ja varmempi pohja tutkimuksen aloittamiselle.

Kaiken jo mainitun lisäksi oman tutkimukseni luotettavuutta lisää se, että tut-

kimusjoukollani on omakohtaisia kokemuksia maahanmuuttajataustaisten las-

ten kanssa työskentelystä, mikä välittyi myös heidän vastauksissaan. Vasta-

ukset olivat elämänläheisiä sekä omien kokemusten ja toimintamallien mukai-

sia. Tutkimusjoukkoni koostui oman alansa asiantuntijoista.

5.5.2 Eettisyys

Tutkimustyöhön liittyy useita isoja ja pieniä kysymyksiä. Tutkijan on usein rat-

kaistava ongelmat itse, sillä kaikkiin asioihin ei voi olla suoria, selkeitä sään-

nöksiä. Eettisiksi kysymyksiksi luetaan muun muassa tiedon- ja tutkimusluvan

hankintaan ja tulosten julkaisemiseen liittyvät asiat sekä tutkijan oma rehelli-

syys. Jokainen tutkimustyö sisältää useita päätöksiä, jolloin eettiset arvot jou-

tuvat koetukselle moneen otteeseen tutkimusprosessin aikana. (Eskola &

Suoranta 1998, 52–53.) Kuten jo johdannossa totesin, opinnäytetyöni alkuvai-

heessa anoin tutkimusluvan Jyväskylän kaupungin päivähoidon palvelupäälli-

költä Tarja Ahlqvistiltä lähettäessäni hänelle tutkimussuunnitelmani. Tutkimus-

luvan saatuani lähetin kyselylomakkeet esiopetusryhmien kasvatushenkilö-

kunnalle. Kyselyn mukana oli sivun mittainen saatekirjelmä, jossa pyysin esi-

opetusryhmien kasvatushenkilökuntaa osallistumaan tutkimukseen. Kerroin

saatekirjelmässä esittäväni vastaukset nimettöminä eikä kenenkään vastauk-

sia esitetä tutkimuksessa sellaisenaan. Jokainen ryhmä mietti sen jälkeen itse
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tahollaan, osallistuako vai ei.

Usein tutkimukseen vastaamattomuus nähdään vain teknisenä ongelmana

eikä sitä mietitä sen pidemmälle. Todellisuudessa vastaamatta jättäneillä hen-

kilöillä voi olla esimerkiksi eettisiä tai muita henkilökohtaisia syitä, joiden vuok-

si he kieltäytyvät vastaamasta. (Eskola & Suoranta 1998, 53.) Itse mietin

oman kyselylomakkeeni kohdalla sitä, miksi pari päiväkotia, joissa on useampi

maahanmuuttajataustainen lapsi esiopetuksessa, jätti vastaamatta. Pohdin

muun muassa, eivätkö he pitäneet tutkimusta tarpeeksi tärkeänä, jotta tutki-

mukseen osallistuminen olisi kannattavaa. Lopulta päädyin kuitenkin ajatuk-

seen näiden päiväkotien jatkuvasta, aktiivisesta osallistumisesta erilaisiin tut-

kimuksiin, jonka vuoksi he eivät mahdollisesti jaksaneet paneutua ja olla osal-

lisena taas uuteen tutkimukseen. Jokaisen esiopetusryhmän kasvatushenkilö-

kunnalla oli vapaa tahto osallistua tai olla osallistumatta tutkimukseen. Kuiten-

kin selvästi suurin osa niistä esiopetusryhmistä, joissa on useampi kuin yksi

maahanmuuttajataustainen lapsi hoidossa, osallistui kyselytutkimukseen.

Suurin osa esiopetusryhmistä, joissa on vain yksi maahanmuuttajataustainen

lapsi, jätti vastaamatta kyselyyn. Tulkitsin heidän vastaamattomuutensa tutki-

jana niin, ettei heillä ole ollut suurempia ongelmia huomioida maahanmuutta-

jataustaista lasta esiopetusryhmässä eivätkä he ehkä sen vuoksi nähneet tar-

peelliseksi osallistua tutkimukseen. Olen kuitenkin iloinen niistä vähän maa-

hanmuuttajataustaisia lapsia sisältävistä esiopetusryhmistä, jotka vastasivat

kyselyyn. Heidän vastaustensa avulla sain laajemman käsityksen maahan-

muuttajataustaisten lasten identiteetin tukemisesta erikokoisissa esiopetus-

ryhmissä.

Tutkijana en voi varmasti tietää, olisivatko tutkimustulokset olleet erilaiset, jos

useampi esiopetusryhmä olisi ollut mukana tutkimuksessa. Tutkimukseen

osallistuneiden ryhmien pieni osallistumisprosentti voi heikentää tutkimuksen

luotettavuutta, sillä tutkimustuloksia ei voi automaattisesti laajentaa koske-

maan kaikkia Jyväskylän päiväkotien esiopetusryhmiä. Toisaalta aiemmin

mainitut muualla valmistuneiden tutkimusten tulokset tukevat omia tutkimustu-

loksiani. Tämän vuoksi uskallan väittää, etteivät tutkimustulokset olisi olennai-
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sesti ainakaan muuttuneet muutaman lisävastauksen vuoksi. Useampi vasta-

us olisi kylläkin voinut rikastuttaa tutkimusaineistoa sekä tuloksia entisestään.

6 TUTKIMUSTULOKSET

Kyselylomakkeista sekä usean esiopetusryhmän kasvatushenkilökunnan lä-

hettämästä sähköpostista kävi ilmi, että tutkimusaihe on hyvin tärkeä ja ajan-

kohtainen. Muutamat päiväkodin johtajat, joiden esiopetusryhmissä ei tänä

syksynä ole maahanmuuttajataustaisia lapsia, kirjoittivat onnentoivotuksensa

tärkeän aiheen tutkimiseen. Myös osa kyselyyn vastanneesta esiopetusryh-

män kasvatushenkilökunnasta kirjoitti ”vapaa sana” – kohtaan tutkimusaiheen

olevan myös heidän kannaltaan tärkeä ja ajankohtainen. Idean koko opinnäy-

tetyöhön sain päivähoidon maahanmuuttajatyöstä vastaavalta Taru Kivijärvel-

tä, jonka mukaan tämän päivän varhaiskasvatuksessa on tärkeä tutkia, miten

maahanmuuttajataustaisten lasten identiteettiä tuetaan.

Tärkeä tutkimusaihe, tsemppiä! R1

Yksittäisten vastausten pituudet olivat suoraan verrannollisia esiopetusryhmän

maahanmuuttajataustaisten lasten lukumäärään. Sellaisten esiopetusryhmien

kasvatushenkilökunnan vastaukset olivat paljon laajempia ja monipuolisempia,

joissa oli paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. Vähän maahanmuuttaja-

taustaisia lapsia sisältävien esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta taas vas-

tasi kysymyksiin lyhyesti ja ytimekkäästi. Monipuoliset kokemukset maahan-

muuttajataustaisten lasten kanssa työskentelemisestä heijastuivat vastauksis-

ta.

Kuten teoriaosuudessa kirjoitin, Jyväskylään muuttaneiden ulkomaan kansa-

laisten suurimman ryhmän muodostavat venäläiset. Tämä näkyy myös päivä-

kotimaailmassa. Tutkimukseen osallistuneiden esiopetusryhmien maahan-

muuttajataustaisista lapsista kahdeksan 21:sta oli alkuperältään venäläinen.

Määrä on 38 % kaikista tutkimuksen piirissä olleista maahanmuuttajataustai-
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sista lapsista.

6.1 Identiteetin tukeminen

Päiväkodin suhtautuminen maahanmuuttajataustaisen lapsen edustamaan

vähemmistöön ja kieleen vaikuttaa merkittävästi lapsen oppimiseen ja positii-

visen identiteetin muodostumiseen. Yksittäisten lasten kohdalla identiteetin

vahvistaminen tarkoittaa ympäristön arvostavaa asennetta lapsen kieltä ja

kulttuuria kohtaan. Esiopetuksessa se tarkoittaa mahdollisuutta oman kielen

sekä toisen kielen ja kulttuurin oppimiseen. (Paavola 2007, 24, 34.)

Monikulttuurisuuden tulisi näkyä päiväkodin arjessa leikkeinä, lauluina, tava-

roina, tapoina ja tarinoina (Kuinka tukea lapsen ja perheen kasvua kahden

kulttuurin kansalaisiksi? 2008). Jokaisen kyselyyn vastanneen esiopetusryh-

män kasvatushenkilökunta korosti vastauksessaan maahanmuuttajataustais-

ten lasten kulttuurin arvostamista. Eri kulttuureista tulevien lasten tausta tulisi

myös heidän mukaansa näkyä päiväkodin arjessa. Konkreettisina esimerkkei-

nä maahanmuuttajataustaisten lasten kulttuurien näkymisestä esiopetusryh-

män arjessa olivat muun muassa lasten nimien kirjoittaminen esille heidän

omalla äidinkielellään, eri kielten tervehdysten opetteleminen, erilaiset tapah-

tumat, joissa lapsi saa kertoa omasta kulttuuristaan sekä rohkea keskustelu

esiopetusryhmän sisällä eri maista ja kulttuureista. Yhdessä vastauksessa

nostettiin laadukas ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tärkeimmäksi jokai-

sen lapsen identiteettiä ja kehitystä tukevaksi tekijäksi.

Jokaisen oma kulttuuri on arvokas rikkaus ryhmässä. Omat kulttuurit
saavat näkyä; esim. nimi kirjoitettu äidinkielen kirjaimilla, erikieliset ter-
vehdykset, joita voimme me muutkin opetella (kiitos, hei-hei jne.), roh-
kea keskustelu eri maista ja kulttuureista (iso seinäkartta apuna). - - .
R1

Mm. YK:n päivänä meillä oli tapahtuma, jossa kaikki päiväkotimme
(maahanmuuttajataustaiset) saivat tuoda omasta maasta jotain päivä-
kotiin (musiikkia, kuvia, kirjoja, vaatteita, esineitä, tms.) ja kertoa niistä.
Opettelimme myös tervehtimään eri kielillä. - - . R4
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- - tärkeintä on laadukas ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus, joka
hyödyttää ihan kaikkia lapsia, ei vain maahanmuuttajataustaisia lapsia.
R5

Maahanmuuttajataustaiset lapset pyritään pitämään mahdollisimman paljon

yhdessä toisten lasten kanssa ilman eriyttämistä. Esiopetusryhmien kasvatus-

henkilökunta oli sitä mieltä, että maahanmuuttajataustaiset lapset tulisi eriyttää

muusta ryhmästä vain S2–tuokioiden ajaksi, sillä lapset oppivat paljon toisil-

taan toimiessaan vertaisryhmässä. Maahanmuuttajataustaisille lapsille suun-

natuilla S2–tuokioilla on mahdollisuus harjoitella erityisesti sellaisia asioita,

jotka ovat lapsille vielä vieraita ja joissa he tarvitsevat tukea ja harjoitusta.

Pienemmässä ryhmässä jokaiselle lapselle voidaan antaa myös yksilöllisem-

pää huomiota ja tukea lasten mahdollisia erityistarpeita. Eräässä vastaukses-

sa kävi kuitenkin ilmi, että esiopetusryhmällä ei ole tällä hetkellä tarpeeksi re-

sursseja järjestää toimintaa niin pienissä ryhmissä kuin olisi tarvetta.

S2 kyllä, ei ole opettavaista jos liikaa eriytetään, yhdessä ryhmän kans-
sa mahdollisimman paljon, kuitenkin jokaiselle räätälöidyn henkilökoh-
taisen tarpeen mukaan tukea. R3

S2–opetusta voidaan järjestää eriytetysti, esim. kielikerhomuodossa,
koska silloin he saavat huomiota yksilöllisemmin ja tilanteet ovat rauhal-
lisia. R4

Lapset oppivat paljon (parhaiten!) toisilta lapsilta, mutta olemme kerran
viikossa pidettävän S2–tuokion halunneet pitää (maahanmuuttajataus-
taisten lasten) omana tuokiona, koska silloin voidaan erityisesti harjoi-
tella niitä asioita, jotka ovat heille vielä tarpeen. R1

Sitä pienempi ohjausryhmä, mitä enemmän tarpeita lapsella on, mutta
se ei näillä resursseilla ihan onnistu. R6

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan päävastuu lapsen äidin-

kielen opettamisesta on vanhemmilla. Päiväkodin kasvatushenkilökunnalla on

vastuu korostaa maahanmuuttajataustaisille vanhemmille oman äidinkielen

merkitystä perheen yhteisenä tunnekielenä. Tukeminen voi olla konkreettisesti

esimerkiksi asioiden nimeämistä, lukemista sekä keskustelua. Vanhempien

tulisi johdonmukaisesti puhua lapselle omaa äidinkieltään tukeakseen häntä

kielen oppimisessa. (Monikulttuurinen varhaiskasvatus 2005, 14, 28.) Kysely-

lomakkeen vastauksista selvisi, että maahanmuuttajataustaisia lapsia rohkais-
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taan esiopetusryhmissä oman äidinkielensä käyttämiseen esimerkiksi vapaan

leikin yhteydessä. Myös maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmille ker-

rotaan äidinkielen puhumisen ja oman kulttuurin säilyttämisen merkityksestä.

Vanhempia rohkaistaan käyttämään omaa äidinkieltään kotona lastensa

kanssa.

- - rohkaisemme lapsia äidinkielen käyttämiseen (esim. leikkiessään
lapset voivat puhua äidinkieltään, syntymäpäiväjuhlilla lapsi voi laulaa
äidinkielellään onnittelulaulun kaverille, kyselemme joskus, mitä vaik-
kapa leipä on dariksi jne.) Rohkaisemme ja kannustamme perheitä
käyttämään äidinkieltään lapsen kanssa puhuessaan. R1

VASU–keskusteluissa kerromme vanhemmille, että on erittäin tärkeää,
että he puhuvat kotikielenä omaa äidinkieltään ja säilyttävät omat kult-
tuuriset tapansa kotona. R4

Monessa vastauksessa korostui jokaisen esiopetusryhmän lapsen tasavertai-

nen kohtelu ja huomioon ottaminen. Konkreettisina esimerkkeinä tasavertai-

sesta kohtelusta nousivat muun muassa sekä vaalea- että tummaihoisten ih-

misten esiintyminen lasten tehtävissä, lasten kotimaiden lippujen esilläolo päi-

väkodin seinällä, erilaisten kulttuurien musiikin kuuntelu sekä eri uskontojen

uskontokasvatuksen ja ruokavalion huomioiminen. Myös muiden kulttuureiden

pukeutumiseen ja häveliäisyyteen liittyviä tapoja ja toiveita kunnioitetaan ja

otetaan huomioon päiväkodin arjessa.

Esiopetusryhmän suomalaisille lapsille kerrotaan maahanmuuttajataustaisten

lasten kulttuurien eroavaisuuksista kuten kielestä ja erilaisista juhlapyhistä.

Esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta pyrkii kasvattamaan lapsia kohti su-

vaitsevaisuutta sekä puuttumaan välittömästi mahdolliseen syrjintään ja kiu-

saamiseen. Maahanmuuttajataustaisia lapsia tuetaan pysyvien ystävyyssuh-

teiden luomisessa sekä valtaväestön lapsiin tutustumisessa.

- - tasavertainen kohtelu ja huomiointi. R2

- - suvaitsevaisuuskasvatusta, kiusaamiseen puututaan heti, jokaisen
yhtäläistä arvostusta. R3

- - arvostusta, huomioimalla arkipäivän toiminnoissa. R7
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6.2 Kasvatuskumppanuus lapsen identiteetin tukijana

Omien vanhempien sekä päiväkodin kasvatushenkilökunnan tuki ovat tär-

keimpiä voimavaroja pienelle lapselle, jonka oma identiteetti ei ole vielä täysin

kehittynyt. Lasten koulumenestyksen ja sosiaalisen hyvinvoinnin yksi tär-

keimmistä ennustajista on heidän vanhempiensa sopeutuminen uusiin olosuh-

teisiin. Vanhempien huono sopeutuminen voi vaikuttaa vakavasti heidän las-

tensa ja seuraavien sukupolvien menestykseen. (Paavola 2007, 26–27.) Kas-

vatuskumppanuutta pyritään Jyväskylän kaupungin esiopetusryhmien kasva-

tushenkilökunnan mukaan toteuttamaan hyvin samalla tavalla kuin valtaväes-

tön vanhempien ja huoltajien kanssa. Lasten elämästä ja arjesta esiopetus-

ryhmässä pyritään aktiivisesti kertomaan vanhemmille sen mukaan, miten

kumpikin osapuoli ymmärtää toista. Vanhempia informoidaan muun muassa

lapsen oppimisesta ja kaverisuhteista. Koska arjen tilanteissa ei ole aina tulk-

kia käytettävissä, lapsen päivän kulusta kertominen voi kielimuurien vuoksi

olla välillä hankalaa. Tällöin apuna voidaan käyttää elekieltä sekä kuvia.

Samalla tavalla kuin muidenkin vanhempien kanssa - - . R2

Lapsen elämästä eskarissa, oppimisesta ja kaverisuhteista pyritään
kertomaan useasti. R1

- - arkisin rautalangasta vääntämällä, kuvat, elekieli. R3

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa.

Vanhemmat saavat lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kotiin ennen vasu-

keskustelua, että he ehtivät hieman tutustua siihen edeltä käsin. Maahan-

muuttajataustaisten lasten varhaiskasvatussuunnitelmaan on lisätty tietyt sivut

heidän omalla äidinkielellään. Näin maahanmuuttajataustaisten vanhempien

on helppo täyttää sitä. Paavolan (2007) mukaan maahanmuuttajataustaisten

vanhempien on sitä helpompi keskustella esiopetusryhmän kasvatushenkilö-

kunnan kanssa kasvatukseen liittyvistä asioista, mitä paremmin he osaavat

suomea. Yhteiskunnan tarjoamat tulkkipalvelut ovat alentaneet monen van-

hemman kynnystä tavata esiopetusryhmän kasvatushenkilökuntaa. (Paavola

2007, 27.) Maahanmuuttajataustaisia lapsia koskevissa varhaiskasvatuskes-
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kusteluissa on yleensä tulkki paikalla. Tulkin avulla vanhemmat saavat ilmais-

tua mielipiteensä, tahtonsa ja odotuksensa lapsen hoitoon sekä kasvatukseen

liittyvissä asioissa.

Varhaiskasvatuskeskusteluissa vanhemmat voivat vaikuttaa omaa lastaan

koskevissa asioissa ja kertoa lapseen liittyviä asioita, joita olisi hyvä huomioi-

da arkipäivän tilanteissa. Varhaiskasvatuskeskusteluissa maahanmuuttaja-

taustaisilla vanhemmilla on mahdollisuus kertoa kasvatushenkilökunnalle, mi-

ten he haluavat lapsen kulttuuritaustan tulevan huomioiduksi esiopetusryh-

mässä. Eräästä vastauksesta kävi ilmi, että monet heidän esiopetusryhmänsä

maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmat eivät halua vaikuttaa lastaan

koskeviin asioihin millään tavalla. He ikään kuin antavat kasvatushenkilökun-

nalle vapaat kädet toimia ja kasvattaa lapsia esiopetusryhmässä hyväksi kat-

somallaan tavalla. Kaikki nämä kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitel-

maan. Varhaiskasvatuskeskusteluissa kasvatushenkilökunnalla on usein

myös aikaa keskustella maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa

muun muassa siitä, miten he itse ovat sopeutuneet Suomeen ja mitä asioita

he pitävät vaikeina suomalaisessa kulttuurissa.

Tietoa kulttuurista ja tavoista, mitkä olisi hyvä huomioida arkipäivän ti-
lanteissa. R7

Kuulostellaan vanhempien toiveita siitä, kuinka (maahanmuuttajataus-
ta) tulisi huomioida ja kirjataan sekin varhaiskasvatussuunnitelmaan.
R6

- - useat eivät ota kantaa, tehkää kuten parhaaksi näette, "heittää mei-
dän käsiin lapsen". R3

Keskustelussa otamme huomioon heidän toiveensa ja odotuksensa
lapsensa kasvatuksen suhteen, ihan niin kuin suomalaistenkin lasten
kohdalla. Kyselemme mikä heistä suomalaisessa kulttuurissa tuntuu
hankalalta, jne. R4

Keskisuomalaisessa olleen lehtikirjoituksen (2009) mukaan maahanmuuttaja-

taustaiset lapset ja nuoret voisivat saada enemmän tukea koulunkäyntiinsä,

jos maahanmuuttajataustaiset vanhemmat osattaisiin ottaa mukaan koulu-

maailmaan. Väestöliiton mukaan ei riitä, että vanhemmille tiedotetaan erilaisis-
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ta asioista vain yhdellä kirjallisella tiedotteella, sillä kirjoitetun tiedon sisäistä-

minen on vaikeaa kielen ollessa vieras. Lehtikirjoituksen mukaan maahan-

muuttajataustaisille vanhemmille voisi järjestää erilaisia tilaisuuksia koululle,

jossa he voisivat kysellä mieltään askarruttavista asioista sekä saada vertais-

tukea toisilta vanhemmilta. Samassa artikkelissa kerrotaan lyhyesti ruotsalai-

sen pahamaineisen, monikulttuurisen koulun menestystarinaa siitä, kuinka

maahanmuuttajataustaisten vanhempien osallistamisella ja sitkeällä työllä

koulu muuttuu monikulttuurisuuden malliesimerkiksi. (Maahanmuuttajanuorten

vanhemmat tarvitaan avuksi 2009.) Uskon osallistamisen toimivuuteen, sillä

maahanmuuttajataustaisten vanhempien mukaan ottaminen auttaa myös heitä

itseään suomalaiseen kulttuuriin kotoutumisessa. Kun vanhemmat kokevat

itsensä tärkeiksi, hyödyllisiksi ja huomaavat voivansa omalla konkreettisella

panoksellaan edesauttaa lastensa menestystä, myös maahanmuuttajataustai-

set lapset voivat hyvin.

6.3 Kohti kahden kulttuurin kansalaisuutta

Esiopetusryhmät tukevat omalta osaltaan maahanmuuttajataustaisten lasten

suomalaiseen kulttuuriin kotoutumista. Useassa vastauksessa se merkitsi käy-

tännössä tavallisen arjen keskellä yhdessä elämistä. Vastauksista välittyi ko-

toutumisprosessiin olennaisesti liittyvä rauhallisuus. Maahanmuuttajataustai-

set lapset tarvitsevat aikaa sopeutuakseen uuteen ympäristöön eikä asioita

tule yrittää vauhdittaa väkisin. Lapsia ohjataan arjen askareissa monesti kä-

destä pitäen ja yhteisymmärryksen loppuessa soitetaan tulkille. Leikin merki-

tys korostui useassa vastauksessa. Niin vapaalle leikille kuin ohjatuille tuoki-

oille pyritään antamaan paljon aikaa. Perheiden toiveita kunnioittaen maa-

hanmuuttajalapset voivat myös osallistua kirkkoretkiin ja uskontokasvatukseen

toisten lasten kanssa. Vanhemmille kerrotaan osallistumisen merkityksestä

maahanmuuttajataustaisen lapsen suomalaiseen kulttuuriin kotoutumiselle.

Osallistumalla erilaisille retkille ja tuokioille suomalainen kulttuuri ja sen tavat

tulevat tutuksi.



54

Arkea yhdessä eläen, antaen aikaa. R2

Arjessa kädestä pitäen tulkille soitellen. R3

Annetaan (maahanmuuttajataustaisen) lapsen osallistua kaikkiin niihin
toimintoihin, joihin vanhemmat ovat antaneet luvan. Vahvistetaan myös
vanhemmille osallistumisen merkitystä, jotta lapselle tulisi suomalainen
kulttuuri ja perinteet tutuiksi, kuten muillekin lapsille. R6

Vaikka vastuu maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielen ja kulttuurin säi-

lyttämisestä ja kehittymisestä on lasten vanhemmilla, tuetaan lasten äidinkiel-

tä mahdollisuuksien mukaan myös varhaiskasvatuksessa. Maahanmuuttaja-

taustainen lapsi oppii suomen kieltä lapsiryhmän päivittäisissä toiminnoissa

ollessaan vuorovaikutuksessa toisten lasten ja kasvatushenkilökunnan kans-

sa. Se, miten lapsen omaa kieltä ja kulttuuria tuetaan päivähoidossa, sovitaan

yhdessä vanhempien kanssa varhaiskasvatuskeskusteluissa ja kirjataan lap-

sen omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. (Varhaiskasvatussuunnitelman

perusteet 2005, 39–40.)

Jyväskylän kaupungin esiopetusryhmien kasvatushenkilökunnan mukaan he

vastaavat omalta osaltaan suomalaiseen kulttuuriin sopeuttamisesta ja maa-

hanmuuttajataustaisten lasten vanhemmat taas oman kulttuurin säilyttämises-

tä. Suomalaiseen kulttuuriin on helppo kasvaa suomalaisessa esiopetusryh-

mässä ja päiväkodissa. Vastausten mukaan esiopetusryhmien kasvatushenki-

lökunta ei ole kohdannut kulttuurien kohtaamisissa ylitsepääsemättömiä ristirii-

taisuuksia tai ongelmia. Vastauksissa painottuivat molemminpuolinen kunnioi-

tus sekä arvostus niin omaa kuin toisten ihmisten kulttuuria ja tapoja kohtaan.

Tällä tavoin meneteltynä voidaan suvaitsevaisuuskasvatusta välittää myös

lapsille.

Me vastaamme paljolti suomalaisen kulttuurin opettamisesta, perheillä
on vastuu oman kulttuurinsa opettamisesta. - - Tärkeää on, että meillä
aikuisilla on arvostava asenne sekä omaa että vieraita kulttuureja koh-
taan. R1
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6.4 Kasvatushenkilökunnan kohtaamat haasteet

Noin puolessa tutkimukseen osallistuneista esiopetusryhmistä on enemmän

kuin kaksi maahanmuuttajataustaista lasta ja lopuissa ryhmistä kaksi tai vä-

hemmän. Kaksi enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia sisältävää esi-

opetusryhmää ja kaksi vähän maahanmuuttajataustaisia sisältävää ryhmää

olivat sitä mieltä, että kasvatushenkilökunnan määrä suhteessa maahanmuut-

tajataustaisten lasten määrään on riittävä. Vastaajista siis 57 % kirjoitti kasva-

tushenkilökunnan määrän olevan esiopetusryhmissä riittävä. Kolmessa esi-

opetusryhmässä on ryhmäkohtainen avustaja, jonka tuoman avun he kokevat

ensiarvoisen tärkeäksi. Muun muassa ryhmäkohtaisen avustajan avulla he

voivat toteuttaa S2–pienryhmätoimintaa. Yhdessä ryhmässä on normaali mi-

toitus, jonka ryhmän kasvatushenkilökunta kuitenkin kokee riittäväksi. Vain

yhdessä tutkimukseen osallistuneista päiväkodeista työskentelee maahan-

muuttajataustainen henkilö. Hänen kielitaidostaan on apua kasvatushenkilö-

kunnalle maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa työskennellessä.

Hyvin riittää! - - Päiväkodissamme yksi lastenhoitajista on natiivi - - ja
hänestä on runsaasti apua meille päivittäin. R5

Meillä on yksi ryhmäkohtainen erityisavustaja, mikä on ensiarvoisen
tärkeää, jotta saamme pienryhmätoiminnan ja S2-ryhmät toimimaan
säännönmukaisesti. R1

Kolmen vähän maahanmuuttajataustaisia lapsia sisältävän esiopetusryhmän

mukaan maahanmuuttajataustaisten lasten määrää ei ole ollenkaan huomioitu

kasvatushenkilökunnan määrässä. Vastauksista ei kuitenkaan ilmene, ovatko

he tilanteeseen tyytyväisiä vai ovatko resurssit heidän mielestään riittämättö-

mät.

Ei ole huomioitu. R4

Maahanmuuttajataustaiset lapset tarvitsevat paljon huomiota ja yksilöllistä oh-

jaamista erityisesti lapsen tullessa esiopetusryhmään. Esiopetusryhmässä

kartoitetaan maahanmuuttajataustaisten sekä valtaväestön lasten kouluval-

miuksia. Kouluvalmiuden arviointiin tarvitaan usein erityislastentarhanopetta-
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jan tai aluepsykologin tukea. Esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta kokee

resurssit riittämättömiksi, jos lapsilla todetaan erityisen tuen tarpeita. Erityisen

tarpeen toteaminen voi olla niin maahanmuuttajataustaisille vanhemmille kuin

valtaväestöllekin vaikea paikka. Maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla voi

olla ennakkokäsityksiä tai pelkoja eivätkä käsitteetkään ole heille välttämättä

tuttuja. Kasvatuskumppanuuden ja luottamussuhteen syntyminen voi viedä

paljonkin aikaa. Kasvatushenkilökunnan on välillä vaikea arvioida lapsen

suomen kielen kehitystä, sillä ei tiedetä varmaksi, johtuvatko ongelmat kaksi-

kielisyydestä vai ovatko kielenkehityksen ongelmat havaittavissa myös lapsen

äidinkielessä. Lapsen erityisen tuen tarpeiden tarvetta pohditaan yhdessä

vanhempien, tulkin ja puheterapeutin kanssa.

Resurssien riittämättömyys jos lapsella tuen tarvetta huomattu. R2

Erityisen tuen tarve voi olla joskus vaikea paikka; perheillä voi olla pel-
koja tai ennakkokäsityksiä, käsitteet eivät ole perheille tuttuja - - . R1

Suurimmaksi haasteeksi esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta nostaa kie-

limuurin. Sosiaalinen kanssakäyminen on vaikeaa maahanmuuttajataustaisten

lasten ja heidän vanhempiensa kanssa, kun ei ole yhteistä kieltä. Puhutun kie-

len tuottaminen ja ymmärtäminen molemmin puolin tuo haasteita sekä kasva-

tuskumppanuuteen että vuorovaikutussuhteeseen maahanmuuttajataustaisten

lasten kanssa.

Yhteisen kielen puute sekä lapsen että vanhemman/aikuisen kanssa - -
. R3

Sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat, koska kieli voi olla heikkoa. R4

Erilaiset kulttuureiden ja maiden väliset erot tuovat myös haasteita esiopetus-

ryhmän arkeen. Näitä ovat muun muassa erilaiset aikakäsitykset, vuodenaiko-

jen vaihtelu ja sen myötä pukeutumiseen liittyvät haasteet. Kulttuurieroiksi

voidaan lukea myös maahanmuuttajataustaisten vanhempien esiopetukseen

liittyvät mielikuvat. Osan vanhemmista on vaikea ymmärtää ja arvostaa suo-

malaista esiopetusta, jossa leikillä on vielä suuri rooli. Heidän mielestään esi-

opetukseen kuuluisi ennemminkin koulumainen käytös ja opetus, mihin on eh-
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kä totuttu muissa maissa.

Joillekin (maahanmuuttajataustaisille) vanhemmille sana esiopetus tuo
mieleen koulumaisen käytöksen ja opetuksen – he eivät aina arvosta
leikkiä ja muuta päivään sisältyvää ohjelmaa yhtä korkealle kuin valta-
väestöön kuuluvat kasvattajat. R5

Erässä esiopetusryhmässä maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on havaittavis-

sa erityisen paljon aggressiivista käytöstä. Impulsiivisesta ja eläväisestä kult-

tuurista tulleiden lasten on vaikea rauhoittua ja arvostaa paikallaan oloa, johon

heidän tulisi kuitenkin suomalaisessa kouluelämässä tottua. Tällaisten lasten

ohjaamisen kasvatushenkilökunta koki hankalaksi.

Suomalainen (koulu)kulttuuri on tietynlaista; arvostetaan rauhallisuutta,
paikallaan oloa ja hiljaisuutta. Monelle tämä on vierasta, - - lapset saat-
tavat olla liikkuvaisia, impulsiivisia, kovia puhumaan, jne. Heitä voi olla
vaikea ohjata ryhmässä. R4

Jokaisen tutkimukseen osallistuneen esiopetusryhmän kasvatushenkilökun-

nan mielestä monikulttuurisuuskasvatusta on tarpeeksi monipuolisesti saata-

villa. Erityistä kiitosta tuesta ja koulutuksesta saa Jyväskylän kaupungin päi-

vähoidon maahanmuuttajatyöstä vastaava Taru Kivijärvi, joka pitää maahan-

muuttajataustaisten lasten parissa työskentelevät kasvattajat kiitettävästi ajan

tasalla. Osa kasvatushenkilökunnasta on päässyt seuraamaan muiden maa-

hanmuuttajataustaisia lapsia sisältävien esiopetusryhmien arkea. Erilaisiin

koulutuksiin osallistuminen on yhden kasvatushenkilökunnan mukaan hanka-

laa työstä irrottautumisen vuoksi. Toisen ryhmän kasvatushenkilökunnan mu-

kaan koulutuksiin osallistuminen ja tiedon hyödyntäminen on paljon itsestä

kiinni. Erilaisiin monikulttuurisuuskoulutuksiin osallistumisessa työntekijältä

vaaditaan oma-aloitteisuutta.

Tietoa on saatavilla, jos sitä haluaa saada. R1

- - ollut koulutuksessa ja seurannut toisessa päiväkodissa (maahan-
muuttajataustaisten) lasten päivää. R6

- - työstä vaikea irrottautua. R3
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Esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta toivoi esiopetusryhmiin jatkossa lisää

erityisesti erikielisiä kieliavustajia, joista olisi hyötyä päiväkodin arjessa muun

muassa maahanmuuttajataustaisten lasten aloittaessa esiopetusryhmässä ja

erityisten tuen tarpeiden ilmetessä. Paavolan (2007) väitöskirjasta käy ilmi,

että lapsen suotuisan kasvun kannalta olisi hyvä, jos kasvatushenkilökunnalla

sekä lapsella olisi samankaltainen tausta. Näin kasvatushenkilökunta ymmär-

täisi lapsen mahdollisia vaikeuksia ja kulttuurista nousevia kysymyksiä omista

kokemuksistaan käsin. (Paavola 2007, 24.) Kasvatushenkilökunta toivoi päi-

väkodeille lisäresursseja myös S2–opetuksen järjestämisen vuoksi. Esiope-

tusryhmän maahanmuuttajataustaiset lapset tarvitsevat suomen kieltä seu-

raavana vuonna koulussa päivittäin, jolloin suomen kielen oppiminen olisi tär-

keää mahdollisimman varhain. Suomen kielen oppimisen avulla maahanmuut-

tajataustaiset lapset voivat luoda myös sosiaalisia vuorovaikutussuhteita val-

taväestön lasten kanssa. Esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta toivoo

oman äidinkielen kerhoja lähemmäs lasten päiväkotia sekä entistä useammille

kieliryhmille, sillä kaikilla perheillä ei ole mahdollisuuksia kuljettaa lapsiaan

kerhoon toiselle puolelle kaupunkia. Tällä hetkellä eri äidinkielten opetusta jär-

jestetään, jos samassa ryhmässä on vähintään kolme samaa kieltä puhuvaa

lasta ja joiden äidinkieleksi on asiapapereihin merkitty jokin muu kuin suomi

(Paavola 2007, 36).

Avustajia, resursseja lisää silloin kun tuen tarvetta paljon. R2

Kieliavustajia, opetusta omalla kielellä myös esiopetusikäisillä. R7

Lisää resursseja päivähoidolle järjestää S2-opetusta. Hyvä suomen kie-
len taito on ensi arvoisen tärkeää koulussakin ja olisi hyvä saada kieli
haltuun jo päivähoidossa ja eskarissa. R4

Oman äidinkielen kerhot helpommin saataville. R1
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7 POHDINTA

7.1 Tutkimustulosten tarkastelua ja johtopäätökset

Opinnäytetyöni päätehtävänä oli tutkia, miten Jyväskylän kaupungin päiväko-

tien esiopetusryhmissä tuetaan maahanmuuttajataustaisten lasten identiteet-

tiä. Tutkimustulosten mukaan jokaisen esiopetusryhmän lapsen kulttuuria ar-

vostetaan tasavertaisesti muun muassa tuomalla eri kulttuureihin liittyviä tapo-

ja aktiivisesti esille päiväkodin arjessa. Lasten identiteettiä tuetaan muun mu-

assa tasavertaisella kohtelulla ja mahdollisiin kiusaamisiin puututaan välittö-

mästi. Päivähoidon tavoitteena on toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta ja

edistää maahanmuuttajataustaisten lasten sopeutumista suomalaiseen kult-

tuuriin. Maahanmuuttajataustaisten perheiden toiveita kunnioitetaan ja otetaan

huomioon muun muassa uskontokasvatuksen ja ruokavalion muodossa.

Myös Merjolan (2008) Pro gradu – tutkielman tutkimustulokset antavat sa-

mansuuntaista tietoa. Keski-Uudellamaalla toteutetun tutkimuksen mukaan

päivähoidossa kunnioitetaan maahanmuuttajataustaisten lasten kulttuuria, ta-

poja, uskontoa ja perinteitä sekä järjestetään toimintaa näiden pohjalta mah-

dollisuuksien mukaan. Päivähoidon avulla tuetaan maahanmuuttajataustaisten

lasten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan, kontaktien luomista sekä

suomen kielen oppimista. (Merjola 2008, 98.)

Saamistani tutkimustuloksista käy ilmi, että esiopetusryhmien kasvatushenki-

lökunta arvostaa jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Vasta-

uksista käy myös ilmi, että yksilöllinen huomioiminen ei ole aina mahdollista

siinä määrin kuin sille olisi tarvetta. Yksi tärkeimmistä syistä on esiopetusryh-

mien työvoimapula. Paavolan (2007) väitöskirjan tutkimustulokset antavat sa-

mansuuntaista viitettä. Hänen haastattelemansa esiopetusryhmän kasvatus-

henkilökunta korosti haastattelussa lasten henkilökohtaisia tarpeita ja taitoja

huomioivaa kasvatusnäkökulmaa. Kuitenkin Paavolan havainnoidessa ryhmän

toimintaa kävi ilmi, ettei lapsikeskeinen näkökulma näkynyt ryhmän arjessa

konkreettisesti. (Paavola 2007, 124.) Itse en voi tutkijana ottaa tähän kantaa

omien tutkimustulosteni kohdalla, sillä tutkimusmenetelmiini ei kuulunut ha-
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vainnoiminen.

Tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien kasvatushenkilökunta kokee maa-

hanmuuttajataustaisten lasten kohdalla pääsääntöiseksi tehtäväkseen suoma-

laisen kulttuurin opettamisen. Äidinkielen opettaminen ja tukeminen onkin vai-

keaa, jos ei osaa kieltä. Niinpä lapsen äidinkielen kuin kulttuurin opettaminen

on esiopetusryhmien kasvatushenkilökunnan mukaan enemmän vanhempien

tehtävä. Kasvatushenkilökunta rohkaisee maahanmuuttajataustaisia vanhem-

pia käyttämään äidinkieltään kotona lastensa kanssa sekä pitämään yllä kult-

tuuriaan. Esiopetusryhmässä maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielen

käyttö on mahdollista myös ohjattujen leikkien ja tuokioiden ulkopuolella.

Kielimuurien vuoksi kasvatushenkilökunta ei pysty kommunikoimaan maa-

hanmuuttajataustaisten lasten ja heidän vanhempiensa ja huoltajiensa kanssa

yhtä monipuolisesti kuin valtaväestön lasten ja vanhempien kanssa. Koska

tulkkipalvelut ovat vaikeasti saatavilla, maahanmuuttajataustaiset vanhemmat

eivät saa aktiivisesti tietoa lapsensa arjesta päivähoidossa. Tulkki on paikalla

kasvatuskeskusteluissa ja varhaiskasvatussuunnitelma on käännetty usealle

kielelle, jolloin maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla on mahdollisuus ottaa

kantaa asioihin. Tutkimuksen mukaan tulkkipalvelut mataloittavat maahan-

muuttajataustaisten vanhempien kynnystä mielipiteiden ilmaisuun. Merjolan

(2008) Pro gradu – tutkielmassa nousevat esiin samat ongelmat. Tutkimuk-

seen osallistuneiden Keski-Uudenmaan päiväkotien suurimmaksi ongelmaksi

nousee kielen ymmärtämisen vaikeus maahanmuuttajataustaisten lasten ja

heidän perheidensä kanssa toimiessa. (Merjola 2008, 63.)

Tutkimukseni tulosten mukaan maahanmuuttajataustaisia lapsia ei pyritä eriyt-

tämään liikaa valtaväestöstä omaksi ryhmäkseen, vaan pikemminkin suomen

sekä muiden kansalaisuuksien edustamia lapsia rohkaistaan tutustumaan toi-

siinsa. Ainoa eriyttäminen tapahtuu S2–kerhojen muodossa. Vuorovaikutuk-

sessa valtaväestön lasten kanssa maahanmuuttajataustaiset lapset oppivat

suomea ja myös suomalaisilla lapsilla on mahdollisuus tutustua muista kult-

tuureista tulleiden lasten tapoihin.
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Merjolan (2008) mukaan päiväkodin kasvatushenkilökunta tarvitsee paljon tie-

toa ja taitoa osatakseen kohdata erilaisuutta. Mitä paremmin ihminen tuntee

muita kulttuureja, sitä paremmin hän osaa arvioida omaa kulttuuriaan ja tämän

jälkeen hyväksyä toisten kulttuurien erilaisuutta. Kulttuurierojen tiedostaminen

helpottaa päivähoidon arjen sujumista. (Merjola 2008, 111.) Jyväskylässä

maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa työskentelevän kasvatushenkilö-

kunnan mukaan he saavat monikulttuurisuuskoulutusta riittävästi ja heitä pide-

tään hyvin ajan tasalla.

Tutkimukseni tuloksista voidaan tehdä johtopäätös, että tutkimukseen osallis-

tuneissa Jyväskylän kaupungin päiväkotien esiopetusryhmissä maahanmuut-

tajataustaisia lapsia ja heidän identiteettiään pyritään tukemaan kieltä ja kult-

tuuria vahvistamalla niin monipuolisesti kuin se annetuilla resursseilla on

mahdollista. Esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta vastaa omalta osaltaan

suomen kieleen ja kulttuuriin sopeuttamisesta ja tukee maahanmuuttajataus-

taisia vanhempia lapsen äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisessä. Arjen kasva-

tuskumppanuus on vaikea toteuttaa kielimuurien vuoksi ja päivittäinen kans-

sakäyminen on haastavaa. Keskeisimpänä maahanmuuttajataustaisten lasten

esiopetusryhmätoiminnan kehittämistoiveena on henkilökunnan lisääminen

niin, että S2–pienryhmätoiminta saataisiin toimimaan aktiivisesti. Kasvatus-

henkilökunta toivoo kieliavustajien lisäämistä esiopetusryhmiin sekä äidinkie-

lenkerhojen lisäämistä useammille kieliryhmille ja helpommin saataville, sillä

toisiin päiväkoteihin nähden kerhot sijaitsevat tällä hetkellä lähes toisella puo-

lella kaupunkia.

7.2 Opinnäytetyö oppimisprosessina

Vaikka erilaiset ryhmätyöt ovat antoisia mahdollistaessaan opiskelijoiden aja-

tustenvaihdon ja erilaisten näkökulmien esiin tuomisen, olin alusta asti suunni-

tellut tekeväni opinnäytetyöni yksin. Koin vastuun ottamisen laajasta kirjalli-

sesta työstä haasteena, jonka halusin ottaa vastaan. Ryhmätöitä tehdessä

täytyy osata tehdä kompromisseja eikä työstä siksi tule koskaan täysin oman-

näköistä. Itsenäisesti työskennellessäni sain valita työhöni juuri ne näkökulmat
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ja sanankäänteet, joita halusinkin käyttää. Myös ajankäytöllisesti minulla oli

itsenäisesti työskennellessäni mahdollisuus kirjoittaa tutkimusta mihin vuoro-

kauden aikaan tahansa. Vain tutkimuksen alkuvaiheessa olisin toivonut ver-

taistukea tutkimuksen aloittamiseen, sillä pidin sitä vaikeana. Tarpeen tullen

sain ohjausta opinnäytetyöni ohjaajilta. Tapasimme ohjaajieni kanssa säännöl-

lisesti opinnäytetyöprosessin aikana. Alkuvaikeuksista huolimatta koen itse-

näisen työskentelyn sopineen minulle erittäin hyvin.

Opinnäytetyöprosessini kesti kokonaisuudessaan noin seitsemän kuukautta.

Sain päätöksen aiheen hyväksymisestä kesäkuussa 2008, mutta aloitin aktii-

visen kirjoitus- ja tutkimusprosessin vasta elokuussa 2008. Kesän aikana ke-

räsin lähdekirjallisuutta sekä valmistelin tutkimussuunnitelmaani. Opinnäyte-

työprosessi eteni itselleni sopivassa tahdissa, luovien taukojen siivittämänä.

Taukojen aikana sain etäisyyttä työhöni niin, että sitä oli taas helpompi hah-

mottaa ja muokata. Liian nopeassa tahdissa kirjoitetun työn toteutuksesta voi

helposti välittyä kiireen tuntu. Omassa opinnäytetyössäni sitä ei mielestäni ole.

Tutkimus- ja kirjoitusprosessin loppusuoralla voin todeta opinnäytetyöproses-

sin kasvattaneen ja opettaneen minulle monia asioita. Tutkimusprosessin ai-

kana sain ja jouduin pohtimaan monia asioita ja päättämään niistä itsenäisesti.

Tutkimuksen aiheesta oli paljon kirjallisuutta, josta koetin valita tutkimukseeni

mahdollisimman sopivat lähteet. Runsaudenpulassa valinta ei ollut helppo,

sillä aiheesta olisi voinut helposti kirjoittaa laajemmankin työn. Opinnäytetyön

kirjallista osaa ei voi kuitenkaan pitkittää määräänsä enempää, mutta onnis-

tuin mielestäni valitsemaan oikeat ja relevanteimmat kirjalliset lähteet tutki-

mukselleni. Syvempi tutustuminen monikulttuurisuutta ja identiteettiä käsittele-

vään kirjallisuuteen antoi minulle itsellenikin uutta tietoa aiheista.

Opinnäytetyöprosessi tutustutti minut myös kyselyn tekoon ja sen toteuttami-

seen. Opin niin teoriatietoon tutustumisen kuin yrityksen ja erehdyksenkin

kautta, mitä asioita tulee ottaa huomioon kyselyn toteutuksessa. Kyselyni to-

teutuksessa oli asioita, joita en ollut ottanut huomioon ja jotka nyt tekisin toi-

sin, mutta ensimmäiseksi tutkimuksekseni olen siihen tyytyväinen. Oppimis-

prosessi ei lopu koskaan ja aina voi tehdä asiat paremmin, mutta asioille myös
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osattava laittaa piste.

7.3 Lopuksi

Keskisuomalainen julkaisi lokakuussa 2008 jutun Suomen maahanmuuttokes-

kustelun koventumisesta. Lehtikirjoituksessa islamin tutkija Marko Juntusen

mukaan maahanmuuttajuuteen liittyvän keskustelun on ollut tähän asti turval-

lista väistää, sillä Suomen maahanmuuttajien joukko on hyvin pieni eikä on-

gelmia ole juurikaan ilmennyt. Mielipiteet muuttuvat kuitenkin sitä ehdotto-

mimmiksi, mitä suurempia kriisejä maailmalla kohdataan maahanmuuttoon

liittyen. (Maahanmuuttokeskustelu koventunut 2008, 13.)

Juntusen mukaan suvaitsevaisuuden seurauksena syntyvää varovaisuutta

esiintyy muun muassa päiväkotimaailmassa. Päiväkotien henkilökunta voi ko-

kea hämmennystä, kun monet lapset tulevat hyvin erilaisista kulttuureista ja

jokaisen heidän kulttuuriaan tulisi kunnioittaa ja arvostaa. Juntunen korostaa

kasvatushenkilökunnan vastuuta arvioida lasten kulttuurista taustaa, sillä las-

ten kulttuuriksi mielletty tausta voi olla esimerkiksi väkivallan tulosta, jota ei

voida suvaita. Esimerkiksi Iso-Britanniassa islamistiset ääriliikkeet ovat saa-

neet hyvin pitkälle määritellä, mistä heidän kulttuurinsa muodostuu. Jos siis

kaikki vastaan tulleet asiat liitetään kulttuuriin sidotuksi ja jokaista kulttuuria

tulee arvostaa, hyvää tarkoittava kasvatustyöntekijä voi tehdä maahanmuutta-

jataustaiselle lapselle karhunpalveluksen. (Maahanmuuttokeskustelu koventu-

nut 2008, 13.) Maan lainsäädännön tuntemus, oman maalaisjärjen käyttö sekä

eri kulttuurien tuntemus on siis hyvin tärkeää maahanmuuttajataustaisten ih-

misten kanssa työskennellessä. Muun muassa näiden vuoksi mielestäni mo-

nikulttuurisuuskasvatusta tulisi lisätä erityisesti sosiaali- ja kasvatusalaa opis-

kelevien keskuudessa.

Olen ihmetellyt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa monikulttuurisuusopintojen

vähäistä tarjontaa. Omassa koulutusohjelmassani ja suuntautumisessani ei

ole ollut ainoatakaan opintojaksoa koskien monikulttuurisuutta. Olen itse oman

kiinnostukseni ohjaamana valinnut monikulttuurisuutta käsitteleviä opintojak-
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soja muista suuntautumisvaihtoehdoista sekä vapaavalintaisista opintojaksois-

ta. Mielestäni olisi tärkeää panostaa tuleviin työntekijöihin ja mahdollistaa heil-

le hyvä, monipuolinen tietoperusta tulevaa työtä varten. Tutkimukseni perus-

teella maahanmuuttajataustaisia lapsia on lähes jokaisessa Jyväskylän kau-

pungin päiväkodissa, mutta suurin osa kasvatushenkilökunnan monikulttuu-

risuuskoulutuksesta järjestetään vasta työn ohessa ja käytännön kautta oppi-

malla. Kuten tutkimukseni tuloksista ilmenee, työstäkään ei ole aina helppo

irrottautua erilaisiin koulutustilaisuuksiin. Tämän vuoksi toivon, että eri koulu-

tuslaitokset ymmärtävät aiheen opetuksen tärkeyden tämän päivän yhä moni-

kulttuurisemmaksi muuttuvassa Suomessa.
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LIITTEET
Liite 1. Tutkimuslupa-anomus

Sitoudun/sitoudumme siihen, että en/emme käytä tutkimuksen yhteydessä Jyväskylän
kaupungin sosiaalitoimelta saamiani tietoja muuhun tarkoitukseen kuin tutkimuk-
sen/selvityksen tekemiseen enkä anna salassa pidettäviä tietoja muille henkilöille.

Taustatiedot:

Oppilaitos tai tutkimuksesta vastaava yksikkö
__Jyväskylän ammattikorkeakoulu_______________________________________________

Oppiaine/koulutusohjelma/linja
__Sosiaaliala________________________________________________________________

Tutkimuksen ohjaaja/vastuuhenkilö
__Timo Hintikka & Raija Lundahl________________________________________________

Tutkimuksen/selvityksen nimi
__Maahanmuuttajataustaisten lasten identiteetin tukeminen Jyväskylän kaupungin päiväko-
tien esiopetusryhmissä________________________________________________________

Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimuspaikka
__Jkl:n kaupungin päiväkotien esiopetusryhmät, esiopetusryhmien kasvatushenkilökunta____

Tutkimuksen/selvityksen tekijä(t)

Nimi Anna Purontaka Nimi

Arvo tai ammatti Opiskelija Arvo tai ammatti

Osoite Osoite

Puh. Puh.

Allekirjoitus Allekirjoitus

Nimi Nimi

Arvo tai ammatti Arvo tai ammatti

Osoite Osoite

Puh. Puh.

Allekirjoitus Allekirjoitus

Hyväksynyt Jyväskylässä __24____/___9___ 2008__

_____________________________________________
Tarja Ahlqvist
Palveluyksikön johtaja
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Liite 2. Saatekirjelmä

Hei!

Olen 4. vuoden sosionomiopiskelija Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Teen opinnäytetyötä aiheesta

”Maahanmuuttajataustaisten lasten identiteetin tukeminen”.

Tutkin muun muassa,

miten maahanmuuttajataustaisten lasten kasvua tuetaan lapsiryhmissä

ja millaisia haasteita lasten monikulttuurisiksi kasvattaminen asettaa

esiopetusryhmien kasvatushenkilökunnalle.

Tutkimukseeni liittyvä kysely lähetetään kaikkiin

Jyväskylän kaupungin päiväkotien esiopetusryhmiin,

joissa on maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Tarvitsisin siis myös Teidän apuanne.

Kaikki vastaukset tulevat tutkimukseeni nimettöminä

eikä yksittäisten ryhmien vastauksia esitetä työssä sellaisenaan.

Pyytäisin Teitä täyttämään kyselyn ja

palauttamaan sen minulle Word–tiedostona sähköpostin liitteenä

pe 24.10.2008 mennessä.

Sähköpostiosoitteeni on: anna.purontaka.sso@jamk.fi.

Syysterveisin, Anna Purontaka

mailto:anna.purontaka.sso@jamk.fi
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Liite 3. Kysely

Kysely

Jyväskylän kaupungin päiväkotien esiopetusryhmien kasvatushenkilökunnalle

Syksy 2008

Täytättehän kyselylomakkeen esiopetusryhmän kasvatushenkilökunnan kes-

ken, siis yksi vastauslomake ryhmää kohti. Tarkoituksena on, että vastauksis-

sa huomioidaan kaikkien esiopetusryhmässänne toimivien kasvattajien aja-

tukset. Kirjoittakaa vastauksenne jokaisen kysymyksen alle tälle lomakkeelle

ja palauttakaa se minulle Word–tiedostona sähköpostin liitteenä.

Kaupunginosa

Päiväkoti

Esiopetusryhmä

1. Montako maahanmuuttajataustaista lasta esiopetusryhmässänne on?

2. Mistä maista maahanmuuttajataustaiset lapset ja/tai heidän vanhempansa

ovat muuttaneet Suomeen? Kuinka monta lasta ryhmässänne on kustakin

maasta?
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3. Miten henkilökunnan määrä suhteessa maahanmuuttajataustaisiin lapsiin

on mielestänne otettu huomioon esiopetusryhmässänne?

4. Miten eri kulttuureista tulevia lapsia tulisi huomioida?

5. Tarvitaanko mielestänne esiopetusryhmässä maahanmuuttajataustaisten

lasten eriyttämistä? Perustelkaa mielipiteenne.

6. Miten tuette maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkieltä, kulttuuria ja

identiteettiä esiopetusryhmässänne?

7. Miten autatte maahanmuuttajataustaisia lapsia suomalaiseen kulttuuriin

kotoutumisessa?

8. Miten autatte maahanmuuttajataustaisia lapsia kasvamaan kahden kult-

tuurin kansalaisiksi?
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9. Millaisia haasteita liittyy maahanmuuttajataustaisten lasten kohtaamiseen

esiopetusryhmässä?

10. Miten toteutatte kasvatuskumppanuutta maahanmuuttajataustaisten las-

ten vanhempien ja huoltajien kanssa?

11. Miten maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmat tulevat kuulluiksi

varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä?

12. Miten paljon työntekijöille on saatavilla monikulttuurisuuskoulutusta ja -

tietoutta? Millaista koulutusta kaipaisitte lisää?

13. Miten haluaisitte maahanmuuttajataustaisten lasten opetusta kehitettä-

vän?

14. Vapaa sana

KIITOS!


