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Tutkimuksen tavoitteena on tutkia lastentarhanopettajien käsityksiä yhdenvertaisuudesta sekä yhdenvertaisuuden 

toteutumisesta päiväkodissa monikulttuurisessa ryhmässä. Tavoitteena on ollut kartoittaa ja analysoida kolmen 

lastentarhanopettajan käsityksiä yhdenvertaisuudesta monikulttuurisesta näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat 1. 

Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on yhdenvertaisuudesta ja 2. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on 

yhdenvertaisuuden toteutumisesta päiväkodissa monikulttuurisessa ryhmässä. Tutkimukseni teoriapohja nojaa 

lakipykäliin, jotka koskevat varhaiskasvatusta sekä ihmisoikeuksia, varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, 

esiopetussuunnitelman perusteisiin sekä monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin. Tutkimukseni on kvalitatiivinen 

tutkimus, jonka metodologiana on fenomenografinen lähestymistapa. Tutkimuksen aineiston olen kerännyt syksyllä 

2014 puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. Haastattelu analysoitiin sisällönanalyysin avulla. 

 

Tutkimukseeni osallistuneet lastentarhanopettajat kokivat kulttuurien moninaisuuden päiväkodin arjessa rikkautena. 

Yhdenvertaisuuden nähtiin olevan yksilön huomiointia sekä koko ryhmän huomiointia. Yksilön huomiointiin kuuluu 

henkilökohtaisten suunnitelmien tekeminen, yksilön ja perheiden tarpeiden huomiointi sekä yksilölliseen tuen tarpeeseen 

vastaaminen. Yksilön huomioinnin lisäksi yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää huomioida kasvatuksessa myös koko 

lapsiryhmä. Koko ryhmän huomioinnissa on tärkeää toiminnan suunnittelu, jotta jokainen voi osallistua toimintaan. 

Monikulttuurisuuskasvatus nähtiin koko kasvatuksen läpäisevänä toimintana, joka kuuluu jokaiselle. Suunnittelun lisäksi 

tärkeää varhaiskasvatuksessa yhdenvertaisuuden kannalta on kaikkien arvostus. Lapsille on tärkeää tuoda esille, että 

jokainen on yhtä tärkeä ja arvokas sellaisenaan kuin on. 
 

Yhdenvertaisuuden toteutumisessa monikulttuurisessa ryhmässä lastentarhanopettajat kokivat olevan sitä helpottavia ja 

vaikeuttavia tekijöitä. Helpottavia tekijöitä ovat hyvä suunnittelu, toimiva vuorovaikutus, päiväkodin henkilökunnan, 

lasten ja vanhempien yhteinen kieli sekä tarpeelliset resurssit. Hyvä suunnittelu on pohjana kaikelle kasvatukselle. 

Vuorovaikutuksessa tärkeänä nähtiin keskustelu ja avoimuus päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien välillä. Tärkeää on 

myös tukea lasten välistä vuorovaikutusta esimerkiksi leikeissä. Vanhemman ja lapsen toimiva vuorovaikutus helpottaa 

toiminnan toteuttamista, kun vanhempi voi kertoa lapselle hänen omalla äidinkielellään varhaiskasvatukseen liittyviä 

asioita. Myös lapsen ja päiväkodin henkilökunnan välinen vuorovaikutus on merkittävässä osassa yhdenvertaisuuden 

toteutumisessa päiväkodissa. Yhteinen kieli edistää toimivaa vuorovaikutusta. Tarpeelliset resurssit ovat tukemassa 

yhdenvertaisuuden toteuttamista. Vaikeuttavina tekijöinä nähtiin yhteisen kielen puute sekä resurssipula. Ilman yhteistä 

kieltä on vuorovaikutus haastavaa ja väärinymmärrykset yleisiä. Resurssipula näkyy toiminnan toteuttamisessa esimerkiksi 

uskontokasvatuksen osalta. Ei ole resursseja järjestää jokaiselle oman uskonnon opetusta päiväkodissa. 

Vähemmistökulttuurin edustajat jäävät ilman uskontokasvatusta. 

 

Tutkimukseni tuloksia ei voida yleistää sillä kyseessä on pienen lastentarhanopettajajoukon käsitykset. Tutkimuksen 

johtopäätökset on tehty ainoastaan tähän tutkimukseen osallistuneiden lastentarhanopettajien käsitysten pohjalta. 

Tulosten perusteella voidaan  sanoa, että yhdenvertaisuus on merkittävä osa kasvatusta, ja se liittyy moniin eri tilanteisiin 

varhaiskasvatuksessa. Tämä tutkimus voi kuitenkin tuoda näkökulmia yhdenvertaisen kasvatuksen toteuttamiseen, koska 

aihetta ei ole  tästä näkökulmasta merkittävästi tutkittu. Tutkimukseni palvelee  erityisesti monikulttuurisessa ryhmässä 

työskenteleviä lastentarhanopettajia antamalla ideoita kasvatuksen toteuttamiseen. Tutkimukseni antaa myös 

mahdollisuuden reflektoida omia yhdenvertaisuuteen liittyviä käsityksiä ja kokemuksia varhaiskasvatuksessa. 

Asiasanat fenomenografia, haastattelu, monikulttuurisuus, varhaiskasvatus, yhdenvertaisuus 
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1 JOHDANTO 

”Yhdenvertaisuus on käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että jokainen 

ihminen on samanarvoinen riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä 

tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta tai 

vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, 

seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Syntyperän tai ihonvärin ei tule vaikuttaa mahdollisuuksiin päästä 

koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluita.” (Sisäasianministeriö, 

2014) 

Näin määritellään yhdenvertaisuuden käsite. Yhdenvertaisuus on välttämätön osa 

varhaiskasvatusta, koska se liittyy moneen eri osa-alueeseen kasvatuksessa. 

Yhdenvertaisuus on taustalla kaikessa toiminnassa ja sen pitäisi ohjata kasvattajien 

toimintaa. Kasvatuksen tulee olla yhdenvertaista ja kasvattajan tehtävä on huolehtia siitä, 

että jokainen tulee kohdelluksi yhdenvertaisesti.  

Tutkin pro gradu- tutkielmassani lastentarhanopettajien käsityksiä yhdenvertaisuudesta sekä 

sitä, miten yhdenvertaisuus monikulttuurisessa ryhmässä heidän käsitystensä mukaan 

toteutuu. Olen haastatellut kolmea lastentarhanopettajaa jotka työskentelevät tai ovat 

työskennelleet työurallaan monikulttuurisessa ryhmässä. Kahdella lastentarhanopettajista oli 

taustalla pitkä työura ja yksi heistä oli valmistunut muutama vuosi sitten. Tutkimukseni on 

kvalitatiivinen tutkimus, jonka metodologiana on fenomenografia. Haastattelut olen 

toteuttanut puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. 

Monikulttuurisuus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana myös 

varhaiskasvatuksessa. Aihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska aikuisten suhtautuminen 

monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen, vaikuttavat merkittävästi siihen, miten myös 

lapset kunnioittavat ja arvostavat toisiaan. Tavoitteenani on tutkia yhdenvertaisuuden 

toteutumista päiväkodissa monikulttuurisessa ryhmässä.  

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2005) sanotaan, että kasvattajalla tulee olla hyvä 

kulttuurinen ymmärrys ja kasvattajan tehtävänä on perehtyä lasten kanssa yhdessä myös 
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vähemmistökulttuuria edustavan lapsen omaan kulttuuriin. Kulttuureita tulee arvostaa niin, 

että ideaalitilanteissa lasten tarpeita ja vanhempien toiveita voidaan käsitellä tasavertaisesti 

sekä vastavuoroisesti. Vanhemmilla on ensisijainen tehtävä huolehtia lapsen oman 

äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kasvattajan tehtävä taas on rohkaista lasta 

käyttämään äidinkieltään. Lisäksi kasvattajan tehtävä on mahdollistaa hyvät perusteet oppia 

suomea tai ruotsia. Yhteistyö vanhempien kanssa nähdään tärkeänä, koska sen kautta 

edistetään lapsen kulttuuriperinteen jatkumista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

2005 s s. 39-40.) Paavola ja Talib (2010) korostavat, että monikulttuurisuuskasvatus kuuluu 

kaikille eikä sen pitäisi olla vain vähemmistökulttuurin edustajien kanssa toteutettua 

toimintaa.  

Käsittelen pro gradu tutkielmassani monikulttuurisuutta siitä näkökulmasta, miten 

lastentarhanopettajat suhtautuvat monikulttuurisuuteen ja miten yhdenvertaisuus näkyy 

päivän kulussa ja kasvatuksessa sekä ajattelutavoissa. Tutkin, onko monikulttuurisuus 

Paavolan ja Talibin (2010) määritelmän mukaan kaiken kasvatuksen läpäisevää vai onko se 

ennemminkin tuokiopainotteista. Pohjaan tutkimustani säädöksiin ja asiakirjoihin, jotka 

ohjaavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita. Tämän myötä niiden pitäisi ohjata myös kasvattajien toimintaa. Esimerkiksi 

lastensuojelulaissa (417/2007) todetaan, että lapsella on oikeus tasapainoiseen ja 

monipuoliseen kehitykseen, erityiseen suojeluun sekä turvalliseen kasvuympäristöön. 

(Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2007, s. 21.) 

Aihetta ei ole tutkittu tästä näkökulmasta. Monikulttuurisuuteen liittyvät tutkimukset tosin 

lisääntyvät kokoajan ja aihe on ajankohtainen. Aihetta on tutkittu 

monikulttuurisuuskasvatuksen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena 

selvittää, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on yhdenvertaisuudesta 

monikulttuurisesta näkökulmasta katsottuna.  
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2 TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ JA TUTKI-

MUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa siitä, millaisia käsityksiä 

lastentarhanopettajilla on yhdenvertaisuudesta ja sen toteutumisesta monikulttuurisessa 

päiväkotiryhmässä. Halusin selvittää, millaisia asioita tutkittavat nostavat esille kertoessaan 

käsityksistään yhdenvertaisuudesta ja yhdenvertaisuuden toteuttamisesta. Tämän 

tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on yhdenvertaisuudesta? 

2. Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on yhdenvertaisuuden 

toteutumisesta päiväkodissa monikulttuurisessa ryhmässä? 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan tulee ottaa huomioon se, että tutkimuskysymykset 

voivat muuttua tutkimuksen edetessä. Tutkimusongelmaa voidaan myös käyttää käsitteenä, 

mutta mieluummin puhutaan tutkimustehtävästä yleisellä tasolla. Perinteisen kaavan 

mukaan etenevässä tutkimuksessa pyritään esittämään tutkimyskysymykset 

mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. Tutkimuksessa tulee olla jonkinlainen johtoajatus, 

jonka mukaan voidaan nimetä tutkimuksen pääkysymys. Tämä pääongelma analysoidaan ja 

täsmennetään osakysymyksiin. Nämä voivat olla alaongelmia tai alakysymyksiä. Tapoja 

näiden esittämiseen on monia, eikä ole yhtä tiettyä kaavaa. On myös mahdollista, että 

tutkimuksessa on muutama pääkysymys ilman osakysymyksiä. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2000, s. 113-114.) 

Tässä tutkimuksessa on kaksi pääkysymystä, jotka osoittavat tutkimukseni tavoitteen. 

Tavoitteena on siis kartottaa lastentarhanopettajien käsityksiä yhdenvertaisuudesta ja sen 

toteutumisesta. Lisäksi tavoitteena on löytää aineistosta vastauksia siihen, miten 

yhdenvertaisuus toteutuu päiväkodin arjessa monikulttuurisessa ryhmässä. 

Tutkimuskysymykset muokkautuivat analyysivaiheessa tämänhetkiseen muotoonsa, mutta 

alkuperäisiin verrattuna tutkimuskysymysten pohjimmainen teema on pysynyt kokoajan 

samana.  

Seuraavassa luvussa 3 kerron tutkimuksen menetelmällisistä lähtökohdista. Luku 4 keskittyy  
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yhdenvertaisuuteen. Monikulttuurisuutta ja monikulttuurisuuskasvatusta käsittelen luvussa 

5. Luvussa 6 käsittelen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteita monikulttuurisuuden ja monikulttuurisuuskasvatuksen 

näkökulmasta. Luvussa 7 on aikaisempia tutkimustuloksia, jotka liittyvät vahvasti omaan 

tutkimusaiheeseeni. Luvussa 8 käsittelen tämän tutkimuksen analyysin ja tutkimuksen 

tulokset. Luku 9 käsittelee tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä ja viimeinen luku 10 on 

omaa podintaa tutkimuksen kulusta ja tuloksista.  
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3 TUTKIMUKSEN MENETELMÄLLISET 

LÄHTÖKOHDAT 

Tässä luvussa käsittelen tarkemmin laadullisesta tutkimuksesta sekä fenomenografiasta. 

Luku 3.1 kuvaa kvalitatiivista tutkimusta yleisesti. Luvussa 3.2 käsittelen 

fenomenografiasta, joka on tutkimukseni metodologinen lähtökohta. Luvussa 3.3 avaan  

puolistrukturoidun teemahaastattelun tarkoitusta, mikä oli aineistonkeruussa oleellisena 

osana. Luvussa 3.4 on kriittisestä pedagogiikasta, mikä on tutkimuksen taustalla oleva 

näkemys tutkimuksen aiheesta.  

3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Laadullinen tutkimus voidaan nähdä eräänlaisena prosessina ja tutkijalla kehittyykin 

aineistonsa näkökulmista tietoisuus vähitellen tutkimusprosessin aikana. Tutkimuksen 

tekeminen voidaan nähdä siis oppimistapahtumana. Tyypillistä laadulliselle tutkimukselle 

on se, että tutkimuksen etenemistä ei voida ennakoida etukäteen tarkkoihin vaiheisiin. 

Aineistonkeruuta koskevat ratkaisut ja tutkimustehtävät muodostuvat vähitellen tutkimusta 

tehdessä. Laadullisessa tutkimuksessa korostuu tutkimustehtävien, teorianmuodostamisen, 

aineiston keruun ja analyysivaiheen kokoaikainen muuttuminen ja kehittyminen tutkimusta 

tehdessä. Tällainen lähestymistapa edellyttää sen, että tutkijalla on tietoisuus sekä siitä, että 

oma tietoisuus kehittyy tutkimuksen aikana ja tutkijan tulee täten olla valmis 

tutkimuksellisiin uudelleenlinjauksiin. (Kiviniemi, 2007, s. 70-71.)  

Kvalitatiivinen tutkimusote sisältää valintoja ja se onkin koko tutkimusprosessia ohjaava 

lähestymistapa. Lisäksi siihen sisältyy ymmärrys tutkijan ja tutkittavien välisestä suhteesta, 

tutkimuksen etenemisestä sekä aineistonkeruu- ja analyysitavat. Lisäksi siihen nähdään 

kuuluvan käsitys teoriasta ja empirista sekä niiden välisestä suhteesta. Tärkeänä nähdään 

myös tavat, joilla aineisto kootaan ja analysoidaan. Parhaimmassa tapauksessa 

kvalitatiivinen tutkimus luo uusia käsitteitä, on teoreettista selittämistä ja ymmärrystä jonkin 

tapahtumisesta ja olosuhteista. Lopullinen tavoite laadullisella tutkimuksella on 

ymmärtämisen verkostojen luominen sekä tieteen kehittäminen. (Munter & Siren-Tiusanen, 

1999, s. 180-181.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustehtävä voidaan nähdä välineenä eli sen tavoitteena 

voidaan nähdä varsinaisten tutkimustehtävien selkiytys. Tutkimustehtävä voi tarkentua koko 

prosessin ajan, koska tutkimuksen edetessä tarkastelu voi kohdentua uusiin mielenkiintoisiin 

tutkimuksesta nouseviin asioihin. Tärkeää on se, että löytää pääideat, joilla tutkimuksellisia 

ratkaisuja aiotaan tehdä. Rajaaminen on välttämätöntä ja siinä on kyse rajatun 

ongelmanasettelun löytymisestä. On myös hyvä tiedostaa, että tutkijan omat mielenkiinnon 

kohteet ja näkökulmat vaikuttavat siihen, miten aineisto kerätään ja millainen aineisto on 

luonteeltaan. Aineistosta välittyy siis lukijoille todellisuus tulkinnallisten prismojen ja 

tarkasteluperspektiivien näkökulmasta. Aineistoa rajataan näiden tulkinnallisten 

perspektiivien kautta. Kun rajataan tutkimustehtävää, mietitään samalla, mikä on aineistosta 

esiin nouseva pääteema. Tämä pääteema nostetaan erityisesti tarkastelun keskiöön. 

(Kiviniemi, 2007, s. 71-75.) 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruun ja teorian vuorovaikutus on tärkeää ja 

luontevaa. Tutkimusaineiston ja käytännön analysoiminen suuntaa tutkijan näkökulmaa ja 

sitä kautta mielenkiintoa eli tutkittava käytäntö on suoraa vaikutuksessa siihen, mihin 

tutkijan tulee kiinnittää huomiota tulevaisuudessa teorioiden kannalta. Vähitellen tapahtuva 

selkeytyminen antaa tutkijalle näkökulmaa siitä, millaisiin teoreettisiin näkemyksiin tulee 

vielä syventyä lisää. (Kiviniemi, 2007, s. 76.) 

Prosessiluonteisuus tulee esille laadullisessa tutkimuksessa myös analyysivaiheessa. 

Aineiston analyysi voi olla analyyttistä tai synteettistä. Analyyttisyys on aineiston 

luokittelua ja jäsentämistä hyvin systemaattisesta teemoihin. Jäsennys asettuu lopulliseen 

muotoonsa vähitellen monen analysointivaiheen jälkeen. Tärkeää on kuitenkin löytää 

synteesiä esittävä temaattinen kokonaisuus, joka kantaa kokonaisuuden. Analyysin eräänä 

tavoitteena on löytää ydinkategoriat, jotka kuvaavat tutkittavaa asiaa. Näiden kategorioiden 

varaan voidaan rakentaa tutkimustulosten analysointi. Tutkijan tulee löytää keskeiset 

käsitteet, joiden kautta aineistoa voidaan tarkastella. Tutkimusta voidaan luonnehtia tutkijan 

henkilökohtaiseksi näkemykseksi ja tulkinnaksi tutkittavana olevasta ilmiöstä. Laadullisessa 

tutkimuksessa korostuu siis vahvasti tulkinnallisuus. (Kiviniemi, 2007, s. 79-81.) 

Luotettavuuden kannalta keskeisenä voidaan pitää tutkimuksen tutkimusraporttia. Raportti 

voidaan nähdä olevan tutkimuskohteensa näköinen, joten valmista mallia sille ei ole. 

Tutkimusraportti on siis tutkijan tulkinnallinen näkemys ja tutkija on myös tulkintojen tekijä. 
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Luotettavuuden kannalta tutkijan on hahmotettava mahdollisimman johdonmukainen käsitys 

tulkinnoistaan ja tulkinnan perusteluista. Tutkijan tulee tarjota lukijalle arviointivälineet 

siitä, onko tutkimus lukijan kannalta uskottava. (Kiviniemi, 2007, s. 81-83.) 

Ennen tutkimuksen aloittamista minulla oli selvillä teema, jota haluan tutkia. Olen tehnyt 

samasta aiheesta kirjallisuuskatsauksen kandidaatin tutkielmassani, mistä on lähtenytkin 

oma kiinnostus tutkittavaan aiheeseen. Kuitenkin tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset 

muokkautuivat ja hioutuivat vasta analyysivaiheessa lopulliseen muotoonsa. Aineisto on siis 

muokannut jonkin verran tutkimuksen kulkua. 

3.2 Metodologiana fenomenografia 

Pro gradu tutkielmassani metodologisena lähtökohtana on fenomenografia. Fenomenografia 

tarkoittaa sanana ilmiöistä kirjoittamista ja ilmiöiden kuvaamista. Yleisesti siinä tutkitaan 

maailman ilmenemistä ja rakentumista ihmisten tietoisuudessa eli ihmisten käsityksiä eri 

ajatuksista. Ihmisten käsitykset yhdestä asiasta voivat olla hyvinkin erilaisia ja käsityksiin 

vaikuttaa esimerkiksi ikä, koulutustausta, kokemukset ja sukupuoli. Voidaan ajatella, että 

fenomenografiassa nähdään, että olemassa on vain yksi maailma, josta ihmisten 

muodostavat erilaisia käsityksiä. (Metsämuuronen, 2008, s. 34-35.) Fenomenografiassa 

kartoitetaan erilaisia tapoja, joilla ihmiset kokevat, käsitteellistävät, hahmottavat ja 

ymmärtävät eri näkökulmia ja ilmiöitä ympäröivästä maailmasta (Marton, 1986, s. 31). Pro 

gradu-tutkielmaani valitsin fenomenografian sen vuoksi, että halusin tutkia 

lastentarhanopettajien käsityksiä. Tutkimuksessani mielenkiintoni kohdistuu erityisesti 

lastentarhanopettajien käsityksiin tutkittavasti ilmiöstä eli yhdenvertaisuudesta ja sen 

toteutumisesta päiväkodissa.  

Fenomenografisessa tutkimuksessa on kohteena ihmisen arkiajattelu. Sen tarkoituksena on 

tuoda esiin paljon erilaisia ajattelutapoja tietystä ilmiöstä tai käsitteestä. Haasteellisena 

tehtävänä on muodostaa haastateltavien puheista kokonaisia merkitysyksiköitä. Näistä 

merkitysyksiköistä muodostuvat kategoriat, jotka kuvaavat eri käsityksiä. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tärkeimpänä tuloksena nähdään erilaisia ajattelutapoja 

kuvaavat käsityskategoriat. (Häkkinen, 1996, s. 5.) Tutkielmassa etsin haastateltavien 

puheista heidän käsityksiään yhdenvertaisuudesta ja sen toteutumisesta 
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varhaiskasvatuksessa monikulttuurisessa ryhmässä. Olen pyrkinyt luomaan käsityksistä 

kategoriat, joissa tulee esille lastentarhanopettajien käsityksiä yhdenvertaisuudesta sekä sen 

toteutumisesta päiväkodissa. Kategoriat ovat hioutuneet nykyiseen muotoonsa analyysin 

aikana. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa aineiston analyysissä korostuu vahvasti tulkinnan 

eläytyvä luonne, mikä tarkoittaa sitä, että tutkija elää uudelleen haastateltavan tilanteen ja 

siten saa kiinni hänen intentionsa ja intention kautta haastateltavan kerronnan merkityksen. 

Analyysivaiheessa tutkijan tulee jatkuvasti keskustella aineiston kanssa. Reflektointi 

empirian ja teorian välillä on tärkeää, koska lopullinen teoria syntyy vasta aineistoa 

käsiteltäessä. Teorian ja empirian välinen kanssakäyminen hahmottuu fenomenografisessa 

tutkimuksessa tutkimuksen tulokseksi saaduissa kategorioissa, joita kutsutaan 

kuvauskategorioiksi. Kuvauskategoriat esittävät aineistosta yleisessä muodossa teoreettisia 

käsitteitä sekä empiirisiä tuloksia aiheen kontekstissa. Tutkijalla tulee olla selkeä kuva siitä, 

mitä halutaan analysoida, koska silloin pystyy paremmin löytämään aiheeseen kuuluvat 

ilmaukset.  (Häkkinen, 1996, s. 39-40.) 

Fenomenografisessa tutkimuksessa analyysissä erittäin tärkeää on haastattelujen lukeminen, 

kategorioiden muodostaminen ja reflektointi. Se on olennaisten asioiden etsimistä 

aineistosta. Tarkoituksena on löytää aineistosta rakenteellisia eroja, joista ilmenee 

haastateltavan suhde tutkittavaan ilmiöön. Tällaisten ilmiöiden perusteella perustetaan 

kuvauskategoriat. Jokainen kuvauskategoria liittyy toisiin kategorioihin osana laajaa 

kategoriasysteemiä. (Häkkinen, 1996, s. 41.) 

Analyysillä on kolme erilaista vaihetta. Ensimmäinen niistä on merkitysyksikköjen 

muodostaminen. Tässä vaiheessa tutkijan tulee lukea haastatteluja tarkasti ja löytää sieltä 

ilmauksia. Ilmaukset muodostetaan sanoista ja lausumista. Näistä ilmauksista taas 

muodostetaan merkitysyksikköjen joukko ja niiden pohjalta kuvauskategoriat. Toisessa 

vaiheessa ilmauksia vertaillaan toisiinsa. Tärkeää on kategorioida jatkuvasti aineistosta 

kumpuavia ilmauksia. Se helpottaa aihetta koskevien käsitysten jäsentelyä. Ilmauksia 

vertailemalla alkaa hahmottua kategorian teoreettiset piirteet. Kolmannessa vaiheessa 

kategoriat kuvataan ja niiden välille muodostetaan suhteita. Kategorioiden yhteyteen tulee 

liittää käsityksiä kuvaavia suoria lainauksia ja kategorioiden laadullisten erojen tulee olla 

selviä, jotta ei muodostuisi päällekkäin meneviä kategorioita. (Häkkinen, 1996, s. 41-43.) 
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3.3 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Tämä tutkimus toteutettiin vuonna 2015. Aineisto kerättiin kolmesta Pohjois-Suomalaisesta 

päiväkodista puolistukturoituna teemahaastatteluna, koska halusin, että haastateltavat saavat 

puhua omista näkemyksistään ilman liian tarkkoja kysymyksiä. Minulla oli haastattelun 

runko itselläni ylhäällä, mutta etenin haastateltavan mukaan. Tällä tarkoitan sitä, että 

kysymykset saattoivat olla eri järjestyksessä tai eri muodossa, kuin omissa 

muistiinpanoissani. Haastattelut toteutettiin jokaisen lastentarhanopettajan omalla 

työpaikalla erillisessä tilassa.  

Haastattelin tutkimuksessani kolmea Pohjoissuomalaisessa päiväkodissa työskentelevää 

lastentarhanopettajaa. Kaksi työskenteli päiväkotiryhmässä, jossa oli lapsia monesta eri 

kulttuuritaustasta. Yksi lastentarhanopettaja työskenteli ryhmässä, jossa oli lapsia vain 

kahdesta eri kulttuuristaustasta. Haastattelut pidettiin loppuvuodesta 2014.  

Haastattelu on laadullisessa tutkimuksessa eniten käytetty tiedonkeruumuoto. Nykyään on 

paljon lisääntynyt vapaammat, vähemmän strukturoidut haastattelumenetelmät. Haastattelu 

sopii siksi hyvin moneen tutkimustarkoitukseen, koska se on menetelmänä joustava. Tutkija 

voi suunnata haastattelun aikana tiedonhankintaa, koska haastattelutilanteessa ollaan 

kielellisessä vuorovaikutuksessa suoraa tutkittavan kanssa. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 24.) 

Arkikielessä haastattelu nähdään tietynlaisena jutteluhetkenä. Haastattelu voidaankin nimetä 

keskusteluksi, koska se muistuttaa sitä monella tavalla. Haastattelu on tietynlainen juttu 

hetki, jossa tiedetään etukäteen keskustelun aihe. Haastattelulla ja keskustelulla on kuitenkin 

myös ero. Haastattelulla on tietty päämäärä ja tavoite, kun taas keskustelu voi olla vain hetki, 

joka vietetään yhdessä. (Hirsjärvi & Hurme, 1993, s. 24-25.) 

Tutkimushaastatteluista on olemassa erilaisia lajeja. Eroja haastattelutyyppien välille syntyy 

strukturointiasteen perusteella eli, miten tarkasti kysymykset on muotoiltu ja minkä verran 

haastattelija itse jäsentää tilannetta. Haastattelunimikkeitä käytetään monella tavalla ja 

samoilla nimillä saatetaan tarkoittaa erilaisia menetelmiä ja samantapaisilla tavoilla käyttää 

eri nimikkeitä. Hirsjärvi ja Hurme (2011) toteavat, että voidaan erotella strukturoitu, 

standardoitu lomakehaastattelu muista haastattelulajeista, joita ovat esimerkiksi 

strukturoimaton haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu, teemahaastattelu, 

syvähaastatteluja ja kvalitatiivinen haastattelu. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 43-44.) 
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Haastattelua luonnehditaan viestinnäksi, joka tapahtuu kahden ihmisen välillä. Viestintä 

perustuu kielen käyttöön ja vuorovaikutus syntyy sanoista, niiden kielellisistä merkityksistä 

sekä tulkinnasta, Haastattelussa tiedonhankinta perustuukin vahvasti kielenkäyttöön. 

Keskeistä on, että haastatteluun osallistuvat ihmiset pyrkivät käsitteellisesti kertomaan omaa 

suhdettaan maailmaan ja haastattelijan pyrkimyksenä on selvittää miten merkitykset 

rakentuvat. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 48-49.) 

Tämä tutkimus on puolistrukturoitu teemahaastattelu. Teemahaastattelun on keskustelua, 

jonka tutkija aloittaa. Tutkija pyrkii saamaan haastateltavalta vastauksen tutkimuksen 

kannalta tärkeisiin asioihin vuorovaikutuksen kautta. Puolistrukturoidulla haastattelussa 

jokainen haastatellaan samalla haastattelurungolla, mutta haastateltava vastaa omin sanoin 

ja näin se voi muokata haastattelujen sisältöä erilaisiksi. Teemahaastattelulle tyypilliseen 

tapaan teemat on ennalta päätettyjä. Jokaisen haastateltavan kohdalla teemoja ei tarvitse 

käydä lävitse järjestyksessä, vaan järjestys ja vastauksen laajuus voi olla erilaiset jokaisessa 

haastattelussa, kunhan ne tulee vain käytyä haastateltavan kanssa läpi. (Eskola & Vastamäki, 

2001, s. 24-27.)  

Puolistrukturoidulle haastattelulle on siis ominaista, että haastattelun teemat on etukäteen 

tiedossa, mutta ei kuitenkaan kaikki. Teemahaastattelussa taas kaikkein olennaisinta on, että 

haastattelu toteutetaan erilaisten teemojen varassa, eikä takerruta yksittäisiin kysymyksiin. 

Tämän vuoksi tutkijan näkökulma jää taka-alalle ja haastateltavan ääni tulee kuuluviin. 

Teemahaastattelu korostaa myös sitä, että tulkinnat ovat keskeisiä ja merkitykset syntyvät 

parhaiten vuorovaikutuksen kautta. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa haastattelun 

näkökohta eli teemat ovat kaikille samat, mutta kysymykset ja niiden muoto voivat vaihdella 

toisin kuin muissa puolistrukturoiduissa haastattelulajeissa. Teemahaastattelu ei kuitenkaan 

ole yhtä vapaa kuin syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 47-48.) 

Tässä tutkimuksessa tein sjokaisen haastattelun valmiiden teemojen pohjalta, mutta jokainen 

vastasi kysymyksiin eri järjestyksessä. Minulla oli apukysymyksiä teemoista, mutta jokaista 

kysymystä en ole välttämättä haastateltavalta kysynyt, koska asia saattoi tulla muussa 

yhteydessä jo esille. Joku vastasi johonkin pitkästi ja toinen todella lyhyesti. Haastatteluissa 

vastaajilla oli suuri rooli ja vastaukset olivatkin usein hyvin pitkiä. Jokaisella haastateltavalla 

oli paljon asiaa, mikä vähensi tutkijan puheen määrää. Halusin, että jokainen vastaa ja 

kertoo, mitä mieleen tulee. En niinkään halunnut rajata haastattelua vain tiettyihin 
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kysymyksiin. Tämän vuoksi puolistrukturoitu teemahaastattelu sopi tutkimukseeni hyvin. 

Ensimmäisen haastateltavan haastattelu järjestettiin rauhallisessa tilassa, eikä 

haastattelumme häiriintynyt kertaakaan ulkopuolisista ärsykkeistä. Toisen haastateltavan 

kanssa meidät keskeytettiin kahdesti ja se häiritsi hieman keskittymistämme, mutta 

pystyimme aina palaamaan takaisin puhumaamme aiheeseen. Kolmannen haastateltavan 

kohdalla olimme isossa aulassa, koska muuta tilaa ei ollut. Ulkopuolista hälyä oli jonkin 

verran ja haastattelun loppupuolella paikalle saapui myös yksi lapsi leikkimään. Lisäksi 

kaksi kertaa meidät keskeytettiin ja kerran haastateltavan täytyi käydä aukaisemassa ulko-

ovi ovikellon soidessa. Pystyimme kuitenkin palaamaan aiheeseen, josta puhuimme ja en 

koe, että tämä vaikutti siihen, miten haastateltava vastasi.  
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4 YHDENVERTAISUUS SÄÄDÖSTEN VALOSSA 

Tässä luvussa käsittelen tarkemmin yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten yhdenvertaisuus 

määritellään. Luvussa 4.1 keskityn yhdenvertaisuuden määrittelyyn, sekä lakeihin ja 

asiakirjoihin, jotka vaikuttavat varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Luvussa 4.2  käyn läpi 

lait, jotka koskevat eri kieli- ja kulttuuritaustaista väestöä.  

4.1 Lait ja asiakirjat varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa 

Yhdenvertaisuus on käsite, jolla tarkoitetaan sitä, että jokainen ihminen on samanarvoinen 

riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, 

kielestä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, 

seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Syntyperän tai 

ihonvärin ei tule vaikuttaa mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia 

palveluita. (Sisäasianministeriö, 2014) 

Lainsäädäntö on keskeinen ohjausväline suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Laissa 

määritellään toiminnan tavoitteet ja vaatimukset, jotka vaikuttavat jokaisen lapsen 

kasvattamiseen. Päivähoitolaissa (304/1983) sanotaan muun muassa, että: ”Päivähoidon 

tulee yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-

elämänkehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. 

Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan 

vakaumusta.” Päivähoitoasetuksessa (239/1973) sanotaan, että: ”Lasten päivähoidosta 

annetun lain (304/1983) tarkoitettuihin kasvatustavoitteisiin kuuluvat myös suomen- tai 

ruotsinkielisten, saamelaisten, romanien ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman kielen 

ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa.” (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2007, s.19.) 

Suomessa velvoittavaksi sopimukseksi vuonna 1991 tuli Yhdistyneiden Kansakuntien 

Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus. Tämä sopimus määrittää arvoja 

varhaiskasvatuksessa, kuten monet muutkin asiakirjat. Lapsella on oikeus tasa-arvoiseen 

kohteluun, mikä on kirjattu yleissopimuksen perusperiaatteisiin. Myös perustuslaki ohjaa 

varhaiskasvatuksen toteuttamista. Sen mukaan lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, 
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äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, s.19.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) perusteena ovat varhaiskasvatuksen 

valtakunnalliset linjaukset. Kyseisen linjauksen on tarkoitus edistää varhaiskasvatuksen 

yhdenvertaista toteutumista valtakunnallisesti. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa 

linjauksissa painottuu vahvasti yhdenvertaisuus. Asiakirjassa mainitaan, että lapsella on 

oikeus omaan äidinkieleensä ja varhaiskasvatuksen tulee tukea äidinkielen oppimista sekä 

suomen- tai ruotsinkielen oppimista. Asiakirjassa sanotaan myös, että jokaisella lapsella on 

oikeus omaan kulttuuriinsa, ja vieraskielisten tulee voida oman kulttuurinsa jäseninä pystyä 

kasvamaan myös suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Kolmantena asiakirjassa on lapsen 

oikeus turvattuun elinympäristöön, hoitoon, huolenpitoon, kasvuun ja oppimiseen. Oikeus 

näihin ei saa riippua asuinpaikasta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta taustasta tai etnisestä 

alkuperästä. Neljäntenä asiana on, että varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on 

huolehdittava etnisen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisesta ottaen huomioon 

myös tyttöjen ja poikien kehitykselliset erot. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, s. 19-20.) 

Varhaiskasvatuksen toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon myös Lastensuojelulaki 

(417/2007). Sen tarkoitus on turvata lapsen oikeus tasapainoiseen ja monipuoliseen 

kehitykseen, erityiseen suojeluun sekä turvalliseen kasvuympäristöön. Lastensuojelulain 

mukaan lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten tulee tukea vanhempia ja 

huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua 

oikeaan aikaan. Tarvittaessa on ohjattava lapsi ja perhe lastensuojelunpiiriin. Laissa sanotaan 

myös, että vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2007, s. 21.) 

4.2 Lait ja asiakirjat, jotka koskevat eri kieli- ja kulttuuritaustaista 

väestöä 

Edellisten lakien lisäksi on otettava eri kieli- ja kulttuuritaustaista väestöä koskevat lait ja 

asiakirjat huomioon maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksessa. Laki, joka 

tulee ottaa huomioon, on yhdenvertaisuuslaki (21/2004). Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 

vuonna 2004 ja sen tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä 

tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa syrjintätilanteissa, jotka kuuluvat lain 



14 

 

soveltamisalaan. Yhdenvertaisuuslaissa sanotaan, että ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai 

kansallisen alkuperän, kielen, uskonnon, kansalaisuuden, mielipiteen, vakaumuksen, 

vammaisuuden, terveydentilan, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän 

syyn perusteella. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, s. 21-22.) 

Syrjinnän kiellolla tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (21/2004) mukaan: ”sitä, että jotakuta 

kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin 

vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä);”. Tai “sitä, että näennäisesti puolueeton 

säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin 

vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on 

hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja 

tarpeellisia (välillinen syrjintä);”. Tai “henkilön tai ihmisryhmän arvon ja 

koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan 

uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);”. Tai 

“ohjetta tai käskyä syrjiä;”. (Yhdenvertaisuuslaki 21/2004) Lisäksi tulee ottaa huomioon on 

ulkomaalaislaki (301/2004). Ulkomaalaislakia (2004) sovellettaessa päätöksentekoon, joka 

koskee alle 18-vuotiasta, tulee erityistä huomiota kiinnittää lapsen etuun, sekä tämän 

kehitykseen ja terveyteen liittyviin seikkoihin. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, s. 21-

22.) 

Jokaisella Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla, joka on työtön tai saa toimeentulotukea, 

on oikeus henkilökohtaiseen kotouttamissuunnitelmaan. Tämä sanotaan kotouttamislaissa 

(493/1999). Alle 18-vuotiaalle tarjotaan kotouttamissuunnitelmaa, jos vanhemmat tai lapsi 

itse sitä haluavat. Kotouttamissuunnitelma laaditaan kunnan, työvoimatoimiston ja 

maahanmuuttajan kesken. Se laaditaan alle 18-vuotiaalle myös silloin kun viranomaiset 

uskovat siitä olevan hyötyä lapselle tai nuorelle. Kotoutumissuunnitelman perimmäinen 

tarkoitus on tukea ja edistää riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa, sekä hankkia muita 

tarvittavia taitoja ja tietoja, joita suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan. Tärkeässä roolissa 

maahanmuuttajalapsen kotouttamisessa on päiväkoti. Lapset, joita ei viedä päiväkotiin, 

jäävät helposti ilman suomen tai ruotsin kielen oppimismahdollisuuksia, sosiaalisia 

valmiuksia ja oppimisvalmiuksia. Jos vanhemmat haluavat lastensa jäävän kotihoitoon, on 

tärkeää, että järjestetään muunlaista toimintaa lapsille, jotta kieli, sosiaaliset valmiudet sekä 

oppimisvalmiudet kehittyvät tasavertaisiksi muiden lasten kanssa. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2007, s. 22-23.) 
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Maahanmuuttopoliittinen ohjelma laadittiin vuonna 2006. Varhaiskasvatusta ohjelma 

koskee yleisten monikulttuurisuutta ja syrjimättömyyttä edistävien kannanottojen osalta. Sen 

mukaan tulee tukea eri väestöryhmien välisten suhteiden kehittymistä myönteiseen suuntaan 

asennekasvatusta lisäämällä. Tavoitteena on myös lisätä kaikkialla tiedotusta, joka koskee 

syrjimättömyyttä. Ohjelmassa todetaan myös, että lasten ja nuorten kotoutumiselle tulee 

luoda edellytyksiä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, s. 22.) 

Hallintolain (434/2003) tärkeys tulee esille silloin kun varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja 

maahanmuuttajataustaisen perheen kommunikoinnissa on esteenä kieli. Lain mukaan 

maahanmuuttajalla on mahdollisuus saada tulkki, joka helpottaa asiointia viranomaisten 

kanssa. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2007, s. 23.) Hallintolain 

(434/2003) tarkoitus on “...toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa 

hallintoasioissa.” Tarkoitus on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. 

Toimien puolueettomuus ja niiden oikea suhde on tärkeää päämäärään nähden. (Sisäasiain-

ministeriö, 2014) 
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5 MONIKULTTUURISUUS JA 

MONIKULTTUURISUUSKASVATUS 

Tässä Luvussa käsittelen monikulttuurisuutta tarkemmin. Luvussa 5.1 on yleisesti 

monikulttuurisuus käsitteestä. Luvussa 5.2 käsitellään monikulttuurisuuden toteutumisesta 

kasvatuksessa. Luvussa 5.3 avataan käsitettä monikulttuurinen kompetenssi sekä 

interkulttuurinen kompetenssi. Luvussa 5.4 perehdyn maahanmuuton käsitteeseen. 

5.1 Monikulttuurisuus käsitteenä 

Monikulttuurisuus on käsitteenä hyvin häilyvä, koska ei ole olemassa yhtä määritelmää tai 

näkemystä monikulttuurisuudesta ja sen merkityksestä. Useimmiten monikulttuurisuus 

käsitteen tarkoituksena on viitata siihen, että eri paikoista muuttaneita tai eri kulttuureihin 

kuuluvia ihmisiä työskentelee, oleilee tai asuu samassa paikassa. (Tuori, 2012, s. 272.) 

Tuori viittaa artikkelissaan, että Stuart Hall (2003) erottaa monikulttuurisen ja 

monikulttuurisuuden toisistaan. Monikulttuurinen on adjektiivi ja sillä viitataan etenkin 

monenlaisiin sosiaalisiin piirteisiin ja jännitteisiin, joita syntyy yhteiselosta. 

Monikulttuurisuus subjektina viittaa ideologiaan ja siinä on useimmiten normatiivinen 

elementti eli ajatus siitä, millainen yhteiselo olisi hyvää. Joskus monikulttuurisuuden 

käsitteellä voidaan tarkoittaa myös konkreettista politiikkaa, kuten esimerkiksi kuntien 

monikulttuurisuusohjelmia tai henkilökohtaisia maahanmuuttajien kototutumisohjelmia. 

(Tuori, 2012, s. 272-273.) 

Monikulttuurisuus sanaa on arvosteltu sen osista ”moni” ja ”kulttuuri”, koska käsite melkein 

kuin ehdottaa, että olisi olemassa monia, toisistaan erillisiä ja sisäisesti yhtenäisiä kulttuureja 

lähekkäin. Esimerkiksi Hall (2003) toteaa, että kulttuurit eivät ole toisistaan irrallisia ja 

selvärajaisia yksiköitä vaan ne ovat aina toisiinsa sekoittuneita. Kulttuurinen 

monimuotoisuus sanaan ei liity yhtä vahvaa mielikuvaa erillisistä ryhmistä, kuin 

monikulttuurisuus käsitteestä. (Tuori, 2012, s. 273.) Käytän tutkimuksessani kuitenkin 

monikulttuurisuus sanaa, koska suurimmassa osassa lähdekirjallisuutta tämä oli käytössä. 

Tärkeäksi koen sen, että tuon esille muitakin vaihtoehtoja ja kritiikkiä.  
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Tuori toteaa artikkelissaan, että Suomi on monikulttuurinen maa, mikä tarkoittaa sitä, ettei 

kulttuurisesti yhtenäistä Suomea ole ikinä ollut. Muuttoliikettä on ollut aina ja suomessa on 

paljon niin sanottuja vanhoja kulttuurisia vähemmistöjä ja useita eri kieliryhmiä ja 

etniskulttuuristen erojen lisäksi myös luokkaeroja, maaseudun ja kaupungin välisiä eroja 

sekä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä eroja. (Tuori, 2012, s. 273.) 

5.2 Monikulttuurisuuskasvatuksen toteutuminen 

Monikulttuurisuuskasvatuksen pääteemat on kirjattu asiakirjoihin, jotka sanelevat 

varhaiskasvatusta ja sen toteutumista. Teemojen tulisi siis näkyä päiväkodin arjessa. 

Huomiota kasvatuksessa tulisi kiinnittää etenkin rasismin, diskriminaation, ennakkoluulojen 

ja stereotypioiden poistamiseen. Halmen ja Vatajan mukaan esimerkiksi juuri 

yhdenvertaisuutta ja suvaitsevuutta voidaan käsitellä päivittäin selvitellessä kiusaamista ja 

ystävyyttä. (Halme & Vataja, 2011, s. 43.) Monikulttuurisuus voidaan nähdä ideana, 

opetuksellisesti muuttuvana prosessina, jonka merkittävä tarkoituksena on muuttaa 

opetuksen vakiintunutta rakennetta käytännössä, jotta jokaisella oppilaalla, kulttuuritaustasta 

huolimatta on samanarvoinen mahdollisuus saavuttaa samanvertaista opetusta muiden 

kanssa. (Banks & McGee Banks, 1997, s. 1.) 

Tietoisuus erilaisuudesta on 2-3 vuotiailla lapsilla jo kehittynyt. Lapset kiinnostuvat 

erilaisista kielistä 3-vuotiaina ja 4-5-vuotiaat voivat käyttää rotua perusteena, kun 

kieltäytyvät leikkimästä erinäköisen lapsen kanssa kuin itse on. Yli 7-vuotiaalla on 

kehittynyt ajattelu toisia kohtaan ja ajatteluun vaikuttaa valtaväestön näkemykset ja 

stereotypiat. (Halme & Vataja, 2011, s. 44.) 

Monikulttuurisessa kasvatuksessa tulisi toteutua ainakin kolme asiaa, jotka ovat idea tai 

käsitys, opetuksen kehittyminen ja prosessi. Monikulttuuriseen kasvatukseen liittyy idea 

siitä, että jokaisella oppilaalla, riippumatta sukupuolesta, sosiaalisesta luokasta tai etnisestä 

ja kulttuurisesta alkuperästä, tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus oppia. Jotkut 

opetukselliset instituutiot systemaattisesti kieltävät joidenkin ryhmien yhdenvertaiset 

opetukselliset mahdollisuudet. Monikulttuurinen kasvatus kehittyvänä liikkeenä tarkoittaa 

sitä, että yritetään muuttaa opetuksellisia instituutioita niin, että yhdenvertaisuus opetuksessa 

toteutuisi paremmin. Monikulttuurinen kasvatus on lisäksi prosessi, joka ei tule koskaan 
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valmistumaan. Opetuksellinen yhdenvertaisuus, kuten vapaus ja oikeus kehittyvät, mutta 

eivät tule koskaan saavutetuiksi. Rasismi, seksismi ja syrjintä ei tule koskaan katoamaan 

maailmasta vaikka sen eteen tehtäisiinkin töitä jatkuvasti. Siksi onkin tärkeä tehdä töitä sen 

eteen, että jokaisella olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet oppia ja kasvaa. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen tulisi Banksin mukaan olla prosessi, joka on koko ajan läsnä, 

eikä sellainen asia, jota toteutetaan aina välillä. (Banks, 1997, s. 3-4.) 

Päämääränä monikulttuurisessa kasvatuksessa on auttaa yksilöitä edistämällä 

minätietoisuutta katsomalla vähemmistökulttuurin edustajia heidän oman kulttuurinsa kautta 

ja asettumalla heidän asemaansa (Banks, 2002, s. 1). Toinen tärkeä keskeinen tavoite on 

ohjata lapsia toimimaan yhteisössä, jossa on valtakulttuurin edustajien lisäksi myös 

vähemmistökulttuurin edustajia. Ihminen, jolla on taitoa ja ymmärrystä elää sopusoinnussa 

eri kulttuureista ja vähemmistöistä tulevien ihmisten kanssa, kykenee todennäköisesti myös 

laajempaan kulttuurien väliseen yhteistyöhön sekä ymmärrykseen toisia kansakuntia 

kohtaan. (Banks, 2002, s. 23.) 

Paavola ja Talib (2010) toteavat, että oma kulttuuri rajaa ymmärrystä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että jokaisen ihmisen henkilökohtainen kokemus asioista, elämästä ja maailmasta rajaa ja 

ohjaa tulkintojamme ja ymmärrystämme. Ympäristö sekä historiaan liittyvät tapahtumat 

muokkaavat kulttuuria ja luovat Talibin ja Paavolan mukaan niin sanottuja suodattimia, 

joiden läpi maailmaa hahmotetaan. Juuri tähän liittyvät tiedostamattomat tulkinnat asioista 

ja siitä, miten asioiden tulisi mennä. Yksilön oman kulttuurin tuottama viitekehys sanelee 

asioiden ”oikean” laidan. (m,t,,s. 77.) 

Yksikulttuurisen sosialisaation tuottama viitekehys, joka monella kasvattajalla on, aiheuttaa 

sen, että oma kulttuuri nähdään ainoana oikeana ja muita kulttuurin edustajia vain suvaitaan. 

Interkulttuurinen osaaminen tai monikulttuurinen ammatillisuus ovat halua ja taitoa toimia 

luontevasti erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä. Interkulttuurinen osaaminen tai 

monikulttuurinen ammatillisuus on mahdollista kaikille. Kuitenkin ne, jotka osaavat kahta 

tai useampaa kieltä, ovat eläneet erilaisessa kulttuurissa tai ovat nähneet asioita jonkun muun 

kulttuurin näkökulmasta, kehittyvät joustavammin tällaisiksi osaajiksi. (Paavola & Talib, 

2010, s. 77.) 
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5.3 Monikulttuurinen ja interkulttuurinen kompetenssi  

Banksin mukaan monikulttuurisen kasvatuksen tarkoituksena on auttaa lapsia kehittämään 

monikulttuurista kompetenssia. Banks on käsitteellistänyt monikulttuuriseen kompetenssiin 

neljä erilaista tasoa. Kasvattajan pitää ottaa selville, mitkä näistä tasoista ovat toivottuja ja 

toimivia sekä mahdollisimman monen lapsen saavutettavissa. (Banks, 1994, s. 48.) 

Ensimmäinen taso muodostuu ensisijaisesti pintapuolisista ja suppeista monikulttuurisista 

kohtaamisista, kuten asioimisesta kiinalaisessa ravintolassa. Toiseen tasoon kuuluu 

yksilöiden tarkoituksenmukaisempi monikulttuurinen kontakti ja kommunikointi eri 

kulttuurin edustajien kanssa. Kolmas taso toteutuu, kun yksilö on perusteellisesti 

kaksikulttuurinen ja voi vaivattomasti olla toisen kulttuurin jäsenenä. Kaksikulttuurinen 

yksilö on kaksikielinen ja taitava kulttuurien välisissä siirtymissä, eli pystyy siirtymään 

vaivattomasti toisesta kulttuurista toiseen. Neljäs taso toteutuu, kun alkuperäinen yksilö on 

melkein täydellisesti omaksunut ulkomaisen kulttuurin. Monet monikulttuurisen 

kasvatuksen teoreetikoista eivät näe ensimmäistä tai neljättä tasoa monikulttuurisessa 

kompetenssissa toivottuina päämäärinä monikulttuurisessa kasvatuksessa, vaan toisen ja 

kolmannen tason toteutumisen. (Banks, 1994, s. 49-50.)  

Kuten totesin jo, monikulttuurisuuteen liittyviä käsitteitä on paljon ja esimerkiksi käsitteiden 

interkulttuurinen kompetenssi ja monikulttuurinen kompetenssi ero ei ole kovin selvä, vaan 

melko häilyvä. Interkulttuurisuus -termillä korostetaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta 

kulttuurien välillä, eikä sen tarkoituksena ole viitata erilaisiin ryhmiin, jotka koostuvat eri 

kulttuureista, kun verrataan esimerkiksi sanaan monikulttuurisuus. Interkulttuurinen 

kompetenssi on välttämätön kun halutaan saavuttaa yhteisymmärrys, toimiva vuorovaikutus 

tai yhteistyö. Interkulttuurinen kompetenssi voidaan nähdä filosofiana, koska sitä ei voi 

opetella ulkoa, vaan se tulee sisäistää osaksi omaa ajattelumaailmaa, toimintaa ja 

käyttäytymistä. (Jokikokko, 2002, s. 86-87.) 

Interkulttuurinen kompetenssi rakentuu toiminnallisista, asenteellisista, taidollisista ja 

tiedollisista ulottuvuuksista ja muun muassa yksilön elämänkulku, elämänkokemukset ja 

koulutus vaikuttavat interkulttuurisen kompetenssin kehittymiseen. Interkulttuurisen 

kompetenssin sanotaan olevan kokonaisvaltainen prosessi. Prosessin aikana yksilö joutuu 

miettimään ja pohtimaan omia asenteitaan, arvojaan ja normejaan sekä lisäksi myös omaa 
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käyttäytymistään. Päämääränä on se, että ihminen kasvaa tiedostamaan moninaisuuden ja 

sen kunnioittamisen. Interkulttuurinen kohtaaminen on opittavissa oleva taito. (Halme & 

Vataja, 2011, s. 104.) 

Kasvattajat ja opettajat tarvitsevat työssään interkulttuurista kompetenssia, koska opettaja ja 

kasvattaja kohtaavat elämänsä aikana yhä enemmän monikulttuurisuutta. Opettajalla tulisi 

olla taitoa antaa jokaiselle oppilaalle välineitä selviytyä yhteiskunnassa ja ehkäistä samalla 

syrjäytymistä. Opetuksen suunnittelussa on otettava huomioon lasten erilaiset arvomaailmat, 

taustat, lähtökohdat, oppimistyylit ja asenteet. On tärkeää, että opettaja ottaa selvää vieraasta 

kulttuurista ja vähemmistöistä tulevien ja olevien lasten arvoista ja tavoista. (Jokikokko, 

2002, s. 86.) 

5.4 Maahanmuuttajuus monikulttuurisuuden taustalla – syyt ja tilastot 

Maahanmuuttaja, joka on muuttanut Suomeen siirtolaisena, on henkilö joka muuttaa toiseen 

maahan toimeentulonsa vuoksi, mutta ei silti jää asumaan maahan pysyvästi. Pakolaisella 

tarkoitetaan henkilöä, joka ulkopuolella kotimaastansa ja jolla on vaarana joutua vainotuksi 

kotimaassaan. Vainon syitä voi olla monia, kuten rotu tai kansallisuus. Turvapaikanhakija 

on henkilö, joka on pyytänyt oleskeluoikeutta ja suojaa vieraasta maasta. Turvapaikanhakija 

on pakolainen vasta sitten kun hänelle on myönnetty pakolaisstatus. Kiintiöpakolaiselle on 

pakolaisstatuksen myöntänyt YK:n pakolaisasioiden pääkomissaarin toimisto UNCHR ja 

henkilö saapuu Suomeen joka vuotuisen kiintiön puitteissa. Paluumuuttajaksi kutsutaan alun 

perin Suomessa asunutta henkilöä, joka on asunut ulkomailla ja palaa suomeen. 

Ulkomaalainen taas ei ole Suomen kansalainen. Maahanmuuttajaa siis ei voi kutsua 

ulkomaalaiseksi, koska usein he ovat muuttaneet pysyvästi Suomeen ja ovat hakeneet 

Suomen kansalaisuutta. (Halme & Vataja, 2011, s. 8.) 

Suomeen muutti ulkomailta tilastokeskuksen mukaan 30 420 henkilöä vuonna 2012. Luku 

on suurin Suomen itsenäisyyden aikana. Maahanmuutto on kasvanut huomattavasti 

Suomessa, koska esimerkiksi vuonna 2000 Suomeen muutti 16 895 henkilöä ja vuonna 2005 

21 355 henkilöä. (Suomen virallinen tilasto, 2014) Melkein puolet maahanmuuttajista asuu 

pääkaupunkiseudulla ja osa heistä on sijoittunut tietyille asuinalueille. Maahanmuuttajat, 

jotka muuttavat länsimaista, tulevat useimmiten töihin ja asuvat pääkaupunkiseudulla 
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tasaisemmin kuin muualta muuttaneet. (Halme & Vataja, 2011, s. 7.) 
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6 MONIKULTTUURISUUS JA OPETUSSUUNNITELMAT 

Tässä luvussa käsittelen sitä, mitä monikulttuurisuudesta sanotaan varhaiskasvatus 

suunnitelman perusteissa sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Avaan myös 

käsitettä kriittinen pedagogiikka, mikä on tutkimukseni taustalla. Luvussa 6.1 käsittelen 

kriittistä pedagogiikkaa. Luku 6.2 keskittyy varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja 

luku 6.3 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Luvussa 6.4 tuon esille Paavolan ja 

Talibin ajatuksia, jotka liittyvät varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin. 

6.1 Kriittinen pedagogiikka teoreettisena lähtökohtana 

Kriittisen pedagogiikan amerikkalaiset edustajat Henry Giroux ja Peter McLaren  

tarkastelevat kasvatusta yhteiskuntateoreettisesta näkökulmasta korostaen sitä, että kaikki 

pedagoginen toiminta on yhteydessä kasvatuksellisen kentän ulkopuoliseen maailmaan, 

kuten eri yhteiskuntaryhmien, sukupuolten ja etnisten ryhmien asemaan sekä media- ja 

populaarikulttuuriin. Tällaisesta näkökulmasta Giroux ja McLaren ovat kuvailleet erilaisia 

kasvatuskentällä esiintyviä jännitteitä, kuten myös sitä, miten koulutus, rotu, luokka ja 

sukupuolijärjestelmä toimivat ihmisten erottelijoina. (Aittola & Suoranta, 2001, s.7.) 

Kriittisen pedagogiikan selkeä määritteleminen on mahdotonta, mutta sitä voidaan jäsentää 

ydinkäsitteillä, joita ovat politiikka, kulttuuri ja talous. Politiikka viittaa kulttuuriseen, 

sosiaaliseen ja yhteisölliseen toimintaan ja usein puhutaankin kulttuurin politiikasta 

viitatessa siihen, että kasvatuksen kentällä uudistetaan ja tuotetaan tiettyjä arvoja, 

elämänmuotoja ja todellisuuskäsityksiä. (Aittola & Suoranta, 2001, s.12-13.) 

Kriittisen pedagogiikan teoriassa on keskeistä idea kulttuurisista kamppailuista 

valtakulttuurin ja alakulttuureiden välillä. Näissä tietyistä kamppailuissa käytänteistä ja 

puhunnoista muodostuu vallitsevia. Ideologian käsitteellä viitataan sellaisten ideoiden, 

arvojen ja uskomusten tuottamiseen sekä ylläpitoon, joita ihmiset käyttävät arjessa ja joiden 

avulla kartutetaan kulttuurista pääomaa. Diskurssilla tarkoitetaan puhetapoja ja käytäntöjä, 

joilla elämisestä tehdään selkeää ja joita analysoidessa päästään tutkimaan erilaisia tieto ja 

valta-suhteita, kulttuurisia kamppailuitasekä ideologioita. (Aittola & Suoranta, 2001, s.13.) 
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Monikulttuurisuuskasvatuksessa, joka pohjautuu kriittiseen pedagogiikkaan, valtakulttuurin 

epistemologinen, eli tiedon tuottamista koskeva auktoriteetti kyseenalaistetaan. Kriittisessä 

monikulttuurisuuskasvatuksessa on kyse eräänlaisesta filosofiasta. 

Monikulttuurisuuskasvatusta tulisi siis toteuttaa muulla tavalla, kuin vain tietyllä 

oppitunnilla. Sen pitäisi olla opetuksen punainen lanka. (Suoranta & Moisio, 2009, s. 42-43) 

Stephen May sanoo artikkelissaan, että kriittinen monikulttuurisuus tarjoaa hyödyllisimmän 

keinon viedä eteenpäin kiistainalaisia aiheita, joita on monikulttuurisuudessa ja 

monikulttuurisessa kasvatuksessa. (May, 2011, s. 44-45.) 

6.2 Monikulttuurisuus varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

Monikulttuurisella kasvuympäristöllä tarkoitetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

mukaan ympäristöä, jossa on eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa eri kieli- ja kulttuuritaustaisiksi lapsiksi luetaan 

saamelaiset, romanit, viittomakieliset sekä maahanmuuttajataustaiset lapset. Jokaisella 

kulttuurivähemmistöä edustavalla lapsella on oltava mahdollisuus kasvaa 

monikulttuurisessa yhteiskunnassa oman kulttuuripiirinsä ja suomalaisen yhteiskunnan 

jäseneksi ja siksi lapsen sosiaalisia kontakteja tuetaan lapsiryhmässä. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 39.) Varhaiskasvatuksen yhtenä 

tavoitteena on ottaa huomioon lapsen kulttuurinen tausta sekä äidinkieli. Suomalaisessa 

kulttuurissa ominaista on kuitenkin sukupuolten välinen tasa-arvo ja siksi se on lähtökohtana 

suomalaisessa varhaiskasvatuksessa, riippumatta kulttuurista, johon lapsi kuuluu. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 39.)  

Jotta varhaiskasvatus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, edellytetään kasvattajalta 

hyvää kulttuurista ymmärrystä. Kasvattajan tehtävänä on perehtyä yhdessä lasten kanssa 

vähemmistökulttuuria edustavan lapsen omaan kulttuuriin, elämäntapoihin ja historiaan. 

Niitä arvostetaan ja ne ovat osana varhaiskasvatuksen arkea.  Ideaalitilanteessa erilaisten 

perheiden lasten tarpeita ja vanhempien asettamia tavoitteita voidaan käsitellä henkilöstön 

ja vanhempien kesken tasavertaisesti ja vastavuoroisesti. Vanhemmat huolehtivat 

ensisijaisesti lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä. 

Kasvattajan tehtävänä taas on rohkaista lasta käyttämään omaa äidinkieltään ja mahdollistaa 

lapselle hyvä ympäristö oppia suomea tai ruotsia. Varhaiskasvatussuunnitelmassa, joka 
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tehdään yhdessä vanhempien kanssa, sovitaan kielen ja kulttuurin tukemisesta. Yhteistyön 

avulla edistetään lapsen kulttuuriperinteen jatkumista ja tuetaan lapsen keinoja ilmentää 

omaa kulttuuritaustaansa, koska siten tuetaan lapsen oman identiteetin vahvistumista. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 39-40.) 

6.3 Monikulttuurisuus esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan merkittävästi lapsen kielellistä 

kehitystä. Monikulttuurisessa kasvuympäristössä on eri kieliä puhuvia suomalaisia, kuten 

saamelaisia tai maahanmuuttajataustaisia lapsia. Kasvattajan tehtävänä on vahvistaa 

jokaisen lapsen omaa kulttuurista identiteettiään ja sen kehittymistä. (Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2010, s.48-50.) 

Koska pro gradussani keskityn pääasiassa maahanmuuttajataustaisiin lapsiin, kerron 

enemmän mitä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa puhutaan heidän 

kasvatuksestansa. Maahanmuuttaja -käsitteellä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka ovat 

muuttaneet pysyvästi maahan. Se sisältää muun muassa turvapaikanhakijat, siirtolaiset, 

pakolaiset ja paluumuuttajat. Maassaoloaika voi vaihdella ja esiopetukseen tulevista 

maahanmuuttajalapsista osa on asunut koko ikänsä suomessa, osa monta vuotta ja osa vain 

hetken. Kielitaidot ovat siis vaihtelevat suomenkielen ja ruotsinkielen osalta. Tärkeää on siis 

tiedostaa, että maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä vaan taustat vaihtelevat paljon. 

(Högström & Saloranta, 2001, s.44.) 

Esiopetukseen osallistuu erilaisista taustoista olevia maahanmuuttajia. Erilaisia heistä tekee 

se, mitä kieltä he puhuvat, mikä on maahanmuuton syy ja maassaoloaika. Ryhmä siis voi 

olla todella monikulttuurinen maahanmuuttajataustaisten lasten ansiosta. Lasten taustat ovat 

kasvatuksessa välttämätöntä ottaa huomioon, koska maahanmuuttajien opetuksessa on 

erityistavoitteita ja päämääriä. Opetuksen tavoitteena on kasvattaa lapsi kahteen kulttuuriin 

tukemalla sekä maahanmuuttajalapsen omaa äidinkieltään sekä suomen- tai ruotsinkieltä. 

Esiopetuksen keskeisten sisältöalueiden on tarkoitus harjaannuttaa kielen käytön eri 

toimintoihin sekä kotouttaa suomalaiseen kulttuuriin pitämällä samalla lapsen oma kulttuuri 

läsnä opetuksessa. (Högström & Saloranta, 2010, s. 49-50.) 

On tärkeää tukea lapsen kielellistä, rohkeaa ilmaisua sekä rohkeutta esittää omia mielipiteitä. 
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Tämä onkin äidinkielen opetuksen päätavoitteita esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa. On tärkeää, että lapsi oppii arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan ja on 

samalla integroitunut suomalaiseen kulttuuriin. (Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet, 2010, s. 50.) 

6.4 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sekä esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden kritisointia 

Heini Paavola ja Mirja-Tytti Talib (2010) kritisoivat varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

monikulttuurisuuskasvatuksen jaottelua. Heidän mielestään näiden perusteella 

monikulttuurisuuskasvatus koskee vain vähemmistöryhmiä. Paavolan ja Talibin mielestä 

monikulttuurisuuskasvatus ei saisi olla kirjattuna vain erillisten lukujen alle. 

Monikulttuurisuus on jaoteltu hyvin samanlaisesti sekä esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa, että varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Ei ole tarpeellista jaotella eri 

kulttuuritaustaisia lapsia tiettyjen kulttuurien alaisiksi. Tällainen jaottelu antaa käsityksen 

ryhmästä, joka on erityislaatuinen ja poikkeava. Ryhmän oletetaan myös tarvitsevan erilaista 

kasvatusta ja opetusta kuin enemmistökulttuurin edustajat.  Tällainen jaottelu johtaa 

Paavolan ja Talibin sanoin siihen, että kasvatuksen tavoitteena on lapsen nopea 

sulauttaminen valtakulttuuriin. Varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetussuunnitelma 

antavat sellaisen kuvan, että vähemmistöryhmään kuuluva lapsi ei ole normaali, ennenkuin 

hän on sulautunut valtakulttuuriin ja oppinut valtakulttuurin kielen. (Paavola & Talib, 2010, 

s. 228.) 

Voidaan myös ajatella, että koska lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen on yksi 

varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen tavoitteista, ei tällainen jaottelu ole tarpeellista. 

Jaottelu johtaa väistämättä siihen, että keskitytään vain valtakulttuurin kannalta tärkeisiin 

asioihin, mikä ei tue vähemmistökulttuurin edustajan kokonaisvaltaista kehitystä. Paavolan 

ja Talibin mukaan on myös tärkeää antaa kulttuurista kasvatusta valtakulttuurin jäsenille, 

tässä tapauksessa suomalaisille. (Paavola & Talib, 2010, s.228-229.) 

Sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja esiopetussuunnitelman perusteita 

laadittaessa tulisi mukana olla valtaväestön lisäksi vähemmistökulttuurin edustajia. Tämä on 
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hyvin harvinaista ja siihen tulisi Paavolan ja Talibin mukaan puuttua, koska vaarana on se, 

että vähemmistön näkökulma jää kokonaan kuulumatta tai sitten heidän osuutensa 

kirjoittavat sellaiset ihmiset, jotka eivät elä sellaista elämää kuin vähemmistökulttuurin 

edustajat. On selvää että opittavat asiat, jotka lapsi tunnistaa kulttuuritaustansa perusteella, 

vahvistavat lapsen positiivisen identiteetin kehittymistä sekä itsetuntoa. Siksi olisikin erittäin 

tärkeää, että vähemmistökulttuurin edustajat otettaisiin huomioon opetussuunnitelmien 

laadinnassa. (Paavola & Talib, 2010, s. 230.) 

Monet tutkijat ovat saaneet tutkimuksissaan tuloksia, joiden mukaan opetussuunnitelmien 

sisältö vaikuttaa vähemmistökulttuuria edustavien lasten oppimiseen. Kriittisessä 

monikulttuurisuuskasvatuksessa ajatellaankin, että opetussuunnitelmien rakenne pitäisi olla 

sellainen, että monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet sisältyisivät kaikkiin opetuksen osa-

alueisiin ja näin monikulttuurisuuskasvatus kuuluisi jokaiselle lapselle, ei vain 

vähemmistökulttuurin edustajille. Jotta olisi mahdollista, että monikulttuurisuuskasvatus 

koskisi kaikkia lapsia, tulisi kasvattajan kyetä hyväksymään monikulttuurisuuskasvatuksen 

periaatteet ja tavoitteet. (Paavola & Talib, 2010, s. 230.)  

Jotta laadukas kasvatus toteutuisi, täytyisi kasvattajilla olla korkeita odotuksia jokaisen 

lapsen kasvun suhteen. Lähtökohtana tulee kasvatuksessa olla lasten taustat, tiedot sekä 

taidot. Tämä tarkoittaa sitä, että lasta tulee käsitellä yksilönä. Lapsen käsitteleminen yksilönä 

tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon jokaisen lapsen yksilölliset kyvyt, sekä kykyjen 

kehittämistä ja arvioimista. Paavolan sanoin, on erittäin tärkeää pitää lasten ja heidän 

kotiensa erilaisuutta positiivisena moninaisuutena eikä leimaavana erilaisuutena. (Paavola 

& Talib, 2010, s.229.) 

Jos varhaiskasvatussuunnitelmassa sekä esiopetussuunnitelmassa otettaisiin kattavasti ja 

läpäisevästi huomioon eri kulttuurit, se vaikuttaisi myös oppimateriaalien sisältöihin. Kuten 

aiemmin jo Talib ja Paavola totesivat, nykyään oppimateriaalitkin ovat sisällöltään 

yksikulttuurista lähtökohtaa tukevia ja muut kulttuurit esitetään eksoottisina, mikä vahvistaa 

esimerkiksi stereotypioita. Ei ole riittävää, että oppimateriaaleissa olevat piirrokset ja kuvat 

esittävät stereotyyppisiä vähemmistökulttuurin edustajia. Tällainen itse asiassa vain korostaa 

stereotypioita, eikä edistä kriittistä suhtautumista muita kulttuureja kohtaan. (Paavola & 

Talib, 2010, s. 230-231.) 
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7 AIKAISEMPIA TUTKIMUSTULOKSIA 

Käsittelen tässä luvussa eri tutkijoiden saamista tutkimustuloksista. Tulokset liittyvät 

vahvasti omaankin tutkimukseeni ja ovat oman tutkimukseni syntymisen taustavaikuttajina. 

Luvussa 7.1 tuon ilmi kasvattajien näkemyksiä monikulttuurisuudesta, monikulttuurisista 

lapsista ja monikulttuurisuuskasvatuksesta. Kappaleessa 7.2 käsittelen kasvattajien 

näkemyksiä monikulttuurisen ryhmän kasvattamisesta ja viimeisessä luvussa 7.3 käsitellään 

kasvattajien suhtautumista monikulttuurisuuteen. 

7.1 Kasvattajien näkemyksiä monikulttuurisuudesta, monikulttuurisista 

lapsista ja monikulttuurisuuskasvatuksesta 

Heini Paavola (2007) tutki väitöskirjassaan monikulttuurisuuskasvatusta päiväkodin 

monikulttuurisessa kasvuympäristössä. Hän haastatteli kasvattajia ja kysyi heidän 

mielipidettään monikulttuurisuudesta ja monikulttuurisuuskasvatuksesta. Kasvattajista oli 

vaikea selittää monikulttuurisuutta, koska aihe oli melkein jokaiselle tuore ja heillä puuttui 

näkemyksestään kasvatuskonteksti, mikä vaikeutti pohdintaa. Kasvattajien mielestä 

monikulttuurisuudella ja monikulttuurisuuskasvatuksella tarkoitettiin sitä, että yhteisö 

koostuu monenlaisista kulttuureista, mutta totesivat, että myös suomalaisten keskuudessa on 

monia erilaisia kulttuureita. Eräs kasvattaja myös totesi, että monikulttuurisuuskasvatus ei 

ole ainakaan sitä, että pelkästään tutustutaan erilaisiin kulttuureihin. Monikulttuurisuus 

koettiin rikkautena ja positiivisena asiana. Monikulttuurisuuskasvatusta ei yhden kasvattajan 

mukaan nähty kuitenkaan työläämpänä ryhmänä, kuin, että jos ryhmässä olisi ollut vain 

suomalaisia lapsia. (Paavola, 2007, s. 111-112.) 

Paavolan tutkimuksessa monikulttuurisuuskasvatuksen tarpeellisuus jäi taka-alalle ja 

tärkeänä lähtökohtana nähtiin suomalaislapsille toteutettava esiopetus. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen koettiin koskevan maahanmuuttaja joukkoa ja kahden 

opettajien käsityksissä nousivat esille yksikulttuuriset näkökulmat. Yksikulttuurisella 

näkökulmalla tarkoitetaan sitä, että kasvatus suunnitellaan ja toteutetaan valtakulttuurin 

perusteella siten, että jokaisella lapsella on samat tavoitteet varhaiskasvatuksessa. (Paavola, 

2007, s. 112-113.) 
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Kasvattajat kokivat myös tasa-arvoiseksi menettelytavaksi lasten erojen näkemisen 

välttämisen eli heidän mielestään yhdenvertaista oli kohdella jokaista lasta samalla tavalla, 

riippumatta heidän kulttuuritaustastaan. Lasten taustojen huomioonottamista ei nähty 

tärkeinä opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tällaisissa näkemyksissä toteutuu 

vahvasti yksikulttuurinen näkökulma. Tällaisen näkökulman omaavat kasvattajat eivät 

nähneet eriyttämistä tärkeänä. Kasvattajat kokivat suvaitsevaisuuskasvatuksen kaikille 

lapsille merkityksellisenä. Yksikulttuurisuus näkyi myös esiopetuksen toteutuksessa ja 

suunnittelussa. (Paavola, 2007, s. 113-114.) 

Paavolan (2007) tutkimuksen mukaan kasvattajat kokivat itse olevan suomalaisen kulttuurin 

välittäjiä ja vähemmistökulttuurin edustajan oman kulttuurin ja kielen opettaminen nähtiin 

toisten tehtäväksi. Kasvattajat näkivät tärkeäksi, että lapsi saa myös opetusta omalla 

kielellään muuallakin kuin opetustilanteissa. Roolimalli, joka on samasta kulttuurista ja 

puhuu samaa kieltä, koettiin tärkeäksi lapsille. Hän oli Paavolan tutkimukseen 

osallistuneessa päiväkodissa somaliopettaja. Kasvattajat kokivat itsestäänselvyytenä ottaa 

huomioon uskonnolliset vakaumukset kasvatuksessa ja vanhempien mielipide otettiin 

huomioon selvästi. Osittain opettajat tiedostivat, että monikulttuurisuuskasvatus on 

muutakin kuin yksikulttuurisen lapsiryhmän kasvatus, mutta opetuksen suunnittelussa tämä 

unohtui. Monikulttuurisuuskasvatus kaikille kuuluvana oli kasvattajista outo ajatus, mistä 

johtui se, että kasvatusta toteutettiin kuten yksikulttuurisen lapsiryhmän kanssa. 

Yksilöllisyyden huomioimista sisältöjä eriyttämällä ei nähty merkittävänä oppimisen 

kannalta. Uskonnon opetuksessa monikulttuurisuuskasvatuksen huomioimattomuus näkyi 

siinä, että muslimilapsille ei annettu oman uskonnon opetusta samaan aikaan kuin muille 

järjestettiin evankelisluterilaisten uskonnon kasvatusta. S2-kielen opetuksessa oli mukana 

maahanmuuttajataustaisia lapsia sekä suomalaisia lapsia, jotka olivat kielellisesti heikkoja. 

Kaikki maahanmuuttajataustaiset lapset eivät kuitenkaan olleet ryhmässä mukana, 

perusteena oli se, että kaikki eivät opetusta tarvinneet. Kasvattajat käyttivät 

yksikulttuurisesta ryhmästä käsitettä ”normaali” ryhmä. (Paavola, 2007, s. 115-118.) 

Kasvattajien mukaan on tärkeää, että eri kulttuuritaustan omaavat lapset ovat samassa 

ryhmässä suomalaisten lasten kanssa, koska se on etenkin kielen kehityksen kannalta 

tärkeää. Kasvattajat luokittelivat maahanmuuttajataustaisia lapsia suomen kielen taidon 

perusteella ja opetustuokioiden haasteellisuuden syyksi nousi monesti kielitaidon 

puuttuminen. Kasvattajat olivat myös alkaneet kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä 
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vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen helpottamiseksi. (Paavola, 2007, s. 118-120.) 

Paavolan tutkimuskohteen kasvattajat käyttivät monikulttuurisista lapsista, jolla tarkoitettiin 

lähes poikkeuksetta somaleja, pronomineja, jotka niputtivat lapset yhdeksi ryhmäksi, kuten 

nuo. Paavolan ja kasvattajien keskustelujen perusteella somalilapset olivat erilaisessa 

asemassa kuin muut vähemmistökulttuuria edustavat lapset. Paavolan havaintojen mukaan 

muut vähemmistökulttuurin edustajat myös jäivät äidinkieltä koskevissa keskusteluissa taka-

alalle. Opetustuokiot oli suunniteltu suomea äidinkielenään puhuville ja muiden kulttuurien 

edustajia avustettiin yksilöllisesti apua tarvittaessa. Kieli nousi muutenkin merkittäväksi 

lapsen määrittäjäksi, mutta sitä ei nähty osana lapset kulttuuria ja persoonaa. Se oli 

pikemminkin väline muun oppimisen kannalta. Kasvattajat kokivat, että suomen kieli täytyy 

oppia nopeasti ja että se on itsessään ratkaisu oppimiseen ja ongelmiin. Lapsen taito osata 

suomea nähtiin helpottavana tekijänä opettajan kannalta. (Paavola, 2007, s. 120-122.) 

7.2 Kasvattajien näkemyksiä monikulttuurisen ryhmän kasvattamisesta 

Kasvattajat pitivät tärkeänä lapsen yksilöllistä huomiointia ja ihmisen kunnioitusta sekä 

henkisesti, että fyysisesti. On myös tärkeää antaa lapsille aikaa ja kuunnella heitä. Osa 

kasvattajista koki huonoa omatuntoa siitä, että ei pystynyt ottamaan jokaista lasta vastaan 

yksilönä. Kolme määritteli eettistä näkökulmaa käsitteillä yhdenvertaisuus, 

oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus ja reiluus. Toisten huomioimista pidettiin myös tärkeänä 

ja kehitettävänä asiana. Eräs kasvattaja mainitsi haastattelussa, että hänelle on tärkeää, että 

kohtelee jokaista lasta tasavertaisesti. Kasvattajat kokivat tehtäväkseen opettaa lapsille 

hyväksytyksi tulemisen tunnetta sekä välittämistä. Henkinen turvallisuus koettiin tärkeäksi 

kehityksen kannalta ja turvallisuuden tunnetta katsottiin yhteisten sääntöjen lisäävän. 

(Paavola, 2007, s. 123-128.) 

Kasvattajat kokivat, että heiltä puuttui käytännönkokemusta vaikka tietoa oli siitä, että lasten 

erityispiirteet ja taustat tulisi ottaa huomioon. Haastattelujen perusteella Paavola huomasi, 

että mitä paremmin oppimistuokiot oli suunniteltu, sitä paremmin maahanmuuttajataustaiset 

lapset pysyivät mukana opetuksessa. (Paavola, 2007. s. 129- 131.) Paavola on tehnyt 

tulkinnan kasvattajien kasvatusteoreettisista lähtökohdista haastatteluaineiston perusteella. 

Kolmen opettajan kasvatusteoria oli lapsikeskeisyyttä kuvaava ja yhden opettajan 
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lapsilähtöisyyttä kuvaava. Pääerona näiden kahden välillä on se, että lapsilähtöisessä 

teoriassa kasvatuksen tavoitteet johdetaan lapsesta ja ne eivät ole ennestään laadittuja. 

(Paavola, 2007, s. 135.) 

7.3 Monikulttuurisuuteen suhtautuminen 

Jorma Pollari ja Marja-Leena Koppinen ovat teoksessaan: Maahanmuuttajan kohtaaminen 

ja opettaminen, selvittäneet opettajien monikulttuurisia orientaatioita ja 

monikulttuurisuuskasvattajista voikin löytää seuraavanlaisia perustyyppejä. Yksi näistä 

perustyypeistä on nimeltään sulauttava opettaja. Tällaisen kasvattajan ihmiskäsityksissä 

korostuu ihmisen kulttuurisidonnaisuus negatiivisesti. Kasvattaja kuitenkin sanoo 

monikulttuurisuuden olevan rikkaus. Kasvattaja kuvittelee, että monikulttuurisen lapsen 

erilaisuus korjaantuu lapsen suomalaistuessa. Sulauttava opettaja korostaa 

suvaitsevaisuuskasvatusta. Opetus ei kuitenkaan ole tapahdu eri kulttuureja edustavien 

lasten omien kulttuurien näkökulmasta. Kasvattaja on tiedostamattaankin 

ylemmyydentuntoinen maailmankatsomuksen nationalistisuuden vuoksi. Sulauttavan 

opettajan mukaan lapsen tulee oppia suomenkieli mahdollisimman nopeasti ja pukeutua 

kuten suomalaiset, hyväksyäkseen suomalaisen kulttuurin parhaiten. (Pollari & Koppinen, 

2011, s. 69-70.) 

Toinen perustyyppi on nimeltään rutinoitunut kasvattaja. Tällainen kasvattaja korostaa 

ahkeruutta ja kovaa työtä ja arvomaailmassa korostuu rehellisyys. Rutinoituneella 

kasvattajalla on ennakkoluuloja maahanmuuttajista ja ennakkoluulot ovat usein 

tiedostamattomia. Erilaisuuden kasvattaja näkee ongelmana. Kasvattaja toimii 

kontrolloivasti. Kasvattaja toimii juuri opetussuunnitelmien mukaan ja jättää huomiotta 

erilaisten kulttuurisien taustojen läsnäolon. (Pollari & Koppinen, 2011, s. 70.) 

Kolmas perustyyppi on suvaitsevaisuuteen orientoitunut opettaja. Tällainen kasvattaja on 

rohkea ja hänellä on hyvä paineensietokyky. Kasvattaja saattaa tuntea pelkoa uudenlaisia 

asioita kohtaan, mikä voi johtaa työssä uupumiseen. Kasvattaja toimii läsnäolevasti ja 

empaattisesti kokien maahanmuuttajien opettamisen rikkautena. Tällaisen kasvattajan 

arvomaailma on pluralistinen eli hänen mielestään jokaisella on omanlainen, arvokas 

elämäntapa, ja kaikkien elämisen tavat ovat yhdenvertaisia. Hän arvostaa jokaisen 
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kulttuuritaustaa ja on tietoinen omista ennakkoluuloistaan sekä asenteistaan. (Pollari & 

Koppinen, 2011, s. 70.) 

Sellaisiakin opettajia on, joissa maahanmuuttajaoppilaat herättävät aggressioita eli opettaja 

ei haluaisi kasvattaa maahanmuuttajia ollenkaan, koska eivät ole saaneet tarpeeksi tai 

ollenkaan koulutusta, eikä heillä ole aiempaa kokemusta ja resursseja on liian vähän. 

Opettajan ollessa voimaton ongelmien suhteen, seuraa asenteellista kovuutta ja 

suvaitsemattomuutta. (Pollari & Koppinen, 2011, s. 70-71.) 

Viimeisenä perustyyppinä on interkulttuurisuusopettaja, jolle lapsen tuntemus on tärkeää 

väärinymmärrysten ja konfliktien välttämiseksi. Interkulttuurisuusopettajan kasvatuksessa 

on suvaitsevaisuuteen kasvattamista, kriittistä itsetutkiskelua ja oppilaan oman kulttuuri-

identiteetin vahvistamista. Tällainen opettaja on avoin tiedolle, joka liittyy muualta tulleisiin 

lapsiin ja heidän kulttuureihinsa. Kasvattaja on valmis kehittämään itseään jatkuvasti 

saadessaan uutta tietoa. (Pollari & Koppinen, 2011, s. 70-71.) 
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8 AINEISTON ANALYYSI JA TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen puolistrukturoidulla teemahaastattelulla keräämäni tutkimusaineiston 

ja siitä saatuja tutkimustuloksia. Tutkimuksen teoria ja tulokset keskustelevat läpi koko 

luvun 8. Luvussa 8.1 esittelen aineiston sekä aineiston analyysin. Luku 8.2 vastaa 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja luku 8.3 toiseen tutkimuskysymykseen. Luku 8.4 on 

yhteenveto tuloksista. 

8.1 Aineistosta ja analyysista  

Tutkimuksessani oli siis mukana kolme lastentarhanopettajaa, jotka työskentelevät 

pohjoissuomalaisessa päiväkodissa. Haastateltavat työskentelevät jokainen eri päiväkodissa. 

Aineisto kerättiin syksyllä 2014. Yksi haastattelu kesti yhden tunnin ja kaksi haastatteluista 

45 minuuttia. Aineistoa kertyi litteroituna 56 sivua. 

Haastateltavat valitsin sen perusteella, että tiesin heillä olevan kokemusta monikulttuurisessa 

ryhmässä toimimisesta. Oletin, että heillä on jonkinlaisia käsityksiä aiheeseen liittyen. En 

siis valinnut haastateltavia mitenkään tarkkojen kriteerien perusteella. Haastateltavilta 

kysyin sähköpostin välityksellä halukkuutta osallistua tutkimukseen. Soitin ensin 

haastateltavien johtajille ja pyysin lupaa pyytää haastateltavia tutkimukseeni. Tutkimusluvat 

hankin kaupungilta hyvissä ajoin. Haastateltavien henkilöllisyyden suojelemiseksi en käytä 

tutkimuksessa heidän omia nimiään. Olen keksinyt jokaiselle peitenimen. Nimien käyttö 

helpottaa tekstin luettavuutta, minkä vuoksi en käytä mitään lyhenteitä. Haastateltavani: 

Liisa: Lastentarhanopettaja, jolla on kokemusta monikulttuurisista ryhmistä vuosien varrella 

ja työskentelee tällä hetkellä monikulttuurisessa ryhmässä. 

Minna: Lastentarhanopettaja, jolla on kokemusta monikulttuurisista ryhmistä. Työskentelee 

tällä hetkellä ryhmässä, jossa vain kaksi vähemmistö kulttuurin edustajaa 

Kati: Lastentarhanopettaja, joka on valmistunut muutama vuosi sitten. Työskentelee tällä 

hetkellä monikulttuurisessa ryhmässä. 
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Ensimmäinen haastateltava oli työskennellyt monikulttuurisessa ryhmässä monta vuotta ja 

työskenteli myös sinä hetkenä. Toisella oli kokemusta monikulttuurisista ryhmistä vuosien 

varrelta, mutta tällä hetkellä työskenteli ryhmässä, jossa oli vain kaksi vieraan kulttuurin 

edustajaa. Kolmas lastentarhanopettaja oli ollut työelämässä vasta muutaman vuoden ja 

työskenteli tällä hetkellä monikulttuurisessa ryhmässä. Haastateltavat olivat siis taustoiltaan 

erilaisia ja työkokemus vaihteli.  

Haastattelut etenivät haastateltavan ehdoilla. Haastattelurunko (liite2) oli paperilla mukana 

haastettelussa, mutta jokaisen kohdalla kysymykset käytiin vähän eri järjestyksissä 

haastateltavan mukaan. Välttämättä jokaista kysymystä ei ole käyty läpi, vaan vastaus saattoi 

tulla eri yhteydessä. Eli liitteessä olevat kysymykset olivat itselleni selkeyttämässä 

haastattelua, en niitä jokaiselta siinä muodossa kysynyt. Henkilöllisyyden suojaamiseksi en 

mainitse tutkimuksessani haastateltavien työpaikkaa tai kaupunkia, jossa he työskentelevät. 

En myöskään mainitse haastatteluissa esille tulleiden lasten tai kollegoiden nimiä. 

Tutkimuksen kannalta ei ole oleellista saada tarkkaa profilointia haastateltavista, koska 

tutkimuskohteena ovat heidän käsityksensä aiheesta.  

Aineiston analyysin olen tehnyt kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin. Syrjäläistä 

mukaillen (1994) olen toteuttanut sisällönanalyysin siten, että ensin olen tutustunut hyvin 

aineistooni. Tämän jälkeen suoritin luokittelun jokaisesta haastattelusta ja jaottelin 

haastattelut keskeisimpiin teemoihin. Teemoittelun jälkeen tutkimuskysymykset on 

täsmennetty uudelleen. Sen jälkeen olen verrannut haastatteluja toisiinsa teemojen kautta, 

jonka avulla löysin aineistosta yhteneväisyyksiä ja poikkeavaisuuksia. Haastateltavien 

puheista oli löydettävissä paljon yhteneväisyyksiä. Tämän jälkeen luokittelin aineistoni 

uudelleen vertailujen kautta. Tästä syntyi lopulliset kategoriat, jotka ovat 

tutkimustuloksissani nimettyinä. (Metsämuuronen, 2008, s.50.) 

Aloitin analysoinnin siis lukemalla litteroidut haastatteluaineistot läpi useaan kertaan. 

Muutaman lukukerran jälkeen tummensin aineistosta haastattelu kerrallaan 

tutkimusaiheeseen ja tutkimuskysymyksiin liittyvät ajatuskokonaisuudet. Tämän jälkeen 

liitin tummennetut ajatuskokonaisuudet tietyn teeman alle, jotka nousivat aineistosta 

vahvasti esille jokaisen puheissa. Nimesin jokaiselle ajatuskokonaisuudelle oman pääteeman 

ja lajittelin siis sen mukaan. Etsin haastatteluista erilaisuuksia ja samanlaisuuksia, joiden 

kautta teemat syntyivät. Teemoja olivat esimerkiksi monikulttuurisuuskasvatus, 
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yhdenvertaisuuden käsite, vanhempien rooli tai lastentarhanopettajan rooli. Eli poimin 

aineistosta haastattelu kerrallaan lastentarhanopettajien ajatuksia esimerkiksi 

monikulttuurisuuskasvatuksesta. Monikulttuurisuuskasvatukseen liittyvät 

ajatuskokonaisuudet poimin kyseisen teeman alle. Toteutin teemoittelun haastattelu 

kerrallaan. Teemat lajittelin kahden tutkimuskysymykseni alle sen perusteella, kumpaan 

aihekokonaisuudet liittyivät.  

Kun olin lajitellut ajatuskokonaisuudet jokaisesta haastattelusta teemojen alle, aloin verrata 

haastatteluja teemojen kautta toisiinsa. Näistä muodostui tutkimustulokseni ja 

fenomenografiset kategoriat. Yhden kategorian alle muodostui ajatuskokonaisuuksia 

monista eri teemoista. Esimerkiksi kategoria ”yhdenvertaisuus on yksilön huomiointia.” 

sisältää monista eri teemoista ajatuskokonaisuuksia.  

Tutkimuskysymysteni tulokset kategorisoin pääkategorioiden alle, jotka syntyivät 

lastentarhanopettajien puheista liittyen siihen, mitä käsityksiä lastentarhanopettajilla on 

yhdenvertaisuudesta ja mitkä kaikki vaikuttavat siihen, miten yhdenvertaisuus päiväkodissa 

toteutuu. Loin kategoriat sen perusteella, mitä käsityksiä yhdenvertaisuudesta ja sen 

toteutumisesta haastateltavien puheista ilmeni. Liitteenä on kuvat kategorioista. Seuraavissa 

luvuissa esittelen tarkemmin tutkimustulokseni. 

8.2 Lastentarhanopettajien käsityksiä yhdenvertaisuudesta 

Aineistostani on selvästi havaittavissa, että lastentarhanopettajat näkevät yhdenvertaisuuden 

sekä yksilön huomiointina, että koko ryhmän huomiointina. Vastauksissa painottui 

erityisesti se, että toiminnassa otetaan koko ryhmä huomioon ja jokaista huomioidaan, mutta 

kuitenkin taustalla on kokoajan käsitys yksilöstä. Seuraavassa luvussa esittelen 

tutkimustulokseni tarkemmin. Kerron ensin siitä, miten lastentarhanopettajat määrittelivät 

haastattelussa käsitteen ”yhdenvertaisuus” sitä kysyessäni. 

Liisa määrittelee yhdenvertaisuuden tarkoittavan sitä, että jokaista huomioidaan yksilönä 

taustat huomioon ottaen. Hänen mukaansa se on myös sitä, että pystyy olemaan mukana 

toiminnoissa mahdollisimman paljon. Yhdenvertaisuus on hänen mukaansa mukana 

esimerkiksi suunnittelussa, kun mietitään toimintoja, joita järjestetään. Hän myös mainitsee 

yhdenvertaisuuden olevan selkärangassa kasvatuksen näkökulmasta katsottuna. 
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”Ehkä mää ite ajattelen, että se on nimenomaan sitä ku jokanen otetaan 

huomioon semmosenaan ja omine taustoineen. Ja sitten sää kuitenki pystyt 

tekemään ja olemaan mukana asioissa mahollisimman pitkälle.” Liisa 

Minna määrittelee yhdenvertaisuuden tarkoittavan sitä, että jokainen saa tukea ja ymmärrystä 

tarvitsemallaan tavalla. Se ei Minnan mielestä tarkoita välttämättä sitä, että kaikkia 

kohdellaan juuri samalla tavalla. Yhdenvertaisuuteen hän liittää yhteisöllisyyden ja sen 

ymmärryksen, että kaikki ovat yhtä arvokkaita.  

”No kyllähän se niinkö päiväkottiin, se on niin hirveän sisäänrakennettu. 

Että me pietään niin hirveän itestäänselvänä, että tavallaan niinkö voijaan 

olla, että joku saa jossaki kohassa niinkö mää tossa aikasemmin sanoin, 

että enempi niinkö tukea ja ymmärrystä.” Minna 

”Yhdenvertasuuteen niin liittäsin just sen yhteisöllisyyden ja sen että, että 

ko meitä on palion. Niin me ollaan niinkö ja kuitenki. Kaikki on niinkö yhtä 

arvokkaita.” Minna 

Katin näkee yhdenvertaisuuden kaikkien samoina oikeuksina, mahdollisuuksina, vastuina, 

velvoitteina ja sääntöinä.  

”No eikö se tarkottas vähän semmosta, että kaikilla on niinkö samat 

mahdollisuudet ja samat oikeudet ja samat vastuut ja velvotteet. Samat 

säännöt.” Kati 

Lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus (1991) on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Luvussa 4.2 

tuli esille, että yleissopimus määrittää varhaiskasvatuksen arvoja eli lapsella on oikeus tasa-

arvoiseen kohteluun. Perustuslaissa sanotaan, että lapsella on oikeus omaan kulttuuriin, 

äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen 

varhaiskasvatuksessa, 2007, s.19.) Jokaisen haastateltavan käsitys yhdenvertaisuudesta 

pohjautuu vahvasti siihen, mitä sanotaan lasten oikeuksien yleissopimuksessa tai 

perustuslaissa. Tasa-arvoinen kohtelu nähtiin tärkeänä osana varhaiskasvatusta ja jokainen 

painotti sitä monta kertaa haastattelujen aikana. Arvot ovat merkittävässä osassa 

yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Jokainen on Minnan sanoin yhtä arvokas ja lapsia tulee 
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myös kasvattaa tähän ajatukseen. Jokaista kunnioitetaan omana itsenään.  

Interkulttuurinen kompetenssi rakentuu toiminnallisista, asenteellisista, taidollisista ja 

tiedollisista ulottuvuuksista. Sen kehittymiseen vaikuttavat yksilön elämänkulku, 

kokemukset ja koulutus. Interkulttuurinen kompetenssi on kokonaisvaltainen prosessi, jonka 

aikana yksilö miettii ja pohtii omia asenteitaan, arvojaan ja normejaan sekä käyttäytymistä. 

Päämäärä on siinä, että ihminen kasvaa tiedostamaan moninaisuuden ja sen kunnioittamisen. 

(Halme & Vataja, 2011, s. 104.) Haastateltavien käsitys yhdenvertaisuudesta on vahvasti 

yhteydessä interkulttuuriseen kompetenssiin. Interkulttuurinen osaaja toimii 

yhdenvertaisesti monikulttuurisesta näkökulmasta. Jokaisen haastateltavan puheista on 

löydettävissä interkulttuurista osaamista. Jokaisen näkökulmaan ja ajatuksiin on vaikuttaneet 

kokemukset, elämänkulku ja koulutus. Jokainen määrittelee yhdenvertaisuuden 

tarkoittamaan toisten kunnioittamista ja arvostamista ja interkulttuurinen osaaja tiedostaakin 

moninaisuuden ja sen kunnioittamisen.  

8.2.1 Yhdenvertaisuus on yksilön huomiointia  

Lasten henkilökohtaiset suunnitelmat 

Jokainen haastateltava painotti henkilökohtaisten suunnitelmien tärkeyttä. Hyvä suunnittelu 

on pohjana monikulttuurisuuden toteuttamiselle ja sitä kautta osa yhdenvertaisen 

kasvatuksen toteuttamista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaankin 

henkilökohtaisten suunnitelmien merkitystä. Lapsen henkilökohtaista 

varhaiskasvatussuunnitelmaa tehdessä sovitaan kielen ja kulttuurin tukemisesta vanhempien 

kanssa. Yhteistyö edistää lapsen kulttuuriperinteen jatkumista. On tärkeää tukea lapsen oman 

kulttuurin säilyttämistä, koska siten voidaan tukea lapsen oman identiteetin vahvistumista. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 39-40.) 

Liisan mukaan on tärkeää huomioida jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet. Hän painottaakin 

haastattelussa, että on hyvä tehdä yhteiset lasta koskevat suunnitelmat perheen kanssa 

yhdessä. 

”Ja sitten varsinki sitten se, että se tuo niinkö molemmille osapuolille 

sitten selväksi, että perhe kokee, että heidät otetaan vastaan. Se voidaan 
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varmasti sillä tavalla hyödyntää, että mukava kun tuutte ja me autetaan 

teitä pääsemään tähän, että jos vaan ovat sitten semmosia, että haluavat 

ottaa sitä apua ja innostuvat ja kiinnostuvat sitten.” Liisa 

On tärkeää, että perhe kokee, että heidät otetaan vastaan ja toimitaan apuna. Se lisää 

luottamusta toisten välille. Liisan mukaan vanhemmilta on tärkeää kysyä siitä, mihin 

konkreettisiin toimintoihin lapsi saa osallistua: 

”Siitäki on kuitenki vanhempien kanssa keskusteltu, että no meillä se 

kuitenki on niinku aika paljon, että haluatteko ja voiko teijän lapsi 

osallistua jos meillä jaetaan joku pikku lahja jossaki kalenterissa niin 

saako teidän lapsi. Niin kyllä ne nyt yleensä on sitten aika myönteisesti, 

mutta periaatteessa että jos he sanoo, että meidän lapselle ei kuulu niin 

sitten täytyy sille lapselle järjestää jotain muuta tekemistä.” Liisa 

Täytyy olla suunnitelmat siitä, miten toimitaan missäkin tilanteessa. Vanhemmilla on 

päätösvalta siitä, mihin lapsi saa osallistua ja mihin ei. Nämä tulee olla jokaisen tiedossa. 

Kun on tarkasti tiedossa lasta koskevat asiat, on helpompaa toteuttaa yhdenvertaista 

kasvatusta ottamalla asia mukaan jo suunnitteluvaiheessa. 

”Mää oon tehny niin selvät säännöt ja sopimukset jo, että niissä pysytään 

ja sitten tosiaan jos sopimukset on poikennu niin senki mää oon sitten heti 

sanonu.” Liisa 

Minna mainitsee tärkeänä osana suunnittelua sen, että se toteutetaan yhdessä esimerkiksi 

lapsen henkilökohtaisen avustajan kanssa:  

”Mutta niinkö enempi minä oon suunnitellu sitten sen, sen kanssa, joka on 

niinkö ylimääräinen avustaja ja hän on sitten tämän pojan takia, jolla on 

tämä puheviivästymä.” Minna 

Yhdessä on tärkeää miettiä lapsen henkilökohtaisia tarpeita, jotta niihin pystytään 

vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsen asioista tietävät parhaiten vanhemmat ja 

tämän kanssa tiiviisti toimivat henkilöt, kuten juuri avustaja. Esimerkissään hän käyttää 

kielen kehitykseen liittyviä haasteita, jotka tulee huomioida suunnittelussa. 
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Yksilön ja perheiden tarpeiden huomiointi 

Perheiden kunnioitukseen liittyen jokaisen haastateltavan kommenteissa nousi vahvasti 

esille jokaisen perheen yksilöllinen huomiointi. Jokainen perhe tulee ottaa huomioon 

yksilönä ja vastata heidän tarpeeseen ja toiveisiin sen pohjalta, mitä perhe toivoo. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) todetaan, että ideaalitilanteessa erilaisten 

perheiden ja lasten tarpeita ja vanhempien asettamia tavoitteita käsitellään henkilöstön ja 

vanhempien kesken tasavertaisesti ja vastavuoroisesti (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2005, s. 39-40). Voidaan ajatella, että yhdenvertaisuus ei välttämättä tarkoita 

samaa toimintoa kaikille. Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää kuunnella jokaista 

yksilönä ja tärkeänä Liisa mainitseekin vuoropuhelun.  

”Tärkeää se mitä ne haluaa ja mitä ne kokee itte tärkeäksi eikä niin, että 

sitten taas määrätään, että teän lapsi tulee tänne, että sitäkään ei voi tehä 

niin, että ko yhelle on tuota niin sitten on pakko olla kaikille, halusi tai ei. 

Että se pitäis niinku päästä siinäki semmoseen vuoropuheluun, että mitä 

te nyt oikeasti haluatte. Millä tavalla teidän asioita voitas huomioida ja 

onko teillä tarvetta.” Liisa 

Jokainen haastateltava oli kohdannut työurallaan paljon erilaisia perheitä. Kaikki eivät 

välttämättä halua ottaa yhtä paljon apua vastaan ja toiset taas haluavat sitä paljon: 

”Että heitäki on monen tapasia, että jotku tuntuu, että heillä on oma tiivis 

yhteisö, että suomen kielen oppiminenki voi olla vaikeaa ko heillä on niin 

tiiviit omat kanavat, että sitten tuntuu, että me ei päästäkään kovin paljoa 

väliin, että sitä voi sitten niin monella tasolla tehhä sitä yhteistyötä.” Liisa 

Kasvattajan tulee tiedostaa, että minkä verran perhe haluaa yhteistyötä tehdä. Jokaisen 

mielipidettä pitää kuunnella ja arvostaa: 

”Sitä vanhempaa niinkö kuunnellen, että jos niillä on joitaki semmosia 

asioita, jotka heille on niinkö tärkiää. Että sitten kuunnella ja arvostaa 

niitä.” Minna 

Kuitenkin jokaisen puheissa korostu kokemus siitä, että useimmiten vanhempien kohdalla 
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on niin, että he haluavat lapsen oppivan varhaiskasvatuksessa suomalaisesta kulttuurista 

asioita ja etenkin kieltä.  

”Ja ne kokkee sen suomenkielen vaikeena ja tavallaan tärkeempänä niinku 

sen, että lapsi oppii täällä sitä suomenkieltä. Ja pärjäämään tässä 

suomalaisessa kulttuurissa, mihin he on tullu.” Kati 

Jokaista tulee kuitenkin kaikkien haastateltavien mukaan kuunnella ja toteuttaa heidän 

toivomuksensa mahdollisimman hyvin.  

Kuten aiemmin on mainittu, päivähoitolaissa painotetaan sitä, että päivähoidon tulee edistää 

lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämänkehitystä, ottaen kulttuuriperinne huomioon. 

Päivähoidossa tulee päivähoitolain mukaan myös tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä 

ja uskonnollista kasvatusta siten, että kunnioitetaan lapsen vanhempien vakaumusta. 

(Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2007, s.19.) Haastateltavien 

puheissa korostui vahvasti ymmärrys siitä, miten vanhempien mielipiteitä ja toiveita tulee 

kunnioittaa. Jokaista tulee kohdella perheen haluamalla tavalla. Päivähoitolaki toteutui 

haastateltavien puheissa vahvasti.  

Myös Lastensuojelulaissa sanotaan muun muassa, että lasten ja perheiden kanssa toimivien 

viranomaisten pitää tukea vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään. On myös 

pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua oikeaan aikaan. (Maahanmuuttajatyön 

kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2007, s. 21.) Haastateltavat pyrkivät toteuttamaan 

lastensuojelulakia parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisen puheissa korostui perheen 

yksilöllinen huomiointi ja perheelle halutaan toimia apuna ja neuvona. Jokaista arvostetaan 

ja perheen tarpeisiin tulee vastata.  

Yksilölliseen tuen tarpeeseen vastaaminen 

Oleellisena osana lapsen yksilöllisessä huomioimisessa nousi esille lasten taustat. Kuten 

kerroin Paavola ja Talib (2010) toteavat kasvatuksen lähtökohtana tulisi olla lasten taustat, 

tiedot sekä taidot. Jokaista lasta tulee heidän mukaansa käsitellä yksilönä eli tulee ottaa 

huomioon jokaisen lapsen yksilölliset kyvyt ja arvioida ja kehittää niitä. (M,t,s.229.) 

Lasten taustalla voi olla vaikeitakin kokemuksia ja niihin täytyy suhtautua lapsen 
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tarvitsemalla tavalla: 

”Ja silloinhan ne tarvii ihan eri tavalla tukea sitten niinku lapset siihen 

päiväänki ja saattoi olla yllättävän säikky monissa asioissa” Liisa 

Lapset voivat tarvita hyvinkin erilaista tukea. Tuella tarkoitan tässä tilanteessa neuvomista, 

apua, ohjaamista ja tukemista päivittäisessä kasvatuksessa. Liisa myös mainitsee, että lapsi 

saattaa häpeillä omaa kieltä.  

”Ei lapset halunnu millään paljastaa, että he osaavat sitä venäjänkieltä 

tai että he ymmärtää sen, että siinä on sitten monesti ite rohkassu, että 

”tiiäkkö, että se on oikeasti hienoa, että vaikka matkustat mihin niin sulla 

on kaksi kieltä.” Että se on, kuinka arvokasta se on myöskin se kahden 

kulttuurin elämä”. Että ymmärtää kahta eri kieltä ja kahta eri tavallaan 

tapaa katsoa tätä maailmaa.”Liisa 

Lastentarhanopettajan tehtävä on rohkaista ja korostaa, että esimerkiksi juuri kaksikielisyys 

on tärkeä ja arvokas asia. On tärkeää korostaa sitä, että jokaisen taito on arvokas. Erilaiset 

taidot ovat ainutlaatuisia ja osa tarvitsee enemmän tukea asian kanssa. 

Minna näkee myös lapsen taustojen huomioimisen tärkeänä osana kasvatusta: 

”Sitten varmaan niinkö itekki vähän ajatella, että jos, tietenki riippuen 

mistä on tullu ja mikä on tausta, että jos se tarvii vähän enempi.” Minna 

Hän sanoo, että joku lapsi voi tarvita tukea enemmän kuin toinen ja se pitää ottaa huomioon. 

Mielestäni Minnan puheesta voi huomata, että hän näkee yhdenvertaisuuden olevan juuri 

jokaisen yksilöllistä huomiointia ja se ei tarkoita välttämättä sitä, että jokainen kohdataan 

samalla tavalla.  

Minna kertoo KILI-kerhosta, jossa hän toimii yhtenä vetäjänä. KILI-kerho on tarkoitettu 

lapsille, joilla on kielen kehityksessä haasteita. Lapset, jotka tarvitsevat tukea kielen 

kehityksen kanssa, saavat sitä tällaisesta ryhmästä. Lapsen tuen tarve voidaan huomioida 

järjestämällä toimintaa tuen tarpeen mukaan.  
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”Ja se on siis semmosille tietenki niinkö, että ei oo, voi olla että ei siis 

äidinkieli oo suomi. Sitten voi olla, jos on myös niinkö muuta 

puheviivästymää tai ymmärtämisessä hankaluutta.” Minna 

Katin puheissa tulee haastateltavista esille se, että yksilön tuen tarpeeseen vastaamisessa 

tulee aikuisen olla herkkä tilanteille: 

”Vaan sillee, että sitten ko alkaa kuulla, että tarvii jotakin sitten tulla 

siihen paikanpäälle.” Kati 

Jos tuntuu, että lapsi tarvitsee esimerkiksi leikissä tukea, niin aikuisen pitää olla läsnä ja 

valmis tulemaan mukaan esimerkiksi avuksi toimintaan. Aikuinen ei saa kuitenkaan liikaa 

puuttua hänen mukaansa.  

8.2.2 Yhdenvertaisuus on koko ryhmän huomiointia 

Toiminnan suunnittelu 

Kaikkien haastateltavien puheista voi päätellä, että he näkevät 

monikulttuurisuuskasvatuksen koko kasvatuksen läpäisevänä toimintana. Heidän mukaansa 

se läpäisee kaiken kasvatuksen ja se kuuluu kokoaikaisesti kasvatukseen. Liisan sanoin 

monikulttuurisuuskasvatus läpäisee koko arjen, silloin kun se on mukana jokaisessa 

toiminnossa. Minna myös näkee, että monikulttuurisuuskasvatusta pitää toteuttaa koko 

ryhmän kesken ja se lisää toisen kulttuurin ymmärrystä ja sitä näkemystä, että me olemme 

jokainen yhtä tärkeitä. Haastateltavien ajatukset monikulttuurisuuskasvatuksesta ovat 

yhteneväisiä Banksin (1997) kanssa siitä, että monikulttuurisuuskasvatuksen tulisikin olla 

prosessi, joka on kokoajan arjessa läsnä. (Banks, 1997, s. 3-4.) 

”Meillä niinkö eri kulttuureihin tutustuttiin, että sehän on niinkö moni- 

sillain jos ajatellaan, että suomalaisille lapsille.” Minna 

Myös valtakulttuurin edustajien tulee saada tutustua vieraisiin kulttuureihin. Esimerkkinä 

Minna mainitsee matkustan ympäri maailmaa - teeman, jota on aikaisemmin toteutettu 

esikouluikäisten kanssa.  
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”Että toisaalta se on niinkö hirviän hyvä niinkö suomalaisillekki lapsille 

oppia, että ne on yksi joukossa.” Minna 

Myös Katin puheissa korostuu se, miten monikulttuurisuuskasvatus kuuluu hänen mukaansa 

kaikille, henkilökunnasta lapsiin. Hän myös toteaa monikulttuurisuuskasvatuksen olevan 

kokonaisuus päiväkodissa. 

”No siis sehän voi koskee kaikkia. Täällä on ollu tuota harjoittelijoita tai 

avustajia, jotka on, jotka ei oo niinku tai he on voinu olla täällä 

opettelemassa suomenkieltä käytännössä.” Kati 

”Päiväkodissa monikulttuurisuuskasvatus niinku moni muuki asia se on 

niinkö semmonen kokonaisuus.” Kati 

Toiminnan suunnittelussa Liisa kritisoi omaa toimintaa ja mainitsee nyt havahtuneensa 

siihen, että hyvin vähän koko ryhmän toiminnassa käsitellään koko ryhmälle kuuluvaa 

monikulttuurisuuskasvatusta: 

”Hyvin vois niinkö perehtyäkki ja voitas ottaa niitä teemapäiviä. Että se 

ois aika mukava ja sitten voitais kattoa sen lapsen kotimaan vaikka lippuja 

ja minkälaisia erilaisia, vertailla. Tuossa nyt aika spontaanisti eskarit 

tekiki semmoset piirsivät eri maitten lippuja ja sitten lapset tunnisteli niitä, 

että ihan hyvin sitä vois tuua taas enempi esille. Että se on vähän ehkä 

jäänykki. Ja sitten on tietenki niitä Unisef päiviä, teemapäiviä ja muita, 

niin silloinhan ne nousee tietenki enempi esille. Ja jotaki kansainvälisiä 

teemoja, mitä koko päiväkodissa käydään läpi niin.” Liisa 

Hän mainitsee teemapäivät, joita voisi olla enemmän. Lasten kanssa voidaan käydä yhdessä 

läpi eri kulttuureja, joista lapset ovat. Koko ryhmän kanssa olisi hyvä käydä läpi erilaisia 

tapoja. 

Toiminnan suunnittelussa tulee ottaa huomioon koko ryhmä. Erityisesti uskonnollisissa 

toiminnoissa ilmeni haasteita kaikkien haastateltavien puheissa: 

”Täytyy miettiä, että no me lähetään pikkukirkkoon tai on pääsiäiset tai 
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joulut niin miten näiden lasten kanssa käsitellään, millä tasolla sitä 

tehdään ja sitten se…” Liisa 

Pitää miettiä, mitä esimerkiksi pikkukirkon aikana tekevät he, jotka siihen eivät osallistu. 

Kun kaikki eivät voi pikkukirkkoon osallistua, tulee silloin järjestää muuta toimintaa. On 

myös mietittävä, miten joitakin suomalaiseen kulttuuriin liittyviä perinnejuhlia juhlitaan. On 

paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon, jotta toimintaa löytyy sekä valtakulttuurin 

edustajille, että vähemmistökulttuurin edustajille. Jokaisen puheista nousi esille myös 

näkökanta, että uskontokasvatus jätettäisiin kodeille ja varhaiskasvatuksessa olisi 

ennemminkin elämänkatsomuksellista kasvatusta.  

”Niin sitten huomattavasti helpompi sitten ei niinku loukkaa ketään ko 

otetaan yleismaailmallisia asioita.” Liisa 

Silloin olisi helpompaa toteuttaa kasvatusta kaikille yhdenvertaisesti. Tällä hetkellä ei ole 

resursseja järjestää oman uskonnon opetusta kaikille vähemmistökulttuurin edustajille. 

Erityisesti Liisa ja Kati olivat molemmat tätä mieltä. Kati myös toteaa, että uskontokasvatus 

ei hänen mielestä ole edes välttämättä päiväkodin tehtävä.  

”Niin minusta se ei oo niinku välttämättä päiväkodin tehtävä.” Kati 

Toiminnan suunnittelun haasteena on uskontokasvatus. Ei ole resursseja järjestää jokaiselle 

oman uskonnon kasvatusta. Jokaisen puheista ilmeni, että yhdenvertaista uskontokasvatusta 

on mahdoton järjestää. Helpompaa olisi käsitellä elämänkatsomuksellisia asioita. Silloin ei 

tarvitsisi erotella porukkaa ja jokainen saisi olla mukana. 

Kati myös kuitenkin painottaa, että hänen mielestään perinteitä pitää jollain tasolla 

kunnioittaa: 

”Koska se on kuitenki semmonen, se kuuluu niinku siihen suomalaiseen 

perinteeseen myöskin. Se ei oo pelkästään niinku uskonnollinen virsi vaan 

se on semmonen koulun päättymis, päättymiseen liittyvä.” Kati 

Esimerkkinä hän mainitsee suvivirren laulamisen koulussa. Hän on sitä mieltä, että se kuuluu 

perinteeseen, eikä sitä nähdä välttämättä edes uskonnollisena virtenä. Yhdenvertaisuuden 
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kannalta on tärkeää miettiä koko ryhmää ja sitä, että tietty asia ei olisi kuitenkaan toisilta 

pois. Hän myös korostaa sitä, että tärkeintä on työyhteisössä miettiä, että miten tällaiset asiat 

toteutetaan ja toimia kaikkia miellyttävällä tavalla.  

”Ei niistä pakko oo pitää kiinni, jos siinä työyhteisössä on semmonen 

tunne, että se ahistaa, muttaettä jos siinä on semmonen tunne, että, että se 

on niinku ollu mukava perinne niin mikä ettei.” Kati 

Uskontokasvatuksen Minnan näkee olevan läsnä päiväkodissa niin harvoin, että se ei vaikuta 

hänen mielestä toimintaan merkittävästi. Hän näkee pikkukirkon jopa irrallisena toimintona, 

josta lapsille ei jää välttämättä mieleen kristillinen sanoma millään tavalla. Minnan mukaan 

uskontokasvatus on vähentynyt päiväkodissa kokoajan. Hän näkee uskontokasvatuksen 

ennemmin perinteiden korostamisena, kuin uskonnollisena kasvatuksena. Hänenkin mielestä 

olisi tärkeää käydä enemmän elämänkatsomuksellista kasvatusta päiväkodissa niin, että 

tutustuttaisiin moniin eri uskontoihin.  

”Että ei pelkästään meijän omasta uskonnosta vaan niinkö laajemmin.” 

Minna 

Toimintaa suunnitellessa tulee miettiä, että miten jokainen lapsi saadaan osallistumaan 

toimintaan niin, että esimerkiksi kielitaidoton hyötyy toiminnasta: 

”Ja onhan tuossa katottu tuossa tuossa tuossa KILI-kerhossa ja monesti 

toimintatuokiossa katotaan, että on kuvat. Ja sitten tukiviittomia jonku 

verran.” Minna 

Minna mainitsee kuvat tärkeänä apuna toiminnan järjestämisessä. Kuvien ohella hän 

mainitsee tukiviittomat.  

Uskontokasvatusta painotetaan päivähoitolaiss. Sen mukaan vanhempia tulee kuunnella 

uskontokasvatuksen toteuttamisessa, sekä lapsen vakaumus tulee ottaa huomioon. 

(Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2007, s. 19.) Suunnittelussa 

tärkeänä on ottaa huomioon koko ryhmä, yksilöitä unohtamatta. Haastateltavien 

kannanotoista voi huomata, että uskontokasvatus on haaste varhaiskasvatuksessa. Sen 

järjestäminen yhdenvertaisesti kaikille on vaikeaa ja resurssit ovat yhdenvertaisuuden 
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haasteena. Jokainen haastateltava sopii perheen kanssa, mihin lapsi saa osallistua. Tätä 

painotetaan myös päivähoitolaissa.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2005) määrittävissä varhaiskasvatuksen 

valtakunnallisissa linjauksissa on neljä periaatetta. Neljännessä sanotaan, että 

varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava etnisen sekä 

sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisesta. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen 

varhaiskasvatuksessa, 2007, s. 19-20.) On tärkeää siis ottaa huomioon jokainen lapsi 

yksilönä toiminnan suunnittelussa. Etnisyys tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja toiminta 

tapahtua siten, että se toteutuu yhdenvertaisesti kaikille. Haastateltavien pohdinnoista voikin 

huomata, että jokainen suunnittelee toimintaa siten, että jokainen voisi osallistua, 

riippumatta lapsen taustoista. Uskontokasvatus on haaste tämänkin linjauksen 

toteutumisessa, kuten aiemmin totesin päivähoitolain kohdalla.  

Luvussa 5.2 kerroin siitä, että monikulttuurisuus voidaan nähdä eräänlaisena ideana, 

muuttuvana prosessina. Sen tarkoituksena on muuttaa opetuksen vakiintunutta rakennetta 

käytännössä, jotta jokainen kulttuuritaustasta huolimatta saa samanarvoista opetusta. (Banks 

& McGee Banks, 1997, s. 1.)  Tämä näkemys voidaan liittää myös varhaiskasvatukseen ja 

jokainen haastateltava painottikin sitä, kuinka tärkeää on jokaisen mahdollisuus osallistua. 

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kirjo lisääntyy kokoajan varhaiskasvatuksessakin ja siihen 

tulee pystyä vastaamaan siten, että yhdenvertaisuus toteutuu kaikkien osalta.  

Kaikkien arvostus 

Jokaisen haastatellun puheista korostui toisten arvostus. Arvostus sanana oli monessa 

yhteydessä jokaisessa haastattelussa. Toisten arvostus on vahvasti yhteydessä 

yhdenvertaisuuteen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) näkyy myös vahvasti 

toisten arvostuksen merkitys. Perusteissa todetaan, että kasvattajan tehtävänä on yhdessä 

lasten kanssa perehtyä erilaisiin kulttuureihin, elämäntapoihin ja historiaan. Niitä 

arvostetaan yhdessä ja ne ovat osa varhaiskasvatuksen arkea. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet, 2005, s. 39-40.) 

Liisan mukaan on tärkeää tuoda lapsille esille arvostusta erilaisuudesta ja muista 

kulttuureista: 
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”Että toinen ei ole yhtään sen huonompi, et sitten että kaikki on kuitenki 

yhtä tärkeitä, että vaikka meillä on erilaiset näkemykset asioista niin se on 

varmaan myöskin niinku sitä varsinki toisia lapsia kohtaan se, että 

tuodaan se arvostus, että jokainen on aivan yhtä arvokas ja voi olla 

erilaisia tapoja, mutta ne on ihan yhtä oikeita.” Liisa 

Hän haluaa painottaa sitä, että jokainen on yhtä arvokas. Jokaisella on erilaisia tapoja ja nämä 

tavat ovat kaikki yhtä arvokkaita. Hänen mukaansa ei ole mahdollista sanoa, mikä toiminta 

on väärin ja mikä oikein. Minna näkee Liisan kanssa samalla tavalla tärkeänä sen, että 

lapsille tuodaan esille se, että jokainen on yhtä tärkeä ja arvokas.  

”Jokkaisellahan on ihania erilaisia asioita luonteessa ja vahvuuksia ja 

heikkouksia ynnämuuta, mutta että jokkainen ois niinkö yhtä tärkeä, 

arvokas.” Minna 

Minna mainitsee, että jokainen meistä on jollain tapaa erilainen. Hän ei halua nostaa 

erilaisuutta mitenkään pöydälle ja lokeroida kuka on erilainen ja kuka ei. Minna mainitsee 

tärkeänä myös suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen ja siihen kasvattamisen. 

Jokaista arvostetaan sellaisenaan. 

”Ite näen…No tietenki se monikulttuurisuus siihen liittyy kaikki tämmönen 

suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen.” Minna 

Liisan mukaan lastentarhanopettajalla on tärkeä tehtävä tuoda lapsille esille se kulttuurien 

rikkaus: 

”Että varmaan just se, että tuo niinkö esille sitä, että kaikkien kulttuurit on 

tärkeitä  ja ketään ei niinku väheksytä, mutta on mukava että meillä on 

tämmöstä rika. tavallaan tuodaan näkyville se rikkaus.” Liisa 

Hän näkee tärkeänä, että jokainen lapsi kasvatetaan arvostamaan toisia kulttuureita ja juuri 

lastentarhanopettajalla on tässä tärkeä rooli. Minna on myös samaa mieltä Liisan kanssa ja 

korostaa lastentarhanopettajan roolia myös siltä kantilta, että tämä puuttuu ennakkoluuloihin 

kasvatuksessa. Toisaalta hän toteaa, että tänäpäivänä se ei enää välttämättä näy enää niin 

paljoa.  
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”Se päävastuu, että yleensä jos tullee jotaki semmosta, että jos jollaki 

vaikka ihmisellä on. Mutta emmää usko, että tänäpäivänä on etes kellään 

niinkö semmosta ennakkoluuloa tai muuta.” Minna 

Tärkeää on Minnan mielestä opettaa myös lapselle, miten kohdataan toinen lapsi:  

”Nythän on monia erilaisia juttuja niin siinähän tavallaan se erilaisuuden 

ynnä muun, että miten niinkö kohdataan toinen lapsi.” Minna 

Hän puhuu erilaisuudesta ja puheista voi päätellä hänen tarkoittavat erilaisuuden 

kohtaamista. Eli lapsille on tärkeää opettaa, miten erilaisuutta kohdataan. Erilaisuudella 

tarkoitetaan tässä näkökulmassa erilaisuutta verrattuna omaan itseen. 

Kati korostaa puheissaan, että ei halua painottaa erilaisuutta. Hän ei halua korostaa sitä, että 

joku on erilainen. Hän myös mainitsee, että arjessa tulee paljon erilaisuus-näkökulmia: 

”Sitä ei ihan niinkun päivittäin niinkö korosteta sitä, että kuka on erilainen 

vaan meki ollaan tuossa meän eskarissa niin ollaan niinkö yks porukka. 

Kaikki on vähän erilaisia.” Kati 

Hänen puheistaan voi päätellä, että hän ei halua kasvattaa lapsia ajattelemaan, että toinen on 

tietyllä tavalla erilainen vaan kaikki ovat jollain tapaa erilaisia. 

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman mukaan (ks. luku 4.3) on tärkeää tukea eri 

väestöryhmien välisten suhteiden kehittymistä myönteiseen suuntaan asennekasvatuksen 

kautta.  (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2007, s. 22.) 

Haastateltavat painottivat toisten arvostamisen tärkeyttä. Jokaisella oli ajatus siitä, että 

jokainen on yhtä arvokas ja sitä halutaan myös kasvattaa eteenpäin. Lastentarhanopettajalla 

on merkittävä rooli asennekasvatuksessa. Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää opettaa 

toisten arvostusta.  

Kerroin luvussa 5.2 monikulttuurisuuskasvatuksen toteutumisesta. Halme ja Vataja (2011) 

toteavatkin, että monikulttuurisuuskasvatuksesta on kirjattu pääteemoja, jotka määrittävät 

varhaiskasvatusta. Näiden teemojen tulisi näkyä varhaiskasvatuksen arjessa. Etenkin 

rasismin, diskriminaation, ennakkoluulojen ja stereotypioiden poistamiseen tulee kiinnittää 
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huomiota. Lisäksi Halme ja Vataja (2011) painottavat, että yhdenvertaisuutta ja 

suvaitsevaisuutta voidaan käsitellä päivittäin varhaiskasvatuksen arjessa. (M.t.s, 43.) 

Haastateltavat näkivät yhdenvertaisuuden toteutumisessa tärkeänä toisten arvostamisen, 

kuten tässä luvussa olen kertonut. Toisten arvostus sisältää toisen kunnioituksen omana 

itsenään. Erilaisuutta ei haluta liikaa korostaa, etenkään Katin kannanottojen mukaan. Nämä 

kaikki Halmen ja Vatajan kertomat teemat liittyen monikulttuurisuuteen 

varhaiskasvatuksessa toteutuvat haastateltavien käsityksissä. Rasismi, diskriminaatio, 

ennakkoluulot ja stereotypiat eivät ole läsnä silloin, kun jokaista arvostetaan. On tärkeää 

kasvattaa lapset kunnioittamaan toista ja näkemään ihmisten erilaisuus rikkautena. 

8.3 Lastentarhanopettajien käsityksiä yhdenvertaisuuden toteutumisesta 

päiväkodissa monikulttuurisessa ryhmässä 

Tämän luvun alaluvuissa esittelen tuloksia, jotka vastaavat toiseen tutkimuskysymykseen 

”Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on yhdenvertaisuuden toteutumisesta 

päiväkodissa monikulttuurisessa ryhmässä?”. Vastausten yläkategorioiksi nousi aineistosta 

kaksi teemaa, jotka ovat yhdenvertaisuuden toteuttamista helpottavat tekijät ja 

yhdenvertaisuuden toteuttamista vaikeuttavat tekijät. Seuraavassa luvussa kerron tarkemmin 

tutkimuksen tulokset. 

8.3.1 Yhdenvertaisuuden toteuttamista helpottavat tekijät 

Hyvä suunnittelu 

Jokikokko (2002) painottaa, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon lasten erilaiset 

arvomaailmat, taustat, lähtökohdat, oppimistyylit ja asenteet. On tärkeää ottaa selvää 

vieraista kulttuureista ja vähemmistöistä tulevien ja olevien lasten arvoista ja tavoista 

(Jokikokko, 2002, s. 86.) Haastateltavien puheista onkin selvästi nähtävissä nämä Jokikokon 

näkemykset suunnittelusta. Haastateltavien puheissa korostui se, että on tärkeää ottaa selvää 

kulttuureista suunnittelun kannalta. Koko ryhmän kesken tapahtuvaa toimintaa 

suunnitellessa on huomioitava kokonaisuus, mutta silti jokainen yksilönä. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen kannalta on tärkeää, että toiminta on hyvin suunniteltua, jotta 

perheiden toivomukset toteutuvat. Toiminnan suunnittelussa on huomioitava koko ryhmä ja 
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se, että kaikille kuuluu monikulttuurisuuskasvatus. 

Jokaisen haastateltavan ajatuksissa nousi esille suunnittelun merkitys. Suunnittelu koettiin 

tärkeänä osana siitä näkökulmasta, että sen kautta helpottuu lasten tarpeiden kohtaaminen. 

Suunnittelusta huolimatta eteen voi tulla yllättäviä tilanteita, mutta niistä pitää vain 

avoimesti puhua myös vanhemmille. Liisa mainitsi suunnittelussa esimerkkinä satujen 

lukemisen.  

”Mutta kyllä sitten on jopa saduista, että olen hävittänyt tai vaihtanut 

sanoja, että jos tuntuu, että ei saa sanoa tiettyjä asioita niin sitten sieltä 

vähän etukäteen luen tekstejä, että no tuohon vaihetaan joku toinen sana 

tai tuo kerrotaan jotenki eri tavalla.” Liisa 

Joistakin saduista hän vaihtaa sanat ja muuntelee lauseita, jos sadussa on sellaista mikä sotii 

jonkin lapsen vanhempien pyyntöjä ja toiveita vastaan. Kun on etukäteen tällaiset asiat 

tiedossa, on helpompaa toteuttaa toimintaa niin, että jokainen lapsi voi osallistua toimintaan. 

”Mää oon tehny niin selvät säännöt ja sopimukset jo, että niissä pysytään 

ja sitten tosiaan jos sopimukset on poikennu niin senki mää oon sitten heti 

sanonu.” Liisa 

Katin sanoi, että lapsen iällä on väliä siltä kantilta, että miten esimerkiksi eri kulttuureita 

käydään läpi: 

”Tietenki riippuu, että kuinka onko isoja vai pieniä lapsia ja hyvin erilaisia 

taitotasoja.” Kati 

Eri-ikäinen lapsi ymmärtää toista kulttuuria eri tavalla ja tämä tulee ottaa huomioon myös 

suunnittelussa. Monikulttuurisuuskasvatus on erilaista eri ikäisten kanssa. Kati korostaa 

lisäksi sitä, että kielitaito on tärkeä ottaa huomioon suunnittelussa.  

”Mitä vähemmän on kielitaitoa lapsella niin sitä lyhyemmät ne ohjeet. 

Mutta kuitenki ei saa ruveta käyttämään semmosta, semmosta töksähtävää 

kieltä.” Kati 
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Ohjeiden antoon on kiinnitettävä eri tavalla huomiota. Niiden tulee olla selkeitä ja lyhyitä, 

jotta jokainen pysyy mukana ja ymmärtää.   

Toimiva vuorovaikutus 

Toimiva vuorovaikutus oli kantavana teemana koko haastattelun ajan. Jokainen 

haastateltava korosti toimivan vuorovaikutuksen merkitystä ja tärkeyttä. Vuorovaikutus 

liittyy moneen eri osa-alueeseen. Tärkeänä nähtiin toimiva vuorovaikutus päiväkodin 

henkilökunnan ja vanhempien välillä, päiväkodin henkilökunnan ja lasten välillä, keskenään 

lasten välillä ja vanhemman ja lapsen välillä. Toimiva vuorovaikutus on edellytys 

yhdenvertaisen kasvatuksen toteuttamiseen. 

Jokikokko (2002) sanoo, että interkulttuurisuus-termillä korostetaan kulttuurien välistä 

vuorovaikutusta kulttuurien välillä. Interkulttuurisen kompetenssin hän sanoo olevan 

välttämätön silloin kun tavoitteena on saavuttaa yhteisymmärrys, toimiva vuorovaikutus ja 

yhteistyö. (Jokikokko, 2002, s. 86-87.) Vuorovaikutus nousi haastateltavien puheista 

merkittävästi esille, etenkin sen tärkeys kasvatuksessa. Kulttuurien välinen vuorovaikutus 

lisää yhteisymmärrystä, vuorovaikutuksen laatua ja yhteistyötä, kuten Jokikokko on 

todennut. 

Liisan puheista nousi vahvasti esille se, että monikulttuurisuuteen kuuluu olennaisena asiana 

vieraan kulttuurin kunnioitus: 

”Täytyy kunnioittaa, täytyy vähän perehtyä siihen, mitä se toisesta 

kulttuurista tuleva ihminen, mitä he ajattelee ja esmes varsinki nyt ko ite 

on yhen perheen kohalla miettiny, että meillä on varmaan niinkö vähän 

erilaisia kasvatusnäkemyksiä. Niin niistä on hyvä päästä keskustelemaan 

joko tulkin välityksellä, että heidänki kanssaan nämä vasukeskustelut on 

tosi tärkeitä, että päässään niissä kohtaamaan.” Liisa 

Vanhempien kanssa on tärkeää jutella ja keskustella erilaisista kasvatusnäkemyksistä. 

Keskustelutilanteet Liisa näki erittäin tärkeinä, kuten esimerkiksi juuri vasukeskustelut. On 

tärkeää päästä juttelemaan vanhempien kanssa siitä, miten missäkin tilanteessa menetellään. 

Liisan puheissa nousi siis tärkeäksi teemaksi kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutuksen 
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merkitys toimivassa kohtaamisessa. 

Myös Minna kokee Liisan tavoin tärkeäksi sen, että vanhempien kanssa yhdessä sovitaan 

asioista ja, että asioista puhutaan avoimesti. Vanhemmalle ei saa jäädä oloa, että jää paitsi 

jostakin esimerkiksi sen takia, että ei ymmärrä jotain asiaa.  

”Että ei tulis niitä väärinymmärryksiä sitten ja sitten ei vanhemmalle tulis 

semmosta, että hän jää niinkö tai ei tiiä.” Minna 

Katin mukaan on tärkeää olla vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa myös siten, että he 

voivat olla kertomassa omasta kulttuuristaan muille. Monikulttuurisuus lähtee Katin sanojen 

mukaan lapsista ja perheistä. Kati myös mainitsee, että heillä vuorovaikutus näkyy myös 

niin, että vanhempia voidaan pyytää kertomaan eristä kulttuurista koko ryhmälle.  

”Täällä on ollu tuota lapset itse tai niiden vanhemmat on voinu olla täällä 

mukana kertomassa jotaki omasta kulttuurista.” Kati 

Liisan puheista voi huomata selvästi, että hän kokee tärkeäksi sen, että asioista keskustellaan 

lasten kanssa. Lasten kanssa tulee keskustella niin, että he ymmärtävät, miksi esimerkiksi 

joku toinen lapsi toimii eri tavalla: 

”Ja tietenki sitten, tuohon vielä sillain, että tietenki myöskin muutkin 

lapset, ei se että vaan me työntekijät vaan lapset ymmärtää. Että meillä 

nytki keskustellaan esimerkiksi ruokapöydässä, että miks joku ei syö 

sianlihaa. Sitten siihen on helppo sanoa, että teillä on eri uskonto ja te 

ootte eri maasta ja se kuuluu teidän kulttuuriin, että me ei aleta myöskään 

sitten niinku sitä kiusaamista tai sitä hyljeksimistä” Liisa 

Esimerkkinä hän mainitsee sianlihan syömisen ja sitä kautta ruokapöytäkeskustelut. Liisan 

puheista voi päätellä, että kun vuorovaikutus toimii lapsen ja aikuisen välillä, on toiminta 

avointa ja lapsille kerrotaan avoimesti asioista. Myös Kati mainitsee tärkeänä asiana sen, että 

lasten kanssa keskustellaan heitä askarruttavista asioista. Esimerkiksi siitä, miksi joidenkin 

lasten vanhemmilla on tietynlaiset asut päällä. Avoin keskustelu lasten kanssa on tärkeää.  

”Ko vanhemmat hakkee lapsia niin heillä on niitä omia tuota vaatteita ja 
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semmosia ja joskus on niillä lapsillaki päällä. Niitä voijaan kattoa ja 

jutellaa mitä siinä on.” Kati 

Minna kokee myös lasten kanssa käytävät keskustelut merkitykselliseksi. Hänen 

esimerkissään nousee myös esille ruokapöytäkeskustelut, jossa korostuu erilaiset tavat. 

Minnankin mukaan avoin keskustelu lasten kanssa on tärkeää.  

”Ja sitten tietenki ihan vois olla, että tietenki niistä asioista keskustellaan, 

että ku ollaan vaikka tässä ruokapöydässä ja omassa pienessä ryhmässä, 

niin siinä voi keskustella, että jos on vaikka joku joka ei söis sianlihaa ja 

miksi ei syö.” Minna 

Liisan mukaan lasten kanssa on tärkeää miettiä, miksi toisilla on erilaiset asut ja pohtia näitä 

asioita yhdessä. Hän myös mainitsee, että monikulttuurisuus on heidän päiväkodissaan jo 

ihan automaattisesti osa arkea. Katikin toteaa, että heidän ryhmässä on paljon eri kulttuurien 

edustajia, joten asia tuntuu olevan lapsillekin jo arkea. 

”Täällä on aika paljon, aika paljon niinkö eri kulttuureista, että se ei oo 

niinkö mikään kummastuksen aihe.” Kati 

Tärkeää on lasten ja päiväkodin henkilökunnan välisessä vuorovaikutuksessa Katin mukaan 

asioista keskustelu. Ihan kuten Liisa ja Minnakin mainitsivat, niin Katinkin mukaan 

keskustelu lasten kanssa on tärkeää. Keskusteluihin on hyvä tarttua oikealla hetkellä, silloin 

kun lasta jokin mietityttää.  

Liisa myös mainitsee, että silloin kokee olevansa onnistunut kasvatuksessa kun näkee lasten 

suhteiden toimivan. Lasten vuorovaikutus toisten kanssa toimii. He leikkivät ja ymmärtävät 

leikeissä toisiaan. Samalla lapset opettavat esimerkiksi vieraskieliselle suomenkieltä 

leikeissään.  

”Nehän on aina semmosia onnistumisen kokemuksia, että jos näkee että 

lasten suhteet niinku toimii ja ne pääsee leikkimään ja ne ymmärtää 

toisiaan.” Liisa 

Onnistumiset ovat siis Liisan puheista päätellen tärkeitä ja palkitsevia sekä aikuiselle, että 
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lapselle. Myös Minna toteaa sen olevan palkitsevaa, kun huomaa, että lapsi on löytänyt 

ystäviä ja vuorovaikutus lasten välillä toimii. 

”Ja sitten varmaan niinkö siitä lapsesta justiinsa, että niinkö se löytää 

ystäviä ja totanoinniin sopeutuu siihen ryhmään ja sitten tietenki jos se 

vielä tuo sitä ommaa erilaista juttua.” Minna 

Hienoa hänen mukaansa on se, kun lapsi tuo leikeissä esimerkiksi omaa kulttuuritaustaa 

esille. Esimerkkinä hän mainitsee leikit, joissa lapset ottavat huivit ja laittavat niitä itselle 

päälle, samoin kuin yhden lapsen vanhempi.  

Liisa mainitsee puheissaan, että monikulttuurisuuteen liittyvää yhteistyötä lisää se, että 

vanhempien ja lasten välinen vuorovaikutus toimii. Joskus voi hänen mukaansa olla tilanne, 

jossa lapsi osaa kielen ja vanhempi ei. Lapsi voi tällöin toimia tulkkina ja selittää esimerkiksi 

päivän tapahtumia äidille tai isälle. Liisa kuitenkin painottaa, että varsinaisesti tulkkina ei 

lasta pidä käyttää ja se ei ole lapsen tehtävä. Esimerkkinä hän myös mainitsee sen, että on 

hienoa huomata, että vanhempi saattaa käsitellä lapsen kanssa kotona esimerkiksi päivän 

aikana tapahtuneen haastavan tilanteen, jota lapsi ei ole esimerkiksi ymmärtänyt.  

”Että esmes nyt mulla on itellä ainaki yks perhe semmonen, että 

suomenkielentaito on suhtkoht hyvä. Äidille laitan suomenkielellä 

sähköpostia ja jos lapsen kans jotaki ongelmia niin hän keskustelee omalla 

äidinkielellään sen asian lapsen kanssa niin, että lapsi varmasti 

ymmärtää.” Liisa 

Liisan mukaan on hienoa huomata kun äiti on käsitellyt lapsen omalla äidinkielellä asian läpi 

ja se helpottaa myös lasta ymmärtämään tilanteita ja asioita paremmin. Monikulttuurisuuden 

ja toimivan monikulttuurisuuskasvatuksen kannalta on siis tärkeää, että vanhemman ja 

lapsen välinen vuorovaikutus toimii.  

Minna kertoo esimerkistä, jossa lapsen käytökseen vaikutti se, miten vanhempi tuo lapsen 

päiväkotiin ja miten neuvoo ja opastaa lasta. Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus 

voi siis parhaassa tapauksessa auttaa lapsen sopeutumista varhaiskasvatukseen.  

”Ja sitten tietenki esimerkiksi ko aatellaan vaikka joku venäläinen niin se 
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niinkö näkkyy, että niillä on niin pitkä se päiväkoti se historia niinniin tota 

niin että ne niinkö jotenki kunnioittaa ja ko ne tuo niitä lapsia niin ne 

tavallaan heti ohjaa siihen ei niinkö, että voivoi vaan ne ohjaa niinkö, että 

mene tuonne ja opella on niinkö semmonen arvo, että se niinkö ainaki 

heijän kulttuurissa on niinkö semmonen iso asia.” Minna 

Eri kulttuurista tulevilla on erilaisia tapoja ja Minnan puheista voi huomata, että hän kokee, 

kuinka se vaikuttaa siihen, miten lapsi sopeutuu tullessaan varhaiskasvatuksen piiriin. 

Toisaalta Minna myös puheissaan puhuu venäläisistä perheistä yleistäen sen koskemaan 

kaikkia venäläisiä perheitä.  

Banksin (2002) mukaan monikulttuurisen kasvatuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on 

ohjata lapsia toimimaan yhteisössä, jossa on valtakulttuurin edustajien lisäksi myös 

vähemmistökulttuurin edustajia. Ihminen, jolla on taitoa elää sopusoinnussa eri kulttuureista 

tulevien ihmisten kanssa, kykenee todennäköisesti myös laajempaan kulttuurien väliseen 

yhteistyöhön. (M.t.,s. 23.) Haastateltavat kertoivat paljon vuorovaikutuksen 

merkityksellisyydestä. Vuorovaikutus on tärkeässä osassa monikulttuurisuuskasvatuksessa 

ja arjen vuorovaikutustilanteissa lapsia ohjataan kokoajan toimimaan arjessa 

yhdenvertaisesti toisia arvostaen. Monikulttuurisuus nähtiin rikkautena ja sitä halutaan myös 

kasvatuksessa tuoda esille. Lasten halutaan kunnioittavan toisia kulttuureja ja näkevän 

jokaisen yhtä arvokkaana ja tärkeänä. Varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset tutustuvat jo 

pienestä asti eri kulttuureihin, mikäli ryhmä on monikulttuurinen. Tällöin lapsille kasvaa 

toimimaan yhteisössä, jossa on valtakulttuurin edustajien lisäksi vähemmistökulttuurin 

edustajia. Kulttuurien välinen yhteistyö on merkittävä osa vuorovaikutusta. 

Yhteinen kieli 

Sekä Minna, Liisan ja Katin puheista nousi esille kielitaidon merkitys. Kielen osaaminen 

vaikuttaa moneen asiaan.  Kieli on oleellinen osa kasvatusta ja siihen tulee kiinnittää 

huomiota monessa asiassa. Kielitaito on yhteydessä toimivaan vuorovaikutukseen ja sitä 

kautta yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja toteuttamiseen. Toisaalta, jos yhteistä kieltä ei 

ole, on saatavissa myös apuvälineitä, jotka helpottavat etenkin lapsen arkea.  

Kati puhuu siitä, että kielitaito ja eri kielet herättävät keskustelua lasten välillä. Hänen 
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puheissaan nousi esille myös se puoli, miten lapsi voi opettaa aikuista, kuten jonkin tietyn 

sanan omalla kielellään. Tämä lisää lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ja luottamusta 

heidän välilleen. Lasta tuetaan oman kielen säilyttämisessä. 

”Näitten niinku oma kieli on semmonen, mikä herättää keskustelua. Ja 

joskus joku aikunen haluaa oppia jonku sanan tai joskus joku lapsi haluaa 

oppia jonku sanan.” Kati 

Liisa korostaa, sitä, että yhteinen kieli ja suomenkielen taito auttaa lasta arjessa. 

Lastentarhanopettajana voi olla vaikeaa selittää lapselle jotakin tiettyä asiaa, esimerkiksi 

konfliktitilannetta. Hänen esimerkissään äiti osasi suomenkieltä ja siten pystyi selvittämään 

asian lapsen kanssa kotona.  

Ja mä aina huomaan ja aina kiitänki sitä äitiä, että on ihana, että mä 

huomaan, että sä oot taas keskustellu tän asian ja, että nyt se on menny 

eteenpäin. Että se auttaa siihen kieleen, ko äidillä jo on onneksi aika hyvä 

suomenkielen taito niin se auttaa sitä lastaki. Että sen kielitaidon tiimoilta 

tarvitaan aika paljon sitä yhteistyötä.” Liisa 

Tällöin lapsella on helpompi ymmärtää tilanne ja sen kulku. Toisaalta Liisa mainitsee myös 

sen, että tilanteita helpottaa myös lapsen kielitaito. Jos vanhempi ei osaa kieltä, voi lapsi 

toimia apuna. Tosin lapsen ei tule toimia tulkkina, mutta apua tilanteissa siitä on, että toinen 

osaa kielen.  

Jokainen haastateltava mainitsee kuvien merkityksen toiminnan toteuttamisessa. Kuvat 

helpottavat toiminnan järjestämistä ja lapsen ymmärtämistä.  Ne toimivat kielellisen 

kommunikaation tukena ja selventävät lapselle mitä mikäkin tarkoittaa tai mitä seuraavaksi 

tehdään.  

”Niin sillä oli nämä kuvat. Niin hän sitten, se poika oli niin ihana ko se 

aina haki sen kuvan ja näytti näin. Tietenki tämä nyökkääminen ja 

tuomonen elekieli. ” Minna 

Kuvat voivat siis olla tukena, jos yhteistä kieltä ei ole. Kuvien avulla voidaan rakentaa 

yhteistä ymmärrystä ja lapsikin voi tuntea olonsa ymmärretyksi: 
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”Mut sitten taas, että kuvat on hyvä apu sille lapselle, jolla ei ole sitä 

kieltä. Aluksi työskennellään paljon kuvien kanssa ja lapset sitten ku ne on 

niin innokkaita tulemaan mukaan ja haluavat sen kaverin niin he taas 

oppii yllättävän hyvin.” Liisa 

”Kuviahan meillä on tuolla käytössä, toimintoja ja leikkejä kuvina ja 

kaikkia, että ne on sitten ihan kaikille käytössä samat.” Kati 

Minna on sitä mieltä, että mitä pienempi lapsi on, sitä vähemmän puuttuva kieli vaikuttaa 

toimintaan. Sitten kun puhutaan vanhemmista lapsista, niin yhteisen kielen puuttumisen 

vaikutus korostuu ja lisää haasteita.  

”Tämän ikäset ainaki niin ne ehkä vielä pellaa niin paljon kaikella muulla 

ko pelekällä puheella” Minna 

Pienet lapset kommunikoivat muutenkin ilman puhetta, joten kielen vaikutus on pienempi 

mitä nuorempi lapsi on kyseessä. Minna onkin haastateltavista eniten sitä mieltä, että kieli 

ei ole niin suuressa asemassa toimivan vuorovaikutuksen takaamiseksi. Minna 

työskenteleekin pienten lasten ryhmässä, missä lapset käyttävät kommunikoinnissa muita 

keinoja puheen tilalla. 

Tarpeelliset resurssit 

Kaikkien puheissa tuli hyvin esille se, miten resurssit vaikuttavat toiminnan toteuttamiseen. 

Parhaassa tapauksessa on resursseja, joita käyttää tarvittaviin toimintoihin. Isoimpana 

hyötynä tuli esille tulkkien saatavuus. 

”Ja sitten just vaikka vasu-keskusteluja tai mitä tahansa vaikka lapsen 

keskusteluja tarvii käyä niin on tulkkeja, käytetään paljon tulkkipalvelua 

niin neki on niinku helppoja, ne saa nopeasti ja aika vaivattomasti. Että 

on kyllä siihen sillätavalla kaupungissa hyvin saatavilla apua kaikilla 

tavoilla.”Liisa 

Kaikkien mielestä heidän yksikössään oli tulkkeja hyvin tarjolla. Tulkit olivat läsnä ja 

suurena apuna perheelle ja päiväkodin henkilökunnalle. Harvoin oli tilanteita, jolloin heidän 
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päiväkodissaan ei olisi ollut tulkkia saatavilla. Kati kertoo, että työskennellessään 

pienemmässä kunnassa, oli tulkkien saatavuus vaikeampaa ja yleensä saatettiin olla 

puhelimen välityksellä yhteydessä tulkkiin, mikä on hankalampaa vuorovaikutuksen 

kannalta.  

”Tulkkipalvelusta on saatu aika hyvin. Kaikkien kielien tulkkia ei oo ollu 

aina saatavilla.” Kati 

Liisa myös mainitsee, että päiväkodissa on hänen mielestään suhteellisen helppoa toteuttaa 

toimivaa monikulttuurisuuskasvatusta, koska sen voi toteuttaa koko kasvatuksen läpäisevänä 

toimintana, eikä siihen välttämättä tarvita mitään suuria hankintoja ja erityisiä resursseja.  

”Meillä on tietoa, sähköpostia tulee. Tosiaan ko on omat 

monikulttuurisuusvastaavat päiväkodeissa, että kyllä se on jo sillätavalla 

aika hyvin täällä sisällä tässä järjestelmässä ja systeemissä, että kyllä mun 

mielestä pystyy toteuttamaan ihan hyvin. Ainahan voi tehä jotaki 

paremmin ja jotaki lisää lisää, se on kaikessa tässä kasvatuksessa niin sitä 

voi tehä niin paljon ko vaan sielu sietää, mutta kyllä sillain, että arjessa 

näkkyy ja sitä on helppo toteuttaa.”Liisa 

Tietoa hänen mukaansa on saatavilla. Hän kuitenkin toteaa, että aina on jotain parannettavaa, 

mutta resurssit ovat hänen mukaansa tarpeelliset.  

Kun varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja perheen kommunikoinnin haasteena on kieli, 

hallintolaki mahdollistaa tulkin saamisen ja sitä kautta kommunikoinnin helpottumisen 

(Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2007, s. 23). Jokaisen mielestä 

tulkkeja oli saatavilla hyvin. Kati painotti, että erityisesti isoilla paikkakunnilla tulkit ovat 

hyvin saatavissa. Tulkki helpottaa kommunikointia ja vähentää väärinymmärryksiä. Liisa 

toivoi, että myös lapsi saisi varhaiskasvatuksen piiriin tullessa tulkin käyttöönsä, jotta 

lapsella olisi helpompaa kommunikoida muiden kanssa. Tulkkien läsnäolo lisää 

yhdenvertaisuutta, koska sen avulla voidaan myös kuunnella vanhempien toiveita ja 

toteuttaa niitä.  
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8.3.2 Yhdenvertaisuuden toteuttamista vaikeuttavat tekijät 

Yhteisen kielen puute 

Päivähoitoasetuksessa (239/1973) mainitaan, että lasten päivähoidosta annetun lain 

(304/1983) kasvatustavoitteita ovat suomen ja ruotsinkielisten, saamelaisten, romanien ja eri 

maahanmuuttajaryhmien lasten kielen ja kulttuurin tukeminen. Tämä tulee toteuttaa 

yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007, 

s.19.) Kielen tukeminen on siis tärkeä osa varhaiskasvatusta. Mikäli yhteistä kieltä ei ole, on 

sen oppimiseen panostettava kasvatuksessa. Kielen tukeminen on tärkeää, jotta lapsi pystyy 

ilmaisemaan itseään eri tavoin.  

Puuttuva yhteinen kieli lisää haasteita toisen ymmärtämiselle. Toisen ymmärtämättömyys 

taas vaikuttaa kaikkeen toimintaan, vuorovaikutukseen ja luo haasteita toiminnan 

järjestämiselle. Puuttuva yhteinen kieli onkin haastattelujen perusteella yksi haastavimmista 

asioista vähemmistökulttuurin edustajan kohtaamisessa. 

Minna erityisesti mainitsee, että haasteena on puuttuva yhteinen kieli. Erityisesti siltä 

kantilta, jos ei ole yhteistä kieltä vanhemman kanssa. Silloin ei pysty hyvin 

kommunikoimaan toisen kanssa ja se on Minnan mukaan haastava asia. 

”Mutta sitten jos ei oo sitä yhteistä kieltä ollenkaan, että vanhempi ei 

vaikka ossaa tai englantia yhtään, että vois siinä alussa kommunikoida 

englanninkielellä niin sitten se voi olla hankalaa… että ja sitten jos 

vanhemman ei kans pysty kommunikoimaan niin sehän on semmonen aika 

semmonen haastava tai asia” Minna 

Kati näkee Liisan ja Minnan tavoin haasteena yhteisen kielen puuttumisen ja sitä kautta 

vanhempien kanssa kommunikoinnin: 

”Vanhempien kanssa se tullee se kielimuuri helpommin. Lapsethan oppii 

ymmärtään tosi äkkiä.” Kati 

Kati korostaakin, että juuri yhteisen kielen puute vanhemman ja päiväkodin henkilökunnan 

välillä on haaste. Lapset oppivat hänen mukaansa kielen nopeasti. Liisan puheissa myös 
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nousee haasteeksi se, että lapsen ja päiväkodin henkilökunnan vuorovaikutus on haasteellista 

silloin, kun lapsi ei osaa ollenkaan kieltä. Hän kertoo sen olevan erityisen rankkaa lapselle.  

”No siis semmonen lapsi, jolla ei ole yhtään suomenkielen sanoja niin se 

on tosi haastavaa ja varsinki, mitä isommasta lapsesta on kysymys. Niin 

se on aika aika rankkaa sille lapselle. Että täälläki oon just nyt nähny, että 

täällä on nyt yks sanotaanko onko hän kolmevuotias kolmineljävuotias, 

joka alkaa olla jo siinä kaveri-iässä, että haluaa tehä muitten kanssa 

asioita. Haluaa olla mukana. Muttako ei ole kieltä niin monesti se 

harmittavasti menee se kehonkieli, että se on joko nyrkki tai töniminen ja 

jalka tai itku tai huuto. Että ku ei oo mitään sanoja, niin se alku on sillä 

lapsella kyllä niin rankka ja rasittava, että siihen melkeen jos vois jonku 

helpotuksen keksiä, että voiko lapsille ollakkin joku tulkki tai oisko se sitten 

perhe, tulkki ja lapsi.” Liisa 

Hänen mukaansa se juuri on alue, jota tulisi kehittää. Hän siis toivoisi jonkinlaista helpotusta 

lapselle, joka tulee päiväkotiin eikä osaa kieltä. Sitä hän ei osaa sanoa, mikä se voisi olla, 

mutta mainitsee ohimennen tulkin avun myös tällaisissa tilanteissa. Liisa näkee yhteisen 

kielen puuttumisen lasten välisessä kommunikoinnissa osittain haasteellisena. Yhteisen 

kielen puuttuminen saattaa aiheuttaa hänen mukaansa sitä, että lapsi alkaa ilmaista itseään 

kehonkielellä, joka voi olla potkimista, lyömistä tai vaikka huutoa ja itkua. Liisa näkee, että 

mitä vanhempi lapsi on kyseessä, sitä haasteellisempaa lasten välinen vuorovaikutus on 

ilman yhteistä kielitaitoa. Minnan mainitsin olevan tätä mieltä jo aikaisemmin. 

Katin puheissa korostuu paljon samoja asioita kuin Liisan puheissa. Lapsen vaikeus tulla 

leikkiin mukaan ilman yhteistä kieltä on haastavaa. Kati vielä erityisesti korostaa aikuisen 

roolia lasten välisen vuorovaikutuksen tukijana.  

”Siis sehän on tavallaan jos aattelee niin sille lapsellehan se on, kun hän 

yrittää pärjätä leikissä muitten kanssa ja haluaa tuoda sen oman idean 

siihen leikkiin, muttako ei tiiä mikä se joku sana on tai siis sehän on sille 

lapselle sitten haastavaa. Ja siksi, siksi tuota aikuisten pitäis olla aina 

siinä niinku lähellä ja heti niinku, tai sillain, että olis mahollisuus niinku 

auttaa sitä…” Kati 
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Liisan mukaan yhteisen kielen puute aiheuttaa sitä, että ei ymmärretä välttämättä toisen 

tarkoitusta. Lapsesta keskusteleminen on tärkeää ja ilman yhteistä kieltä on vaikea puhua 

toisen kanssa samoista asioista. Liisa mainitsee, että eräälle perheelle ei ollut edes omalla 

kielellä sanoja sanoille pedagogiikka tai muutakaan kasvatukseen liittyvää sanastoa. Lapsen 

hoito oli vain sitä, että huolehditaan, että lapsi nukkuu ja syö. Tällaisissa tilanteissa on 

vaikeaa tulla yhteisymmärrykseen vanhempien kanssa lapsen kasvatuksesta ja sen 

tarkoituksesta, etenkin jos yhteinen kieli puuttuu. 

Niin olis sitten niin hauska huomata sen tulkin välityksellä, että sitten 

puhutaan joistaki hienoista kasvatussanoista ja pedagogiikasta ja 

tukemisesta ja muusta niin myöskään ne sanat, sillä äidin omalla 

äidinkielellään niin hän ei ymmärtänyt edes se äiti, että mitä ne tarkottaa. 

Niin sillon kyllä itelle avasi, että hei ei oo yhtään ihme, että lapsen kanssa 

voi olla ehkä vähän vaikeaa. Että se onki niin konkr. se rajottuu niihin 

onko syöny, onko nukkunu, onko käyny vessassa. Että mitä muuta sen 

lapsen kanssa, ja sen lapsen kasvatuskulttuuri oli niin erilainen.” Liisa 

Myös väärinymmärrykset ovat yhteisen kielen puuttumisen takia yleisiä: 

”Että monesti nyt oon huomannukki, että onko se nyt kielitaidon puutetta 

tai muuta, mutta hirveän herkästi maahanmuuttajataustaiset sekä ne 

lapset ja ne perheet on aika haavoittuvaisia helposti ja tulee helposti 

väärinymmärryksiä ja niitä joutuu oikomaan ja ratkomaan ja selittämään 

ja kertomaan sitä oman työn päämäärää että ei ei haluta ketään niinku 

syrjiä eikä osottaa sormella vaan halutaan tukea ja kannustaa ja ottaa 

teidät mukaan tänne.” Liisa 

Ei ymmärretä toisen tarkoitusta ja siitä voi seurata vaikeitakin asioita. Tärkeää on tukeminen 

ja kannustaminen. Asiat tulee saada kertoa selvästi ja ymmärrettävästi, jotta perhe tuntisi 

kuuluvansa joukkoon.  

Paavola (2007) on omassa tutkimuksessaan saanut tulokseksi, että kielitaidon puuttuminen 

on haaste esimerkiksi kasvatustuokioilla. Tutkimukseen osallistuneet lastentarhanopettajat 

olivat sitä mieltä, että kielitaidon kehittymisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota 
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omaan kielenkäyttöön vuorovaikutuksen helpottamiseksi. Kielitaito on siis muidenkin 

tutkimusten mukaan tärkeä osa kasvatusta ja siihen tulee kiinnittää huomiota, etenkin, kun 

yhteistä kieltä ei ole.  

Resurssipula 

Resursseja käsiteltiin aikaisemmin. Kuitenkin, mikäli resurssit ovat puutteelliset, vaikuttaa 

se kasvatuksen toteuttamiseen. Liisa mainitsee resurssien vaikuttavan siihen, onko 

kasvatusta mahdollista järjestää kaikille tasapuolisesti. Uskontokasvatus nousi puheissa 

esimerkkinä vahvasti esille: 

”Mutta että eihän heille, heille ei järjestetä uskontokasvatusta, mm… Niin 

että onko se epäreilua, että meille on täällä uskontokasvatusta, sehän on 

niinku nimenomaan sitä. Mutta osittain myös vähän vakaumuksellistakin 

niin sitten, että pitäskö heillekki sitten olla, mutta kun ei ole siihen, siihen 

ei kyllä ole resursseja.”Liisa 

Vähemmistökulttuurin edustajille ei ole mahdollista järjestää oman uskonnon kasvatusta 

yhdessäkään näistä kolmesta päiväkodista, samalla kuin valtakulttuurin edustajat ovat 

esimerkiksi pikkukirkossa. Liisan mukaan tämä on epäreilua ja päiväkoti on tässä asiassa 

vielä hänen mukaansa lapsen kengissä.  

Yhdenvertaisen uskontokasvatuksen järjestämisen esteenä hän näkee taloudelliset resurssit. 

Taloudellisten resurssien lisäksi hänen mukaansa koulutettuja ihmisiä on liian vähän ja 

harvoin kyseessä on sellainen ihminen, jolla olisi jonkinlainen pedagoginen koulutus. Liisan 

mukaan yleensä he ovat vain sellaisia, jotka osaavat puhua tarvittavaa kieltä eli koulutus 

alalle puuttuu kokonaan.  

”Että niihinhän on liian vähän määrärahoja, mutta niihin on myös liian 

vähäsen koulutettuja ihmisiä. Että hehän on vain sitä kieltä puhuvia, että 

harva on saanu mitään pedagogista koulutusta niistä, jotka pitää sitä 

oman kielen opetusta.”Liisa 

Kati myös toteaa, että hänen mielestään uskontokasvatus ei välttämättä edes ole päiväkodin 

tehtävä. Ja resurssit tulevat vastaan siinä, että jokainen saisi oman uskontonsa kasvatusta. 
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Resurssien puolesta se ei ole mahdollista. 

”Niin minusta se ei oo niinku välttämättä päiväkodin tehtävä.” Kati 

”Jotakin siis yritetty kuitenki, että siinä ois vähän jotaki ohjattua hommaa. 

Mutta se on, se aina vähän riippuu myös niistä resursseista.”Kati 

Minna kertoo, että he jotka eivät osallistu pikkukirkkoon saavat leikkiä vapaasti sen ajan: 

”No varmaan leikkii, ihan on siis vapaata leikkiä. Saavat olla ehkä eri, 

jossain tilassa, mutta.. Se on niin harvoin loppujenlopuks se pikkukirkko, 

onko se kerran kuussa.” Minna 

Minna ei näe pikkukirkkoa niin paljoa yhdenvertaisuutta estävänä tekijänä, koska se on vain 

kerran kuussa eli niin harvoin. Myös Kati toteaa, että itse pikkukirkko toimintona ei vaikuta 

merkittävästi toiminnan toteuttamiseen, koska sitä on niin harvoin.  

”No ei siitä minusta niinku haittaa oo. Niitä on kuitenki aika harvoin.” 

Kati 

Resurssit voivat näkyä myös toimintojen järjestämisessä siten, että koko toiminto pitää perua 

tietyltä viikolta. Jos henkilökuntaa on vähän töissä, ei ole mahdollista järjestää kaikkea, mikä 

on ollut suunnitteilla. Minna mainitsi KILI-kerhon järjestämisessä sen, että tarkoitus olisi 

pitää kerran viikossa, mutta aina resurssit eivät anna periksi. KILI-kerho on tarkoitettu 

sellaisille lapsille, joilla on kielen kehityksen haasteita tai sellaisille, jotka eivät osaa 

suomenkieltä. Minna myös mainitsee, että aikaresurssit vaikuttavat toimintojen 

järjestämiseen. Joskus tarvetta olisi pitää pidempiäkin tuokioita, mutta aikaresurssit tulevat 

vastaan. 

Myös Kati on sitä mieltä, että kaikki kasvatus toteutuisi paremmin, jos henkilökuntaresurssit 

olisivat paremmat. Sitä enemmän asioita voi tehdä ja yksilöä huomioida, mitä enemmän on 

aikuisia. Erityisesti hän mainitsee, että jos ei ole yhteistä kieltä niin ohjausta voi tarvita 

enemmän, mutta samalla toteaa, että tietenkin kielestä riippumatta, joku voi tarvita enemmän 

tukea. Tukea on mahdollista antaa paremmin, jos henkilökuntaa on riittävästi. 
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”Että kaikki kasvatus toteutuis paremmin, että aikuisia olis. Niin, koska 

sitten jos ei ole sitä yhteistä kieltä niin kyllähän siinä tarvii ehkä enemmän 

sitä ohjaamista ko… ja vaikka oliski niin silti voi tarvita.” Kati 

Kati myös sanoo, että on epäreilua, kun kaikki eivät saa oman uskontonsa opetusta 

päiväkodissa: 

”No sehän on epäreilua (tosi terävällä äänellä). Mutta sehän on niinku 

kaupunkikohtasta. Jossaki toisessa paikkakunnassa niin ei välttämättä 

sitten saa senkään vertaa. Jos siellä on vaikka sitten yks 

maahanmuuttaja.” Kati 

Hän kuitenkin on myös sitä mieltä, että se pienikin määrä on tarpeellinen. Kati kertoo, että 

opetuksen saaminen on kiinni myös siitä, että kuinka paljon on tietyn kulttuurin edustajia 

läsnä. 

Resurssit voivat parhaassa tapauksessa olla tukijana toimivan ja yhdenvertaisen kasvatuksen 

toteuttamisessa. Toimivat resurssit ovat työn helpottajia, mutta mikäli resurssit ovat 

puutteelliset, lisää se haasteita yhdenvertaisen kasvatuksen toteuttamisessa. 

Lasten päivähoidosta annetun lain (304/1973) kasvatustavoitteisiin kuuluu lapsen oman 

kielen ja kulttuurin tukeminen ja, että tämä tulee toteuttaa yhdessä kyseisen kulttuurin 

edustajien kanssa. (Maahanmuuttajatyön kehittäminen varhaiskasvatuksessa, 2007, s.19). 

Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) taustalla olevan varhaiskasvatuksen 

valtakunnallisen linjauksen periaatteena on, että lapsella on oltava oikeus omaan 

äidinkieleensä ja oman äidinkielen oppimista tulee tukea suomenkielen ja ruotsinkielen 

oppimisen rinnalla. Asiakirjassa sanotaan myös, että jokaisella lapsella on oikeus omaan 

kulttuuriinsa ja vieraskielisten tulee voida oman kulttuurinsa jäseninä pystyä kasvamaan 

myös suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi.  (Maahanmuuttajatyön kehittäminen 

varhaiskasvatuksessa, 2007, s. 19-20.) Haastateltavat kertoivat, että jokainen ei välttämättä 

saa oman kielensä opetusta. Resurssit eivät riitä ja opettajia ei ole jokaiselle kielelle. Omaa 

kieltä ja kulttuuria tuettiin rohkaisemalla puhumaan myös omaa kieltä ja kunnioittamaan 

omaa kulttuuria. Kuitenkaan lastentarhanopettaja ei yksin voi tukea oman kielitaidon 

säilyttämistä, jos ei osaa kieltä. Koti-kielen opettajia on vähän saatavilla ja yleensä heillä ei 
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ole edes mitään pedagogista koulutusta. 

Voi siis todeta, että asetuksen mukaan kasvatustavoitteet eivät ole helposti toteutettavissa 

resurssien vuoksi. Myöskään varhaiskasvatussuunnitelmaa (2005) ohjaavat 

varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi kasvattaminen onnistuu haastateltavien ajatusten 

mukaan paremmin, kuin oman kulttuuritaustan säilyttäminen. Kati mainitseekin, että ei 

pysty itse opettamaan vierasta kulttuuria tai kieltä, koska ei ole siihen pätevä.  

8.4 Yhteenveto tuloksista 

Yhdenvertaisuus on jokaisen huomioimista yksilönä. Yhdenvertaisen kasvatuksen 

toteuttamisessa lapsikohtainen suunnittelu on tärkeässä osassa. Huomioon on otettava 

jokaisen henkilökohtaiset tarpeet ja vastata tuen tarpeeseen. Lapset voivat tarvita erilaista 

tukea asioissa ja yhdenvertaista on kohdella jokaista yksilönä. Tämä ei välttämättä ole 

haastateltavien mukaan jokaisen samanlaista kohtelua vaan yhdenvertaisuus voi tarkoittaa 

erilaista kohtelua eri lapselle. Haastateltavien mukaan yhdenvertaisuus on myös koko 

ryhmän huomiointia. Suunnitteluissa tulee huomioida, että kaikki saavat tarvitsemaansa 

kasvatusta, eli suunnittelussa huomioidaan yksilön lisäksi koko ryhmän tarpeet. 

Yhdenvertaisuus on myös muiden arvostamista ja siihen kasvattamista. Toisen arvostus 

sisältää muun muassa tasa-arvoisen kohtelun ja erilaisuuden hyväksymisen 

Lastentarhanopettajat näkivät, että yhdenvertaisuuden toteutumiseen on yhdenvertaisuutta 

helpottavia ja vaikeuttavia tekijöitä. Suunnittelu on tärkeä osa monikulttuurisuuskasvatusta 

ja toimiva monikulttuurisuuskasvatus edistää yhdenvertaisen kasvatuksen toteuttamista. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon kulttuuriset erot vanhempien toiveiden kautta. 

Parhaassa tapauksessa pystytään järjestämään toimintoja, joihin kaikki voivat osallistua.  

Haastateltavat olivat jokainen sitä mieltä, että monikulttuurisuuskasvatus kuuluu jokaiselle. 

Kriittisessä monikulttuurisuuskasvatuksessa ajatellaan siten, että monikulttuurisuuskasvatus 

kuuluu kaikille (Paavola & Talib, 2010, s. 230). Haastateltavien puheissa toteutuu kriittisen 

monikulttuurisuuskasvatuksen tavoite ja jokaisen puheissa nousi esille se, että 

monikulttuurisuuskasvatus on kaiken kasvatuksen läpäisevää ja kokoajan läsnä arjessa. 

Kriittisessä monikulttuurisuuskasvatuksessa ajatellaankin, että opetussuunnitelmien rakenne 
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pitäisi olla sellainen, että monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet sisältyisivät kaikkiin 

opetuksen osa-alueisiin ja täten monikulttuurisuuskasvatus kuuluisi jokaiselle lapselle, ei 

vain vähemmistökulttuurin edustajille. Jotta olisi mahdollista, että 

monikulttuurisuuskasvatus koskisi kaikkia lapsia, tulisi kasvattajan kyetä hyväksymään 

monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteet ja tavoitteet. (Paavola & Talib, 2010, s. 230.) 

Yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että vuorovaikutus toimii kaikkien 

välillä hyvin. Vuorovaikutuksen tulee kaikkien kannalta olla avointa ja toista kunnioittavaa. 

Asioista tulee keskustella ja pohtia niitä yhdessä. Toimiva vuorovaikutus on avain asemassa 

siinä, että varhaiskasvatuksessa voidaan toteuttaa yhdenvertaista kasvatusta. Hyvä 

vuorovaikutus lisää luottamusta toisten välillä.  

Kieli on tärkeässä osassa kasvatuksen toteuttamisessa. Yhteinen kieli lisää toisen 

ymmärrystä ja sitä kautta vuorovaikutus toimii. Mikäli yhteistä kieltä ei ole, lisää se haasteita 

etenkin toimivan vuorovaikutuksen kannalta. Kielen kehityksen kannalta on tärkeää käyttää 

apuvälineitä kasvatuksessa, kuten kuvia ja tulkkeja. Väärinymmärryksiä tulee helposti ilman 

yhteistä kieltä. 

Resurssit voivat parhaassa tapauksessa olla tukijana toimivan ja yhdenvertaisen kasvatuksen 

toteuttamisessa. Toimivat resurssit ovat työn helpottajia, mutta mikäli resurssit ovat 

puutteelliset, lisää se haasteita yhdenvertaisen kasvatuksen toteuttamisessa. 

Monikulttuurisuuden käsitettä on arvosteltu sen osista ”moni” ja ”kulttuuri” sen vuoksi, että 

sanan mukaan olisi olemassa toisistaan erillisiä ja yhtenäisiä kulttuureja lähekkäin. 

Kuitenkaan Hallin (2003) mukaan kulttuurit eivät ole toisistaan irrallisia vaan aina toisiinsa 

sekoittuneita. (Tuori, 2012, s. 273.) Jokainen haastateltava käytti termiä monikulttuurisuus. 

Tällä tarkoitettiin ryhmää, jossa on lapsia monista eri kulttuureista. Itse haastattelijana käytin 

myös termiä monikulttuurisuus ja se voi olla syynä, miksi haastateltavatkin termiä käyttivät. 

Jos olisin itse käyttänyt eri termiä, olisi käsite voinut haastateltavillakin olla jokin muu. 

Monikulttuurisuus on kuitenkin terminä vallalla oleva ja sitä käytetään monissa yhteyksissä. 

Esimerkiksi interkulttuurisuus terminä ei ole ainakaan vielä yhtä yleisessä käytössä. Katin 

puheista pystyy parhaiten huomaamaan hänen ajatuksensa siitä, että hän jopa kritisoi 

esimerkiksi erilaisuuden korostamista. Hän ei näe monikulttuurisuutta erillisenä kulttuurien 

erilaisuuden korostamisena. Tämä ajatus, että kaikki ovat jollain tapaa erilaisia nousi esille 
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useasti hänen puheissaan. Liisa oli Katin kanssa samoilla linjoilla, mutta ei kuitenkaan yhtä 

selvästi tuonut sitä haastatteluissaan esille. Minnan puheista ei selvästi korostunut tällainen 

näkemys.  

Stuart Hall (2003) erottaa monikulttuurisen ja monikulttuurisen sanoina toisistaan. 

Monikulttuurisen hän näkee adjektiivinä, jolla viitataan monenlaisiin sosiaalisiin piirteisiin 

ja jännitteisiin. Monikulttuurisuus subjektina viittaa taas ideologiaan ja siinä on useimmiten 

ajatus siitä, millainen yhteiselo olisi hyvää. (Tuori, 2012, s. 272-273.) Haastateltavat 

puhuivat monikulttuurisuudesta sekä adjektiivinä, että subjektiivina. Enemmän painotettiin 

kuitenkin ajatusta siitä, millainen yhteiselo olisi hyvää. Miten kaikki tuntevat olonsa hyväksi 

ja arvostetuksi sekä lasten, että aikuisten näkökulmasta. Eli monikulttuurisuus sanana toimi 

usein subjektina haastateltavien puheissa. Paljon puheista on löydettävissä ajatuksia siitä, 

millaista toimiva monikulttuurisuus on. Monesti puhuttiin myös 

monikulttuurisuuskasvatuksesta, jolla saatettiin tarkoittaa muutakin kuin tiettyä 

kasvatushetkeä. Voidaan huomata, että haastateltavien puheissa monikulttuurisuus, 

monikulttuurinen ja monikulttuurisuuskasvatus sekoittuivat toisiinsa ja niitä käytettiin 

tarkoittamaan monia eri asioita ja näkökulmia. Haastateltavilla ei ollut selvää näkemystä 

termien eroavaisuuksista. Tuori (2012) toteaakin, että monikulttuurisuus on käsitteenä hyvin 

häilyvä.  

Jokikokko on määritellyt termin interkulttuurisuus koskemaan kulttuurien välistä 

vuorovaikutusta. Sen tarkoituksena ei ole viitata erilaisiin ryhmiin, kuten monikulttuurisuus 

sana tekee. (Jokikokko, 2002, s. 86-87.) Haastateltavat käyttivät sanaa monikulttuurisuus, 

mutta mielestäni he eivät painottaneet sanalla erilaisia ryhmiä. Etenkin Kati oli sitä mieltä, 

että jokainen on omalla tavallaan erilainen. Hän ei halunnut luokitella erilaisuutta.  

Jokainen haastateltava on selvästi työurallaan työskennellyt monikulttuurisessa ryhmässä ja 

pohtinut aikaisemminkin yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Jokaisella oli aiheeseen 

liittyen paljon ajatuksia ja ideoita eli monikulttuurisuus on haastateltavien puheen 

perusteella vahvasti osana arkea ja se otetaan huomioon arjen toiminnassa. Työuran aikana 

tapahtuneet kokemukset olivat vahvasti läsnä puheissa. Kokemuksen kautta käsitykset 

yhdenvertaisuudesta ovat muotoutuneet. Lastentarhanopettajan pedagoginen osaaminen on 

tärkeä osa yhdenvertaisen kasvatuksen toteutumista. Tämä on huomattavissa 

lastentarhanopettajien käsityksistä.  
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN TARKASTELU 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on tärkeä osa tutkimusta. Tutkimusten luotettavuus ja 

pätevyys vaihtelevat, vaikka tutkimuksessa pyrkimys on välttää virheiden syntymistä. Siksi 

tutkimuksissa tulee arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja arvioinnissa voidaan käyttää 

monenlaisia mittaustapoja ja tutkimustapoja. Luotettavuuden arvioinnissa nousee esille 

kaksi termiä, jotka ovat validiteetti sekä reliabilitettii. Reliaabelius tarkoittaa sitä, että usea 

tutkija päätyy samaan tulokseen tutkimuksissaan tai sitä, että yhtä henkilöä tutkitaan ja 

jokaisella kerralla saadaan sama tulos. Validilla taas tarkoitetaan sitä, että 

tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2000, s. 213.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat eri tavalla tulkittavissa. Nämä 

termit eivät välttämättä aina istu täysin kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitukseen, koska 

jokaisen ihmisen vastaus on ainutlaatuinen. Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tulee 

kuitenkin arvioida jotenkin. Tärkeimpiä asioita laadullisessa tutkimuksessa on henkilöiden, 

paikkojen ja tapahtumien tarkat kuvaukset. Tutkimuksen luotettavuutta nostaa se, että tutkija 

selostaa tutkimuksen toteutumisen tarkasti vaihe vaiheelta. Olosuhteet on kerrottava selvästi 

ja totuudenmukaisesti. Tulee esimerkiksi kertoa olosuhteet ja paikat haastattelutilanteesta. 

Lisäksi on tärkeää kertoa haastatteluun käytetty aika, häiriötekijät, virhetulkinnat ja tutkijan 

itsearvointi tilanteesta. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että aineiston analyysissä 

luokitellaan tulokset. Luokittelusta on tärkeää tulla esille luokittelujen synty ja perusteet. 

Tutkijan on myös tärkeää kertoa, mihin perustaa omat tulkintansa ja päätelmänsä aineistosta. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2000, s. 214-215.) 

Käsittelen tutkimukseni luotettavuutta Tuomen ja Sarajärven (2009) määrittelemän listan 

kautta. Ensimmäisenä pohditaan tutkimuksen kohdetta ja tarkoitusta eli mitä tutkitaan ja 

miksi (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 140-141). Tässä tutkimuksessa olen tutkinut 

lastentarhanopettajien käsityksiä yhdenvertaisuudesta ja sen toteutumisesta päiväkodissa 

monikulttuurisessa ryhmässä. Tutkimuskohde on yhdenvertaisuuden käsitykset, joista olen 

haastatellut kolmea lastentarhanopettajaa.  

Toisena Tuomi ja Sarajärvi mainitsevat tutkijan sitoutumiseen tutkijana (Tuomi & Sarajärvi, 
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2009, s. 140-141). Minun mielestäni tutkimusaiheeni on tärkeä, koska monikulttuurisuus on 

lisääntynyt viimevuosina merkittävästi ja lisääntyy kokoajan. Yhdenvertaisuus on tärkeä 

arvo kasvatuksessa. Asennoiduin tutkimuksen tuloksiin ennen haastattelujen tekemistä 

hyvinkin kriittisesti, koska kandidaatin tutkielmani perusteella aiheesta tehdyt tutkimukset 

olivat hyvin negatiivissävytteisiä. Oma ennakko-oletukseni on kuitenkin muuttunut 

tutkimusta tehdessä ja tutkimukseni tulokset ovatkin ainakin osittain mielestäni hyvin 

positiivisia. Olen siis muuttanut omaa näkemystä asiasta tutkimusta tehdessäni.  

Kolmantena listassa on aineistonkeruu. Tutkimukseen osallistuvista lastentarhanopettajista 

yksi oli minulle tuttu, mikä voi vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Liisaa ja Katia en 

tuntenut ennestään. En ollut kuitenkaan nähnyt Minnaa työskentelemässä monikulttuurisessa 

ryhmässä, joten minulla ei ollut tietoa tai ennakkokäsitystä siitä, mitkä käsitykset Minnalla 

on tutkimusaiheestani. Joissakin tilanteissa haastateltavan tunteminen voi ohjata tutkijan 

tulkintaa, jos ajattelee tietävänsä, mitä henkilö tarkoittaa puhuessaan tietyllä tavalla. Voidaan 

myös nähdä, että informantti olisi tutkijalle jollain tapaa mieliksi ja vastaa siten, miten 

toivoisi tutkijan haluavan vastauksen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 140-141.) Minnan 

kohdalla tällaista ei mielestäni ilmennyt ja en kokenut, että toistemme tietäminen ennestään 

olisi vaikuttanut mitenkään haastateltavan puheisiin. Näen, että välillämme oli jonkinlainen 

luottamus ja haastateltavalla oli helppoa puhua minulle hänen käsityksistään.  

Aineiston keruussa minulla ei ollut ongelmia ja haastattelutilanteet olivat rauhallisia ja 

kiireettömiä. Ainoastaan Minnan haastattelussa meidät keskeytti siivooja kaksi kertaa, mutta 

pystyimme jatkamaan siitä, mihin olimme jääneet. Nauhuri toimi ongelmitta ja mitään 

oleellista ei jäänyt pois. Luotettavuuteen voi vaikuttaa haastattelutilanteiden kulku. Minnan 

ja Katin haastattelujen aikana meidät keskeytettiin parikin kertaa, mutta pystyimme 

jatkamaan aina siitä, mihin olimme jääneet. Haastattelut saatiin toteuttaa rauhallisessa 

ympäristössä ajan kanssa.  

Neljäntenä Tuomi ja Sarajärvi mainitsevat tutkimuksen tiedonantajat (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 140-141). Haastateltavat valitsin sen perusteella, että tiesin heillä olevan ainakin 

jonkin verran kokemusta monikulttuurisessa ryhmässä toimimisesta. Otin yhteyttä ensin 

päiväkodin johtajaan, joka antoi minulle yhteystiedot halukkaista haastateltavista. Aineiston 

haastateltavat eivät ole tunnistettavissa eli tunnistetiedot on poistettu, mikä on eettisyyden 

kannalta tärkeää (Kuula&Tiitinen, 2010, s. 452-453). Olen jo litterointi vaiheessa muuntanut 
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haastateltavien nimet ja jättänyt mainitsematta heidän mainitsemansa paikat tai henkilöt. 

Tutkimuksen kannalta ei ole ollut tärkeää säilyttää haastateltavien tietoja sen tarkemmin kuin 

ne tekstissä nyt ilmenevät. Olen jo haastattelutilanteessa luvannut haastateltaville, että 

heidän tietonsa tai heidän mainitsemansa paikkakunnat tai henkilöt eivät ole tunnistettavissa.  

Viidentenä listassa on tutkija-tiedonantaja-suhde (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 140-141). 

Mielestäni haastattelutilanteet toimivat hyvin. Haastateltavani eivät ole nähneet tätä 

tutkimusta lainkaan haastattelutilanteen jälkeen, joten heidän mielipiteensä ei ole vaikuttanut 

tutkimuksen tuloksiin millään tavalla. Haastattelutilanteissa välillemme syntyi mielestäni 

luottanus ja haastateltava pystyi puhumaan asioista luottaen minuun.  

Kuudentena asiana luotettavuuden tarkastelussa on tutkimuksen kesto (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, s. 140-141). Tutkimustani olen työstänyt syksystä 2014, joten aikaa tutkimukselle on 

ollut paljon. Tällainen tutkimus tarvitsee aikaa, jotta ajatukset selvenevät, eikä analyysi ole 

liian hätäisesti tehty. Luotettavuutta lisää myös tarkka teoriapohjaan tutustuminen. Olen 

kandidaatin tutkielmassani tehnyt kirjallisuuskatsauksen samasta aiheesta ja sieltä kautta 

teoriatietämys on syventynyt.  

Seitsemäntenä osana luotettavuutta nähdään aineiston analyysi (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 

140-141). Aineisto on analysoitu fenomenografian keinoin luomalla teemoja ja kategorioita 

tutkimuksen tuloksista. Lopulliset kategoriat syntyivät teemoittelun jälkeen, kun olin 

verrannut haastatteluja toisiinsa.  

Kahdeksantena tärkeänä asiana nähdään tutkimuksen luotettavuus ja yhdeksäntenä kohtana 

tutkimuksen raportointi (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 140-141). Tutkimukseni on eettisesti 

korkeatasoinen, koska haastateltavat pysyvät anonyymeinä koko tutkimuksen ajan. Heidän 

nimensä, työpaikkansa tai työtoverit tai lapset eivät ole tunnistettavissa lainkaan. 

Tutkimusraportti on tehty täysin haastateltavien tuottaman aineiston perusteella ja raportissa 

on käytetty paljon lainauksia. Lainauksista on nähtävissä se, mitä haastateltavat ovat aiheesta 

sanoneet. En myöskään ole muuntanut litteroidessa mitään sanoja, vaan kirjoittanut 

haastateltavien puheet ylös sellaisenaan. 
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10 POHDINTA 

Tässä kappaleessa on tarkoituksena tarkastella tutkimusprosessin kulkua ja työn tuloksia. 

Tutkimuskysymykseni ovat pysyneet pääpiirteittäin samoina koko tutkimuksen teon ajan. 

Analyysivaiheessa ne hieman muokkautuivat, mutta kysymysten sisältö ei ole merkittävästi 

muuttunut. Tarkoituksena oli siis tutkia sitä, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on 

yhdenvertaisuudesta sekä sen toteutumisesta päiväkodin arjessa monikulttuurisessa 

ryhmässä.  

Tutkimuksen aiheen olin päättänyt jo kandidaatin tutkielmaa tehtäessä vuonna 2013. Aihe 

on mielestäni mielenkiintoinen ja koko tutkimusprosessi onkin ollut sen vuoksi mielekästä. 

Aloitin haastattelujen tekemisen syksyllä 2014. Haastattelujen tekeminen oli antoisaa ja jo 

niitä tehdessä opin itsekin paljon uusia asioita ja sain uudenlaisia näkökulmia aiheeseen 

liittyen. Litterointivaihe oli raskas, mutta avasi haastattelujen sisältöä merkittävästi lisää. 

Vaikeimmaksi asiaksi pro gradua tehdessä koin kuitenkin analyysin tekemisen. Pyörittelin 

aineistoa moneen kertaan ennen kuin lopulliset tutkimustulokset syntyivät. Kuitenkin 

tutkimustulosten selvittämisen jälkeen itse kirjoitusvaihe sujui helpommin. Koen, että 

tutkimukseni tulokset ovat selkeät ja kertovat aineistostani erittäin hyvin.  

Metodina on koko prosessin ajan ollut fenomenografia, koska tarkoituksena oli tutkia 

lastentarhanopettajien käsityksiä. Aineistoa käsitellessä huomasin, että 

lastentarhanopettajien käsityksen yhdenvertaisuudesta ovat suoraa yhteyksissä siihen, miten 

heidän mielestään yhdenvertaisuus heidän käsitystensä mukaan toteutuu päiväkodissa 

monikulttuurisessa ryhmässä. Tutkimuskysymykset olivat siis hyvin samankaltaisia ja 

toisiaan tukevia. Kuitenkin sisältö niissä oli erilainen ja niissä etsittiin vastausta selvästi 

erilaisiin kysymyksiin.  

Tutkimukseni tavoitteena on ollut kuvailla sitä, miten lastentarhanopettajat käsittävät 

yhdenvertaisuuden ja sen toteutumisen. Olen pitänyt tämän tavoitteen mielessäni koko 

tutkimuksen ajan. En ole halunnut mitenkään arvottaa haastateltavien ajatuksia, vaan 

pikemminkin aineiston avulla tutkinut yhdenvertaisuuden käsitettä ja sen toteutumista. Aihe 

on luonteeltaan jollain tapaa arka, ja haastattelussa oli tärkeää miettiä kysymyksen asettelua 

ja aiheen käsittelyä tarkasti. Koska tutkimuksessani oli vahvana teemana monikulttuurisuus, 
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puhuivat haastateltavat haastattelujen ajan kokoajan monikulttuurisesta näkökulmasta. Kun 

puhuttiin esimerkiksi vuorovaikutuksesta, painotettiin monikulttuurista näkökulmaa. 

Korostus näkyi läpi haastattelujen tutkimuksen aiheen vuoksi. Monikulttuurisuuskasvatus 

nähtiin kaikille tärkeänä, vaikka valtakulttuureista puhuminen haastatteluissa jäi vähälle.  

Yhdenvertaisuus on haastateltavien mukaan yksilön ja ryhmän huomioimista. Yksilön 

huomioimisessa on tärkeää tehdä henkilökohtaiset suunnitelmat siitä, miten kasvatusta 

toteutetaan. On myös tärkeää huomioida yksilön sekä perheen tarpeet kasvatuksen 

toteuttamisessa. Perhettä on tärkeää kuunnella ja toteuttaa heidän toiveitaan. Vanhemmat 

ovat lapsen asiantuntijoita, joten heidän toiveitaan tulee varhaiskasvatuksessa toteuttaa. 

Keskustelu on tärkeää ja se lisääkin luottamusta toisten välille. Yksilön huomioinnissa on 

myös tärkeää yksilön tuen tarpeeseen vastaaminen. Jokaisella on erilaiset taustat ja taustalla 

voi olla vaikeitakin asioita. Lastentarhanopettajan tulee tukea ja kannustaa lasta oman 

kulttuurin säilyttämisessä. Haastateltavat painottivat, että joku lapsista voi tarvita enemmän 

tukea kuin joku toinen, ja juuri tämä on mielestäni yhdenvertaisuutta. Jokainen kohdataan 

yksilönä.  

Yhdenvertaisuus nähtiin myös koko ryhmän huomiointina. Tällä tarkoitettiin sitä, että 

vaikka jokainen tulee kohdata yksilönä, on otettava myös koko ryhmä huomioon. Koko 

ryhmä tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Monikulttuurisuuskasvatus kuuluu jokaiselle ja 

haastateltavien mukaan suunnittelu tulee toteuttaa niin, että jokainen voi toimintaan 

osallistua. Toisena tärkeänä asiana koko ryhmän huomioinnissa nähtiin toisten 

arvostaminen. Jokaista tulee arvostaa riippumatta esimerkiksi kulttuuritaustasta. Tärkeää on 

kasvattaa lapset arvostamaan jokaista lasta. Kasvatuksessa ei haluttu korostaa erilaisuutta.  

Yhdenvertaisuuden toteutumisessa on haastateltavien mukaan tekijöitä, jotka sen 

toteuttamista helpottavat ja vaikeuttavat. Hyvä suunnittelu on yhdenvertaisuuden 

toteuttamisen kannalta merkittävää. Myös toimiva vuorovaikutus vanhempien ja päiväkodin 

henkilökunnan välillä, vuorovaikutus lasten välillä, vuorovaikutus lasten ja aikuisten välillä 

sekä vuorovaikutus vanhempien ja lasten välillä on yhdenvertaisuutta helpottavia tekijöitä. 

Yhteinen kieli on yhdenvertaisuuden toteutumisen helpottava tekijä, koska silloin 

kommunikointi ja vuorovaikutus toteutuu helpommin. Myös toimivat resurssit tukevat 

yhdenvertaisuuden toteutumista. 
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Yhdenvertaisuutta vaikeuttavia tekijöitä ovat yhteisen kielen puute. Jos ei ole yhteistä kieltä 

on vuorovaikutus hankalaa ja väärinymmärrykset ovat yleisiä. Toinen vaikeuttava tekijä on 

resurssit. Jos resurssit eivät ole tarpeelliset, on vaikeaa toteuttaa yhdenvertaista kasvatusta. 

Resurssipula näkyy esimerkiksi uskontokasvatuksen toteuttamisessa haasteena.  

Tutkimukseni antoi myös viitteitä jatkotutkimusaiheista. Mielenkiintoista olisi tutkia 

tarkemmin vuorovaikutusta ja sen merkitystä. Aineistosta oli löydettävissä monia eri 

näkökulmia vuorovaikutuksen toteutumisesta ja sen haasteista. Vuorovaikutusta voisi tutkia 

vaikka havainnoimalla vuorovaikutustilanteita päiväkodissa. Lasten välistä vuorovaikutusta 

olisi mielenkiintoista tutkia siitä näkökulmasta, miten leikeissä esimerkiksi tulee esille 

kulttuurit ja miten leikki onnistuu ilman yhteistä kieltä. Leikin eri muotoja kulttuurisesta 

näkökulmasta olisi mielenkiintoista havainnoida. Vuorovaikutus myös päiväkodin 

henkilökunnan ja vanhempien välillä olisi mielenkiintoinen tutkimusaihe. Vuorovaikutus on 

merkittävä osa yhdenvertaisuutta, kuten tutkimuksestani tuli esille.  

Monikulttuurisuus on lisääntynyt viime vuosien aikana merkittävästi ja 

varhaiskasvatuksessa on täytynyt kehittää uusia toimintamuotoja vähemmistö kulttuureista 

tulevien lasten ja aikuisten kohtaamiseen sekä toiminnan toteuttamiseen. Yhdenvertaisuus 

on teemana tärkeä osa varhaiskasvatusta ja sen toteutuminen vaikuttaa lapsen kasvuun ja 

kehitykseen. Tutkimukseni aihe on merkittävä, koska jokaisen lapsen pitäisi tuntea olevansa 

yhtä arvokas muiden kanssa. Haastateltavien puheista löytyi asioita, jotka vaikeuttavat 

yhdenvertaisuuden toteuttamista ja näihin tulisi varhaiskasvatuksessa tarttua. Jotta voidaan 

vastata esimerkiksi resurssipulaan, tarvitaan muutosta päätöksenteossa ja resurssien 

jakamisessa. Lastentarhanopettaja voi omalta osaltaan toteuttaa yhdenvertaista kasvatusta 

parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ulkopuolelta tulevat säädökset ovat jossain asioissa 

esteenä.  

Aineistosta löytää hyvin yhteyksiä aiheeseen liittyvään teoriaan. Aiheeseen liittyvä 

lainsäädäntö toteutuu kasvatuksessa, kuten myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

(2005) pääajatukset. Myös muiden tutkijoiden näkökulmat nousivat myös tästä aineistosta 

esille esimerkiksi monikulttuurisuuskasvatuksen toteutumisessa. Monikulttuurisuus nähtiin 

koko kasvatuksen läpäisevänä toimintona. Haastateltavien ajatukset olivat yhteneviä ja 

jokaisen käsitykset olivat pitkälti yhteneväisiä toisten kanssa. Ainoastaan näkemys kielen 

merkityksestä poikkesi hieman haastateltavien ajatuksissa. Minna ei korostanut kielen 
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merkitystä yhtä paljon kuin Liisa ja Kati. Tämä johtui luultavasti siitä, että Minna työskenteli 

alle kolmivuotiaiden ryhmässä kun taas Kati ja Liisa vanhempien lasten kanssa. Olen 

Paavolan ja Talibin (2010) kanssa samaa mieltä siitä, että varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen osalta monikulttuurisuuskasvatuksen tulisi koskea jokaista lasta. Jokaisen 

lapsen tulisi saada opetusta ja kasvatusta oman kulttuurin lisäksi muista kulttuureista. On 

tärkeää säilyttää lapsen oma alkuperäinen kulttuuri ja kasvattaa samalla uuden kulttuurin 

jäseneksi. 

Tutkimuksen tulokset olivat mielestäni positiivisia siitä näkökulmasta, että jokainen näki 

monikulttuurisuuden tärkeänä osana varhaiskasvatusta ja yhdenvertaisuuden toteutuminen 

nousi puheissa esille vahvasti. Oma ennakkokäsitykseni aiheesta oli kandidaatin 

tutkielmastani johtuen hieman negatiivinen, mutta käsitykseni tutkimuksen aikana käsitykset 

yhdenvertaisuuden toteutumisesta ovat muuttuneet positiivisemmiksi. Lastentarhanopettajat 

näkivät jokaisen arvostuksen tärkeänä ja erilaisuutta ei haluttu erikseen korostaa. 

Yhdenvertaista oli myös kohdella jokaista tämän tarvitsemalla tavalla. Yhdenvertaisuus ei 

siis välttämättä ole kaikille juuri samaa toimintoa, kuten Paavolan (2007) tutkimuksessa se 

oli ollut. Haastateltavien käsitykset poikkesivat Paavolan tutkimuksesta olemalla 

positiivisempia.  

Päätän tutkimukseni Minnan sanoihin, jotka kuvaavat mielestäni hyvin yhdenvertaisuuden 

toteutumista. Yhdenvertaisuus on tärkeä osa varhaiskasvatusta ja yhä merkittävämpi osa 

jokapäiväistä elämää monikulttuurisuuden lisääntymisen myötä.  

”Jokkaisellahan on ihania erilaisia asioita luonteessa ja vahvuuksia ja heikkouksia 

ynnämuuta, mutta että jokkainen ois niinkö yhtä tärkeä, arvokas.”. 
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LIITTEET 

Liite 1: Kuvio ensimmäisestä tutkimuskysymyksestä 

 



 

 

Liite 2: Kuvio ensimmäisestä tutkimuskysymyksestä 

 

 



 

 

Liite 3: Kuvio toisesta tutkimuskysymyksestä 

 



 

 

Liite 4: Kuvio toisesta tutkimuskysymyksestä 

 



 

 

Liite 5: Haastattelurunko 

1. Oma historia 

1.1. Kertoisitko yleisesti omasta historiastasi lastentarhanopettajana. 

1.2. Miten monikulttuurisuus on ollut läsnä työssäsi? Ennen ja nyt? 

1.3  Miten monikulttuurisuus on muuttunut varhaiskasvatuksessa työhistoriasi 

aikana? 

2. Monikulttuurisuus ja monikulttuurisuuskasvatus käsitteenä 

2.1 Mitä mielestäsi tarkoittaa monikulttuurisuus käsitteenä  

2.2 Mitä sinun mielestäsi on monikulttuurisuus ja monikulttuurisuuskasvatus, 

 mitä se pitää sisällään? 

2.3 Millaista on mielestäsi hyvä ja toimiva monikulttuurisuuskasvatus? 

2.4 Millaisia kokemuksia sinulla on monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttamisesta? 

Konkreettisia esimerkkejä onnistumisista tai haasteista? 

2.5 Miten toimitte kun esimerkiksi maahanmuuttotaustainen lapsi tulee 

varhaiskasvatuksen piiriin? 

3. Lastentarhanopettajan rooli  

3.1 Mikä on mielestäsi lastentarhanopettajan tehtävä monikulttuurisessa ryhmässä? 

3.2. Monikulttuurisuuden ja suunnittelun yhteys? 

3.3 Millaisia kokemuksia sinulla on monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttamisesta?  

3.4 Millaista monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttaminen mielestäsi on? 


