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Lisääntyneen maahanmuuton myötä kulttuurien kohtaaminen on väistämätöntä. Jokaisella ihmisellä on erilaiset valmiudet kohdata vieraita kulttuureita. Onnistunut kohtaaminen varhaiskasvatuksessa voi vaikuttaa suuresti yksittäisen lapsen sekä koko perheen elämään ja pärjäämiseen uudessa maassa. Teoreettisena pohjana tässä tutkielmassa on interkulttuurisen kompetenssin käsite sekä siihen liittyvä Bennettin (1993) interkulttuurisen sensitiivisyyden määritelmä ja
aiemmat tutkimukset (mm. Jaakkola 2009; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002), joissa
on tutkittu suomalaisten asenteita maahanmuuttajiin yleisesti sekä heidän kohteluaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa.
Tutkielmassa tutkitaan varhaiskasvattajien kokemuksia, tuen tarpeita ja valmiuksia erilaisten
kulttuurien kohtaamiseen. Tutkimuskysymyksinä tutkielmassa ovat: 1. Minkälaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta ja mitkä
asiat auttavat näissä kohtaamisissa? 2. Minkälaista tukea varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee
tarvitsevansa monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa? 3. Miten interkulttuurinen sensitiivisyys näkyy varhaiskasvattajien vastauksissa?
Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena fenomenografisena tutkielmana. Aineisto on kerätty internetissä kyselylomakkeella. Kyselylomaketta levitettiin sekä sähköpostilla, että Facebookin
kautta. Kyselylomakkeeseen vastasi 97 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Keskeisenä tuloksena aineiston pohjalta voidaan sanoa, että varhaiskasvattajien kokemukset monikulttuuristen
perheiden kohtaamisesta vaihtelivat positiivisesta negatiiviseen. Suurimmat haasteet koettiin
kommunikoinnissa kielimuurin vuoksi. Kulttuurien tai uskontojen erilaisuus koettiin haastavana muun muassa erilaisen aikakäsityksen tai ruokavalion vuoksi. Työntekijä tai asiakas voi
kuitenkin omalla toiminnallaan helpottaa kohtaamisia. Avoimuus ja kunnioitus helpottavat yhteistyön onnistumista. Suurin osa vastaajista ilmaisi, ettei tarvitse tukea eri kulttuurien kohtaamiseen, mutta tukea oli saatu monilta eri tahoilta tarvittaessa. Varhaiskasvattajien vastauksista
löytyi viitteitä eri interkulttuurisen sensitiivisyyden vaiheista.
Avainsanat: varhaiskasvatus, interkulttuurinen kompetenssi, interkulttuurinen sensitiivisyys,
kulttuurien kohtaaminen, monikulttuurisuus
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1 Johdanto
Tässä tutkielmassa tutkitaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten valmiuksia eri kulttuurien kohtaamiseen varhaiskasvatuksessa. Monikulttuurisuus tuo mukanaan yhteiskuntaan monenlaisia
haasteita kulttuurien sekoittuessa, tässä tutkielmassa pyrkimyksenä on selvittää, miten Suomessa varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat sopeutuneet lisääntyvään monikulttuurisuuteen ja
maahanmuuttajiin sekä kuinka monikulttuuriset asiakkaat työn arjessa kohdataan ja koetaan.
Monikulttuurisuus näkyy enenevässä määrin suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta myös varhaiskasvattajien arjessa. Maahanmuuttajien määrän kasvaessa kasvattajat joutuvat arjessa kohtaamaan eri kulttuureista tulevia perheitä ja perheenjäseniä. Jokaiselle yksittäiselle ihmiselle on
merkitystä sillä, miten heidät kohdataan. Pohjana tälle pro-gradu tutkielmalle toimii samasta
aiheesta vuonna 2013 tekemäni kandidaatin tutkielma ”Monikulttuurisen perheen kohtaaminen
varhaiskasvatuksessa”.
Tässä tutkielmassa monikulttuurisuudella tarkoitetaan maahan syystä tai toisesta muuttaneita
ulkomaalaisia sekä heidän lapsiaan. Ulkomaalaisen kriteerinä pidetään kansalaisuutta, kieltä tai
syntymävaltiota. Keskeiseksi asiaksi nousee kulttuurien kohtaaminen ja siinä esille nousevat
asiat varhaiskasvattajien näkökulmasta. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ulkomaalaisten määrä Suomessa on kolminkertaistunut ja se kasvaa edelleen. Samalla myös ulkomaalaistaustaisten lasten määrä Suomessa on myös kasvanut. Tämä tarkoittaa sitä, että monikulttuurisuus on osa monen varhaiskasvattajan arkea. Tällainen muutos vaatii varhaiskasvattajilta
erilaista ammatillisuutta ja varhaiskasvatuksen käytänteiden muuttamista.
Aiemmissa tutkimuksissa (mm. Jaakkola 2009; Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002) on
tutkittu suomalaisten asenteita maahanmuuttajiin yleisesti sekä heidän kohteluaan varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Asenteet ovat muuttuneet vuosien saatossa positiivisemmiksi, mutta
sillä on edelleen merkitystä, mistä maasta maahanmuuttajat ovat tulleet. Tällaiset negatiiviset
asenteet näkyvät siinä, kuinka heitä Suomessa kohdellaan. Varhaiskasvatuksessa ja koulussa
suhtautuminen on pääsääntöisesti positiivista, mutta maahanmuuttajaperheet ovat kokeneet
myös huonoa kohtelua. Sillä, kuinka yksittäinen lapsi ja perhe kohdataan varhaiskasvatuksessa,
on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle.
Gradun aiheeksi valikoitui: varhaiskasvattajien valmiudet kulttuurisen erilaisuuden kohtaamiseen. Mielenkiinto aihetta kohtaan nousi omista kokemuksista sijaisena päivähoidossa toi-

4

miessa. Istuin seuraamassa varhaiskasvatushenkilökunnan keskustelua, jossa arvosteltiin päivähoidossa olevia monikulttuurisia perheitä. Keskustelun aikana perheitä arvosteltiin yhteiskunnan rahoilla elämisestä, mutta arvostettiin, mikäli he kävivät töissä. Keskustelu päättyi lauseeseen ”en minä mikään rasisti ole, mutta saisivat mennä sinne mistä ovat tulleetkin”. Tämä
pysäytti miettimään monia asioita, jonka seurauksena kiinnostus monikulttuurisen perheen kohtaamiseen liittyvistä teemoista kasvoi. Aiheen ajankohtaisuus korostuu uusien Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) myötä. Suunnitelmassa muun muassa kielletään kaikenlainen rasismi ja syrjintä varhaiskasvatuksessa ja sen noudattamien on ollut velvoittavaa 1.8.2017
alkaen. Tutkielman aineisto on kerätty keväällä 2015, jolloin vuoden 2016 pakolaiskriisin vaikutukset eivät tässä aineistossa näy, mutta se tekee aiheesta entistä ajankohtaisemman.
Tutkimuskysymyksiksi nousivat: 1. Minkälaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen henkilöstöllä
on monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta ja mitkä asiat auttavat näissä kohtaamisissa? 2.
Minkälaista tukea varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee tarvitsevansa monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa? 3. Miten interkulttuurinen sensitiivisyys näkyy varhaiskasvattajien vastauksissa?
Varhaiskasvatukseen maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat vaikuttaneet monella tavalla.
Keskeiseksi teemaksi tutkielmassa nousee interkulttuurisen kompetenssin käsite, jota käsittelen
melko laajasti, yleisestä näkökulmasta, mutta myös varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvattajan
sekä perheen ja lapsen näkökulmasta. Interkulttuuriseen kompetenssiin sisältyy myös interkulttuurisen sensitiivisyyden käsite. Asenteita maahanmuuttajia ja vieraita kulttuureita kohtaan
avataan valtakunnallisesti ja varhaiskasvatuksessa. Lisäksi mietitään myös, millaisia asioita
asenteiden takana on ja mitkä asiat niihin vaikuttavat. Tutkielman aineisto on kerätty kirjallisena kyselytutkimuksena varhaiskasvattajilta ympäri Suomen. Kyselylomake muodostui kolmesta osiosta, jotka olivat taustatiedot, 50 väitettä monikulttuurisuuteen liittyen sekä kolmesta
avoimesta kysymyksestä, joihin vastaaminen oli vapaaehtoista. Kyselyyn tuli 97 vastausta. Tuloksissa analysoidaan kerättyä aineistoa, joka oli kaksiosainen sisältäen väitteitä, sekä avoimia
kysymyksiä. Tutkimusmenetelmänä ja aineiston analysoinnissa käytetään fenomenografiaa,
koska se mahdollisti koko aineiston analysoinnin monipuolisesti.

5

2 Monikulttuurisuus
Tässä luvussa määritellään monikulttuurisuutta ja kerrotaan, mitä se tässä tutkielmassa tarkoittaa. Monikulttuurisuuteen ja kulttuurien kohtaamiseen liittyen mietitään myös rasismin ja syrjinnän käsitteitä. Lisäksi avataan monikulttuurisuutta Suomessa, sen kautta, paljonko maahanmuuttajien määrä Suomessa on vuosien saatossa kasvanut. Samalla, kun monikulttuurisuus on
Suomessa lisääntynyt, näkyy se myös suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Tässä luvussa tarkastellaan myös, miten paljon ulkomaalaistaustaisten lasten määrä on kasvanut ja kuinka eri
kulttuurit ja niiden huomiointi näkyvät varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa. Viimeisessä
alaluvussa mietitään kulttuurien kohtaamiseen liittyviä asioita sekä sitä millainen asenneilmapiiri suomessa ja varhaiskasvatuksessa on erilaisia kulttuureita kohtaan.

2.1 Monikulttuurisuuden määrittelyä
Monikulttuurisuuden määrittely käsitteenä ei ole täysin yksiselitteistä. Monikulttuurisuuden käsitteen ymmärtäminen vaatii ensin hiukan kulttuurin määrittelyä. Monikulttuurisuudesta puhuttaessa kulttuuri ymmärretään ihmisen koko elämäntapaa määrittäväksi asiaksi. Siihen nähdään
sisältyvän kaikki arkiset käytännöt, ruoka ja juoma, pukeutuminen, musiikki, mutta myös näkymättömämmät asiat, kuten arvot ja normit, naisena ja miehenä oleminen ja perhekäsitys. Monikulttuurisuus syntyy, kun toisistaan erilaiset kulttuurit kohtaavat samassa yhteiskunnassa.
(Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 25-26.)
Monikulttuurisuudella kuvaillaan tilannetta, jossa samassa yhteiskunnassa asuu useisiin eri
kulttuureihin tai kansoihin kuuluvia ihmisiä. Oleellista on myös näiden ryhmien väliset suhteet
ja niiden tarkastelu. Monikulttuurisuutta määriteltäessä on tärkeää miettiä tarkoitetaanko sillä
vain maahanmuuttoon tai maahanmuuttajiin liittyviä kysymyksiä, vai kuuluuko siihen myös
muita ilmiöitä. (Paavola & Talib 2010, 26-27.) Maahanmuuttaja on ihminen, joka on jättänyt
entisen kotimaansa ja muuttanut uuteen maahan asumaan. Maahanmuuttajat eroavat toisistaan
monin tavoin muun muassa kansallisuuksiltaan ja ammateiltaan, he ovat myös muuttaneet uuteen maahan eri syistä. Erilaisista taustoista huolimatta uuteen maahan asettuessaan maahanmuuttajat kohtaavat samankaltaisia haasteita, kuten kielimuuri, kulttuurierot ja ennakkoluulot.
(Tuittu, Klemelä, Rinne & Räsänen 2011, 11, 16.)
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Monikulttuurisuuden näkyminen vaatii kulttuurien kohtaamista, jonka myötä ihmisten täytyy
sopeutua sen seurauksena tapahtuvaan muutokseen. Akkulturaatioprosessiksi kutsuttava muutos sisältää vähemmistön sopeutumisen enemmistökulttuuriin ja enemmistön suhtautumisen vähemmistökulttuuriin. Akkulturaatio tarkoittaa eri kulttuureista tulevien ihmisten ja ryhmien
kohtaamisesta seuraavia ilmiöitä ja sen seurauksena tapahtuvia muutoksia toisessa tai molemmissa kulttuureissa. Muutoksia tapahtuu uskomuksissa, tunteissa, asenteissa, arvoissa ja käyttäytymisessä. Akkulturaation seurauksena vähemmistö omaksuu enemmistön käyttäytymisen
ja arvot tai vähemmistö, enemmän tai vähemmän, säilyttää oman kulttuurinsa sopeutuessaan
enemmistöyhteiskuntaan samalla kun enemmistö sopeutuu monikulttuurisuuteen. (Liebkind
2000, 13-14.)
Käsitteenä monikulttuurisuus voi olla kuvaileva tai normatiivinen. Monikulttuurisuus kuvailevana käsitteenä tarkoittaa monien kulttuuripiirteiltään erilaisten ryhmien yhteiseloa samassa
valtiossa. Normatiivisesti monikulttuurisuutta pidetään ihanteena ja tavoiteltavana tilana, johon
poliittisesti pyritään. (Tuittu, ym. 2011, 21.) Laajimmillaan monikulttuurisuudella tarkoitetaan
monia kulttuureita, niiden välistä vuorovaikutusta ja kulttuurien kohtaamisessa vaikuttavia tilanteita ja asenteita (Paavola & Talib 2010, 27). Tässä tutkielmassa rajataan monikulttuurisuus
koskemaan vain maahanmuuttajia ja heidän kohtaamistaan.
Rasismi ja syrjintä
Monikulttuurisuudesta ja asenteista puhuttaessa ei voida myöskään sivuuttaa rasismiin, ennakkoluuloihin ja suvaitsevaisuuteen liittyviä kysymyksiä (Paavola & Talib 2010, 26). Rasismi on
näkemys ihmisten jakamisesta rodullisiin ryhmiin. Rasismissa nämä ryhmät, jotka voivat perustua esimerkiksi rotuun tai kulttuuriin, arvotetaan järjestykseen oman luontonsa tai tyypillisten ominaisuuksien mukaan. Yksilön arvo määräytyy suurimmalta osin sen mukaan, mihin ryhmään tai rotuun hän sattuu kuulumaan. Rasismi on kulttuurinen ilmiö ja näin ollen se elää ja
kehittyy kulttuurin mukana. Rasismi ilmenee eri aikoina ja erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä eri tavoin. (Sinokki 2017, 11.)
Rasismi on rotusyrjintää, jossa ihmisiä kohdellaan eriarvoisesti rodun ja siihen liittyvien fyysisten piirteiden perusteella. Rasismiin kuuluu myös olennaisesti yleiset etniset stereotypiat ja
ennakkoluulot. (Paavola & Talib 2010, 31.) Rasismin taustalla on sarja kuvitelmia, joissa oma
ryhmä nähdään toiseen ryhmään verrattuna ylivoimaisena, niin älyllisesti, moraalisesti kuin
kulttuurinkin suhteen. Näiden ominaisuuksien nähdään myös periytyvän sukupolvelta toiselle.
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Rasismi alkaa ihmisten luokittelulla ryhmiin ulkoisten ominaisuuksien perusteella. (Jaakkola
2001, 34.)
Rasismista ei Suomessa ole ilmiönä paljon puhuttu, mutta rasismin vastustaminen vaatii sen
tunnistamista ja nimeämistä, mikä tekee käsitteen määrittelemisestä tärkeää. Rasismiksi voidaan nähdä aatteet, asenteet, toiminta ja toiminnanseuraukset. Rasismi voi olla joko tahallista
tai tahatonta toimintaa, ajattelua tai keskustelua. Tahallista on tietoinen vihamielinen toiminta,
jonka tarkoitus on tuottaa vahinkoa, mutta tahatonkin rasismi saattaa tiedostamatta siirtää rasistista ajattelua eteenpäin sekä puheen tasolla hyväksyä ja oikeuttaa rasistisia asenteita ja käytäntöjä. Rasismissa siis tapahtuu erilaista ihmisten ja ihmisryhmien erottelua ja arvottamista jo
puheenkin tasolla. Tällainen erottelu ja arvottaminen taas tuottaa ja uusintaa ajatuksia ihmisten
välisistä eroista. (Rastas 2005, 69, 72-75.)

2.2 Monikulttuurisuus Suomessa
Historiallisesti Suomi on enemmän ollut maa, josta muutetaan pois, eikä maa, johon muutetaan.
1800-luvulla muuttoliike suuntautui Pohjois-Amerikkaan ja 1900-luvun alussa sekä toisen
maailmansodan jälkeen muutettiin työn perässä Ruotsiin. Maahanmuuton ollessa pääsääntöisesti pois muuttaneiden tai heidän jälkeläisten paluumuuttoa. Ulkomaalaisten maahanmuuttoa
Suomeen on tutkittu vähän 1990-lukua edeltäneeltä ajalta. Vuosina 1990-2010 maahanmuuttajaväestö on kasvanut Suomessa nopeasti. Tilastollisina kriteereinä tarkastelussa voidaan käyttää
kansalaisuutta, kieltä ja syntymävaltiota, joita yleensäkin käytetään maahanmuuttajan tilastollisena kriteerinä. Valtaosa Suomeen muuttavista tulee lähialueilta. Euroopan maista tulleita oli
vuonna 2010 65 % maahanmuuttajista, Aasiasta 20 %, Afrikasta 9 % ja muualta 7 %. (Martikainen, Saari & Korkiasaari 2013, 28, 34, 38.)
Monikulttuurisuus on Suomessa lisääntynyt maahanmuuton kasvaessa. Tilastokeskuksen sivuilla pystyy luomaan taulukon haluamillaan muuttujilla. Taulukon avulla pyritään havainnollistamaan, kuinka paljon Suomessa olevien muualta tulleiden määrä on 1990-luvulta kasvanut.
Alla olevaan taulukkoon poimittiin ulkomaalaistaustaisten määrä Suomessa vuosina 1995,
2005, 2015 ja 2016. Pro gradun aineisto kerättiin keväällä 2015, josta lähdettiin kymmenin
vuosin taaksepäin, jotta muutos näkyy. Tuoreimmat luvut olivat tarjolla vuodelta 2016, joten
nekin otettiin taulukkoon havainnollistamaan vuoden 2016 pakolaiskriisin vaikutusta maahanmuuttajien määrään. Maahanmuuttoaalto alkoi voimakkaimmin kesällä 2015 ja jatkui talveen

8

2016. Alla olevasta kuviosta (kuvio 1) voidaan todeta maahanmuuttajien määrän 20 vuodessa
kolminkertaistuneen ja määrä kasvaa edelleen.

KUVIO 1: Ulkomaalaistaustaiset henkilöt Suomessa vuosina 1995, 2005, 2015 ja 2016. (Tilastokeskus 2017a)
Suomeen muuttamisen syistä ei ole tarkkaa tietoa. Työministeriö on vuonna 2005 esittänyt arvion, että enemmistö maahanmuuttajista (60-65 %) muuttaa Suomeen perhesyistä, pakolaisia
muuttajista olisi 15 %, paluumuuttajia 10 %, työn vuoksi muuttaneita 5-10 % sekä muista syistä
(esimerkiksi opiskelu) muuttaneita 5-10 %. Suurin osa maahanmuuttajista asettuu asumaan pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2010 Uudenmaan maakunnassa asui 48,9 % Suomessa asuvista ulkomailla syntyneistä. Maahanmuuton syy vaikuttaa asuinpaikan valintaan. Perhesyistä muuttaneet asettuvat asumaan tasaisemmin ympäri maata ja töiden tai opiskelujen perässä muuttaneet
muuttavat kaupunkeihin. (Martikainen ym. 2013, 39-40.) Maahanmuuttotilanne kuitenkin
muuttui radikaalisti maahanmuuttoaallon myötä vuonna 2015 ja sen jälkeisten syiden voidaan
arvella painottuvan eri tavalla, kuin vuonna 2005.
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Monikulttuurisuus suomalaisessa varhaiskasvatuksessa

KUVIO 2: Ulkomaalaistaustaiset 0-7-vuotiaat lapset Suomessa vuosina 1995, 2005, 2015 ja
2016. (Tilastokeskus 2017b)
Samalla kun ulkomaalaistaustausten henkilöiden määrä Suomessa kasvaa koko ajan kasvaa
myös varhaiskasvatusikäisten lasten määrä. Taulukkoon 2 poimittiin lukuja 0-7-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten määrästä Suomessa, joka on joissain ikäryhmissä jopa viisinkertaistunut
20 vuodessa. Varhaiskasvatushenkilökunnan näkökulmasta tämä tuo uudenlaisia haasteita,
mutta myös rikkautta työhön. Monikulttuurisuus on osa erittäin monen päiväkodin ja varhaiskasvattajan arkea ja maahanmuuton lisääntyessä yhä useampi tulee jatkossakin olemaan tekemisissä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa (Halme & Vataja 2011, 5). Monikulttuurisuuden mukanaan tuomat muutokset väestörakenteessa tuovat haasteita myös varhaiskasvatuksen
kentälle, se vaatii henkilökunnalta uudenlaista ammattitaitoa ja muutoksia varhaiskasvatuksen
kulttuureissa. Henkilökunnan tulee olla herkkää huomioimaan ja ymmärtämään kulttuurieroja
perheitä ja lapsia kohdattaessa. (Huttunen, ym. 2005, 24.)
Maahanmuuttajaperheiden tuleminen varhaiskasvatuksen piiriin on johtanut tilanteeseen, jossa
henkilökunta on joutunut kohtaamaan oman kulttuurisokkinsa (vrt. ulkomaille muutto), jolloin
henkilön kyky vastaanottaa uutta tietoa on rajallinen. Tilanne saatetaan kokea jännittävänä.
Aluksi uusi kulttuuri kiehtoo ja se koetaan eksoottisena, myöhemmin ristiriidat voivat alkaa
turhauttaa ja saattaa syntyä negatiivisia ajatuksia. Lopulta oma kulttuuri voi saada korostetun
10

merkityksen ja siihen turvaudutaan. Henkilökunnan tiedostaessa ja reflektoidessa omaa kulttuurisokkiaan olisi ihanteellista tiedostaa, että on olemassa vain toisia ja meidän asemamme on
olla vain toisia muiden joukossa. (Talib 1999, 163.)

2.3 Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksen asiakirjoissa
Varhaiskasvatustoimintaa ohjataan useissa eri asiakirjoissa. Valtakunnallisesti varhaiskasvatusta ohjataan lakien avulla sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet- asiakirjalla. Näiden
lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmia laaditaan kunta ja kaupunki tasolla, jokaiselle yksikölle
omia sekä jokaiselle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Esiopetuksessa ohjaavana asiakirjana toimii Esiopetussuunnitelman perusteet. Kaikissa näissä asiakirjoissa määritellään jollain tavalla kulttuurien kohtaamista varhaiskasvatuksessa. Tässä käydään läpi mitä
monikulttuurisuuteen liittyen sanotaan laeissa, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sekä
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.
Varhaiskasvatusta määrittäviä lakeja ovat varhaiskasvatuslaki, asetus lasten päivähoidosta sekä
laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Varhaiskasvatuslaissa varhaiskasvatuksen yhdeksi tavoitteeksi määritellään valmiuksien antaminen kunkin kielellisen, kulttuurisen,
uskonnollisen ja katsomuksellisen taustan ymmärtämiseksi ja kunnioittamiseksi. (Finlex 2015,
2a§.) Asetuksessa lasten päivähoidosta säädetään eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman kielen ja kulttuurin tukemisesta yhteistyössä kulttuurin edustajien kanssa (Finlex 1994, 1a§). Varhaiskasvatuslaissa määritellään jokaisen asiakkaan oikeudeksi saada tulkkausapua kielilain perusteella. Kielilaissa sanotaan, että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi omalla kielellään viranomaisen toimeenpanemassa asiassa, joka vaikuttaa hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin. (Finlex 2003, 10§.).
Monikulttuurisuus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa
Varhaiskasvatuksen arvopohjaan kuuluu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) mukaan lapsen etu, oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomiointi, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu sekä syrjintäkielto. Kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei suvaita keneltäkään eikä missään muodossa. Lapsilla on mahdollisuus kehittyä ja
tehdä valintoja riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, kulttuuritaustasta tai syntyperästä. Ilmapiirin tulee olla moninaisuutta kunnioittava. Hyvää kasvatusyhteistyötä luodaan suhtautumalla
ammatillisesti, avoimesti ja kunnioittavasti monimuotoisiin perheisiin sekä heidän eri kieliin,
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katsomuksiin, kulttuureihin, perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin. Jokainen lapsi kokee perheensä arvokkaaksi ja lasten perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan. Varhaiskasvatuksen
toimintakulttuuriin kuuluu osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, joita pyritään edistämään
kaikessa toiminnassa. Näihin liittyvistä asenteista keskustellaan työyhteisössä ja pohditaan miten nämä asenteet, esimerkiksi kieleen, etnisyyteen tai katsomukseen liittyen, näkyvät toimintatavoissa sekä puheissa, eleissä ja teoissa. (Opetushallitus 2016, 18-19, 30.)
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet tunnistaa lasten kasvavan kulttuurisesti, katsomuksellisesti ja kielellisesti moninaisessa maailmassa, mikä korostaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen osaamista sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Oman ja muiden kulttuuri- ja katsomustaustan ymmärtäminen ja kunnioittaminen on edellytys toimivalle vuorovaikutukselle eri
kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on
edistää lasten kulttuurista osaamista sekä ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Henkilöstö antaa
lapsille mallin erilaisten ihmisten myönteisessä kohtaamisessa ja rohkaisee lapsia tutustumaan
erilaisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Lasten kulttuuri-identiteetin rakentumista tuetaan,
jotta kulttuuriperinnöstä saatujen kokemusten, tietojen ja taitojen avulla kyky omaksua, käyttää
ja muuttaa kulttuuria vahvistuu. Yhteistyössä perheiden kanssa on huomioitava perheiden moninaisuus, sekä tarvittaessa käytettävä apuna tulkkia molemminpuolisen ymmärryksen saavuttamiseksi. (Opetushallitus 2016, 22-23, 33.)
Kieleen ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa koskevat
jokaista lasta. Eri kieli- ja kulttuuritaustojen katsotaan myönteisesti rikastuttavan yhteisöä. Eri
kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat osa kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Vieras- ja monikielisten lasten kielitaitoa, itsetunnon kehittymistä sekä kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuetaan varhaiskasvatuksessa monipuolisesti. Lapsen kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tuetaan. Huoltajille kerrotaan varhaiskasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä, sekä keskustellaan perheen kielellisestä ympäristöstä, kielivalinnoista sekä eri identiteettien muodostumisesta liittyen monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään lapsille tilaisuuksia käyttää ja omaksua omaa äidinkieltään. (Opetushallitus 2016, 47-48.)
Monikulttuurisuus Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
Esiopetuksen arvoperustassa määritellään esiopetuksen tukevan lasten tasa-arvoisuutta. Henkilöstö suhtautuu avoimesti ja kunnioittavasti perheiden erilaisuuteen sekä erilaisiin kasvatusnä-
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kemyksiin, katsomuksiin, uskontoihin ja perinteisiin, mikä toimii rakentavan opetuksen ja vuorovaikutuksen perustana. Esiopetuksen laaja-alaiseen osaamiseen sisältyy kulttuurinen osaaminen. Kulttuurinen osaaminen on vuorovaikutustaitoja ja kykyä ilmaista itseään sekä ymmärtää
muita kulttuurisesti monimuotoisessa maailmassa. Lapsille tehdään tutuksi omaa lähiympäristöä ja sen kulttuurista monimuotoisuutta, sekä rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin. Esiopetuksen toimintakulttuuria kehitetään kulttuurista monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta tukevaan
suuntaan. Toiminnassa näkyvät ryhmässä olevien lasten kielet, kulttuurit ja uskonnot. Pohjaa
monimuotoisessa yhteiskunnassa toimimiseen luodaan ohjaamalla lapsia ottamaan muut huomioon ja kunnioittamaan toisten yksilöllisyyttä. (Opetushallitus 2014, 15, 17, 22.)
Esiopetuksessa lasten kielelliset ja kulttuuriset taustat ja valmiudet huomioidaan. Tavoitteena
on tukea lasten kieli- ja kulttuuri-identiteettien kasvamista sekä opettaa eri kielten ja kulttuurien
kunnioittamista. Eri kieliä havainnoidaan yhdessä lasten kanssa. Lapsia autetaan huomaamaan
ympäröivän maailman kielellistä ja kulttuurista rikkautta ja kiinnostavuutta. Yhteiskunnan monimuotoisuuden ymmärtämisen taitoja vahvistetaan ja edistetään kykyä toimia siinä. (Opetushallitus 2014, 34, 39.) Useassa varhaiskasvatusta määrittävässä asiakirjassa mainitaan monikulttuurisuuteen liittyviä teemoja ja korostetaan niiden huomioimista toiminnassa, sen suunnittelussa ja arvioinnissa. Etenkin varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa huomioidaan myös
henkilöstön valmiudet ja asenteet erilaisten kulttuurien kohtaamisessa.

2.4 Kun kulttuurit kohtaavat
Kulttuurien kohdatessa haasteena toisten ymmärtämisessä ja kohtaamisessa on erilaiset kokemustaustat. Jokaisen kokemustausta muodostuu ennakkokäsityksistä, uskomuksista, asenteista
ja arvoista. Asenteiden avulla arvioimme, järjestämme tietoa ja hahmotamme maailmaa. Asenteet saattavat muuttua tiedon karttuessa ja niiden muuttaminen on mahdollista. (Talib 1999, 61,
65.)

2.4.1 Asenneilmapiiri Suomessa
Jaakkola (2009) on tutkinut suomalaisten suhtautumista maahanmuuttajiin useina eri vuosina
vuosien 1987 ja 2007 välillä. Vuonna 2007 suhtautuminen ulkomaalaista työvoiman vastaanottamiseen oli myönteisintä aiempiin tutkimuksiin verrattaessa. Suhtautumisessa on kuitenkin
alueellisia eroja. Helsingissä, Turussa ja Tampereella suhtautuminen ulkomaalaisiin työnhakijoihin ja pakolaisiin on myönteisempää pieniin kaupunkeihin ja maaseutuun verrattuna. Eroja
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asenteissa oli myös eri sukupuolilla, nuorten naisten asenteiden ollessa myönteisimpiä. Miesten
suhtatuessa kielteisemmin. Erot olivat suurimpia nuorten keskuudessa. Myöskin koulutus ja
hyvä sosioekonominen asema selittivät myönteisempiä asenteita sekä pakolaisiin, ulkomaalaisiin työntekijöihin sekä tutkittuihin kansallisuus ryhmiin (Viro, Venäjä, Puola, Kiina ja Somalia). Kokemukset henkilökohtaisesta tai kollektiivisesta uhkasta, kuten pelko kilpailusta työpaikoista tai sosiaalietuuksista, maahanmuuttajien taholta olivat yhteydessä vähäiseen koulutukseen ja heikkoon sosioekonomiseen asemaan. Tällöin maahanmuuttoon liitettiin myös enemmän uhkakuvia, kuten esimerkiksi rikollisuus ja huumeet. (Jaakkola 2009, 78-79.)
Vaikka asenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi, on olemassa etninen hierarkia siinä, mistä
maasta tulleisiin suhtaudutaan myönteisimmin. Virolaisten, puolalaisten ja kiinalaisten maahanmuuttoon suhtaudutaan positiivisemmin kuin venäläisten ja somalialaisten. Nämä asenteet
näkyvät heidän kohtelussaan, esimerkiksi työnhaussa koetaan syrjintää. (Jaakkola 2009, 7980.) Maahanmuuton seurauksissa nähdään kuitenkin myös paljon positiivista. Ihmiset pitävät
hyvinä asioina kulttuurielämän monipuolistumista, kielitaidon kehittymistä sekä suvaitsevaisuuden ja elämänilon lisääntymistä. Silti myös negatiivisia asioita nousee esille, kuten huumeidenkäytön, aidsin ja rikollisuuden pelätään lisääntyvän maahanmuuton seurauksena. (Jaakkola 2005, 128.)
Maahanmuuttajat nähdään helposti yhtenä homogeenisenä ryhmänä ja heihin suhtaudutaan stereotyyppisesti. He ovat ihmisiä ja jollain tavalla osa meitä, mutta toisaalta he eivät kuulu joukkoon. Suomalaiset liittävät suomalaisuudessa erottamattomasti yhteen kansan, paikan ja kulttuurin. Suomalaisuus vaatii sen, että ihminen on Suomessa syntynyt ja kasvanut, ja on myös
kulttuuriltaan ja verenperimältään suomalainen. Näin muualta tulleet jäävät käsitteen ulkopuolelle. Ihmisten kategorisointi on meille tärkeää, se antaa meille kulttuurista tietoa ihmisistä, joita
emme ole koskaan tavanneet. Samalla se kuitenkin tuottaa seurauksia kategorisoinnin kohteelle
luomalla tälle stereotyyppisiä sosiaalisia identiteettejä. (Räsänen & Kivirauma 2011, 35-36.)
Suomessa suhtautuminen meitä muistuttaviin ja meidän kulttuuria lähempänä oleviin ihmisiin
on positiivisempaa, kuin köyhemmistä maista tuleviin, ulkonäöltä ja kulttuurilta erilaisiin ihmisiin. ”Oman lajin” suosimisen tekee ongelmalliseksi arvojärjestykseen asettaminen, eli toisen suosiminen johtaa automaattisesti toisen torjumiseen. (Jaakkola 2000, 34.) Valtaväestön
ennakkoluulot ja syrjintä vaikuttavat kielteisesti vähemmistön hyvinvointiin. Syrjinnällä este-
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tään vähemmistön sosiaalisten suhteiden luominen valta-väestöön, joiden avulla uuden kulttuurin oppiminen helpottuisi. Oman ryhmän tuki voi kuitenkin lieventää syrjinnästä seuraavia
kielteisiä vaikutuksia. (Liebkind 2000, 27.)

2.4.2 Asenteet suomalaisessa varhaiskasvatuksessa
Varhaiskasvatuksessa ja koulussa on merkitystä sillä, kuinka maahanmuuttajaoppilaisiin suhtaudutaan. Suhtautuminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa vaikuttaa lapseen enemmän kuin
oma etnisyys tai sosiaalinen tausta. Pärjäämiseen vaikuttaa se, minkä arvoisena lapsen kulttuuripääomaa pidetään. Kulttuuripääomaan kuuluu kieli, sosiaaliset roolit, kulttuuritausta sekä tiedot ja taidot, jotka ovat periytyneet sukupolvelta toiselle. Erilaisia kulttuuripääomia arvostetaan
eritavoilla, toisia enemmän kuin toisia. Kaikki nämä asiat vaikuttavat lapsen pärjäämiseen ja
toimimiseen koulussa ja varhaiskasvatuksessa. (Talib 2005, 17.)
Jasinskaja-Lahti, Liebkind ja Vesala (2002) tutkivat maahanmuuttajien kokemaa syrjintää Suomessa. Yksi kysymys tutkimuksessa oli, että onko päivähoitopaikan henkilökunta kohdellut
lapsianne huonosti heidän ulkomaalaistaustansa vuoksi? Suurin osa vastaajista (89,9 %) ei koskaan ollut kokenut lasten tulleen huonosti kohdelluiksi. 7,9 % oli sitä mieltä, että näin oli tapahtunut joskus, 1,4 % koki näin käyneen usein ja vain 0,8 % koki lastensa tulleen aina huonosti
kohdelluiksi. (Jasinskaja-Lahti, ym. 2002, 175.)
Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on tutkittu opettajien suhtautumista monikulttuurisuuteen.
Tutkimukset suuntautuvat kouluihin, mutta samat asiat näkyvät myös varhaiskasvatuksessa.
Pääasiassa opettajien suhtautuminen monikulttuurisuuteen on myönteistä. Kokonaan tai pääasiassa kielteiseksi maahanmuuttajat kokee vain kaksi prosenttia opettajista. Oppimisvaikeudet
puutteellisesta kielitaidosta johtuen, sosiaaliset ongelmat ja sopeutumisvaikeudet olivat kielteisten kokemusten taustalla. Opettajan työ koetaan rasittavampana monikulttuuristumisen vaikutuksesta, se haastaa, mutta myös rikastuttaa. Opettajat kokivat tarvitsevansa enemmän tietoa
oppilaiden kulttuureista ja heidän opettamisestaan. (Virta, Räsänen & Tuittu 2011, 160.)
Maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin suhtautumisen perusteella, opettajat voidaan jakaa neljään kategoriaan: assimiloiva kasvattaja, rutiinisuuntautunut kasvattaja, suvaitsevaisuuskasvattaja ja monikulttuurisuuskasvattaja. Assimiloiva kasvattaja suhtautuu maahanmuuttajiin stereotyyppisesti ja pyrkii siihen, että kasvatettava omaksuu suomalaisen kulttuurin mahdollisimman
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nopeasti. Rutiinisuuntautunut kasvattaja näkee maahanmuuttajat ongelmana, opetuksen raskaana ja lisääntyneen työmäärän rasitteena. Suvaitsevaisuuskasvattaja kantaa vastuun kaikkien
oppimisesta ja suhtautuu oppilaisiin empaattisesti kertomalla maahanmuuttajaoppilaille heidän
kulttuurista ja ottamalla kulttuurit huomioon opetuksessa. Monikulttuurisuuskasvattajalla on
paljon tietoa muista kulttuureista ja individualistinen ihmiskäsitys. Kasvattaja pitää tärkeänä
oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin vahvistamista. (Virta, ym. 2011, 162.)
Tutkimusten perusteella osalla opettajista esiintyy assimilaatioasenteita, suvaitsevaisuutta korostetaan, mutta samalla painotetaan suomalaisuutta. Hyväntahtoisen ja suvaitsevaisen ajattelun
vaarana on myös se, että opettaja kokee kaikilla olevan samat oppimisen edellytykset ja kaikkien olevan pohjimmiltaan samanlaisia, jolloin monikulttuurista kasvatusta ei tarvita. Tällöin
voi jäädä huomioimatta oppilaan erityistarpeet. Erojen, erilaisuuden taustojen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tiedostaminen olisi kuitenkin tärkeää, jotta oppilaiden tukeminen ja mahdollisuuksien luominen tasa-arvoiseen kansalaisuuteen olisi mahdollista. (Virta, ym. 2011,
163.) Päivähoidossa henkilökunnan tulee tunnistaa itsessään sellaiset negatiiviset ennakkoluulot, jotka voivat vaikuttaa lapsen ja perheen kohtaamisessa. Ennakkoluuloihin vaikuttaminen
vaatii sen pohtimista, mistä ne johtuvat. (Paavola & Talib 2010, 28.)
Omaan ryhmään ulkopuolelta kohdistuvat kielteiset asenteet ja syrjintä eivät johda oman kulttuurin suosimiseen, vaan jopa vähentävät mielenkiintoa säilyttää oma kulttuuri. Tietoisuus kielteisistä asenteista saattaa johtaa jopa kielteisiin itsearviointeihin, tämä tosin riippuu vähemmistöryhmästä sekä ryhmien välisistä suhteista. Kielteinen ryhmäleima saattaa myös suojella yksilön minäkuvaa, kun omia epäonnistumisia voidaan selittää ulkoisilla syillä, esimerkiksi syrjinnällä. Tämä saattaa olla helpompaa pienten ja ulkonäöltään hyvin erottuvien kulttuurien jäsenille, kun taas vähemmän näkyvien ja enemmistökulttuuria lähempänä olevien ryhmien jäsenten henkiseen hyvinvointiin syrjinnällä saattaa olla suoremmat vaikutukset. (Liebkind 2000,
16-17.)
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3 Interkulttuurinen kompetenssi
Jokaisella ihmisellä on erilaiset valmiudet kohdata eri kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä. Tässä
tutkielmassa lähestytään tätä valmiutta interkulttuurisen kompetenssin sekä siihen sisältyvän
interkulttuurisen sensitiivisyyden käsitteiden kautta. Interkulttuurisen kompetenssin määrittely
ei ole yksinkertaista, mutta Jokikokko (2005) tarjoaa artikkelissaan yhdenlaisen määritelmän
interkulttuuriselle kompetenssille (kuvio 3). Hänen mukaansa interkulttuurinen kompetenssi
muodostuu neljästä tekijästä, jotka ovat asenteet, tieto ja tietoisuus, taidot sekä toiminta. Kaikkien näiden tekijöiden taustalla vaikuttaa interkulttuurisen kompetenssin eettinen perusta. Eettisesti interkulttuurisen kompetenssin perustana ovat tasavertaisuus, väkivallattomuus ja ihmisoikeudet. (Jokikokko 2005, 92-93.)

KUVIO 3: INTERKULTTUURISEN KOMPETENSSIN ULOTTUVUUDET (Jokikokko
2005, 93.)
Asenteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yleistä suhtautumista erilaisuuteen, kuinka ihminen arvostaa erilaisuutta, on kiinnostunut, halukas ja rohkea tukemaan tasavertaisuutta sekä on avoin
uusille ihmisille ja elämäntavoille. Tieto ja tietoisuus ovat hieman eri asioita, mutta kuitenkin
tässä riippuvaisia toisistaan; tietoisuus syventää tietoa ja toisinpäin. Tietoisuuteen kuuluu tietoisuus omasta kulttuurisesta taustasta ja säännöistä, sekä siitä kuinka yhteisömme ja taustamme meihin vaikuttavat. Vaikka muita kulttuureja kohdatessa tarvitaan myös tietoa ihmisistä
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sekä heidän kulttuurinsa arvoista ja normeista, on kuitenkin tärkeää kohdata jokainen ihminen
yksilönä, eikä vain tietyn joukon edustajana. (Jokikokko 2005, 93-95.)
Interkulttuurista kompetenssia selitettäessä taidoilla tarkoitetaan kykyä kommunikoida. Tähän
sisältyy kielen käyttäminen, neuvottelutaidot, ongelmanratkaisutaidot, empaattisuus, kyky sietää epävarmuutta, nähdä asioita erilaisista näkökulmista ja sopeutua uusiin tilanteisiin. Keskeistä on, että kommunikointi on tehokasta, kun viesti saadaan ymmärrettävästi välitettyä. Interkulttuurinen kompetenssi vaatii myös toimintaa ja tekoja eli on tärkeää tietoisesti pyrkiä vähentämään muun muassa epätasavertaisuutta, rasismia, sukupuolisyrjintää ja ennakkoluuloja.
(Jokikokko 2005, 96-97.) Varhaiskasvatuksessa interkulttuurisen kompetenssin avulla on mahdollista saavuttaa yhteisymmärrys ja toimiva vuorovaikutus sekä yhteistyö erilaisten lasten ja
perheiden kanssa (Halme & Vataja 2011, 101). Interkulttuurisesta kompetenssista voidaan
käyttää myös nimeä monikulttuurinen kompetenssi. Tässä tutkielmassa ne tarkoittavat samaa
asiaa ja sanavalinta riippuu siitä, mitä käsitettä kulloinkin käytetyssä lähteessä on käytetty.

3.1 Interkulttuurinen kompetenssi varhaiskasvatuksessa
Talib (2005) puhuu opettajan monikulttuurisesta kompetenssista, joka on laajentunutta itseymmärrystä, kriittistä suhtautumista työhön, empatiaa sekä erilaisten elämänmuotojen hahmottamista. Tällaisen monikulttuurisen kompetenssin saavuttamiseksi opettajan tulisi kehittyä ja kehittää itseään seuraavilla tietoisuuden tasoilla: identiteetti, menneisyyden reflektointi, etninen
identiteetti, sosiaalinen tietoisuus, ammatillinen reflektointi, sosiaalinen toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja globaali vastuuntunto ja vaikuttaminen (kuvio 4). (Talib 2005,
43.)
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KUVIO 4: OPETTAJAN INTERKULTTUURINEN KOMPETENSSI (Talib 2005, 43.)
Selkiintynyt minäkäsitys on kasvattajan eettisen toiminnan edellytys, jota voidaan muuttaa ja
muokata tietoisella toiminnalla. Identiteetin sisältä löytyy annettu, saavutettu ja omaksuttu
identiteetti. Annetun identiteetin sisältöä emme voi itse valita, esimerkiksi sukupuolta. Saavutetun identiteetin eteen olemme tehneet töitä ja omaksuttu identiteetti tarjoaa mahdollisuuden
muokata omaa elämää haluamallamme tavalla, kuitenkin koulutuksesta ja taloudellisesta tilanteesta riippuen. Menneisyyden reflektoinnilla pyritään selvittämään mitkä tapahtumat ovat vaikuttaneet kasvattajan identiteettiin, kulttuuriseen tapaan hahmottaa maailmaa ja kuinka nämä
vaikuttavat hänen kasvatuskäytäntöihin. Tällä tavalla kasvattaja voi kohdata oman menneisyytensä, laajentaa ymmärrystään ja myös toisaalta hyväksyä oman rajallisuutensa. (Talib 2005,
44-45.)
Etnisen identiteetin määrittelyssä on tärkeää pohtia, kuinka oma kulttuuri ja identiteetti sekä
yhteiskunta ja sen historia ovat sopusoinnussa muiden kulttuurien, identiteettien ja kansojen
todellisuuden kanssa. Omaa etnistä identiteettiä tulisi tarkastella ulkopuolisen silmin. Sosiaalinen tietoisuus tarkoittaa minän suhdetta toisiin ja käsitystä siitä, että erilaiset ihmiset muokkaavat kasvattajan sosiaalista todellisuutta. Toiseuden kohtaamisen edellytyksenä on oman itsen
kohtaaminen. Erilaisuuteen tutustumisen mahdollisuudet laajenevat, jos siihen suhtaudutaan
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avoimesti. Erilaisuuden sietokyvyn avulla epävarmuuden ja vierauden sietäminen on helpompaa. (Talib 2005, 47-49.)
Kaikki edellä mainitut osa-alueet ovat ammatillisen reflektion taustalla. Ammatillisuuden kehittymisen edellytyksenä on oma reflektointi sekä yhteisöllisesti tapahtuva pohdinta, jossa yhdessä jaetut kokemukset auttavat yhteisön muutoksessa. Hitaasti tapahtuva muutos vaatii kuitenkin aikaa ja myös mahdollisesti ohjausta, eikä kasvattajilla ole välttämättä voimia muun työn
ohella kasvatuskäytäntöjen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Sosiaalinen toiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulevat mukaan erityisesti ammatillisen kasvattajuuden myötä. Kasvattajat auttavat ihmisiä keskustelemaan eroista, auttavat ja edistävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista alueellaan, maassaan ja jopa kansainvälisesti. Globaali vastuuntunto onkin niistä ihmisistä huolehtimista, jotka ovat kauempana. Ammatillinen
kasvattajuus vaatii asioiden tiedostamista ja aktiivista toimintaa. (Talib 2005, 50-53.)
Varhaiskasvattajien tulee olla valmistautuneita kohtaamaan erilaisia perheitä. Perheet voivat
olla kokonaan suomalaisia tai sitten perheen taustat voivat olla monikulttuuriset. Perheet eroavat toisistaan monin tavoin, mutta jokaisen perheen tulisi saada samanlainen vastaanotto avoimella asenteella päivähoitoon tullessa. Omaan ajatteluun ja näin ollen perheiden kohtaamiseen
vaikuttavat henkilökunnan ihmis- ja tiedonkäsitykset, kuin myös näkemykset kasvatuksesta ja
oppimisesta. Maahanmuuttajataustaisten perheiden lisääntyessä Suomessa on päivähoidossa
työntekijöiden suhteutettava omat arvot eri kulttuureista tulevien lasten arvomaailmaan, jotta
monikulttuurisen opettamisen järjestäminen mahdollistuu. (Halme & Vataja 2011, 97.)
Päivähoidon henkilökunnan tapaan opettaa ja olla vuorovaikutuksessa lasten ja perheiden
kanssa vaikuttaa heidän ihmiskäsityksensä. Kaikissa kohtaamisissa on mukana henkilökunnan
kulttuuriset näkemykset, arvot, toiveet ja omat ennakkokäsitykset kohtaamisesta. Parhaassa tapauksessa henkilökunta voi tukea lapsen oppimista ja itsetuntoa arvostamalla tämän kieltä ja
kulttuuria. Monikulttuurisessa ryhmässä työskentelevät lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat
tarvitsevat kulttuurien tietämystä, tilannesidonnaista kulttuuriosaamista ja kykyä osata tulkita
yhteiskunnan kielenkäyttöä. Näistä kolmesta tekijästä muodostuu kulttuurienvälinen pätevyys.
(Halme & Vataja 2011, 97-98, 101.)
Kulttuurisen pätevyyden saavuttamiseksi varhaiskasvattajien täytyy kehittää ymmärtämystään
muista ihmisistä ja heidän taustoistaan, sekä arvoistaan ja perinteistään. Tämän tiedon avulla
yhteistyö muiden ihmisten kanssa helpottuu. Tärkeää kulttuurienvälisessä viestinnässä on kunnioittaa eri kulttuureista tulevia, ymmärtää muiden näkökulmat sekä olla avoin oppimaan uutta.
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Erittäin tärkeää on myös olla sensitiivinen omille asenteille ja nähdä erot oppimisen mahdollisuuksina. Interkultuurisesti kompetentilla lastentarhanopettajalla tai lastenhoitajalla tulee olla
käsitys monikulttuurisuuskasvatuksesta, jonka lisäksi heidän tulee olla sisäistänyt sen arvot ja
tavoitteet työn perustaksi. (Halme & Vataja 2011, 101-102.)

3.1.1 Interkulttuurisen kompetenssin vaikutus perheen kohtaamisessa
Tiedostetuilla ja tiedostamattomilla asenteilla on vaikutusta siihen, miten toimimme erilaisen
ja monikulttuurisen perheen kohdatessamme. Perustana positiiviselle kulttuurien kohtaamiselle on oman kulttuurin tunteminen. Suomalaisen päivähoidon henkilökunnan tulee siis tunnistaa oma suomalaisuutensa, sekä tiedostaa oma käsityksensä suomalaisuuden merkityksestä
ja sen rakentumisesta, koska nämä vaikuttavat tapaan opettaa ja kohdata lapsi ja perhe. Mikäli
tietoisuutta omasta kulttuurista ei ole, saatetaan vieraat kulttuurit kokea uhkana. Saattaa syntyä
jopa kilpailuasetelma, jossa vahvat ja selvästi näkyvät kulttuurit nähdään vaarallisina ja uhkana
omalle kulttuurille. (Halme & Vataja 2011, 99.)
Interkulttuurista kompetenssia tarvitaan myös omien ennakkokäsitysten tunnistamisessa. Ennakkokäsityksiä on kaikilla ja ne ovat suuressa roolissa siinä, miten kohtaamme perheen. Niiden muuttaminen on mahdollista ainoastaan tunnistamalla ne. Oleellista on, miten ne kohdataan
ja mitä niille tehdään, vaarallisinta on, jos emme ole niistä lainkaan tietoisia. Kun ennakkokäsitykset on tiedostettu ja mietitty, mitä niille tehdään, on perheen tasavertainen kohtaaminen
mahdollista. Epävarmuus uuden kulttuurin ja perheen kohtaamisessa voi johtaa toisen vähättelyyn ja oman kulttuurin korostamiseen. Keskustelun etenemistä ei voi ennakoida, mutta tärkeää
on olla ahdistumatta, tilanteesta selviää, jos sietää erilaisuutta sekä kestää epävarmuutta ja vierautta. (Halme & Vataja 2011, 99-100.)
Kulttuuritietoisuus auttaa kohtaamaan perheen ennakkoluulottomasti ja tasavertaisesti. Tämä
vaatii henkilökunnalta joustavuutta ja avoimuutta. Tärkeää on arvostaa ja kunnioittaa lapsen ja
perheen kulttuuria sekä tutustua jokaisen uuden lapsen kulttuuriin. On oltava kiinnostusta ja
halua ottaa uusista ja vieraistakin asioita selvää. Itsensä kriittinen reflektointi auttaa omien virheellisten uskomusten ja vääristymien oikaisussa. Reflektion avulla ymmärrämme itseämme,
mutta myös muita paremmin. Tavoitteena on tiedostaa, miksi ennakkokäsitykset ovat vaikuttaneet tapaamme kohdata päivähoitoon tuleva perhe. Ennakkokäsitykset ja tavat ovat kuitenkin
usein juurtuneet syvään ja niiden muuttaminen on hidasta ja aikaa vievää. Se vaatii koko työ-
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yhteisöltä yhteisiä ponnistuksia ja vaivannäköä, mutta onnistuessaan se palvelee yhtä lailla yksittäistä työntekijää sekä koko työyhteisöä, mutta myös perheitä asiakkaina ja yksittäistä lasta.
(Halme & Vataja 2011, 99-101, 104.)

3.2 Interkulttuurinen sensitiivisyys
Milton Bennett (1993) käyttää monikulttuuristen valmiuksien kehittymisestä interkulttuurisen
sensitiivisyyden käsitettä, joka on osa interkulttuurista kompetenssia. Bennettin mallissa interkulttuurinen sensitiivisyys kehittyy kahdessa osassa, jossa kummassakin on kolme eri vaihetta.
Alla olevaan kuvioon (kuvio 5) on koottu interkulttuurisen sensitiivisyyden osat ja vaiheet kokonaisuuden hahmottamiseksi. Sensitiivisyyden kaksi osaa ovat etnosentrinen ja etnorelatisvistinen. Etnosentrisyys tarkoittaa asennetta, jossa oman kulttuurin maailmankatsomus nähdään
kaiken keskipisteenä. Etnorelativistinen ajattelu näkee kulttuurien oleva ymmärrettävissä vain
suhteessa toisiinsa ja käytöksen olevan ymmärrettävissä vain kulttuurin avulla. (Bennett 1993,
10, 26.)
1. ETNOSENTRISYYS
1.1 Kieltäminen
1.1.1 Eristyneisyys
1.1.2 Eristäytyminen
1.2 Puolustautuminen
1.2.1 Vääristely
1.2.2 Ylimielisyys
1.2.3 Yliarviointi
1.3 Minimalismi
1.3.1 Fyysinen universalismi
1.3.2 Transsendenttinen universalismi

2. ETNORELATIVISTISUUS
2.1 Hyväksyminen
2.1.1 Kulttuurierilaisuus
2.1.2 Arvoerilaisuus
2.2 Sopeutuminen
2.2.1 Empatia
2.2.2 Pluralismi
2.3 Integraatio
2.3.1 Kontekstuaalinen arviointi
2.3.2 Rakentava marginaalisuus

KUVIO 5: INTERKULTTURINEN SENSITIIVISYYS

3.2.1 Etnosentrisyys
Etnosentrisyyden vaiheet ovat kieltäminen, puolustautuminen ja minimalismi. Erilaisuuden
kieltäminen on jyrkin etnosentrisyyden muoto, jossa kulttuurisia eroja ei nähdä lainkaan. Kieltäminen voi johtua fyysisestä eristyneisyydestä, jolloin kulttuurien kohtaamista ei synny. Kulttuurien välisiä eroja ei siis nähdä ollenkaan. Kulttuureista voidaan tehdä myös laajoja yleistyksiä esimerkiksi eroja kiinalaisten, japanilaisten ja vietnamilaisten välillä ei nähdä. Toinen kieltämisen muoto on erotteleminen, jolloin tietoisesti pidetään yllä fyysisiä tai sosiaalisia muureja
kulttuurien pitämiseksi erillään. (Bennett 1993, 10-12.)
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Puolustautumisessa kulttuuriset erot nähdään uhkaavina. Kulttuurien väliset erot tunnistetaan
ja niitä vastaan luodaan puolustautumiskeinoja. Koska erilaisuus tiedostetaan, puolustautuminen on askel eteenpäin kieltämisestä. Puolustautumista tapahtuu kolmessa eri muodossa, jotka
ovat vääristely, ylimielisyys ja yliarviointi. Vääristelyssä erilaisuuden mukanaan tuoma uhka
arvioidaan negatiivisesti, eli tiettyjen ihmisten epämiellyttävät piirteet yleistetään koskemaan
kaikkia kulttuurin edustajia (negatiiviset stereotypiat). Ylimielisyys korostaa oman kulttuurin
positiivista arviointia, ei muiden kulttuurien vääristelyä. Ylimielisyys näkyy toisen kulttuurin
asettamisena alempiarvoiseen asemaan. Yliarviointi on oman kulttuurin vääristelyä ja vieraan
kulttuurin ihannointia. Yliarviointi ei ole sensitiivisyyden kehittymisen väistämätön vaihe,
mutta sitä näkyy esimerkiksi pitkäaikaisessa oleskelussa vieraassa maassa. Tällöin se kulttuuri
jossa eletään, nähdään ylivoimaisesti omaa kulttuuria parempana. (Bennett 1993, 14-15, 17,
19.)
Viimeisessä etnosentrisyyden vaiheessa, minimalismissa, kulttuurien väliset erot pyritään piilottamaan kulttuureista löytyviin samanlaisuuksiin. Erot siis nähdään, mutta niitä ei pidetä merkityksellisinä verrattuna kulttuureissa oleviin samankaltaisuuksiin. Ihmisten väliset erot ovat
syvempiä kuin kulttuurien väliset erot eli ihmisyys on kaikille yhteistä ja näin ollen voimme
unohtaa kulttuuriset eromme. Minimalismia on fyysinen universalismi ja transsendenttinen universalismi. Fyysisessä universalismissa ihmisillä nähdään olevan kaikille yhteisiä fyysisiä ominaisuuksia (esimerkiksi syöminen), jotka määrittävät käyttäytymistä. Transsendenttisen universalismin mukaan ihmiset ovat kaikki jonkin yhden transsendenttisen periaatteen tai lain luomia,
esimerkiksi joissakin uskonnoissa uskotaan meidän kaikkien olevan Jumalan lapsia. (Bennett
1993, 21- 23.)

3.2.2 Etnorelativistisuus
Etnorelativistisuuden kolme vaihetta ovat hyväksyminen, sopeutuminen ja integraatio. Hyväksymisen vaiheessa kulttuurierot havaitaan ja niitä kunnioitetaan. Kulttuurien väliset erot hyväksytään ja nähdään välttämättöminä sekä suotavina. Hyväksymisessä ensin kunnioitetaan kulttuurien välistä erilaisuutta ja seuraavaksi kulttuurien välisten arvojen erilaisuutta. Kulttuurierilaisuus hyväksyy sanallisen ja sanattoman kommunikoinnin erilaisuuden ja kunnioittaa näiden
erilaisia muotoja. Arvoerilaisuuteen liittyy eri maailmankatsomusten vaikutuksien näkeminen
suhteessa kulttuurien erilaiseen käyttäytymiseen, eli käyttäytymisen taustalla vaikuttavat arvot
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nähdään merkityksellisinä ja niitä kunnioitetaan. Tässä vaiheessa oma kulttuuritietoisuus alkaa
herätä. (Bennett 1993, 27-30.)
Sopeutumisessa toisista kulttuureista tulevien asemaan asettuminen ja heidän kanssaan kommunikointi parantuu. Uudet, eri maailmakatsomukseen, sopivat taidot omaksutaan kommunikoinnin onnistumiseksi. Oman maailmankuvan säilyttämiseen rohkaistaan, jolloin tehokkaan
kommunikoinnin saavuttaminen vaatii omien taitojen laajentamista. Toisin sanoen ihmisen on
mahdollista väliaikaisesti käyttäytyä niin kuin toisessa kulttuurissa on sopivaa, eikä toinen kulttuuri näin uhkaa omaa kulttuurista identiteettiä. Omaa kulttuurista sopeutumista voi ohjata empaattisuus tai pluralismi. Tässä empatialla tarkoitetaan kykyä kokea eri tavalla. Se on toisen
näkökulman kuvittelemista tai ymmärtämistä, tai ainakin pyrkimystä tähän. Empatia perustuu
olettamukseen erilaisuudesta, oma maailmankatsomus laitetaan hetkeksi syrjään ja otetaan kuvitteellisesti osaa toisen maailmaan. Pluralismissa kulttuurien välinen erilaisuus tulee ymmärtää
aina tietyssä kulttuurisessa kontekstissa, ymmärtäminen vaatii todellista kontaktia kulttuuriin.
Pluralismissa siis on olemassa vähintään kaksi sisäistettyä kulttuurista viitekehystä. Tämä syntyy yleensä elämisestä ja asumisesta toisessa kulttuurissa (Bennett 1993, 31-33, 34.)
Etnorelativistisuuden viimeisessä vaiheessa, integraatiossa, monikulttuurinen ihminen prosessoi koko ajan kuulumistaan ja kuulumattomuuttaan annettuun kulttuuriseen kontekstiin. Keskeistä on oman suhtautumisen määrittely. Integroitunut ihminen ymmärtää identiteettinsä syntyvän identiteetin määrittelystä. Integraation kaksi vaihetta ovat kontekstuaalinen arviointi ja
rakentava marginaalisuus. Kontekstuaalisessa arvioinnissa ihmisellä on kyky analysoida ja arvioida tilanteita eri kulttuurisista näkökulmista. Rakentava marginaalisuus on subjektiivinen
kokemus ihmisellä, jotka ovat kaikkien kulttuuristen raamien ulkopuolella, toisin sanoen heille
ei ole olemassa luonnollista kulttuurista identiteettiä. Rakentava marginaalisuus on siis kokemus itsensä näkemisestä oman todellisuutensa luojana. (Bennett 1993, 39-40, 43-44.)
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4 Tutkimuksen toteuttaminen
Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymykset sekä tutkimus- ja analyysimenetelmänä käytetty
fenomenografia. Lisäksi kuvataan tutkimusaineistoa ja kerrotaan sen hankinnasta. Lopuksi pohditaan tämän tutkielman luotettavuutta.

4.1 Tutkimuskysymykset
Monikulttuuristumisen ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä sillä on entistä enemmän
merkitystä, mitä varhaiskasvatuksessa monikulttuurisuudesta ajatellaan ja miten eri kulttuureista tulevat perheet kohdataan. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten varhaiskasvattajat
kokevat vieraiden kulttuurien kohtaamisen työssään sekä millaiset valmiudet varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen. Lisäksi tutkimusaineistossa
tuotiin esille, millaista tukea monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen on saatu, ja millaista
tukea siihen toivottaisiin lisää. Väitteistä nostan esille asioita, jotka kertovat varhaiskasvattajien
interkulttuurisesta sensitiivisyydestä. Näiden pohjalta tutkimuskysymyksiksi nousi:
1. Minkälaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on monikulttuuristen perheiden
kohtaamisesta ja mitkä asiat auttavat näissä kohtaamisissa?
2. Minkälaista tukea varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee tarvitsevansa monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa?
3. Miten interkulttuurinen sensitiivisyys näkyy varhaiskasvattajien vastauksissa?

4.2 Tutkimusmenetelmänä fenomenografia
Tutkielmaa aloittaessa ajatuksena oli tehdä tutkielma kvantitatiivisesti. Aineiston keräämisen
ja analyysin aloittamisen jälkeen ei aineistosta löytynyt merkittäviä tuloksia. Aineiston käsittely
aloitettiin ristiintaulukoimalla. Myöskin aineiston koko jäi liian pieneksi (n=97), jotta luotettavan kvantitatiivisen analyysin tekeminen olisi ollut mahdollista (n>150). Tilastollisten menetelmien käyttämiseksi, havaintoyksikön koko tulisi olla vähintään 100. Vain suurella aineistolla
tutkija on mahdollista muodostaa havaintoja näkökulmasta. (Vilkka 2007, 17.) Tämän jälkeen
tutkimussuuntaus vaihtui kvalitatiiviseksi ja tutkimusmenetelmäksi valikoitui fenomenografia,
jonka pyrkimyksenä on ymmärtää erilaisia ilmiöitä laaja-alaisesti. Fenomenografia tutkimusmenetelmänä mahdollisti myös koko kerätyn aineiston käsittelyn monipuolisesti. Monipuolisen
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(väitteet ja avoimet kysymykset) aineiston avulla ilmiön kuvaaminen laajemmin mahdollistuu.
Aineistosta löytyy erilaisia tapoja käsitteellistää ja kokea tutkittavaa ilmiötä. Fenomenografian
tavoitteena on käytännöstä käsin tunnistaa erilaisia tapoja, joilla erilaisia ilmiöitä koetaan, käsitteellistetään, havaitaan ja ymmärretään (Niikko 2003, 45).
Alun perin fenomenografian avulla tutkittiin oppimista, mutta nykyisin menetelmä on kehittynyt teoreettisempaan suuntaan, jolla pyritään ymmärtämään oppimisen ja tietoisuuden perusteita. Fenomenografian taustaa löytyy konstruktivismista ja fenomenologiasta. Fenomenografiassa puhutaan konstituoinnista eli käsitysten muodostumisesta ja niiden luonteesta. Yksilö
tulkitsee tilanteita aiempien käsitysten, tietojen ja kokemusten pohjalta. Tutkimuksen kohteena
ovat käsitysten väliset eroavaisuudet. Fenomenografiassa ihminen nähdään rationaalisena olentona, joka liittää tapahtumia toisiinsa ja muodostaa niistä käsityksiä sekä pyrkii selittämään
niitä. (Huusko & Paloniemi 2006, 163-164.)
Fenomenografiassa tutkimuksen suuntana on henkilön havainnot, tunteet, mielikuvat ja ajattelu. Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita ilmiöistä kuvaamalla niiden sisältöjä. Ilmiöiden
luonne on psyykkinen: tunteet, ajattelu, mielikuvat sellaisina, kuin ne koetaan. Fenomenografiassa maailmaa ja todellisuutta ei voida kuvata sellaisenaan, vaan sitä tulkitaan ihmisten kokemusten ja ymmärryksen kautta. Niikon (2003) mukaan ”fenomenografiassa tarkoituksena on
kuvata todellisuutta, maailmaa sellaisena kuin tietty joukko ihmisiä sen ymmärtää ja käsittää.”
Fenomenografiassa ollaan vähemmän kiinnostuneita yksittäisistä kokemuksista. Pyrkimyksenä
on kuvata, kuinka ilmiö koetaan sekä minkä laatuisia kokemukset ovat. Näin olleen kiinnostuksen kohteena on tutkittavien kokemuksen variaatio. Niikon mukaan: ”Tutkija tutkii toisten ihmisten kokemuksista syntyneitä käsityksiä reflektoimalla niitä.” Tavoitteena on kuvata kokemisen variaatioita eli kuvailla tapoja, joilla jotakin voidaan kokea ja yleistää ja hierarkisoida
ne. Samakin kokemus voi koettuna tai ymmärrettynä saada eri merkityksiä. (Niikko 2003, 1213, 15-16, 20, 22-23.)
Fenomenografisessa tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on toisen asteen näkökulma eli toisten ihmisten kokemusten tutkiminen. Painotuksena on toisten ihmisten tapa kokea jotain. Orientaation keskipisteenä on toisten ihmisten ajatukset ympäröivästä maailmasta tai heidän kokemuksensa siitä. Toisten ihmisen ajatukset ympäröivästä maailmasta ovat päätelmien lähteenä.
Ensimmäisen asteen näkökulmassa tutkija kuvaisi jotakin todellisuuden ulottuvuutta oman kokemuksensa kautta. Painopisteenä olisi tutkimuksen kohde ja tutkijan omat kokemukset siitä.
Fenomenografiassa ensimmäisen asteen näkökulma sulkeistetaan eli tutkija jättää tietoisesti
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omat käsityksensä ja kokemuksensa tutkimuksen ulkopuolelle. Pyrkimyksenä on kuvata jonkin
ilmiön merkityssisältöä eli ihmisten erilaisia näkökulmia (kokemukset tai käsitykset) tutkittavaan ilmiöön. Erilaiset tavat havaita, ymmärtää, tulkita ja käsitteellistää todellisuutta ovat sellaisenaan arvokkaita tutkimuskohteita. Näin ollen tutkimuksen päämääränä on paljastaa erilaiset tavat kokea ja käsittää tutkittava ilmiö. (Niikko 2003, 24-25.)
Ihmisen tietoisuus rakentuu suhteessa ihmisen tapaan kokea jotain. Tietoisuuden nähdään käsittävän mitä- ja kuinka-ulottuvuudet. Mitä-ulottuvuus vastaa kohdetta itseään ja kuinka-ulottuvuus on suhteessa toimintaan. Yksilö on siis aina tietoinen jostakin (mitä) sekä tietoinen siitä
jollakin tapaa (kuinka). Fenomenografisesti kokemus nähdään sisäisenä suhteena subjektin ja
todellisuuden eli maailman välillä. Kokemusten kautta luodaan käsityksiä ja rakennetaan ajattelua. Kokemuksella on kaksi ulottuvuutta mitä ja kuinka. Mitä-ulottuvuus suuntautuu objektiin
ja käsittää ilmaistut kokemukset fenomenografisessa analyysissä. Mitä-ulottuvuus koskee ajattelun fyysistä tai psyykkistä kohdetta sekä viittaa kohteen sisältöön. Kuinka-ulottuvuudessa käsitetään ajatus toimintana ja se koskee niitä ajatteluprosesseja, joissa kohteesta eli objektista
luodaan merkityksiä. (Niikko 2003, 17-19.)
Kokemuksen ohella fenomenografiassa keskeinen termi on käsitys. Kokemus nähdään prosessina, jonka tähtäimenä on käsitys ja sen tarkennus. Mielen sisäiset käsitykset heijastavat kokemusta sellaisena, kuin henkilö sen kokee. Fenomenografiassa käsitys tai käsittäminen nähdään
perustavaa laatua olevana ymmärtämisenä tai näkemyksenä jostain. Toisin sanoen se on kokemus jostain ja siksi se kuvataan kokemuksen sisältötermein. Fenomenografiassa ei olla kiinnostuneita siitä, miksi asioita käsitetään niin kuin käsitetään, eikä vaihtelun syitä selitetä. Fenomenografiassa painottuu se, kuinka asiat näyttäytyvät tietylle ihmisryhmälle heidän maailmassaan. (Niikko 2003, 25-26.) Fenomenografinen tutkimus alkaa sillä, että tutkija huomaa
jonkin asian tai käsitteen, josta ilmenee erilaisia käsityksiä. Tämän jälkeen aiheeseen perehdytään teoreettisesti ja siihen liittyviä näkökohtia jäsennetään. Aineisto kerätään esimerkiksi haastattelemalla ihmisiä, jotka tuovat esille erilaisia käsityksiä tutkittavasta aiheesta. Aineiston keräämisen jälkeen käsitykset luokitellaan niiden merkityksen perusteella. (Metsämuuronen
2006, 109.)
Fenomenografiassa ajatellaan ihmisten antavan ilmiöille erilaisia sisältöjä. Ihmiset sekä kokevat, että käsittävät samoja asioita eri tavoilla. Tavoitteena ei ole selvittää, miksi tutkittavasta
ilmiöstä on tietynlaisia käsityksiä, vaan pyrkimyksenä on kuvata erilaisia, mutta myös yhteisiä
käsityksiä. Käsitysten nähdään olevan kiinni sosiaalisessa todellisuudessa kielen ja kulttuurin
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kautta. Käsitykset toimivat suodattimina ihmisen tarkastellessa maailmaa ja ilmiöitä käsitystensä kautta. Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenä on löytää ihmisten erilaiset tavat käsittää monikulttuurisuutta varhaiskasvatuksessa tulkitsemalla heidän vastauksiaan ja arvioimalla näiden
vastausten luonnetta. Fenomenografiassa näiden käsitysten nähdään ohjaavan yksilön ajattelua
ja niiden avulla hän hahmottaa todellisuutta. Tavoitteena on tuoda esille mahdollisimman erilaisia tapoja ajatella tiettyä ilmiötä. Tutkimuksen kohteena on ihmisen arkiajattelu. (Niikko
2003, 27-29.)

4.3 Kysely tiedonkeruumenetelmänä
Kun tiedonkeruumenetelmänä käytetään kyselyä, on kysymysten muoto vakioitu. Tällöin kaikilta vastaajilta kysytään samat asiat samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. Kysymyksen
lukijana toimii vastaaja itse. Havaintoyksikön ollessa henkilö sekä esimerkiksi hänen asenteet,
mielipiteet, käyttäytyminen tai ominaisuudet, käytetään kyselylomaketta. Kyselyn voi toteuttaa
postin tai internetin välityksellä. Kysely on soveltuva tiedonkeruumenetelmä, kun vastaajia on
suuri määrä ja he ovat etäällä toisistaan. (Vilkka 2007, 28.) Kyselylomakkeen laatimisella ja
kysymysten tarkalla suunnittelulla on merkitystä tutkimuksen onnistumiselle. Tarkkoja sääntöjä kysymysten laatimiselle ei kuitenkaan pystytä antamaan. Kysymysten ollessa valmiita,
kootaan niistä mahdollisimman helposti täytettävä lomake. Pilottitutkimuksella voidaan tarkistaa monia asioita ja parantaa kysymysten muotoilua. (Hirsjärvi ym. 2009, 198, 202, 204.)
Kysely voi muodostua avoimista ja monivalintakysymyksistä tai perustua asteikkoon. Avoimissa kysymyksissä esitetään kysymys ja vastaukselle jätetään tyhjää tilaa. Monivalinta kysymyksiin tutkija on laatinut valmiit vastausvaihtoehdot numeroituna ja vastaaja rastii lomakkeesta yhden tai useamman vastauksen. Asteikollisissa kysymyksissä esitetään väittämiä, joihin
vastaaja vastaa valitsemalla vastauksen sen mukaan, miten voimakkaasti hän on samaa tai eri
mieltä esitetyn väittämän kanssa. Avoimissa kysymyksissä vastaaja saavat ilmaista itseään
omin sanoin. Kun vastauksia ei ehdoteta valmiiksi, pystyy vastaaja osoittamaan tietämystään
aiheesta. Vastaaja tuo myös esille sen, mikä hänen ajattelussaan on keskeistä ja tärkeää sekä
sen kuinka voimakkaita tunteita asiaan liittyy. Monivalintakysymyksissä vastaajat vastaavat
samaan kysymykseen, jolloin vastausten vertailu on mielekästä. Vastauksia on helpompi analysoida ja käsitellä tietokoneella. Vastaaminen on helpompaa, kun kysymys auttaa vastaajaa
asian tunnistamisessa, eikä sitä tarvitse muistaa itse. (Hirsjärvi ym. 2009, 198-201.)
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4.4 Tutkimusaineisto ja sen hankkiminen
Tutkimusaineisto on kerätty kyselytutkimuksella, joka lähetettiin sähköisesti vastaajille. Tähän
vaihtoehtoon päädyttiin, koska se on hyvä keino kerätä riittävä aineisto kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tutkimusmenetelmän vaihtumisen jälkeen aineiston analysointi oli kuitenkin edelleen mahdollista, sen ollessa kaiken kaikkiaan laaja ja monipuolinen. Kyselytutkimuksen etuna
onkin se, että se tavoittaa laajan joukon ihmisiä ja sen avulla voidaan kysyä monia asioita. Aineisto on nopea käsitellä tallennettavaan muotoon ja analysoinnissa voidaan käyttää apuna tietokonetta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 195.)
Gradun pilottitutkimus toteutettiin huhtikuussa 2015. Linkkiä lähetettiin päiväkodeissa työskenteleville tutuille, jotka eivät asu Oulussa, jotta pilottiin vastanneet eivät vastaisi toistamiseen
varsinaiseen tutkimukseen. Pilottiin vastasi kuusi ihmistä. Pilottitutkimuksen jälkeen kysymyksiä muokattiin sen mukaan, miten kysymyksiä kommentoitiin ja miten niihin vastattiin. Kysymysten muoto muutettiin pois minä-muodosta, jotta vastauksista tulisi paremmin ilmi vastaajien ajatukset. Minä- muotoisilla kysymyksillä ihmiset vastaavat herkemmin, niin kuin heidän
oletetaan vastaavan, esimerkiksi roolissaan varhaiskasvattajana. Sen lisäksi joidenkin kysymysten muotoa muutetiin, jotta vastauksiin saataisiin enemmän hajontaa.
Aineisto kerättiin touko- kesäkuussa 2015. Kyselyn linkkiä lähetettiin Oulussa päiväkotien johtajille kaupungin toimesta, mitä kautta johtajat lähettivät viestiä työntekijöilleen. Samaan aikaan kyselyn linkki julkaistiin kahdella varhaiskasvattajien Facebook-sivustolla, jotta vastaajia
tulisi tarpeeksi. Vastauksia tuli yhteensä 97.

4.5 Aineiston analysointi fenomenografisesti
Fenomenografinen analyysi tehdään toistuvaa menettelytapaa käyttäen tutkittavien tuottamista
teksteistä. Analyysi on reflektiivinen prosessi ja se etenee systemaattisesti ja loogisesti. Analyysissä aineisto jaetaan osiin kadottamatta kokonaisuutta ja yksiköt luokitellaan organisoiduksi
systeemiksi. Sisällön erilaisia ulottuvuuksia vertaillaan jatkuvasti. Aineiston lajittelun kriteerit
jalostuvat analyysiprosessin aikana. (Niikko 2003, 32-33.) Kerätyn aineiston ollessa melko
laaja ja eri osien ollessa keskenään eri tyylisiä, eteni analyysi eri aineistonosien kohdalla hiukan
eritavoin.
Sanallisen aineiston analysointi alkaa lukemalla aineisto läpi useamman kerran, jotta siitä löydetään tutkimuksen kannalta tärkeitä ilmauksia sekä hahmotetaan tutkittavien kokonaiskäsitys.
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Analyysiyksikkönä voi toimia esimerkiksi sana, lause, tai tekstin kappale. Tässä tutkielmassa
analyysiyksikkönä toimii kaikkien kysymyksiin vastanneiden kirjalliset vastaukset. Vastauksia
tarkasteltaessa etsitään tekstistä tutkimusongelman kannalta merkittäviä ilmaisuja sekä hahmotetaan tutkittavien kokonaiskäsitys tutkimusongelmaa ajatellen. Analyysin tavoitteena on löytää aihetta koskevat käsitykset ja ymmärrykset kielellisten ilmaisujen takaa. (Niikko 2003, 3334.) Aineiston analysointi alkoi lukemalla aineisto monta kertaa läpi, jotta vastauksista sai hyvän kuvan. Aineistoa lukiessa alkoi samalla hahmottua millaisiin luokkiin vastauksia voisi jakaa, sen mukaan paljonko asiat alkoivat vastauksissa toistua. Ensimmäisessä analyysivaiheessa
keskitytään vaan siihen, mitä vastauksissa lukee.
Toisessa analyysivaiheessa tekstiä aletaan käsitellä etsimällä, lajittelemalla ja ryhmittelemällä
vastauksissa ilmeneviä ilmauksia ryhmiksi tai teemoiksi. Ideana on löytää vastauksista samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia sekä harvinaisuuksia ja rajatapauksia. Ilmauksia pyritään ymmärtämään tutkimusongelma mielessä pitäen. Aineiston analysointi on aineistolähtöistä, jolloin
siinä ei voi käyttää mitään valmista luokittelurunkoa tai teoriaa. Lopullinen teoria syntyy vasta
analyysiprosessin tuloksena. (Niikko 2003, 34-35.) Aineisto luokitellaan sen mukaan, millaisia
vastauksia sieltä löytyy. Luokittelun jälkeen tuloksissa tulkitaan myös vastauksen sävyä, kokeeko vastaaja monikulttuurisuuden varhaiskasvatuksessa positiivisena, neutraalina vai negatiivisena asiana.
Kolmannessa vaiheessa analyysi etenee kategorioiden ja kategoriarajojen määrittämiseen, joka
tapahtuu vertailemalla vastauksista irrotettuja merkitysyksikköjä koko aineiston merkityksiin.
Nämä teemat tai merkitysryhmät käännetään kategorioiksi. Kategorian sisällä ilmauksia vertaillaan keskenään sekä toisten kategorioiden ilmaisten kanssa. Jokaisen kategorian tulisi kertoa
jotain erilaista tietystä tavasta kokea tutkittava ilmiö. Kategorioita ei ole määritelty etukäteen,
vaan ne syntyvät analyysiprosessin aikana. (Niikko 2003, 36.) Tässä analyysivaiheessa luodaan
kategoriat, jotka esitellään tulosluvussa. Tulosluvussa kerrotaan, kuinka monta mainintaa kukin
ilmaus vastauksissa sai. Luodut kategoriat ovat keskenään hyvin erilaisia ja ne sisältävät erilaisia kokemuksia monikulttuurisuuden kohtaamisesta.
Neljännessä analyysivaiheessa kategoriat pyritään yhdistämään teoreettisista lähtökohdista käsin ylemmän tason kategorioiksi eli kuvauskategorioiksi. Nämä kuvauskategoriat sisältävät käsitysten ja kokemusten ominaispiirteet sekä empiirisen ankkuroinnin aiheeseen. Samalla ne
ovat muodollisia yhteenvetoja kuvauksista sekä tutkimuksen päätulos. Tässä tutkielmassa neljäs vaihe näkyy tutkimusten tulosten yhteenveto luvuissa. Näissä luvuissa kuvataan aineiston
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samanlaisuuksia ja erilaisuuksia sekä kuvataan laadullisesti erilaisia tapoja, joilla ilmiötä voidaan kuvata, analysoida ja määrittää. Tässä vaiheessa ilmiötä kuvataan yleisemmällä tasolla,
eli yhteenvetojen pohjalta voidaan saada kuva kulttuurisista ajattelutavoista. (Niikko 2003, 3637.)
Luokittelu
Aineiston analysointi asuinpaikan perusteella ei ole mahdollista, vaikka vastaajista Oulussa
asuu 39 % ja muualla Suomessa 61 %. Muualla asuvat ovat kotoisin hyvin eripuolelta Suomea
etelästä pohjoiseen. Eteläisimmät vastaukset tulivat pääkaupunkiseudulta ja pohjoisin Kemistä.
Vastaajat olivat hyvin erikokoisista kunnista ja kaupungeista, jolloin kaikkien muiden vastaajien vertaaminen Ouluun ei olisi järkevää. Suurin osa vastaajista (84 %) työskentelee kunnan/
kaupungin palveluksessa ja 16 % yksityisissä päiväkodeissa. Vastaajista 96 prosentilla omat
juuret ovat kokonaan suomalaisessa kulttuurissa. 97 prosentilla vastaajista oli kokemusta eri
kulttuuritaustasta tulevien lasten kanssa työskentelystä. Aineisto päädyttiin analysoimaan yhtenä yhtenäisenä kokonaisuutena ja jätin pois vertailut esimerkiksi asuinpaikan tai työtehtävän
perusteella.
Kvantitatiivinen likert-asteikolla kerätty aineisto analysoitiin ensin ristiintaulukoimalla. Ristiintaulukoimalla ei löytynyt merkittäviä tuloksia, jonka lisäksi aineiston koko (n=97) ei ole
riittävän suuri luotettavan kvantitatiivisen analyysin suorittamiseksi. Aineistoa päädyttiin tarkastelemaan siten, että katsottiin, miten kuhunkin kysymykseen oli tullut vastauksia eri arvoille
(1,2,3,4,5). Kysymykset jaettiin aihepiireittäin sen mukaan, mitä sensitiivisyyden vaihetta niillä
oli tarkoitus tutkia (liite 3) ja näiden perustella analysoitiin varhaiskasvattajien interkulttuurista
sensitiivisyyttä.
Sanallisiin kysymyksiin saadut vastaukset analysoitiin numeroimalla ensin vastaukset, jonka
jälkeen mainituista asioista muodostettiin luokkia. Vastauksista leikattiin luokkien alle kuuluvat osiot ja laskettiin, kuinka monta mainintaa kukin luokka sai. Näistä koostettiin ympyrädiagrammit, joista käy ilmi eniten mainintoja saaneet luokat. Toisen kysymyksen analysoitiin laskemalla, kuinka moni koki tarvitsevansa enemmän tukea maahanmuuttajaperheiden kohtaamiseen. Sen lisäksi ympyrädiagrammina ilmaistaan, millaista tukea varhaiskasvatuksen työntekijät ovat eniten monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen saaneet. Lopuksi esitellään, millaista
tukea vastauksissa toivottiin.
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4.6 Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu
Tutkimuksen validiudella tarkoitetaan tutkimuksen mittarin ja tutkimusmenetelmän kykyä mitata tutkittavaa asiaa. Esimerkiksi kyselylomakkeen kysymykset tulisi asettaa niin, että vastaajat ymmärtävät ne tutkijan kanssa samalla tavalla. Tein kyselylomakkeellani myös pilottitutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. Pilottitutkimuksen jälkeen muokkasin kysymyksiä, jotta
ymmärtäisimme ne tutkittavien kanssa samalla tavalla. Kyselyyn liitettiin saatekirjeen (liite 2)
sekä sähköpostissa, että Facebookissa, jossa kerrottiin tutkimuksen teema ja tavoite. (Hirsjärvi,
ym. 2010, 205, 232.)
Aineistonkeruumenetelmänä kyselytutkimukseen sisältyy joitakin heikkouksia. Kyselytutkimuksessa ei voida olla varmoja ovatko vastaajat vastanneet kysymyksiin huolellisesti ja rehellisesti tai kuinka vastausvaihtoehdot tai väitteet on ymmärretty. Hyvän lomakkeen laatiminen
vie lisäksi aikaa ja vaatii tutkijalta paljon tietoa ja taitoa. (Hirsjärvi, ym. 2010, 195.) Näitä asioita en ole voinut sulkea kokonaan pois omasta kyselystäni. Avoimiin kysymyksiin vastaaminen olikin täysin vapaaehtoista, joten vastaajien panostus näkyi näissä vastauksissa. Kysymysten väärinymmärryksiä oli kommentoitu palautteessa, jota viimeisessä kysymyksessä pyysin ja
nämä kysymykset, jotka oli koettu vaikeaselkoisina, jätin pois analyysistä. Toteutin tutkimuksestani myös pienen aineiston pilotti tutkimuksen (n=6). Pilottitutkimuksen jälkeen kysymyksiä
muokattiin ymmärrettävämmäksi kommenttien ja vastausten perusteella. Kysymyksiä, jotka eivät erotelleet vastaajia, eli vastaukset olivat liian samanlaisia sekä kysymyksiä, jotka olivat monimerkityksisiä tai huonoja, muokattiin. Myös Metsämuuronen (2006, 50) ohjeistaa tekemään
näin.
Tutkimuksen luotettavuutta lisää tarkat kuvaukset tutkimuksen toteuttamisesta eli siitä, mitä
tutkimuksessa on tehty ja miten tuloksiin on päädytty. Analyysissä tehtyjä luokitteluja avataan
kertomalla, miten luokittelu on syntynyt ja miksi luokittelu on tehty juuri kyseisellä tavalla.
Tulosten tulkinnasta kerrotaan millä perusteella tulkintoja esitetään ja mihin päätelmät perustuvat. (Hirsjärvi, ym. 2010, 232-233.) Tulosten tulkinnan avaamiseksi on tutkielman tuloksiin
laitettu suoria lainauksia aineistosta.
Fenomenografisessa tutkimuksessa ei kiinnitetä huomiota vastaajiin yksilöinä vaan heidän tuottamiin ilmauksiin. Kiinnostuksen kohteena ovat aineistosta nousevat merkitykset, jotka nousevat ilmauksista. Ei ole myöskään merkitystä, ovatko merkitykset samalta tutkittavalta vai eivät.
(Niikko 2003, 33.) Tässä tutkielmassa on helppo jättää tutkittavat huomiotta ja keskittyä vain
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heidän antamiin merkityksiin. Kummankin sanallisen kysymyksen vastaukset on käsitelty erillisinä, joten myöskään kysymysten vastauksia ei ole vertailtu keskenään. Vastaukset on luettu
olematta tietoisia vastaajien taustoista tai edes heidän sukupuolestaan. Tutkimuksen toteutustapa hälvensi epäluottamusta tutkijan ja tutkittavan välillä. Keskustelua ei tapahtunut eikä tutkittavista tiedetä juuri mitään, näin ollen vastauksia analysoidessa ei ollut ennakkokäsityksiä
tutkittavista.
Käsitteiden operationalisoinnin onnistuminen takaa tutkimuksen luotettavuuden. Onnistunut
operationalisointi johtaa luotettavaan mittariin, mikä johtaa luotettavaan tutkimukseen. (Metsämuuronen 2006, 37.) Operationalisointi aloitettiin interkulttuurisen sensitiivisyyden käsitteestä, jonka pohjalta kyselylomakkeen väittämät syntyivät. Täysin luotettavana ei näin laajaa
mittaria voi pitää, koska sen tekemiseen ei ollut kovin kauan aikaa. Väittämistä kuitenkin pystyy, etenkin tutkimussuuntauksen vaihtumisen jälkeen, saamaan kuvaa siitä, millaiset valmiudet varhaiskasvattajilla monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen on. Tätä tietoa täydentää
hyvin avoimista kysymyksistä saadut vastaukset, jotka ovat samansuuntaisia väittämistä löytyvien valmiuksien kanssa. Tutkimuksen luotettavuutta lisää pitkä mittari, joka on lyhyttä mittaria
luotettavampi (Metsämuuronen 2006, 50). Laajan mittarin ansiosta huonojen väittämien poisjättäminen analyysivaiheessa mahdollistui, mistä huolimatta aineistoa jäi riittävästi analysoitavaksi. Huonoja väittämiä arvioitiin vastaajien kommenttien tai vastausten samankaltaisuuden
perusteella.
Tutkimus on eettisesti luotettavaa ja hyväksyttävää sekä tulokset uskottavia, kun se on toteutettu hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Eettisesti hyvässä tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön toimintatapoja eli rehellisyyttä sekä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät ovat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia sekä eettisesti kestäviä. Muiden tutkijoiden työtä kunnioitetaan ja heidän julkaisuihin viitataan asianmukaisesti. Tutkimuksen toteutus, suunnittelu ja raportointi tapahtuvat tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaan. Hyvään tieteelliseen käytäntöön
kuuluu myös, että tarvittavat tutkimusluvat on hankittu. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta
2012, 6.)
Ihmistieteitä erityisesti koskevat eettiset periaatteet jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat
tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja tietosuoja. Tutkittavien itsemääräämisoikeuteen kuuluu tutkimuksen vapaaehtoisuus

33

sekä riittävä informointi. Tutkimukseen osallistuminen on tutkittaville vapaaehtoista. Suostumuksen voi kysyä kirjallisesti tai suullisesti tai suostumuksen voi muuten päätellä tutkittavan
käyttäytymisestä. Tutkittavilla tulee myös olla riittävästi tietoa tutkimuksesta. Tutkittaville kuvataan tutkimuksen aihe, mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa sekä kauanko se vie aikaa. Tutkittaville on myös tärkeä tiedottaa tutkijan yhteystiedot, jotta lisätietojen pyytäminen
on mahdollista. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2018.)
Tutkimukseen osallistumisesta ei saa seurata tutkittaville henkisiä, sosiaalisia tai taloudellisia
haittoja. Tutkittavia on kohdeltava arvostavasti sekä heistä on kirjoitettava arvostavasti tutkimusjulkaisussa. Kyselylomakkeeseen vastaamalla tutkittavat itse säätelevät osallistumistaan
välttäen haitallisia kysymyksiä ja aiheita. Taloudelliset ja sosiaaliset haitat ovat vältettävissä
noudattamalla yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia periaatteita. Tärkein yksityisyyden suojaa
koskeva asia on tietosuoja. Yksityisyyden suoja jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat tutkimusaineiston suojaaminen ja luottamuksellisuus, tutkimusaineiston säilyttäminen tai hävittäminen sekä tutkimusjulkaisut. Keskeisiksi nämä asiat nousevat, mikäli aineisto on tunnisteellista, eli siitä voidaan tutkittavat tunnistaa. Aineisto tulee säilyttää huolellisesti ja se tulee hävittää heti, kun sitä ei tarvita. Aineistoa saa käyttää vain tutkimustarkoitukseen. Tutkimusjulkaisussa ei usein ole tarve esittää tutkittavia tunnistettavasti. Suorat aineisto-otteet tulee arvioida erikseen ja miettiä, mitä tietoja niistä voi tulla ilmi. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta
2018.)
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5 Tutkimuksen tulokset
Tulokset koostuvat kahdesta erilaisesta osasta, joista ensimmäisessä avataan sanallisten vastausten tuloksia ja toisessa tulkitaan väitteitä. Vastaaminen sanallisiin kysymyksiin oli vapaaehtoista. Ensimmäiseen kysymykseen sain 76 vastausta ja toiseen kysymykseen 73 vastausta.
Ensimmäisessä sanallisessa kysymyksessä vastaajat kuvailivat kokemuksiaan monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta varhaiskasvatuksessa. Vastaukset olivat hyvin erilaisia ja lukemisen jälkeen luokittelu aloitettiin jakamalla vastauksia kahteen luokkaan. Vastauksista nousi asioita, jotka koettiin kohtaamisissa haastavina, sekä asioita, jotka olivat auttaneet kohtaamisissa.
Näihin kumpaankin kohtaan löytyi erilaisia alaluokkia. Toisessa kysymyksessä kysyttiin, millaista tukea kohtaamisiin on saatu ja millaista tukea niihin toivottaisiin (kuvio 6).

KUVIO 6: Varhaiskasvattajien kokemukset vieraiden kulttuurien kohtaamisesta
Väitteistä poimittiin jokaisen sensitiivisyyden vaiheeseen kuuluvat väitteet ja tuloksissa esitellään, mitä sensitiivisyyden vaiheita varhaiskasvattajien vastauksista löytyi. Jokaisen kysymyksen lopussa on yhteenveto, jossa tuloksia verrataan aiempiin tutkimuksiin.

5.1 Kokemuksia monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta
Ensimmäiseen kuvioon (kuvio 7) on koostettu asioita, jotka mainittiin haasteina kohtaamisessa.
Kaikkein eniten vastauksissa haasteita koettiin aiheuttavat kommunikoinnin haasteet tai yhteisen kielen puuttuminen (42 mainintaa). Toiseksi haastavimpana (31 mainintaa) asiana koettiin
erot kulttuureissa ja uskonnoissa. Myöskin asenteet ja suhtautuminen aiheuttavat haasteita kulttuurien kohdatessa (9 mainintaa).
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5.1.1 Haastavat tekijät kohtaamisissa

KUVIO 7: Monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamisessa haastavana koettavia asioita
Yhteisen kielen puuttumien
Monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa haastavimmaksi koettiin yhteisen kielen puuttuminen. Jollain tavalla kommunikointi ja sen haasteet mainittiin 42 kertaa. Kulttuurien ja uskontojen erilaisuus sai 31 mainintaa. Asenteet ja suhtautuminen, joko asiakkaan tai varhaiskasvattajan, koettiin haastavaksi yhdeksässä vastauksessa.
Yhteisen kielen puuttumista kuvattiin haastavaksi tilanteissa, joissa perheille tarvitsi kertoa jotain esimerkiksi yleisesti varhaiskasvatuksesta, tiedottaa tulevista tapahtumista tai kertoa päivän kuulumisista.
Kielimuuri on kuitenkin usein läsnä: Jos vanhemmat eivät ymmärrä suomea tai englantia,
on vaikea tiedottaa esimerkiksi tulevista tapahtumista. Asioista saa muistuttaa usein, eikä
voi tietää, ovatko he ymmärtäneet asian. (vastaaja 34)
Aina tulkinkaan läsnäolo ei helpota kommunikointia yhteisen sanaston puuttuessa.
Kun molemmat vanhemmat ovat eri kulttuureista, voi kunnon kohtaamisen esteenä olla
puuttuva yhteinen kieli ja kun kieli puuttuu, on esim. varhaiskasvatuksessa kertominen
haastavaa, myös tulkin välityksellä, kun yhteistä sanastoa ei ole. (vastaaja 10)
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Lomakkeiden täyttäminen perheiden kanssa koettiin työlääksi, mikäli vanhemmilla ei ole suomen kielen taitoa tai he ovat täysin lukutaidottomia. Haasteita nähtiin myös lasten välisessä
kommunikoinnissa, kun lapsilla ei ole yhteistä kieltä ryhmän aikuisten eikä toistensa kanssa.
Useiden kulttuurien läsnäolon ryhmässä koettiin lisäävän työn haastavuutta, koska kommunikoinnin onnistuminen vaatii vaivannäköä ja erilaisten tapojen käyttämistä. Lisäksi on vaara,
että yhteisen kielen puuttumisen takia asia ymmärretään eri tavalla.
Hoitajan työ on haastavampaa, koska asiat pitää selittää monin eritavoin, että tulee ymmärretyksi. (vastaaja 49)
Joskus yhteisymmärryksen löytäminen on haastavaa, vuorovaikutustilanteissa voi joskus
tulla väärinkäsityksiä. (vastaaja 33)

Erot kulttuureissa tai uskonnoissa
Toiseksi suurimpana haasteena koettiin kulttuurien ja uskontojen erilaisuus. Eroja kulttuurien
välillä koettiin olevan aikakäsityksessä, hoitoaikojen noudattaminen ja täsmällisyys mainittiin
haastavina tekijöinä.
Hoitoaikojen noudattaminen voi olla todella hankalaa monikulttuuriselle vanhemmalle,
joka ei välttämättä edes osaa kelloa. (vastaaja 44)
Tuntuu myös, että maahanmuuttajaperheiden on vaikea ymmärtää suomalaisten ja kulttuurimme täsmällisyyttä ja tarkkuutta. Asiat tehdään omaan tahtiin ja monesta asiasta saa
muistutella ja huomautella. (vastaaja 28)
Kulttuurien eroista haasteena koettiin erilaiset uskonnot ja niihin liittyvät erityispiirteet, kuten
erilaiset ruokavaliot.
Eräs suurimpia eroja aiheuttava tekijä on eri uskonnot, jotka vaikuttavat jonkin verran
siihen, mitä toimintaa ryhmässä voidaan toteuttaa. (vastaaja 15)
Joistakin kulttuuriryhmistä tulevien lasten vanhemmat saattavat olla tarkempia oman kulttuurinsa erityispiirteiden huomioonottamisesta päivähoidossa kuin toiset (esim. ruokailuun, vaatetukseen tai toimintaan liittyen). (vastaaja 17)
Yhteisten pelisääntöjen ja käytäntöjen erilaisuuden haasteet näkyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen ulkoilukäytännöissä ja perheiden erilaisissa kasvatuskäytännöissä. Myös naisen asema
nähdään vastausten perusteella eri kulttuureissa eri lailla, mikä näkyy varhaiskasvatuksessa esimerkiksi siinä, kuinka poikalapset ja asiakasperheiden miehet kohtaavat varhaiskasvatuksen
naispuoliset työntekijät.
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Ensimmäisenä mieleen tulee erot arkisissa asioissa, kuten ulkoilussa. Säänmukainen pukeutuminen tuottaa usein hankaluuksia, kun monikulttuuriset perheet eivät välttämättä ymmärrä meidän tapaamme ulkoilla "säällä, kuin säällä", tai että ulkoilu kestää kauemmin
kuin sen 10-15 min. (vastaaja 30)
Kasvatuskäytännöt voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia ja yhteisten näkemysten muodostaminen hankalaa. Esimerkiksi useilla Afrikan maista tulleilla lapsilla ei ole kotona minkäänlaista päivärytmiä eikä rajoja, alle kouluikäiseltä lapselta ei vaadita juuri mitään ja
tällainen rajattomuus näkyy valitettavasti myös päiväkodissa. (vastaaja 44)

Työntekijöiden tai asiakkaiden suhtautuminen
Kolmanneksi eniten haasteita koettiin sekä työntekijöiden, että asiakkaiden suhtautumisessa.
Asiakkaiden suhtautumisessa haasteena koettiin varautuneisuus ja ennakkoluulot suomalaista
varhaiskasvatusta kohtaan, sekä luottamuspulan kasvattajia kohtaan. Avoimen yhteistyön puuttuminen mainittiin myös haasteena.
Osa vanhemmista haluaa tehdä tiiviisti yhteistyötä päiväkodin kanssa, mutta osa perheistä
pitää ns. "omat asiat" itsellään. (vastaaja 86)
Työntekijöiden asenteissa haasteina koettiin omat ennakkoluulot ja pelot, vanhanaikaiset tavat
toimia sekä keskustelun painottumisen uskontojen ja kulttuurien rajoituksiin, niihin asioihin,
joita ei saa tehdä.
Monikulttuuristen perheiden kohtaaminen on tuonut työhöni uuden ulottuvuuden. Se asetti
minut tilanteeseen, jossa aiemmat tapani olla yhteistyössä perheiden kanssa, ei enää täysin
toimineet. (vastaaja 95)
5.1.2 Kohtaamista edistävät tekijät
Kuvioon 8 on koottu vastauksista asioita, joiden koettiin auttavan monikulttuuristen perheiden
kohtaamisessa. Eniten kohtaamisissa koettiin auttavan varhaiskasvattajan sekä asiakkaan toiminnan, jotka molemmat saivat 22 mainintaa. Kommunikoinnin apuvälineet tai yhteinen kieli
auttoi 18 vastauksessa. Kulttuurien ja uskontojen tuntemisella oli merkitystä yhdeksässä vastauksessa ja erilaisuuden ymmärtäminen mainittiin viisi kertaa.
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KUVIO 8: Monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa avuksi koettuja asioita
Varhaiskasvattajien toiminta
Varhaiskasvattajien toiminnassa eniten koettiin auttavan avoimuuden ja kunnioituksen asiakasperhettä kohtaan. Avoin asenne auttaa yhteistyön luomisessa. Aito kiinnostus ja kysely kaventavat kulttuurien välisiä kuiluja ja keskustelemalla on saatu monia asioita selvitettyä.
”On ollut hienoa huomata, että jos on itse kiinnostunut ja kyselee, vanhemmat kertovat
mielellään omasta kulttuuristaan, uskonnosta ja tavoistaan. Tärkeää on osoittaa lapsille
ja aikuisille arvostavansa toisia kulttuureita ja kieliä.” (vastaaja 53)
Lisäksi oma valmius oman toiminnan tarkkailuun ja analysointiin helpottaa kulttuurien kohdatessa.
Kunnioituksen ja arvostuksen puutteen ihmiset yleensä aistivat hyvin herkästi, vaikka sen
yrittäisikin peittää. Omia asenteitaan ja ajatuksiaan täytyy tarkkailla jatkuvasti. (vastaaja
1)
Luottamuksen rakentuminen helpottaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Luottamus syntyy ajan kanssa avoimesti keskustellen. Kulttuurien väliset erot tehdään näkyviksi ja ajan kanssa
vanhemmat luottavat siihen, että heidän toiveensa huomioidaan.
Luottamus syntyy parhaiten, kun kulttuurien välisistä eroista voidaan keskustella niin, että
kaikki osapuolet ymmärtävät toisiaan. (vastaaja 32)
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Asiakkaan toiminta
Asiakas voi omalla toiminnallaan ja asenteellaan helpottaa yhteistyön onnistumista. Vanhemmat koetiin monessa vastauksessa ystävällisinä ja kohteliaina. Heillä on ollut halu tehdä yhteistyötä ja he ovat olleet kiinnostuneita varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista. Halu tehdä yhteistyötä vaikuttaa työntekijöiden kokemuksiin kommunikoinnin onnistumisesta.
Oma ja kollegoiden sekä vanhempien asenne vaikutti huomattavan paljon. Positiivinen,
utelias ja ihmettelevä asenne kaikilla osapuolilla teki jopa huonosti toimineesta kommunikoinnista mielenkiintoista ja lopulta onnistunuttakin. (vastaaja 95)

Onnistunut kommunikointi
Kolmanneksi eniten kohtaamisissa koettiin auttavan kommunikoinnin apuvälineiden tai yhteisen kielen löytymisen. Toisilleen vieraiden kulttuurien kohdatessa tarvitaan monenlaisia taitoja
kommunikoida. Vastauksissa tuotiin esille muun muassa selkokielen käyttäminen, ilmeet ja
eleet, viestien kirjoittaminen sekä kuvien käyttäminen. Tärkeät asiat hoidetaan tulkin avulla.
Joidenkin perheiden kanssa joutuu käyttämään selkokieltä ja tarkistamaan, onko asia ymmärretty, joillekin kirjoitetaan viestejä ja kotona on joku, joka osaa kääntää viestin. Joidenkin kanssa käytetään kuvallisia viestejä ja kuvat ovat siis käytössä myös vanhemmille
ei vain lapsille. Kaikissa tärkeämmissä asioissa käytetään tulkkia apuna. (vastaaja 19)

Kulttuureihin tutustuminen ja erilaisuuden ymmärtäminen
Vähiten mainintoja saaneet luokat olivat kulttuurien ja uskontojen tunteminen sekä niihin tutustuminen ja erilaisuuden ymmärtäminen. Vieraiden kulttuurien ja uskontojen tunteminen auttaa ymmärtämään perheiden tapoja ja arvoja. Etukäteistiedot sekä halu ottaa selvää olivat helpottaneet perheiden kohtaamista. Erilaisuuden ymmärtämiseen sisältyy omat kokemukset sekä
perheiden tunteminen. Perheiden tunteminen yksilöllisesti helpottaa yhteistyön tekemistä.
Omien kokemusten koettiin helpottavan vieraiden kulttuurien kohtaamista. Oma kokemus vieraaseen kulttuuriin asettumisesta, helpottaa ymmärtämään Suomeen tulevien perheiden tilannetta.
”On ollut rikasta toimia monikulttuurisessa päiväkodissa. Se on auttanut itseä näkemään
asioita paljon laajemmin ja suvaitsevaisemmin.” (vastaaja 26)
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5.1.3 Yhteenveto
Kysymyksen asettelu ei johdattele tuomaan esille negatiivisia asioita tai haasteita. Siitä huolimatta niitä tuodaan vastauksissa esille. Robertsonin (2018) mukaan, kun opettajat kiinnittävät
huomiota lasten kulttuureihin, se nähdään asiana, joka vaatii korjaamista. Kulttuuria ei pidetä
riittävän hyvänä varhaiskasvatusympäristöön tai päiväkotiin. Harvoin huomio kiinnittyy valkoisen keskiluokasta tulevan lapsen kulttuuriin, jonka katsotaan omaavan varhaiskasvatuksessa
vaadittavaa kulttuurista pääomaa. (Robertson 2018, 258.) Tällaisesta ajattelua ilmenee myös
minun aineistossa, jossa tuodaan esille paljon haasteita, kun eri kulttuurit kohtaavat varhaiskasvatuksessa. Tällaisten haasteiden esille tuomisen voidaan tulkita tarkoittavan erottelua meidän
ja muiden välillä. Tämä ilmenee esimerkiksi vastauksessa, jossa sanottiin, että monikulttuuriset
perheet eivät ymmärrä meidän tapaamme ulkoilla säästä riippumatta. Tämän perusteella voidaan siis sanoa tällaista erottelua tapahtuvan varhaiskasvatuksessa.
Vaarallista varhaiskasvatuksessa on, jos perheiden ymmärtämisen sijaan kommentoidaan heidän olemistaan ja tekemisiään kulttuurin kautta. Robertsonin (2018) tutkimuksessa keskusteluissa oli tullut ilmi, että lasten huonoa koulumenestystä oli selitetty sillä, että perheet eivät
välitä heidän koulumenestyksestä tai heidän kulttuurissaan koulutus ei ole tärkeää. Samankaltaisia kommentteja löytyy myös minun aineistoista. Esimerkiksi rajattomuutta, joka näkyy päiväkodissa, selitetään afrikkalaisella kulttuurilla, jossa lapsilla ei ole minkäänlaista päivärytmiä
tai rajoja. Tällä tavalla pidetään yllä rajoja meidän ja muiden kulttuurien välillä. Näin varhaiskasvattajat kääntävät huomion pois valtasuhteista ja haasteista opettajuudessa tai varhaiskasvatuksessa. Lapset nähdään jo ennen kouluikää osa voittajina ja osa häviäjinä. (Robertson 2018,
257-259, 262.)
Kommunikoinnin onnistuminen on paljon kiinni henkilökunnan kyvykkyydestä keksiä vaihtoehtoisia tapoja kommunikoida yhteisen kielen puuttuessa. Useissa vastauksissa tuodaan esille
vaihtoehtoisia tapoja kommunikoida ja siirtää tietoa perheille, joiden kanssa ei ole yhteistä
kieltä. Kommunikoinnin tukena voidaan vastausten perusteella käyttää mm. selkokieltä, valokuvia, kirjoitettuja viestejä ja tärkeimpiä asioita hoidetaan tulkin avulla. Näistä vastauksista tuli
ilmi halu löytää toimiva keino kommunikoida ja saattaa päivän aikana tapahtuneita asioita myös
vanhempien tietoon. Joissakin vastauksissa yhteisen kielen puuttuminen koettiin kuitenkin
myös erittäin haastavana. Kohtaamisia pidetään helppoina, jos perhe on asunut kauan Suomessa

41

ja he osaavat hyvin suomea. Osan vastaajista voidaan tulkita olevan valmiimpia etsimään vaihtoehtoisia kommunikointitapoja, kun taas toiset kokevat yhteisen kielen olevan ainut keino toimivalle kommunikoinnille.
Robertsonin (2018) tutkimuksessa tutkittiin Englannin kansallista opetussuunnitelmaa, jossa
englanti toisena kielenä mainitaan mahdollisena esteenä oppimiselle. Näin ajateltuna oppilaiden kielitaustat ja monikielisyys nähdään ongelmana tai esteenä, eikä yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena vahvuutena. Myös omasta aineistostani löytyi asenteita, joiden perusteella monikielisyys varhaiskasvatuksessa nähdään haasteena ja esteenä kommunikoinnille, eikä niinkään
vahvuutena. Tässä tutkimuksessa en tutki tarkemmin suomalaista opetussuunnitelmaa, mutta
Robertsonin mukaan ammattilaiset näkevät varhaiskasvatuksen kentän niiden termien ja käytäntöjen kautta, joita asiakirjoissa ja arjessa käytetään. Ohjaako siis suomalainen varhaiskasvatussuunnitelma varhaiskasvattajien asenteita, vai ovatko asenteet olemassa siitä huolimatta.
(Robertson 2018, 259, 267.)
Layneen, Dervinin ja Longforn (2018) tutkimuksessa haastattelivat suomalaisia peruskoulun
opettajia ja kysyivät kuinka he näkevät maahanmuuttajien aseman sekä heidän tarpeet ja mahdollisuudet myöhemmin. Tutkimuksessa opettajat kuvasivat maahanmuuttajien tuovan luokkaan hässäkkää omilla kulttuureillaan ja uskonnollisilla vaatimuksilla. Oppilailla kuvatiin myös
olevan heikompi suomenkielentaito ja koulumenestys, jonka syyn ei nähty olevan suomalaisessa koulujärjestelmässä eikä opettajassa. (Layne, Dervin & Longfor 2018, 166, 169.) Omasta
aineistostani löytyi myös vastauksia, joiden perusteella monikulttuurisuus nähdään enemmän
haasteena, kuin mahdollisuutena. Haasteena pidettiin eri kulttuureista tulevien esittämiä vaatimuksia, joiden nähtiin olevan sidottuja kulttuuriin tai uskontoon.
Layne ym. (2018) mainitsee tutkimuksessaan, että haastateltavat olivat tietoisia, miten haastava
aihe maahanmuuttajat oppilaina on, joten vastaus oli usein, että maahanmuuttaja oppilaita kohdellaan, kuten ketä tahansa oppilaita. Kuitenkin haastattelujen edetessä tapahtui sanallista erottelua ja haastateltava puhui esimerkiksi muslimeista. (Layne ym. 2018, 170.) Monissa sanallisissa vastauksissa tuotiin esille, että uudet perheet kohdataan aina avoimin mielin. Mielenkiintoinen olisikin jatkaa kysymyksistä eteenpäin haastatteluihin ja katsoa, kuinka moni todellisuudessa erottelee kuitenkin eri kulttuureista tulevia lapsia. Vastauksissa tulee kuitenkin ilmi, että
kulttuurien kohtaamista omassa työssä on joutunut pohtimaan ja miettimään. Hyvällä asenteella
ja sopivalla määrällä uteliaisuutta on kohtaamisissa onnistuttu mahdollisista alkuvaikeuksista
huolimatta.
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5.2 Tuen tarpeet monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa
Toisessa sanallisessa kysymyksessä kysyttiin, minkälaista tukea eri kulttuuritaustasta tulevien
perheiden kohtaamiseen toivottaisiin. 73 vastaajasta 21 ilmaisee vastauksessaan tarvitsevansa
lisää tukea eri kulttuuristaustasta tulevien perheiden kohtaamiseen. 52 vastaajaa ilmaisee vastauksessaan, että joko tuen tarpeita ei ole ollut tai tukea on saatu riittävästi, kun sitä on tarvittu.
Ensimmäisessä kappaleessa avataan kuviota 9 eli kuvataan sitä, mistä tukea kohtaamisiin on
saatu. Toisessa luvussa eritellään, millaista tukea kulttuurien kohtaamiseen kaivattaisiin lisää.

5.2.1 Vieraiden kulttuurien kohtaamiseen saatu tuki

KUVIO 9: Monikulttuuristen perheiden kohtaamisessa tukena olleet tekijät
Työkavereilta tai muilta ammattilaisilta
Eniten tukea vieraiden kulttuurien kohtaamisiin oli saatu omilta työkavereilta, esimieheltä tai
muilta ammattilaisilta (40 mainintaa). Tämän kategorian sisällä tulkkipalveluja oli hyödynnetty
kaikkein eniten.
”Tulkkien käytettävissä olo on tärkeää yhteistyön kannalta, ja toistaiseksi tulkki on aina
järjestynytkin tarvittaessa” (vastaaja 17)
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Tukea on saatu paljon myös omilta työkavereilta ja esimieheltä sekä varhaiserityisopettajilta.
Muita ammattilaisia, kenen tukea on hyödynnetty, olivat S2-opettajat, maahanmuuttokoordinaattori tai -mentori. Lisäksi yhteistyötä on tehty muun muassa lastensuojelun, terapeuttien ja
psykologien kanssa. Myöskin kulttuurien edustajien vierailut päiväkodeissa auttoivat kulttuurien kohtaamisessa.
”Päiväkodissamme on käynyt vieraana useiden eri kulttuureiden edustajia (somali, romani, venäläinen) jotka ovat kertoneet henkilökunnalle omasta kulttuuristaan ja olemme
myös saaneet esittää kysymyksiä” (vastaaja 44)

Koulutuksista ja asiakkailta kysymällä
Kaksi seuraavaa tuen muotojen kategoriaa olivat tuen saaminen koulutuksista (8 mainintaa)
sekä kysyminen asiakkailta (7 mainintaa). Koulutuksista mainitaan kaupunkien tarjoamat koulutukset, sekä opintoihin liittyvät kurssit, joiden koetaan valmistaneen kulttuurien kohtaamiseen.
”Kyllä välillä, olen saanut kaupungin järjestämää koulutusta. Koulutus on auttanut ymmärtämään esim. vanhempien kasvatusnäkemyksiä” (vastaaja 42)
Vastaajat kertovat kuinka epäselvät asiat on saatu selvitettyä perheiltä kysymällä. Perheet ovat
itse saaneet kertoa omasta kulttuuristaan ja toimintatavoistaan.
”Kodin juhlat ja uskontoon liittyvät tavat ja uskomukset voi selvittää vanhempien kanssa
tai lukemalla itse. Avoin ja kohtelias uteliaisuus sekä hyvä keskusteluyhteys” (vastaaja 59)

Itsenäinen opiskelu ja henkilökohtaiset kokemukset
Tukea ja tietoa on saatu myös opiskelemalla itse tai ottamalla itsenäisesti asioista selvää (5
mainintaa). Internetiä hyödynnetään eniten, jonka lisäksi tietoa on haettu kirjallisuudesta.
”Toisinaan maahanmuuttajaperheiden kanssa on tullut esille asioita, joita ei ole voinut
ymmärtää, mutta onneksi netin kautta saa nykyään paljon tietoa eri kulttuureiden tavoista
ja arvoista” (vastaaja 72)
Omat kokemukset ovat auttaneet vieraiden kulttuurien kohtaamisessa. Kokemusta on saatu ulkomailla asumisesta tai vain ajan myötä. Lisäksi erilaisten perheiden tunteminen auttaa ymmärtämään vieraita kulttuureita.
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”Vuosien varrella kokemusta on kertynyt: avoin keskustelu tulkin läsnäollessa, huumori ja
kuvat auttavat monessa tilanteessa.” (vastaaja 19)
5.2.2 Varhaiskasvattajien tuentarpeet vieraiden kulttuurien kohtaamiseen
Toiveita tuen suhteen esitettiin yhteensä 26 vastauksessa. Toiveet koskivat tuen muotoja tai
aiheita, joista tukea toivottiin. Useissa vastauksissa toivottiin lisäkoulutusta. Lisäksi muutoksia
toivottiin ryhmäkokoihin, tarjolla olevien lomakkeiden kieleen sekä avustajia ryhmiin.
”Tukea ja apua tarvittaisiin melkein päivittäin juuri tämän kielimuurin takia. Ryhmässämme yli puolet on maahanmuuttajalapsia ja olemme ilmaisseet kovaan ääneen tarpeemme saada ryhmänavustajia ja lisäkoulutusta. Sen verran meitä on kuultu, että ensi
syksyksi kaavaillaan lisäkoulutusta.” (vastaaja 60)
Toive palkankorotukseenkin esitettiin, perusteena työn haastavuus. Tulkkeja olisi myös hyvä
olla enemmän saatavilla ja mainittiin vastauksissa oman kielitaidon kehittäminenkin.
”Valitettavasti tulkkeja ei saa niin helposti, että niistä olisi aina riittävästi apua. Suurin
ongelma on kielimuuri ja siihen olisinkin aina kaivannut apua, mitä en valitettavasti saanut.” (vastaaja 95)
Koulutuksen aiheiksi ehdotettiin yleisesti lisätiedon saamista eri kulttuureista. Tietoa toivottiin
muun muassa eri kulttuurien tavoista tai uskonnoista. Vastauksissa tuotiin ilmi myös koulutuksen kehittäminen. Suoritettu tutkinto ei ole valmistanut kulttuurien kohtaamiseen ja kokemukset harjoitteluistakaan eivät ole aina olleet positiivisia. Tietoa voisi saada lisää esimerkiksi lisäkoulutuksista.
”Olen toivonut saavani tietoa esim. naisen tai lasten asemasta perheessä. Vallitsevista
kasvatuskäsityksistä tai - käytännöistä. Omat tiedot ovat olleet yleisellä tasolla tai ehkä
jonkin sortin yleistyksiä, joiden todentaminen on ollut vaikeaa juuri esim. kielen tai kulttuuristen tapojen vuoksi.” (vastaaja 63)
5.2.3 Yhteenveto
Vastauksissa on havaittavissa eroja sen suhteen, kuinka tuentarpeet koetaan. Osa kokee tarvitsevansa ehdottomasti tietoa uusista kohtaamistaan kulttuureista, kun taas monissa vastauksissa
näkyy asenne, että tukea ei juurikaan tarvita. Tukea oli tarvittu aluksi ja sitä on saatu useista eri
paikoista tai sitten tukea on koettu tarvittavan vain tulkkaamiseen. Oma aktiivisuus vaikuttaa
myös suuresti tukeen, jota on saatu. Alla oleva vastaaja kertoo, ettei tuentarvetta ole ollut, mutta
siitä huolimatta luettelee pitkän listan, millaista tukea hän on hyödyntänyt omassa työssään.
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”Olen itse ottanut selvää ja ollut tosi paljon mukana kaikenlaisissa kokouksissa, koulutuksissa, ja ottanut töihin eri kulttuuritaustaiset henkilöt myös” (vastaaja 71)
Kaupungin koolla on myös merkitystä siihen, miten erilaisia koulutuksia esimerkiksi on tarjolla. Isoissa kaupungeissa koulutuksia on tarjolla halukkaille. Isommilla paikoilla on tarjolla
myös erilaisia mentoreita tai koordinaattoreita, joiden ammattitaitoon oli jonkin verran tukeuduttu.
Robertson (2018) tuo tutkimuksessaan ilmi, että useat vastavalmistuneet opettajat ovat tuoneet
ilmi koulutuksen riittämättömyyden eri kulttuureista tulevien oppilaiden opettamiseen. Vastavalmistuneet opettajat eivät voi kuitenkaan muuttaa näkemyksiä ja käytäntöjä yksin, vaan tilanteen on muututtava myös käytäntöjen, lisäkoulutuksen sekä opettajankouluttajien osalta.
(Robertson 2018, 265.) Tarvetta tuen kehittämiseen siis on, mikä tulee ilmi vastauksissa. Tuen
ja tiedon saaminen on kuitenkin kiinni paljon omasta asenteesta ja valmiudesta tehdä töitä sen
saamiseksi. Tukea on saatu, jos sitä on osattu pyytää ja hakea.

5.3 Varhaiskasvattajien interkulttuurinen sensitiivisyys
Seuraavat tulokset on koottu kyselyn monivalintakysymyksistä. Monivalinnoissa vastausvaihtoehdot tarkoittavat 5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri
mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 1=täysin eri mieltä. Kyselylomakkeella (liite1) kysymykset on
järjestetty satunnaiseen järjestykseen. Varhaiskasvattajien vastaukset, joita käytän analyysissä,
olen ryhmitellyt taulukoihin (liite 3). Aineiston analyysissä yhdistetään vastaukset 5 ja 4 sekä
2 ja 1, jotta tulosten kuvaaminen olisi selkeämpää.

5.3.1 Etnosentrisyys
Etnosentrisyyden kolme vaihetta ovat kieltäminen, puolustautuminen ja minimalismi. Varhaiskasvattajien vastauksissa kieltäminen ilmenee enemmän eristyneisyytenä, ei niinkään eristäytymisenä (kuvio 10). Eristyneisyyteen viittaavissa vastauksissa lapsiryhmän työskentely koetaan helpoimpana, kun ryhmään kuuluu vain yhden kulttuurin edustajia vastauksissa samaa
mieltä (5 ja 4 vastanneet) oli 44 %, kun taas väitettä vastustaneita (2 ja 1 vastanneet) oli 31%.
Eristyneisyydessä on kyse tilanteesta, jossa kulttuurien välistä vuorovaikutusta ei ole ollenkaan
eikä muiden kulttuurien läsnäoloa tiedosteta lainkaan (Salakka 1997, 29). Tästä ei varhaiskasvattajien kohdalla todennäköisesti ole kyse, koska 97 prosentilla vastaajista oli kokemusta mo-
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nikulttuuristen perheiden kanssa työskentelystä, jolloin vuorovaikutusta on väistämättä syntynyt ja vastauksissa tuotiin esille muiden kulttuurien läsnäolo. Vastauksista voisi kuitenkin ajatella, että toisten kulttuurien läsnäolo koetaan raskaana ja, että elämä olisi helpompaa, jos työtä
saisi tehdä vain yhden kulttuurin edustajien kanssa. Toisaalta kieltämisen toista muotoa eristäytymistä ei vastauksista yhtä voimakkaasti löydy. Suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että
ihmisten tulee olla kiinnostuneista muista kulttuureista (84 %), lapsiryhmän toiminta ei ole ongelmatonta silloinkaan, jos lapset tulevat samasta kulttuurista (65 %) sekä muista kulttuureista
tulevien ihmisten käytöstä on tarpeen pystyä ymmärtämään (75 %). Kieltämisessä toisten kulttuurien läsnäolo tiedostetaan, mutta niiltä halutaan eristäytyä (Salakka 1997, 30).
ERISTYNEISYYS
Työskentely ryhmässä, jossa on vain yhteen kulttuuriin kuuluvia lapsia, on
helpointa.
ERISTÄYTYMINEN
Ihmisten ei tarvitse kiinnostuneita muista kulttuureista, jos niistä saatavasta
tiedosta ei ole heidän elämässään hyötyä.
Lapsiryhmän toiminta on ongelmattominta, kun lapset tulevat samasta
kulttuurista.
On välttämätöntä pystyä ymmärtämään eri kulttuureista tulevien ihmisten
käytöstä.
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KUVIO 10: Kieltämisen vaiheiden ilmeneminen varhaiskasvattajien vastauksissa
Puolustautumiseen kuuluvia vaiheita ovat vääristely, ylimielisyys ja yliarviointi. Vastauksissa
vääristelyä tuo esille väitteet (kuvio 11), joissa kaikkien yhteiskunnassa elävien ei nähdä osallistuvan yhteiskunnan kehittämiseen (75 %) sekä maahanmuuttajien elämää ajatellaan tuettavaksi liiaksi verorahoilla (40 %). Vaikkakin ihmisten oppimisedellytyksiä pidetään samana 57
% vastauksissa, on mielenkiintoista, että 31 % vastauksissa näin ei nähdä olevan. Vääristelyssä
vieraasta kulttuurista on muodostunut kielteinen kuva. Tässä vaiheessa ajattelua ohjaa stereotypiat ja ennakkoluulot. (Salakka 1997, 31.) Ylimielisyys ei vastauksissa näy kovin selkeästi.
Yhtä kulttuuria ei pidetä muita parempana (95 %), mutta toisaalta ulkomailla ihmisten tavat
saattavat ärsyttää (31 %) sekä maahanmuuttajat nähdään käytökseltään ylimielisinä (32 %).
Ylimielisyydessä oman kulttuurin paremmuutta painotetaan. Kulttuurien väliset erot nähdään
uhkaavina ja toisten kulttuurien edustajia pidetään vähempiarvoisina. Yliarvioinnissa taas oman
kulttuurin arvo kielletään ja toista kulttuuria pidetään ylempi arvoisena. (Salakka 1997, 31-32.)
Vastauksissa ilmenee jonkin verran yliarviointiin viittaavia asenteita, kun oman kulttuurin
edustajien käytöstä ulkomailla pidetään joskus hävettävänä (69 %) sekä ihmisten ei uskota aina
haluavan elää kotimaassaan (37 %).
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VÄÄRISTELY
Kaikkien yhteiskunnassa elävien ihmisten olisi hyvä osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, mutta näin ei ole.
Maahanmuuttajien elämää tuetaan liiaksi verorahoilla.
YLIMIELISYYS
On olemassa yksi kulttuuri, jonka periaatteiden mukaan kaikkien ihmisten olisi hyvä elää.
Ulkomaille matkustaessa paikalliset ihmiset ja heidän tapansa voidaan
kokea ärsyttävinä.
Maahanmuuttajien olemus voi valtaväestön silmissä vaikuttaa ylimieliseltä.
YLIARVIOINTI
Kun ihmiset matkustavat ulkomaille, he joskus häpeävät omaan kulttuuriinsa kuuluvien ihmisten käytöstä.
On mahdollista, että jos ihmiset saisivat valita, he eivät haluaisi elää kotimaassaan.
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KUVIO 11: Puolustautumisen vaiheiden ilmeneminen varhaiskasvattajien vastauksissa
Minimalismi sisältää fyysisen universalismin ja transendenttisen universalismin. Minimalismissa huomio kiinnittyy ihmisten välisiin samankaltaisuuksiin, eikä eroihin kiinnitetä niin paljon huomiota. Fyysisessä universalismissa yhteisten ominaisuuksien nähdään olevan fyysisiä,
transendenttisessa universalismissa yhteyden nähdään olevan transendenttinen eli yleismaailmallinen. (Salakka 1997, 33-34.) Varhaiskasvattajien vastauksista (kuvio 12) ilmenee ajattelua,
jonka mukaan kaikkia ihmisiä pidetään keskenään pohjimmiltaan samanlaisina kulttuurien erilaisista tavoista huolimatta (81 %) sekä ihmisten halujen ja tarpeiden nähdään olevan samat
asuinpaikasta ja kulttuurista riippumatta (60 %). Kuitenkin kun kysymys muotoillaan toisin:
kaikki ihmiset ovat samanlaisia, pieniä kulttuurisia eroja lukuun ottamatta samaa mieltä on vain
52 %. Jonkin verran vastauksissa näkyy myös varhaiskasvattajien ajattelevan ihmisillä olevan
transendenttisia yhtäläisyyksiä, kun ajatellaan, että ihmisten pitäisi kyetä asettua toisesta kulttuurista tulevan asemaan (83 %), mutta ihmisten ei kuitenkaan ajatella käyttäytyvän samalla
tavalla eettisesti haastavissa tilanteissa (59 %) eikä käyttävän samoja periaatteita toimintansa
arviointiin kulttuurista riippumatta (51 %).
FYYSINEN UNIVERSALISMI
Vaikka eri kulttuurien tavat voivatkin olla erilaiset, ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia.
Ihmisten halut ja tarpeet ovat suunnilleen samat riippumatta kulttuurista
ja asuinpaikasta.
Kaikki ihmiset ovat samanlaisia, pieniä kulttuurisia eroja lukuun ottamatta.
TRANSENDENTTINEN UNIVERSALISMI
Ihmisten pitäisi kyetä asettumaan toisesta kulttuurista tulevan ihmisen
asemaan.
Kaikki ihmiset käyttäytyvät lähes samalla tavalla kohdatessaan eettisesti
haastavia tilanteita.
Ihmiset käyttävät kulttuurista riippumatta samoja periaatteita arvioidessaan onko heidän toimintansa oikein tai väärin.
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KUVIO 12: Minimalismin vaiheiden ilmeneminen varhaiskasvattajien vastauksissa
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5.3.2 Etnorelativistisuus
Etnorelativistisuuteen kuuluu kolme vaihetta, jotka ovat hyväksyminen, mukautuminen ja integraatio. Varhaiskasvattajien vastauksissa hyväksyminen näkyy vähemmän kulttuurierilaisuutena ja enemmän arvoerilaisuutena (kuvio 13). Kulttuurierilaisuus näkyy enemmän väitteissä,
joissa väitetään ryhmän olevan mielenkiintoisempi, jos lapset tulevat useasta eri kulttuurista
(90 %) ja eri kulttuureista tulevien lasten kulttuureista tulee ottaa selvää, koska toisista kulttuureista oppiminen on tärkeää (98 %). Kuitenkaan ihmisten ei välttämättä uskota olevan mielellään kanssakäymisissä toisen kulttuurin edustajien kanssa (23 %) eikä ihmisten ja kulttuurien
erilaisuutta nähdä aina vain positiivisena asiana (25 %). Kulttuurien väliset erilaiset arvot näkyvät vastauksissa selkeämmin. Kulttuurien erojen taustalla on asiat, joita pidetään tärkeinä ja
arvokkaina (82 %) sekä tiedon muista kulttuureista ajatellaan auttavan niiden välisten erojen
ymmärtämisessä (97 %). Kulttuurierilaisuuden vaiheessa kunnioitetaan käyttäytymisen eroja,
sanallista ja sanatonta kommunikointia. Arvoerilaisuus tarkoittaa kulttuurien arvojen erilaisuuden hyväksymistä, havaitsemista ja tunnustamista. (Salakka 1997, 38-39.)
KULTTUURIERILAISUUS
Useasta eri kulttuurista tulevat lapset ryhmässä tekevät ryhmästä
mielenkiintoisemman.
Toisista kulttuureista oppiminen on tärkeää, siksi eri kulttuureista
tulevien lasten kulttuureista täytyy ottaa selvää.
Ihmiset ovat mielellään kanssakäymisissä toisen kulttuurin edustajien kanssa.
Ihmisten ja kulttuurien erilaisuus on aina vain positiivinen asia.
ARVOERILAISUUS
Kulttuurien erilaisuus johtuu siitä, että eri asioita pidetään tärkeinä
ja arvokkaina.
Tieto muista kulttuureista auttaa ymmärtämään niiden välisiä eroja
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KUVIO 13: Hyväksymisen vaiheiden ilmeneminen varhaiskasvattajien vastauksissa
Mukautuminen näkyy empatiana ja pluralismina (kuvio 14). Varhaiskasvattajien vastauksista
löytyy empaattisuuteen viittaava ajattelua. Toisesta kulttuurista tulevan ihmisen asemaan asettuminen nähdään kiehtovana, mutta myös vaikeana (98 %) sekä käyttämisen eri kulttuureista
tulevien vaatimilla nähdään tarpeellisen, omia arvoja unohtamatta (93 %). Pluralismi ei vastauksissa näy yhtä selkeästi, mutta siitä huolimatta ihmisten ajatellaan kuuluvan useampaan,
kuin yhteen kulttuuriin (60 %) ja valtaväestön tulisi pyrkiä ymmärtämään maahanmuuttajien
elämäntyyliä, koska he tekevät kaikkensa sopeutuakseen asuin maansa elämäntyyliin (64 %).
Empatiassa toisen kulttuurin ominaisuuksia koetaan eri tavalla, kuin oma kulttuuri edellyttäisi.
Pluralismi on kiinteä osa identiteettiä ja tarkoittaa syvempää toisten kulttuurien ymmärtämistä,
kuin muissa aiemmissa vaiheissa. (Salakka 1997, 41-42.)
49

EMPATIA
Asettuminen toisesta kulttuurista tulevan ihmisen asemaan on kiehtovaa, mutta se voi olla myös vaikeaa.
Käyttäytyminen eri kulttuureissa vaadittavilla tavoilla on välillä tarpeellista, mutta ihmisen ei pidä unohtaa omia arvojaan.
PLURALISMI
Ihmiset kuuluvat usein useampaan kuin yhteen kulttuuriin.
Monet maahanmuuttajat tekevät kaikkensa sopeutuakseen asuin
maansa elämäntyyliin, siksi myös valtaväestön tulisi pyrkiä ymmärtämään heidän elämäntyyliään.
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KUVIO 14: Mukautumisen vaiheiden ilmeneminen varhaiskasvattajien vastauksissa
Viimeinen interkulttuurisen sensitiivisyyden vaihe on integraatio, johon kuuluu kontekstuaalinen arviointi sekä rakentava marginaalisuus. Kontekstuaalisessa arvioinnissa on kyse tilanteiden arvioimisesta eri kulttuurisista näkökulmista ja rakentavassa marginaalisuudessa ihminen
kykenee ylittämään kulttuurisidonnaisia rajoja ja näkökulmia. (Salakka 1997, 43-44.) Kontekstuaalinen arviointi näkyy vastauksissa, joissa sanotaan ihmisen osaavan käyttää erilaisia kulttuurisia kriteerejä tilanteiden tulkitsemiseksi ja arvioimiseksi (47 %) sekä eri kulttuureista tulevat ihmiset määrittelevät ja ratkaisevat ongelmia eri tavoilla (85 %) (kuvio 15). Rakentavan
marginaalisuuden väitteissä monikulttuuriset tilanteet nähdään mahdollisuutena luoda jotain
uutta (96 %). Enemmän hajontaa on väitteissä joissa ihmisten pitäisi kyetä kotiutumaan useisiin
erilaisiin kulttuureihin (42 % samaa mieltä, 20 % eri mieltä) sekä kulttuurien kohdatessa ihmiset
toimivat vaikeuksitta välittäjinä oman kulttuurinsa ja vieraan kulttuurin välillä (10 % samaa
mieltä, 60 % eri mieltä).
KONTEKSTUAALINEN ARVIOINTI
Ihmiset osaavat käyttää erilaisia kulttuurisia kriteerejä tilanteiden tulkitsemiseksi ja arvioimiseksi.
Eri kulttuureista tulevat ihmiset määrittelevät ja ratkaisevat ongelmia eri
tavoilla.
RAKENTAVA MARGINAALISUUS
Monikulttuuriset tilanteet ovat mahdollisuus luoda jotain uutta
Ihmisten pitäisi kyetä kotiutumaan useisiin erilaisiin kulttuureihin.
Ihmiset toimivat vaikeuksitta välittäjinä oman kulttuurinsa ja vieraan
kulttuurin välillä kulttuurien kohdatessa.
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KUVIO 15: Integraation vaiheiden ilmeneminen varhaiskasvattajien vastauksissa

5.3.3 Yhteenveto
Varhaiskasvattajien yhteen kootuista vastauksista löytyi siis monenlaisia ja tasoisia asenteita
sekä valmiuksia. Valmiudet kulttuurien kohtaamisen siis vaihtelevat varhaiskasvattajien keskuudessa. Kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä varhaiskasvattajien interkulttuurisesta sensitiivisyydestä ei tämän tutkielman perusteella voi vetää, mutta voidaan kuitenkin todeta, että
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monenlaisia asenteita ja ajatuksia varhaiskasvattajien keskuudessa ilmenee. Valmiudet kulttuurien kohtaamiseen vaihtelevat siis todennäköisesti kasvattajasta toiseen.
Interkultuurisesti taitavat kasvattajat voivat varhaiskasvatuksessa ehkäistä lasten jäämistä ryhmän ulkopuolelle ja tukea lasten positiivista minä-kuvaa. Tämä vaatii kuitenkin kasvattajalta
jatkuvaa työtä vallitsevien valta-asemien havaitsemiseksi, sekä sen havaitsemiseksi miten normaalius rakentuu varhaiskasvatuksessa sekä yhteiskunnassa. (Layne & Lipponen 2013, 111.)
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6 Tulosten kokoava lopputarkastelu ja johtopäätökset
Tulosten yhteenveto luvussa vedetään yhteen kaikista tulososioista nousseet keskeiset asiat ja
eri tulososioiden tuloksia pohditaan yhdessä. Samalla tuloksia pohditaan aiempien tutkimusten
valossa kokonaisuutena. Layne ja Lipponen (2016) ovat tutkimuksessaan tutkineet monikulttuurisen varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijoiden harjoittelun aikana kirjoitettuja portfolioita ja niistä erityisesti oppimispäiväkirjoja ja lapsihavainnointeja. Tutkimuksessa analysoidaan opiskelijoiden vastauksista harjoittelun aikana tehtyjä reflektointeja opetuksen monimuotoisuudesta. Erityisesti tutkimuksen kohteena ovat termien kulttuurienvälisyys sekä monimuotoisuus opetuksessa merkitys opiskelijoille sekä kuinka kulttuurien välinen osaaminen ja kokemus harjoittelun aikana rakentuu. Portfolioista löytyi kolmea eri näkökulmaa monimuotoisuuteen opetuksessa, nämä näkökulmat olivat luokittelu (categorising), anti-luokittelu (anti-categorical) ja vaikuttavuus (affective). Seuraavaksi peilataan tuloksia Layneen ja Lipposen tuloksiin. (Layne & Lipponen 2016, 113-115.)
Luokittelussa vedetään raja meidän ja muiden välille sekä kiinnitetään huomiota kulttuurien
välisiin eroihin. Tässä vaiheessa tiedon käsittely on pinnallista, siihen ei liity kyseenalaistamista
eikä parantamisehdotuksia. Tätä selitetään tarpeella saada tietää, miten asiat muualla tehdään,
mutta samaan aikaan monikulttuurisuus nähdään haasteena ja yhteistyön tekeminen vanhempien kanssa haastavana. (Layne & Lipponen 2016, 117-118.) Samankaltaisia kuvauksia löytyi
myös tämän tutkielman tuloksista. Vastauksissa ilmenee kiinnostus ja halu tutustua vieraisiin
kulttuureihin, mutta samaan aikaan kommunikointi ja vieraiden kulttuurien tavat koetaan varhaiskasvatuksen arjessa haastavina ja kuormittavina. Luokitteluun liittäisin etnosentrisyyden
vaiheita, etenkin puolustautumista. Niin väitteiden, kuin avointenkin kysymysten vastauksista
löytyy viitteitä stereotypioista ja ennakkoluuloista. Kulttuurien väliset erot tiedostetaan ja vieraan kulttuurin tavat toimia ja kommunikoida nähdään haastavina.
Anti-kategorisessa näkökulmassa painottuu toiseus ja ajattelu on kriittisempää. Erilaisuus tiedostetaan entistä paremmin ja monipuolisemmin. Opiskelijoiden portfolioissa tämä oli kaikkein
yleisin näkökulma. Tässä vaiheessa myös oppimisympäristön suomalaisuus tunnistettiin ja sitä
pohdittiin. (Layne & Lipponen 2016, 119-120.) Tämän näkökulman voidaan nähdä olevan etnosentrisyyden ja etnorelativistisuuden rajalla. Vaikka erilaisuus tiedostetaan edelleen, siihen
suhtaudutaan kriittisemmin. Kulttuurien välisiä eroja ei enää nähdä pelkästään ongelmina ja
oppimispäiväkirjoissa vääryydet oli huomioitu, vaikka niihin ei vielä pystytty puuttumaan.
Avointen kysymysten vastauksissa tämän näkökulman voidaan ajatella näkyvän esimerkiksi
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puheena suvaitsevaisuudesta. Useammassa vastauksessa puhutaan suvaitsevaisuuden opettamisesta tai oman suvaitsevaisuuden kasvamisesta. Kulttuurien väliset erot siis tiedostetaan ja niitä
opitaan suvaitsemaan.
Vaikuttavuus näkökulmassa reflektointi on syvällisempää. Tunteet ja teot edistävät kulttuurienvälistä osaamista. Kyse ei enää ole vain valta-asemien tunnistamisesta vaan kriittisestä havainnoinnista, epäoikeudenmukaisuudesta keskustelemisesta ja kyseenalaistamisesta, osallistumisesta sekä muutoksen hakuisuudesta. Asioita pohditaan vaikuttavasti, mikä johtaa tekoihin tai
vastakkaisesti, jolloin kyetään kokemaan toiseus ja ymmärtämään toisena oleminen tunnetasolla tai huolehtimaan toisesta. Interkulttuurinen sitoutuminen kasvaa ja toiset nähdään arvokkaina ja tietävinä. (Layne & Lipponen 2016, 122.) Vaikuttavuus näkökulmassa on jo kokonaan
kyse etnorelativistisuudesta. Kyky asettua toisen asemaan paranee, vääryydet huomataan ja niihin puututaan aktiivisesti. Avoimissa kysymyksissä tämä vaihe näkyi haluna saada yhteistyö
toimimaan ja kykynä löytää keinoja kommunikoida ilman yhteistä kieltäkin.
Tutkielman vastaukset osoittavat erilaisia tapoja ja valmiuksia suhtautua sekä kohdata eri kulttuuritaustasta tulevia ihmisiä. Yhdessä vastauksessa kerrotaan kommunikoinnin olevan mahdotonta kielimuurin takia. Useissa vastauksissa kuvataan kommunikoinnin haasteita, mutta
vuorovaikutusta ei pidetä mahdottomana. Tähän on löydetty keinoja, kuten kuvien käyttö tai
tulkin apu. Toisena ääripäänä kohtaamiset eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa koetaan innostaviksi ja yllättäviksi. Kun puhutaan monikulttuurisuuden ja monikielisen dialogin ja
pedagogiikan puolesta on tärkeää kohdata ja haastaa negatiiviset kommentit. Kulttuuri termistä
on tullut sana, jota käytetään vähemmistöjen erottamiseksi valtaväestöstä. Kaikilla on oma kulttuurinen taustansa, mutta siitä puhutaan vain, mikäli se poikkeaa valtaväestön kulttuurista. (Robertson 2018, 258.) Vastauksissa harva ilmaisee oman kielitaitonsa tai oman kompetenssissa
olevan haasteena kohtaamiselle, vaan useammin haasteet nähdään asiakasperheen kautta. Yksi
vastaaja kertoo näin:
”Suurin haaste kuitenkin on ollut, kun ikäväkseni olen itse havainnut, että eri
kulttuuritaustaisten perheiden kohtaaminen on paljon kiinni yksittäisen työntekijän omasta tietotaidosta ja resursseista tarjota "hyvää" kasvatuskumppanuutta
(vrt. Itse olen ainut 11 hengen työyhteisöstä, joka kertoo perheelle päivän kuulumiset englanniksi -muut eivät osaa tai eivät halua yrittää tms).” (vastaaja 22)

Aiemmissa opettajille tehdyissä tutkimuksissa oli todettu suhtautumisen monikulttuurisuuteen
olevan pääsääntöisesti myönteistä ja samanlaisen johtopäätöksen voi tehdä myös tämän kyselyn
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perusteella. Opettajien kielteisten kokemusten taustalla olivat oppimisvaikeudet puutteellisesta
kielitaidosta johtuen, sosiaaliset ongelmat ja sopeutumisvaikeudet. Varhaiskasvatuksessa suurimpana haasteena koettiin kommunikoinnin haasteet perheiden kanssa sekä kulttuurien erilaisuus ja erilaiset tavat. (Virta, Räsänen & Tuittu, 2011, s. 160.) Myös varhaiskasvatuksessa työ
koetaan raskaampana monikulttuuristumisen vuoksi ja sen vuoksi toivottiin enemmän apua ryhmiin ja mahdollisesti myös palkankorotuksia. Toisaalta vastauksissa nousi myös esille sen rikastuttavan työn arkea. Samoin kuin opettajat, myös varhaiskasvattajat kokevat tarvitsevansa
enemmän tukea vieraiden kulttuureiden kohtaamiseen sekä tietoa eri kulttuureista. Toisaalta
kävi myös ilmi, että tietoa ja koulutusta on ollut saatavilla, mikäli sitä on osannut itse etsiä ja
pyytää. Vaikka moni kokee, että ei itse tarvitse tukea monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen
ilmenee vastauksissa kuitenkin, että tuen tarpeita nähdään olevan muilla ihmisillä.
” En ole tarvinnut, koska ymmärrän ja tunnen useita eri kulttuuritaustoista tulevia perheitä. Mutta vanhempi työpari tarvitsisi tukea ja ohjeistusta, mutta hyvää
koulutusta ei ole meillä asiasta ollut.” (vastaaja 16)

Myös Lappalainen (2006) on väitöskirjassaan tutkinut esiopetusikäisten lasten käsityksiä etnisyydestä ja joukkoon kuulumisesta sekä sitä, miten tämä näkyy esiopetuksen käytänteissä. Lappalaisen tutkimuksessa nousi esille samoja teemoja, kuin minun aineistosta nousee. Kohtaamisen haasteellisuuteen haetaan tukea mantroina toimivista käsitteistä, kuten syklinen aikakäsitys
tai heikon elämänhallinnan perheet. Aikakäsitys näkyy puheissa ja vastauksissa kyvyttömyytenä noudattaa aikatauluja. Suomalaisista lähtökohdista olevien perheiden kohdalla tällaisten
ongelmien katsottiin johtuvan puutteellisesta elämänhallinnasta, joka on tiettyjen vanhempien
henkilökohtainen ongelma, ei kulttuuriin liittyvä ominaisuus. Yhteistyön perheiden kanssa katsotaan myös sujuvan parhaiten, mikäli lapset saivat osallistua kaikkeen päiväkodin toimintaan,
eikä rajauksia tarvinnut uskonnon tai kulttuurin vuoksi tehdä (esimerkiksi ruoka tai juhlapyhien
vietto). (Lappalainen 2006, 8, 11.)
Kasvattajuuden on myös varhaiskasvatuksessa kehityttävä nykypäivän haasteiden kohtaamiseksi, joista yksi on monikulttuurisuus ja perheiden moninaisuuden lisääntyminen. Tästä
hyvä esimerkki löytyi kommentista, jonka olin saanut kolmanteen avoimeen kysymykseen, johon sai kirjoittaa kommentteja tai palautetta.
”Omassa ryhmässäni on ollut parhaimmillaan 14 eri kieltä puhuvaa perhettä ja
olen kokenut sen todellisena rikkautena, valitettavasti kaikki alalla eivät näe
asiaa vieläkään niin. Ennakkoluuloja kohtaan miltei viikoittain.” (vastaaja 40)
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7 Pohdinta
Aiheen parissa työskentely alkoi kandidaatin tutkielman teolla monikulttuurisuuteen liittyen jo
vuonna 2013, jonka jälkeen aiheen tutkiminen kiinnosti edelleen. Tämän jälkeen aihe muuttui
entistä ajankohtaisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi vuoden 2015 pakolaiskriisin seurauksena, jolloin aiheesta käytiin paljon keskustelua eri tiedotusvälineissä. Gradun kysely ajoittuu
hetkeen juuri ennen pakolaiskriisiä, jolloin sen vaikutukset eivät tämän tutkielman aineistossa
vielä näy. Varhaiskasvatuksen kentän monipuolistuessa ja moninaistuessa täytyy varhaiskasvatuksen ammattilaisten olla kykeneviä kasvattamaan ja opettamaan kaikkia lapsia heidän omista
lähtökohdistaan käsin. Tämän gradun aineistosta käy ilmi varhaiskasvattajien olevan hyvin tiedostavia sen suhteen, kuinka perheet tulisi kohdata yksilöinä ja avoimin mielin. Toisissa vastauksissa ilmenee kuitenkin jyrkkiäkin asenteita, joissa esimerkiksi kommunikaatio koetaan
mahdottomaksi.
Ensimmäinen asia, jonka haluan nostaa aineistostani esille, on, että vastauksissa tuodaan ilmi
toisaalta se, että kommunikointi perheiden kanssa, joiden kanssa ei ole yhteistä kieltä, on mahdotonta. Toisaalta useissa vastauksissa tuodaan esille keinoja kommunikoinnin onnistumiseksi.
Kommunikoinnin onnistumisella ja kuulluksi tulemisella on varhaiskasvatuksen asiakkaille
suuri merkitys. Tähän kokemukseen voi jokainen yksittäinen varhaiskasvattaja vaikuttaa
omalla toiminnallaan. Toinen asia, johon haluaisin tällä tutkielmalla vaikuttaa, on ennakkoluulot ja stereotypiat, niiden tunnistaminen ja karsiminen. Näiden olemassaolon tiedostamisen
merkitystä ei voi liikaa korostaa. Ennakkoluulot ja stereotypiat ovat yksi rasismin muodoista ja
tällaista ajattelua esiin tuomalla pidämme sitä elossa varhaiskasvatuksessa. Saatamme tiedostamatta ja tahattomasti puheen tasolla pitää yllä rasistista ajattelua ja siirtää sitä eteenpäin.
Tutkielman pohjalta voidaan todeta, että suomalaisessa varhaiskasvatuksessa erilaisuuden ja eri
kulttuurien hyväksymisen prosessi on vielä kesken. Useat ammattilaiset tuovat vastauksissaan
kuitenkin esille jo sen merkityksen, mutta edelleen myös kriittistä ajattelua ilmenee. Useiden
eri kulttuurien kohtaaminen vaatii perinteisen varhaiskasvatuskulttuurin kehittämistä ja uudistamista. Samat tavat olla vuorovaikutuksessa ja kasvattaa lapsia eivät välttämättä entistä heterogeenisemmissä ryhmissä toimi. Vaikka perinteiden säilyttäminen jossain määrin onkin tärkeää, ei muutosta tulisi nähdä uhkana, vaan mahdollisuutena. Toisaalta kulttuurieroihin ei tulisi
kiinnittää liiaksi huomiota, mutta toisaalta niiden tiedostaminen on tärkeää. Monikulttuurisuuden lisääntyminen varhaiskasvatuksessa on pakottanut varhaiskasvattajat kohtaamaan omat
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kulttuurishokkinsa. Aluksi uusi tilanne koetaan jännittävänä ja uudet kulttuurit kiehtovina. Ristiriitojen ilmetessä saattaa mielenkiinto muuttua turhautumiseksi ja negatiivisiksi ajatuksiksi,
jolloin oman kulttuurin merkitys korostuu, siihen turvaudutaan ja sitä halutaan puolustaa.
Suomalaisille ihmisten kategorisointi on tärkeää. Saamme siitä kulttuurista tietoa ihmisistä,
joita emme ole koskaan tavanneet (Räsänen & Kivirauma 2011, 36). Tämän kategorisoinnin
tärkeys näkyy myös tutkielmani vastauksissa. Moni halusi lisätietoa juurikin erilaisten kulttuurien tavoista tai eri uskonnoista. Toisaalta tällaisen tiedon saaminen voi olla hyödyllistä, mutta
toisaalta tällaisen tiedon välittäminen siirtää helposti stereotypioita ja ennakkoluuloja eteenpäin. Uuden perheen kohdatessamme oletamme heidän automaattisesti toimivan ja käyttäytyvän juuri niin, kuin olemme heidän kulttuuristaan tai uskonnostaan opiskelleet. Tällaisen ajattelun tiedostaminen on osa interkulttuurista kompetenssia.
Kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa kehittyminen vaatii siis omien ajatusten tiedostamista
ja työstämistä. Kyselyssäkin useissa vastauksissa esille tuodun asenteen, että kaikki perheet
tulisi kohdata samalla tavalla, taakse kätkeytyy vaara siitä, että esimerkiksi kaikkia lapsia pyritään opettamaan ja kasvattamaan samalla tavalla erilaisia lähtökohtia huomioimatta. Erilaisuus
tulisi siis tiedostaa ja huomata, jotta jokainen lapsi ja perhe tulisi kohdatuksi yksilöllisesti, mutta
sille ei saisi antaa liikaa painoarvoa. Tällöin jokainen oppilas ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja
mahdollisuuden tasa-arvoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Omiin ajatuksiin ja ennakkoluuloihin ei voi vaikuttaa muuten, kuin pohtimalla, mistä ne johtuvat.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) kielletään rasismi ja syrjintä kaikissa muodoissaan, eikä sitä suvaita keneltäkään. Kulttuuri tai syntyperä ei saa vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin varhaiskasvatuksessa. Perheisiin suhtaudutaan ammatillisesti, avoimesti ja kunnioittavasti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa työyhteisöä ohjeistetaan keskustelemaan eri
kulttuureihin liittyvistä asenteista, sekä pohtimaan, miten ne näkyvät toiminnassa, puheissa,
eleissä ja teoissa. Tämä on tärkeää todeta, koska 1.8.2017 alkaen valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma on velvoittanut kaikkia varhaiskasvatuksessa työskenteleviä. Sen noudattaminen ei ole enää vapaaehtoista. Mikäli peilaan omaa aineistoani varhaiskasvatussuunnitelman
tekstiin, voin todeta, että työtä tässä vielä riittää. Osassa vastauksista turhautuminen vierasta
kulttuureista tuleviin perheisiin tulee selvästi ilmi. Tavat tai kommunikoinnin vaikeus koetaan
jopa ylitsepääsemättömänä ongelmana. Toisaalta aineistosta löytyy paljon vastauksia, joista
voidaan tulkita, että varhaiskasvattajat myös tiedostavat omia ajatuksiaan ja tekevät töitä vuo-
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rovaikutuksen onnistumiseksi. Kaikki yllä mainitut asiat tiedostamalla ja niiden eteen aktiivisesti töitä tekemällä, saadaan varhaiskasvatukseen interkulttuurisesti kompetentteja varhaiskasvattajia.
Haastavan tutkimusprosessista teki tutkimusmenetelmän vaihtuminen kesken prosessin. Aineiston laajuus ei riittänyt kvantitatiiviseksi aineistoksi, mutta kvalitatiiviseksi aineistoksi se oli
laaja ja sisälsi kaksi hyvin erilaista aineistoa. Onnistuin kuitenkin saamaan kummastakin aineistosta irti paljon aiheeseen liittyviä teemoja ja näkökulmia. Näiden tutkimustulosten voidaan
todeta olevan samankaltaisia aiemmin tehtyjen tutkimusten kanssa, joten koen tutkimusmenetelmän palvelleen tätä tutkielmaa. Kyselylomakkeen laatiminen olisi vaatinut enemmän aikaa
ja vastausten perusteella olisin halunnut muokata joitakin väitteitä ja syventää hieman avoimia
kysymyksiä. Pilottitutkimuksen tekeminen kuitenkin auttoi lomakkeen laatimisessa jonkin verran ja uskon, että pro gradu- tutkielman laajuiseksi tutkimukseksi kyselylomake ajoi asiansa ja
antoi riittävän aineiston.
Tutkielmaan osallistuminen oli tutkittaville täysin vapaaehtoista. Saatekirjeessä kerrottiin kyselylomakkeen rakenteesta ja siitä, kauanko aikaa vastaaminen vie. Saatekirje oli hieman erilainen sähköpostilla lähetettynä ja Facebookiin laitettuna. Kummassakin oli kuitenkin tarjottu
mahdollisuutta kysyä lisätietoja, joko Facebookin kautta tai puhelimella sekä sähköpostilla.
Tutkimukseen osallistumisesta ei koitunut vastaajille mitään haittaa, koska tutkittavat täyttivät
lomakkeen itsenäisesti ja saivat näin ollen itse valita, mitä asioita tuovat vastauksissaan esille.
Tulokset on raportoitu niin, että vastaajan tunnistaminen on mahdotonta. Tässä auttaa vastaajien
suuri joukko, sekä se, että taustatietojen kysymisestä huolimatta, ne jätettiin lopulta pois tulosten tarkastelusta. Tutkielman valmistuttua se lähetetään sähköpostilla Oulun kaupungille ja
linkki laitetaan myös Facebookiin, kuten saatekirjeessä on luvattu.
Tämän tutkielman jälkeen olisi mielenkiintoista paneutua syvemmin varhaiskasvattajien esille
tuomien asioiden taakse, mistä ne johtuvat ja miten niitä voisi tarvittaessa muuttaa. Yhtenä
kiinnostavana tutkimuskohteena voisi olla tutkia varhaiskasvattajien käsityksiä omasta ja varhaiskasvatuksen suomalaisuudesta. Tietoisuus omasta kulttuurista lisää valmiuksia kohdata
myös vieraita kulttuureja. Vaikka pidänkin aiheen tutkimista tärkeänä, tämän prosessin aikana
olen tullut tietoiseksi myös aiheen tutkimuksen ristiriitaisuudesta. Toisaalta aihetta tutkimalla
ja esille tuomalla erotellaan samalla väistämättä me ja muut. Olisiko jotakin tapaa tutkia tätä
aihetta ilman erottelua vai kuuluuko se väistämättä monikulttuurisuuden tutkimiseen. Ihanteellisinta olisi, että tätä aihetta ei tarvitsisi tutkia ollenkaan, vaan että vieraat kulttuurit nähtäisiin
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kiinteänä osana arkea, eikä heidän nähtäisi tulevan ulkopuolelta. Samalla maapallollahan tässä
eletään, kaiken kaikkiaan kyse on erilaisuuden hyväksymisestä ja siitä, että sen kanssa opitaan
elämään ja toimimaan.
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Liite 1 Kyselylomake

Monikulttuurisuus

1. Ikä *
(vuotta)

________________________________
2. Sukupuoli *
Nainen
Mies

3. Ammattinimike *
Päiväkodinjohtaja
Lastentarhanopettaja/ varajohtaja
Lastentarhanopettaja
Lastenhoitaja
Varhaiserityisavustaja
Ryhmäavustaja
Muu, mikä?
________________________________

4. Koulutus *
Kasvatustieteen maisteri
Kasvatustieteen kandidaatti
Lastentarhanopettaja (2-vuotinen koulutus)
Lastentarhanopettaja (3-vuotinen koulutus)
Sosionomi (AMK)
Lähihoitaja
Lastenhoitaja
Muu, mikä?
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________________________________

5. Työkokemus *
(noin, vuotta)

________________________________
6. Työpaikan sijainti *
(kunta tai kaupunki)

Oulu, itäinen alue
Oulu,keskinen alue
Oulu, pohjoinen alue
Oulu, eteläinen alue
Muu, mikä?
________________________________

7. Työnantaja *
Kunta/ kaupunki
Yksityinen

8. Kulttuuriset juureni ovat *
Suomalaisessa kulttuurissa
Muussa kulttuurissa, missä?
________________________________
Suomalaisessa ja muussa kulttuurissa, missä?
________________________________

9. Minulla on kokemusta eri kulttuuritaustasta tulevien lasten kanssa työskentelystä *
Kyllä, noin (vuotta)
________________________________
Ei
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10. Vastaa seuraaviin väittämiin *
5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 2=jokseenkin
eri mieltä, 1=täysin eri mieltä

5 4 3 2 1
1. Ihmisten pitäisi kyetä asettumaan toisesta kulttuurista tulevan ihmisen asemaan.
2. On hyvä, jos ihmisen kulttuuriset juuret ovat kahdessa tai useammassa
kulttuurissa.
3. Ihmisten on hyvä tietää, mitä heidän maansa ulkopuolella tapahtuu.
4. Usein riittää, että ihminen ymmärtää vain omaan kulttuuriinsa kuuluvien
ihmisten käytöstä.
5. Monikulttuuriset tilanteet ovat mahdollisuus luoda jotain uutta.
6. Työskentely ryhmässä, jossa on vain yhteen kulttuuriin kuuluvia lapsia, on
helpointa.
7. Ulkomaille matkustaessa paikalliset ihmiset ja heidän tapansa voidaan kokea ärsyttävinä.
8. Kaikkien yhteiskunnassa elävien ihmisten olisi hyvä osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, mutta näin ei ole.
9. On olemassa yksi kulttuuri, jonka periaatteiden mukaan kaikkien ihmisten
olisi hyvä elää.
10. Kun ihmiset matkustavat ulkomaille, he joskus häpeävät omaan kulttuuriinsa kuuluvien ihmisten käytöstä.
11. Asettuminen toisesta kulttuurista tulevan ihmisen asemaan on kiehtovaa,
mutta se voi olla myös vaikeaa.
12. Ihmisten ei tarvitse olla kiinnostuneita muista kulttuureista, jos niistä saatavasta tiedosta ei ole heidän elämässään hyötyä.
13. Ihmisten täytyy välillä pystyä muuttamaan käytöstään vieraan kulttuurin
käytökseen sopivaksi, kun he kohtaavat vieraasta kulttuurista tulevia ihmisiä.
14. Vaikka eri kulttuurien tavat voivatkin olla erilaiset, ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia.
15. Ihmisten oman kulttuurin tilanteiden arvioinnin taustalla ovat muista
kulttuureista saadut kokemukset ja tiedot.
16. Ihmiset kuuluvat usein useampaan kuin yhteen kulttuuriin.
17. Ihmiset osaavat käyttää erilaisia kulttuurisia kriteerejä tilanteiden tulkitsemiseksi ja arvioimiseksi.
18. Ihmiset kokevat oman kulttuurinsa edustajat julmempina, kuin muiden
kulttuurien edustajat.
19. On olemassa yksi hyvä kulttuuri ja mikäli kaikki edustaisivat tätä samaa
kulttuuria, kaikilla olisi asiat hyvin.
65

20. Työskentely ryhmässä, jossa on lapsia useasta eri kulttuurista, on antoisaa.
21. Mikäli muut kulttuurit kiinnostavat, on matkustaminen paras tapa tutustua niihin.
22. Tieto muista kulttuureista auttaa ymmärtämään niiden välisiä eroja.
23. Ihmisten halut ja tarpeet ovat suunnilleen samat riippumatta kulttuurista
ja asuinpaikasta.
24. Kaikilla ihmisillä ympäri maailman on samat edellytykset oppia.
25. Lapsiryhmän toiminta on ongelmattominta, kun lapset tulevat samasta
kulttuurista.
26. Kaikki ihmiset ovat samanlaisia, pieniä kulttuurisia eroja lukuun ottamatta.
27. Ihmisten ei pitäisi joutua kohtaamaan toisesta kulttuurista tulevia ihmisiä,
mikäli se tuntuu heistä epämukavalta.
28. Kulttuurien erilaisia arvoja tarvitaan kulttuurien välisten konfliktien selvittämisessä.
29. On välttämätöntä pystyä ymmärtämään eri kulttuureista tulevien ihmisten
käytöstä.
30. Maahanmuuttajien elämää tuetaan liiaksi verorahoilla.
31. Kaikki ihmiset käyttäytyvät lähes samalla tavalla kohdatessaan eettisesti
haastavia tilanteita.
32. Riittää, kun ihminen tulee toimeen oman kulttuurinsa edustajien kanssa.
33. Eri kansojen väliset konfliktit olisi mahdollista ratkaista noudattamalla
samaa eettistä periaatetta (esim. kultainen sääntö).
34. Maahanmuuttajien olemus voi valtaväestön silmissä vaikuttaa ylimieliseltä.
35. On mahdollista, että jos ihmiset saisivat valita, he eivät haluaisi elää kotimaassaan.
36. Ihmiset käyttävät kulttuurista riippumatta samoja periaatteita arvioidessaan onko heidän toimintansa oikein tai väärin.
37. Kulttuurien erilaisuus johtuu siitä, että eri asioita pidetään tärkeinä ja arvokkaina.
38. Useasta eri kulttuurista tulevat lapset ryhmässä tekevät ryhmästä mielenkiintoisemman.
39. Ihmisten pitäisi kyetä kotiutumaan useisiin erilaisiin kulttuureihin.
40. Ihmiset ovat mielellään kanssakäymisissä toisen kulttuurin edustajien
kanssa.
41. Ihmiset eivät aina arvosta omaa kulttuuriaan.
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42. Ihmiset toimivat vaikeuksitta välittäjinä oman kulttuurinsa ja vieraan
kulttuurin välillä kulttuurien kohdatessa.
43. Koska on olemassa kaikille yhteisiä arvoja, kulttuurien väliset konfliktit
voidaan selvittää.
44. Maahanmuuttajat ovat usein tekemisissä virkavallan kanssa.
45. Toisista kulttuureista oppiminen on tärkeää, siksi eri kulttuureista tulevien lasten kulttuureista täytyy ottaa selvää.
46. Käyttäytyminen eri kulttuureissa vaadittavilla tavoilla on välillä tarpeellista, mutta ihmisen ei pidä unohtaa omia arvojaan.
47. Ihmisen ystäväpiiriin ei tarvitse kuulua kuin yhden kulttuurin edustajia.
48. Monet maahanmuuttajat tekevät kaikkensa sopeutuakseen asuinmaansa
elämäntyyliin, siksi myös valtaväestön tulisi pyrkiä ymmärtämään heidän
elämäntyyliään.
49. Eri kulttuureista tulevat ihmiset määrittelevät ja ratkaisevat ongelmia eri
tavoilla.
50. Ihmisten ja kulttuurien erilaisuus on aina vain positiivinen asia.

11. Kuvaile kokemuksiasi monikulttuuristen perheiden kohtaamisesta varhaiskasvatuksessa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
12. Oletko kokenut tarvitsevasi tukea eri kulttuuritaustasta tulevien perheiden kohtaamiseen ja oletko saanut sitä? Millaista tukea toivoisit?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
13. Vapaa sana, esimerkiksi: muuta aiheeseen liittyvää, kommentteja kyselystä, terveisiä
tutkijalle.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Vahvista vastausten lähetys

67

Liite 2 Saatekirje tutkimukseen
SAATEKIRJE TUTKIMUKSEEN
Hyvä varhaiskasvatuksen työntekijä,
Opiskelen Oulun yliopistossa kasvatustieteen maisterin tutkintoa, pääaineenani varhaiskasvatus. Teen tutkintooni liittyvää pro gradu-tutkimusta monikulttuurisuuteen liittyvistä teemoista.
Juuri Sinun tiedot ja kokemuksesi voivat auttaa varhaiskasvatuksen kehittämisessä meidän
kaikkien hyväksi. Mikäli työskentelet päiväkodissa lastentarhanopettajana, lastenhoitajana,
ryhmä- tai varhaiserityisavustajana tai päiväkodinjohtajana, olisin erittäin kiitollinen osallistumisestasi tutkimukseeni. Tätä aihetta on tutkittu Suomessa aiemmin vain koulumaailmassa ja
toivon tällä tutkimuksella saavani tärkeää tietoa siitä, miten vieraiden kulttuurien kohtaaminen
varhaiskasvatuksessa koetaan. Tutkimus löytyy valmistuttuaan internetistä, jonka linkin laitan
tänne Facebook-sivulle, kun tutkimusraportti on valmis.
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä
vastaajia pystytä yhdistämään vastauksiin missään vaiheessa. Kyselylomakkeen vastaukset
käsittelen luottamuksellisesti, eivätkä ne tule muiden tietoon. Vastauksia ei käsitellä yksilöllisesti vaan joukkoina esimerkiksi alueellisesti, koulutuksen tai työtehtävän mukaan.
Kyselylomakkeen täyttäminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyn lopussa on avoimia kysymyksiä, joihin vastaaminen toisi arvokasta lisätietoa tutkimukseeni, mutta lomakkeen toinen
osa on keskeisin tutkimukseni kannalta. Avointen kysymysten vastauksia käytän tulosten raportoinnissa.
Pyydän Sinua ystävällisesti osallistumaan tutkimukseeni. Vastauksesi ja kokemuksesi ovat minulle tärkeitä.
Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää tutkimukseeni liittyen, vastaan mielelläni.
Kysely löytyy osoitteesta:

https://www.webropolsurveys.com/S/641F1E1CFE7BBB68.par
Kiitos vaivannäöstäsi!
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Liite 3 Varhaiskasvattajien interkulttuurinen sensitiivisyys
5=täysin samaa mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei samaa, eikä eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 1=täysin eri mieltä
ETNOSENTRISYYS
1. Kieltäminen
ERISTYNEISYYS
5
4
3
2
1
Työskentely ryhmässä, jossa on vain yhteen kulttuuriin kuuluvia lapsia,
12% 32% 25% 21% 10%
on helpointa.
Riittää, kun ihminen tulee toimeen oman kulttuurinsa edustajien kanssa.
1%
1%
2%
26% 70%
Ihmisen ystäväpiiriin ei tarvitse kuulua kuin yhden kulttuurin edustajia.
13% 10% 24% 18% 35%
ERISTÄYTYMINEN
Ihmisten ei tarvitse olla kiinnostuneita muista kulttuureista, jos niistä
saatavasta tiedosta ei ole heidän elämässään hyötyä.
Lapsiryhmän toiminta on ongelmattominta, kun lapset tulevat samasta
kulttuurista.
On välttämätöntä pystyä ymmärtämään eri kulttuureista tulevien ihmisten käytöstä.
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35%

1
49%

5%

10%

20%

35%

30%

31%

44%
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24%
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51%
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20%
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40%
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17%
22%

12%
30%

19%
24%

12%
16%

YLIMIELISYYS
Ulkomaille matkustaessa paikalliset ihmiset ja heidän tapansa voidaan
kokea ärsyttävinä.
On olemassa yksi kulttuuri, jonka periaatteiden mukaan kaikkien ihmisten olisi hyvä elää.
Maahanmuuttajien olemus voi valtaväestön silmissä vaikuttaa ylimieliseltä.
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YLIARVIOINTI
Kun ihmiset matkustavat ulkomaille, he joskus häpeävät omaan kulttuuriinsa kuuluvien ihmisten käytöstä.
On mahdollista, että jos ihmiset saisivat valita, he eivät haluaisi elää
kotimaassaan.
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2. Puolustautuminen
VÄÄRISTELY
Kaikkien yhteiskunnassa elävien ihmisten olisi hyvä osallistua yhteiskunnan kehittämiseen, mutta näin ei ole.
Kaikilla ihmisillä ympäri maailman on samat edellytykset oppia.
Maahanmuuttajien elämää tuetaan liiaksi verorahoilla.

3. Minimalismi
FYYSINEN UNIVERSALISMI
Vaikka eri kulttuurien tavat voivatkin olla erilaiset, ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia.
Ihmisten halut ja tarpeet ovat suunnilleen samat riippumatta kulttuurista
ja asuinpaikasta.
Kaikki ihmiset ovat samanlaisia, pieniä kulttuurisia eroja lukuun ottamatta.
TRANSSENDENTTINEN UNIVERSALISMI
Ihmisten pitäisi kyetä asettumaan toisesta kulttuurista tulevan ihmisen
asemaan.
Kaikki ihmiset käyttäytyvät lähes samalla tavalla kohdatessaan eettisesti haastavia tilanteita.
Ihmiset käyttävät kulttuurista riippumatta samoja periaatteita arvioidessaan onko heidän toimintansa oikein tai väärin.
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ETNORELATIVISTISUUS
1. Hyväksyminen
KULTTUURIERILAISUUS
Useasta eri kulttuurista tulevat lapset ryhmässä tekevät ryhmästä
mielenkiintoisemman.
Ihmiset ovat mielellään kanssakäymisissä toisen kulttuurin edustajien kanssa.
Toisista kulttuureista oppiminen on tärkeää, siksi eri kulttuureista
tulevien lasten kulttuureista täytyy ottaa selvää.
Ihmisten ja kulttuurien erilaisuus on aina vain positiivinen asia.
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ARVOERILAISUUS
Tieto muista kulttuureista auttaa ymmärtämään niiden välisiä eroja
Kulttuurien erilaisuus johtuu siitä, että eri asioita pidetään tärkeinä ja arvokkaina.
Koska on olemassa kaikille yhteisiä arvoja, kulttuurien väliset konfliktit
voidaan selvittää.
2. Mukautuminen
EMPATIA
Asettuminen toisesta kulttuurista tulevan ihmisen asemaan on kiehtovaa, mutta se voi olla myös vaikeaa.
Ihmisten täytyy välillä pystyä muuttamaan käytöstään vieraan kulttuurin käytökseen sopivaksi, kun he kohtaavat vieraasta kulttuurista tulevia ihmisiä.
Käyttäytyminen eri kulttuureissa vaadittavilla tavoilla on välillä tarpeellista, mutta ihmisen ei pidä unohtaa omia arvojaan.
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PLURALISMI
Ihmiset kuuluvat usein useampaan kuin yhteen kulttuuriin.
Monet maahanmuuttajat tekevät kaikkensa sopeutuakseen asuin maansa
elämäntyyliin, siksi myös valtaväestön tulisi pyrkiä ymmärtämään heidän elämäntyyliään.
3. Integraatio
KONTEKSTUAALINEN ARVIOINTI
Ihmiset osaavat käyttää erilaisia kulttuurisia kriteerejä tilanteiden tulkitsemiseksi ja arvioimiseksi.
Eri kulttuureista tulevat ihmiset määrittelevät ja ratkaisevat ongelmia eri
tavoilla.
RAKENTAVA MARGINAALISUUS
Monikulttuuriset tilanteet ovat mahdollisuus luoda jotain uutta
Ihmisten pitäisi kyetä kotiutumaan useisiin erilaisiin kulttuureihin.
Ihmiset toimivat vaikeuksitta välittäjinä oman kulttuurinsa ja vieraan kulttuurin välillä kulttuurien kohdatessa.
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