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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan lastentarhanopettajien kokemuksia 

kotouttamisesta varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin, miten 

kotoutuminen näkyy lastentarhanopettajien työnkuvassa, miten he toteuttavat 

kotouttamista sekä millaisia haasteita ja mahdollisuuksia he kokevat 

kotouttamisessa varhaiskasvatusympäristössä. Aiheen tarkastelu on tärkeää, 

sillä kotouttamista varhaiskasvatusympäristössä ei ole tutkittu opettajien 

kokemusten perusteella. 

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna Kuopiossa ja siihen osallistui 

kuusi lastentarhanopettajaa. Haastattelut tehtiin kahdessa kolmen opettajan 

ryhmässä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä ja 

teemoiteltiin teemahaastattelurungon ja tutkimuskysymysten mukaisesti. 

Kotouttaminen on muuttanut lastentarhanopettajien työnkuvaa ja tuonut 

siihen lisää työtehtäviä. Lastentarhanopettajat käyttävät monia pedagogisia ja 

käytännön järjestelyihin liittyviä ratkaisuja kotouttamisen toteuttamiseksi. 

Kotouttamistoimet varhaiskasvatuksessa tuovat paljon haasteita, mutta myös 

mahdollisuuksia. Resurssien lisäämisellä ja uudelleensuuntaamisella sekä 

lisäkoulutuksella kotouttamisen toteuttamista varhaiskasvatuksessa voitaisiin 

tehostaa entisestään. 
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1 JOHDANTO

Lisääntyneen maahanmuuton vuoksi maahanmuuttajataustaiset perheet ovat 

yhä useammin myös suomalaisen varhaiskasvatuksen asiakkaina. 

Maahanmuuttajataustaisella perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa ainakin yksi 

vanhemmista on ulkomaan kansalainen. Perheitä toisistaan erottaa kuitenkin 

monet tekijät, kuten lähtömaa, maahantulon syy tai äidinkieli. (Alitolppa-

Niitamo & Söderling 2005, 9.) Tässä tutkimuksessa käytetään 

maahanmuuttajaperheestä  ja -lapsesta maahanmuuttajien kotouttamisesta 

säätävän lain 1386/2010 määritelmää. Lain mukaan maahanmuuttajalla 

tarkoitetaan Suomeen muuttanutta henkilöä, joka oleskelee maassa muuta kuin 

matkailua tai siihen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten myönnetyllä 

luvalla, tai jonka oleskeluoikeus on rekisteröity, tai jolle on myönnetty 

oleskelukortti (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, 2 §, 3 §). Monesti 

tässä tilanteessa olevat henkilöt ovat vailla suomen kielen ja kulttuurin 

tuntemusta.  Kun tutkimuksessa puhutaan maahanmuuttajista, tarkoitetaan 

edellä mainitun määritelmän täyttäviä henkilöitä, jotka ovat mukana 

kotouttamistoimissa.  

Maahanmuuttajalasten kotouttamiskeinona käytetään varhaiskasvatusta 

ja päivähoitoa kielen ja kulttuurin oppimiseksi. Heikkilä-Daskalopouloksen 

(2008, 24) mukaan päivähoidon henkilökunta on sitä mieltä, että päiväkodeille 

on määrätty kotouttamisvelvoite, muttei annettu tarvittavia resursseja. 

Päiväkotiharjoitteluissani olen huomannut, ettei resursseja, yhtenäisiä 

käytäntöjä tai täsmäkoulutuksia kotouttamista varten ole, ja siksi halusin lähteä 

tutkimaan aihetta. 

Varhaiskasvatustieteiden kandidaatintutkinnossa (180 op) 

maahanmuuttajiin liittyen opiskellaan monikulttuurisuuskasvatusta kahden 

opintopisteen verran (Jyväskylän Yliopisto, 2017). Akateemiset valmiudet 

aiheesta ovat niukat. Haluankin tutkimuksessani tarkastella 

lastentarhanopettajien kokemuksia heiltä vaadituista kotouttamistoimista; 

kuinka kentällä työskentelevät, kotouttamista toteuttavat lastentarhanopettajat 
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kokevat työnkuvansa ja vastuunsa aiheeseen liittyen ja kuinka he toteuttavat 

kotouttamista. 

Maahanmuuttajia on päiväkodissa aiemmin tutkittu esimerkiksi 

vanhempien ja päivähoidon henkilöstön näkökulmasta jonkin verran (ks. Kopra 

& Käzim 2000, Arttijeff 2015). Ilkan (2001) opinnäyte ”Päiväkodin 

mahdollisuudet maahanmuuttajalasten kotoutumisen tukemisessa” on 

kuitenkin lähimpänä aihettani. Ilkka tarkastelee aihetta institutionaalisesta 

näkökulmasta, mutta lastentarhanopettajien näkökulmaa ei olla tuotu esiin. 

Tämä tutkimus onkin ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä lastentarhanopettajien 

kokemuksia aiheesta ei ole tutkittu, vaan aiempi tieto on eri näkökulmasta. 

Ensimmäiseksi tutkimuksessa perehdytään kotouttamisen käsitteeseen, 

kotouttamisuunnitelmiin ja etenkin varhaiskasvatuksen rooliin 

kotoutustoimien toteuttajana. Olennaisena kotouttamiseen liittyvät myös 

maahanmuuttajia käsittelevät asiakirjat, jotka ohjaavat varhaiskasvatusta. 

Toiseksi avainkäsitteeksi olen valinnut monikulttuurisuuskasvatuksen, joka on 

olennainen työmuoto kotouttamisessa. 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kotouttamisprosessia 

lastentarhanopettajien näkökulmasta. Miten lisääntyneet työtehtävät ja 

vähennetyt resurssit ovat heijastuneet opettajien kokemuksiin kotouttamisesta? 

Kuinka lastentarhanopettajat toteuttavat kotouttamista työssään? 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää lastentarhanopettajien 

täydennyskoulutuksessa kotouttamisesta. Tutkimus tuo esiin 

lastentarhanopettajien kokemuksia ajankohtaisesta aiheesta ja se antaa suuntaa 

resurssien suuntaamiselle kotouttamistoimissa. 
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2 KOTOUTUMINEN JA KOTOUTTAMINEN 

Tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ovat kotoutuminen ja kotouttaminen. 

Tässä luvussa avaan käsitteiden merkityksiä ja sitä, miten ne tulevat esiin 

varhaiskasvatuksessa. Perehdyn myös varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen 

sisältöön aiheeseen liittyen. 

2.1 Kotoutuminen ja kotouttaminen varhaiskasvatuksessa  

Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan ja yhteiskunnan 

vuorovaikutteista kehitystä, jossa maahanmuuttajalle pyritään antamaan 

yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja, kuten kulttuuri ja kieli. Samalla 

huolehditaan maahanmuuttajan oman kulttuurin ja kielen tuntemuksen 

ylläpidosta. (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, 3 §.) Kotoutumisen 

määritelmänä käytetään myös integraation käsitettä, jolla tarkoitetaan 

maahanmuuttajan sopeutumista yhteiskuntaan tasa-arvon, molemminpuolisen 

kunnioituksen ja vuorovaikutuksen kautta (Berry 2006, 33–34). Kotouttamisella 

sen sijaan tarkoitetaan kotoutumiseen ja integraatioon tähtääviä 

viranomaistahojen tai muiden palveluntarjoajien toimenpiteitä (Laki 

kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, 3 §). Tässä luvussa esitellään 

varhaiskasvatusikäisten lasten kotoutumiseen ja kotouttamiseen liittyviä lakeja 

ja säädöksiä, sekä niihin tähtääviä toimenpiteitä varhaiskasvatuksen ja 

päivähoidon tarjoamina. 

Kotouttamista ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä (L 1386/2010). Kun 

lakia sovelletaan alle 18-vuotiaaseen, on otettava erityisesti huomioon lapsen 

etu ja kehitys. Kunnan on laadittava alaikäiselle maahanmuuttajalle 

kotoutumissuunnitelma, jos hänen tilanteensa sitä vaatii. Lapsen 

kotoutumissuunnitelma sovitetaan yhteen perheen kotoutumissuunnitelman 

kanssa. Lapsen huoltajat tulee ottaa mukaan suunnitelman tekoon, jos se on 
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mahdollista, ja lapsen mielipidettä voidaan kuulla hänen ikänsä ja 

kehitystasonsa mukaisella tavalla (Hallintolaki 434/2003, 34 §). Lapsen 

kotoutumissuunnitelma laaditaan moniammatillisessa yhteistyössä esimerkiksi 

sosiaali-, terveys- ja opetustoimen edustajien kanssa. Lapset määrätään 

pääsääntöisesti normaalipalvelujen, joihin päivähoito kuuluu, pariin (Työ- ja 

elinkeinoministeriö  2017). Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen  

kotouttamisuunnitelman kotouttamistoimenpiteisiin voidaan sisällyttää 

varhaiskasvatuspalveluihin osallistuminen ja sitä laatimassa voi alle 

kouluikäisen tapauksessa olla mukana myös varhaiskasvatushenkilöstöä 

opetustoimen edustajan sijasta. 

Varhaiskasvatuksessa lapselle voidaan tehdä oma kotoutumissuunnitelma 

lapsikohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksen 

oppimissuunnitelman lisäksi (Kivijärvi 2011, 246–249).  Työ- ja 

elinkeinoministeriö (2017) ehdottaa Hyviä käytäntöjä -vinkkipankissaan 

Tuumasta toimeen –hankkeen tuottamaa lasten kotouttamissuunnitelmapohjaa 

käytettäväksi varhaiskasvatuksen kotouttamissuunnitelmana. 

Suunnitelmapohjan ohjeistuksessa varhaiskasvatuksen tärkeimmäksi rooliksi 

nimetään suomalaisen tavan ja kulttuurin opettaminen (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2017). Muina päivähoidon tehtävinä nimetään muun 

muassa oman kielen ja kulttuurin tukeminen, sekä suomen kielen kehityksen 

tukeminen ja siihen liittyvän S2-, eli suomi toisena kielenä, opetuksen toteutus. 

Kuten edellä on huomattu, varhaiskasvatuksella on tärkeä asema 

pikkulapsiperheiden kotouttamisessa (Heikkilä-Daskalopoulos 2008, 25). 

Varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa kotouttamista tehdään tavallisessa arjessa. 

Lisäksi varhaiskasvatuksen kanssa moniammatillisessa yhteistyössä toimii 

esimerkiksi erityislastentarhanopettaja, maahanmuuttajayksikön työntekijä, 

puheterapeutti ja tulkki (Nummela 2005, 86–88). Yhteistyö ei ole kuitenkaan 

jokapäiväistä, jolloin kotouttaminen on pääsääntöisesti ryhmässä toimivien 

aikuisten vastuulla. 

Nummelan (2005, 88) tutkimuksessa kotouttamisen tärkeimmäksi 

toimintamalliksi varhaiskasvatuksessa osoittautui pienryhmätoiminta ja 
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eriyttäminen. Pienryhmätoiminnassa lapsi saa yksilöllisempää ohjausta 

esimerkiksi tilanteissa, joissa maahanmuuttajalapsia tai muita tuen tarpeessa 

olevia lapsia on ryhmässä useampi. Tällaisten lasten sijoittelu eri ryhmiin 

mahdollistaa maahanmuuttajien kohdalla kielen ja kulttuurin opettamista 

yksilöllisemmin. (Paavola 2007, 116.) Eriyttämisellä tarkoitetaan toiminnan 

varioimista lapsen yksilöllisten tavoitteiden mukaiseksi, jolloin esimerkiksi 

opetusmateriaalit, toimintaympäristö, opetuksen sisältö tai työskentelyaika on 

lapsesta riippuen erilainen (Roiha 2013, 147–148). Maahanmuuttajat tarvitsevat 

tällaisia toimintamalleja kotoutumisen tueksi. 

Varhaiskasvatus auttaa kotoutumisessa kielellisen kehityksen tukemisen 

ja kulttuurillisen integroitumisen lisäksi esimerkiksi sosiaalisten suhteiden 

luomisessa sekä harrastustoimintaan hakeutumisessa. Formaalin oppimisen 

lisäksi tällaiset informaalit tiedot ja taidot tulisikin tuoda näkyväksi 

varhaiskasvattajille, huoltajille ja lapsille (Alasuutari & Jokikokko 2010, 33). 

Suomalaisen kulttuurin ja kielen oppiminen tapahtuu osallistumalla 

yhteiskunnan palveluihin, jonka edustajana varhaiskasvatus on lasten elämässä 

tärkein. 

 

2.2 Kotouttamiseen liittyvät periaatteet varhaiskasvatusta 

ohjaavissa asiakirjoissa 

Tässä luvussa perehdyn kotouttamiseen liittyviin periaatteisiin 

varhaiskasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa, kuten varhaiskasvatussuunitelman 

perusteissa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016), esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014) ja varhaiskasvatuslaissa (Varhaiskasvatuslaki 580/2015).  Nämä asiakirjat 

ovat lastentarhanopettajan työtä määrittäviä ja ohjaavia. Varsinaisesti 

kotoutumiseen tai kotouttamiseen liittyviä ohjeistuksia asiakirjoista löytyi yksi. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on maininta, että varhaiskasvatus 

tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan keskustelemalla huoltajien 



10 
 

kanssa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja menetelmistä. 

Keskustelun aiheina ovat muun muassa kielellinen ympäristö sekä 

monikulttuuristen identiteettien muodostuminen. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 48.)  Tämän vuoksi tuonkin 

seuraavaksi esiin kulttuurien ja kielen monimuotoisuuteen sekä suomalaisen 

yhteiskunnan tietoihin ja taitoihin liittyviä ohjeistuksia asiakirjoista. 

Sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 24), Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014, 39), että varhaiskasvatuslaissa 

(580/2015, 2a §) varhaiskasvatuksen arvoihin ja toimintaperiaatteisiin luetaan 

kaikille yhdenvertainen ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Kunnan tulee laatia 

yhdenvertaisuuslain (1325/2014, 6 §) mukainen yhdenvertaisuus- ja tasa-

arvosuunnitelma varhaiskasvatukselle. Suunnitelmassa tuodaan esiin kunnan 

toimintamalleja muun muassa syrjinnän, rasismin ja kiusaamisen 

ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa voidaan 

tarkentaa päiväkotikohtaisesti. (Opetuslautakunta 2016, 11.) Suunnitelma tukee 

asiakirjoissa esiintyvää varhaiskasvatuksen arvopohjaa ja maahanmuuttajien 

kotoutumista tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa toimintaympäristössä. 

Varhaiskasvatushenkilöstön on edellä mainittujen arvojen lisäksi 

huomioitava lapsen kulttuurinen, kielellinen ja katsomuksellinen tausta 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 39; 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 10). Erilaiset kielelliset, 

kulttuuriset ja katsomukselliset taustat otetaan myönteisellä tavalla huomioon 

toiminnassa ja kulttuurien moninaisuus nähdään voimavarana. Tavoitteena on 

auttaa lapsia oppimaan ja kunnioittamaan toisten lasten ja perheiden erilaisia 

taustoja. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 13, 35; 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 30.) Kulttuurien moninaisuuden 

huomioimisessa enemmistön kohdalla puhutaan erilaisuuden kunnioittamisen 

opettelusta ja suvaitsevaisuudesta. Vähemmistön, eli maahanmuuttajien, 

kohdalla kyse on puolestaan niiden tietojen ja taitojen oppimisesta, joita 

enemmistökulttuurissa menestyminen edellyttää. (Räsänen 2000, 120.) Kuten 

aiemmin olen tuonut esiin, kotouttamisessa on juuri kyse yhteiskunnassa 
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tarvittavien tietojen ja taitojen opettamisesta maahanmuuttajille. Tämä ei ole 

mahdollista ilman suvaitsevaista, yhdenvertaista ilmapiiriä, joka syntyy 

kulttuurien molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa.  

Valtaväestön kielen oppiminen on hyvin tärkeä taito maahanmuuttajan 

kotoutumisen kannalta (Ojala 2010, 14). Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa tuodaan esiin, että on tärkeää tukea opetuskielen taidon 

kehittymisessä etenkin niitä lapsia, joiden äidinkieli on muu kuin esiopetuksen 

kieli. Samalla on huolehdittava, että lapsi kokee kotona puhumansa kielen 

tärkeäksi ja arvokkaaksi. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 

33.) Kielen opettamisen keinoiksi asiakirjoissa esitetään muun muassa 

varhaiskasvattajan oman esimerkin tiedostamista arjessa, ohjattua suomi 

toisena kielenä –opetusta (S2-opetus) ja kielitietoisuuden lisäämistä ympäristön 

kieliä tarkastelemalla. Lapsille on myös annettava aikaa ja mahdollisuuksia 

vaihteleviin kielenkäytön tilanteisiin. (Esiopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 34, 39–40; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 30.) 

Varhaiskasvatuksen asiakirjoissa on hyvin huomioitu kotoutumisen kannalta 

tärkeäksi muodostunut opeteltava taito, kieli. 

Kotoutuminen tarkoittaa maahanmuuttajan integroitumista yhteiskuntaan 

eli tavoitteena on hänen osallistumisensa tasavertaisena jäsenenä yhteiskunnan 

taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään (Paavola & Talib 2010, 26). 

Vaikka varhaiskasvatuksen asiakkaana ovatkin lapset, eikä taloudellinen ja 

poliittinen osallistuminen ole vielä ajankohtaista, on yhteiskunnallinen 

näkökulma otettu sitä ohjaavissa asiakirjoissa huomioon. Yhteiskunnallisessa 

näkökulmassa on huomioitu myös kulttuurien moninaisuus. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatuksen tehtäväksi 

katsotaan suomalaisten demokraattisten arvojen edistäminen ja 

varhaiskasvatus rakentuukin moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se 

kuitenkin muotoutuu edelleen lasten, heidän huoltajiensa ja 

varhaiskasvatuksen henkilöstön vuorovaikutuksessa. Uusia toimintatapoja 

etsitään niin suomalaisen kulttuuriperinnön kuin monimuotoisen kielellisen, 

katsomuksellisen ja kulttuurillisen kirjon vuorovaikutuksessa kulttuurisesti 
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kestävän kehityksen edistämiseksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016, 14, 19, 30.) Vuorovaikutuksen molemminpuolisen luonteen vuoksi 

kantasuomalaiset oppivat maahanmuuttajilta, sekä maahanmuuttajat 

kantasuomalaisilta, joka tukee kotoutumisen periaatetta. 

Molemminpuoliseen vuorovaikutukseen kannustetaan myös esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa. Esiopetuksessa kannustetaan yhteistyöhön, 

vertaisryhmätoimintaan ja vuorovaikutukseen, jotta lapsi oppisi ottamaan 

muut huomioon, toimimaan yhteisön jäsenenä ja kunnioittamaan toisten 

yksilöllisyyttä. Tämä luo pohjaa monimuotoisessa yhteiskunnassa toimimiselle. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 16, 22.) Esiopetusta säätävä 

perusopetuslaki nimeää yhdeksi esiopetuksen tavoitteeksi tukea lapsen kasvua 

eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen antamalla elämässä 

tarpeellisia taitoja. Esiopetuksella on myös sivistystehtävä ja opetuksen tulee 

turvata riittävä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo koko maassa. (Perusopetuslaki 

628/1998, 22 § 2.) Maahanmuuttajalasten osallistuminen edellä mainittuun 

toimintaan tukee heidän kokemustaan yhteisöllisyydestä ja yhteiskuntaan 

liittymisestä, joka puolestaan tukee heidän kotoutumistaan. 

Varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat tuovat esiin monia kotouttamisen 

periaatteita. Kotouttamisesta ei kuitenkaan puhuta kuin yhdessä lauseessa, 

joten suoraan kotouttamiseen liittyviä ohjeistuksia on vähän. Edellä esitellyt 

periaatteet tukevat kuitenkin kotouttamiseenkin vahvasti liittyvää 

monikulttuurisuuskasvatusta, jonka käsitettä ja periaatteita esitellään 

seuraavassa luvussa tarkemmin. 
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3 MONIKULTTUURISUUSKASVATUS 

Edellisessä luvussa on esitelty kotouttamisen periaatteita varhaiskasvatuksessa 

ja tämän luvun tehtävänä on tuoda esiin monikulttuurisuuskasvatus 

kotouttamista edistävästä näkökulmasta. Monikulttuurisuuskasvatus voi toimia 

kotouttamiskeinona, sillä sekä kotouttamisella, että 

monikulttuurisuuskasvatuksella on tavoitteena vuorovaikutuksellinen ja 

tasavertainen suhde maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä. Kotouttamisella 

ja monikulttuurisuuskasvatuksella pyritään etniseen, kielelliseen ja 

kulttuuriseen monimuotoisuuteen (Banks 2016, 55). Tässä luvussa esitellään 

monikulttuurisuuskasvatuksen käsitteen merkitystä ja sen keskeisiä 

periaatteita, jotka tukevat maahanmuuttajien kotoutumista. 

3.1 Monikulttuurisuuskasvatus käsitteenä 

Tämän luvun tarkoituksena on avata monikulttuurisuuskasvatuksen käsitettä ja 

linkittää sitä varhaiskasvatusympäristöön. Monikulttuurisuuskasvatus voidaan 

määritellä monella tapaa. Käsitettä käytetään erilaisissa ja päällekkäisissä 

merkityksissä niin kansainvälisesti kuin suomalaisessakin tutkimuksessa ja 

monikulttuurisuuskasvatus-käsitteen rinnalle nousevat usein esimerkiksi 

käsitteet kansainvälisyyskasvatus ja interkulttuurisuuskasvatus (ks. Banks 2016, 

Jokikokko 2010, Paavola 2007). Yhteistä käsitteille on kulttuurien  kohtaaminen 

ja tasa-arvoinen asema kasvatuksessa ja opetuksessa, jonka vuoksi käsitteet 

sisällytetään monikulttuurisuuskasvatuksen tarkasteluun tässä tutkimuksessa. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen lähemmin monikulttuurisuuskasvatusta 

Timosen ja Kantelisen (2013) monikulttuurisuuskasvatuksen nelikentän avulla. 

Nelikenttä sisältää monikulttuurisuudesta synonyymeinäkin käytetyt käsitteet 

kansainvälisyyskasvatus sekä kulttuurienvälinen kasvatus eli 

interkulttuurisuuskasvatus. Näiden kahden käsitteen lisäksi nelikenttä sisältää 

monikulttuurisuuskasvatuksen ja moninaisuuskasvatuksen käsitteet ja niiden 

määritelmät. (Timonen & Kantelinen 2013, 259.) Vaikka Timosen ja Kantelisen 
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tutkimuksen kohteena ovatkin olleet opettajat, opettajilla ja 

lastentarhanopettajilla on sama päämäärä; lasten kasvattaminen ja opettaminen 

(Vienola 2002, 116–118). Näin ollen, on sama nelikenttä rinnastettavissa myös 

varhaiskasvatukseen ja lastentarhanopettajiin.  

Ensimmäinen nelikentän osa-alue on kansainvälisyyskasvatus. Osa-alue 

korostaa tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja globaalia näkökulmaa (Timonen & 

Kantelinen 2013, 259). Kansainvälisyyskasvatuksen käsitteen voidaankin 

ajatella edustavan aiemmin luvussa 2.2 esiin tuotuja varhaiskasvatuksen ja niin 

myös monikulttuurisuuskasvatuksen lähtökohtaisia arvoja ja periaatteita, eli 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. 

Toinen osa-alueista, kulttuurienvälinen eli interkulttuurisuuskasvatus, 

korostaa Timosen ja Kantelisen (2013) mukaan kulttuurien tuntemusta, 

sensitiivisyyttä ja viestintätaitoja kulttuurien välillä. Interkulttuurisuuskasvatus 

on kulttuurien välistä, sekä vähemmistöjen, että enemmistöjen kasvatusta 

yhteiskunnassa. Tavoitteena on positiivinen ja aktiivinen molemminpuolinen 

vuorovaikutus, joka mahdollistaa toisilta oppimisen ja kulttuurien 

sekoittumisen ja sulautumisen. (Paavola 2007, 47.) Tärkeää 

monikulttuurisuuskasvatuksessa onkin myös varhaiskasvatuksen kentällä 

yksisuuntaisuuden sijaan korostaa vuorovaikutuksellista näkökulmaa, jossa 

enemmistökulttuuri oppii myös vähemmistökulttuurilta. 

Kolmas nelikentän osa-alue on monikulttuurisuuskasvatus, joka Timosen 

ja Kantelisen (2013) määritelmän mukaan on kulttuurien moninaisuuden 

tiedostamista ja kasvatusta kulttuurisesti moninaisessa yhteiskunnassa 

toimimiseen. Mallin mukaiseen monikulttuurisuuskasvatuksen osa-alueeseen 

voidaan sisällyttää suvaitsevaisuuskasvatusta, jossa erilaisuus ja 

monimuotoisuus ovat tervetulleita (Vogt 1997, 150). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 30) tiedostetaan 

yhteiskuntamme  kulttuurinen muuntautuvuus ja monimuotoistuminen, ja  

kulttuurinen monimuotoisuus nähdään varhaiskasvatuksessa voimavarana. 

Erilaisten kiellellisten, kulttuurillisten ja katsomuksellisten taustojen 

olemassaolo tiedostetaan ja ne otetaan huomioon kasvatuksessa ja opetuksessa. 
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Tämä tukee Timosen ja Kantelisen (2013) määritelmää 

monikulttuurisuuskasvatuksesta. 

Viimeinen nelikentän osa-alueista on moninaisuuskasvatus, joka on hyvin 

lähellä monikulttuurisuuskasvatusta. Se sisältää monikulttuurisuuden tavoin 

moninaisuuden tiedostamisen ja siihen kasvattamisen kulttuurillisesti, mutta  

ottaa huomioon myös seksuaalisuuden, terveyden, iän ja sukupuolen 

moninaisuudesta puhuttaessa. (Timonen & Kantelinen 2013, 259.) Tutkimuksen 

keskittyessä maahanmuuttajien kotouttamiseen, en käsittele 

moninaisuuskasvatusta tämän enempää viitekehyksessäni. Tiedostan kuitenkin 

osa-alueen olemassaolon ja pidän sitä tärkeänä osana  myös varhaiskasvatuksen 

monikulttuurisuuskasvatusta. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen nelikenttä ei tarkoita sitä, että kasvattaja 

valitsee yhden osa-alueista ja toteuttaa kasvatusta sen mukaisesti. 

Tarkoituksena on huomioida jokainen nelikentän osa-alue, mutta luonnollisesti 

kukin kasvattaja yksilönä mahdollisesti painottaa osa-alueita eri tavalla. 

(Timonen & Kantelinen 2013, 259–261). Osa-alueiden painottamista ja 

noudattamista tärkeämpää kasvattajan työssä on suunnata katseet tavoitteisiin. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on, että erilaisista 

kulttuurisista ja etnisistä taustoista sekä sosioekonomisesta asemastaan  

huolimatta kasvatuksen kohde kokee opetuksen tasapuolisena (Banks 2016, 3). 

Tätä tavoitetta kohti suunnattaessa tarvitaan jokaista nelikentän osa-aluetta ja 

kasvattajan sensitiivistä, avointa ja tutkivaa asennetta. 

 

3.2 Monikulttuurisuuskasvatuksen keskeiset periaatteet 

Kuten aiemmin on tullut esille, monikulttuurisuuskasvatus tulisi suunnata niin 

vähemmistö- kuin valtakulttuurillekin (Paavola & Talib 2010, 227). 

Varhaiskasvatussuunitelman perusteet (2016, 30) ja Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (2014, 14) ottavat tämän huomioon hyvin, joka 

on tuotu esiin jo luvussa 2.2. Kotouttamiseen tähtäävässä 
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monikulttuurisuuskasvatuksessa on vähemmistökulttuurin edustajan 

integroitumisen tavoitteen lisäksi siis muistettava myös enemmistökulttuurin 

opettaminen, sillä se lisää kulttuurien välistä tasa-arvoa. 

Monikulttuurisuuskasvatusta tukee myös monipuoliset oppimateriaalit ja 

-ympäristöt. Oppimateriaaleissa tulisi ottaa huomioon erilaisista etnisistä 

ryhmistä tulevat lapset tasavertaisesti ja oppimateriaaleja tulisi olla saatavilla 

eri kielillä ja esimerkiksi kuvissa tulisi esiintyä ihmisiä erilaisista kulttuureista. 

(Paavola & Talib 2010, 230–231). Oppimisympäristön puolestaan tulisi rakentua 

siinä elävien lasten, työntekijöiden ja vanhempien vuorovaikutuksessa lapsia 

varten ottaen huomioon heidän päivittäisen elämänsä ja kulttuurisen 

perintönsä (Ramsey, Williams & Vold 2005, 152). Oppimisympäristöllä 

tarkoitetaan niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista ympäristöä. 

Monikulttuurisessa oppimisympäristössä lasten kulttuurin tulisi näkyä niin 

vuorovaikutuksessa, monikielisyydessä kuin seinälle ripustetuissa kotitaloissa 

tai lähtömaan lipuissa (Onufriew 2012, 13). 

Monikulttuurisuuskasvatuksessa arvostetaan sekä lapsen äidinkielen, että 

toisen kielen opettelua, tukemista ja näkymistä arjessa. Äidinkielen osaaminen 

vahvistaa etnistä ja kulttuurista yhteenkuuluvuutta ja yksilö oppii 

kulttuuristaan kielen avulla, sekä äidinkieli kuuluu myös olennaisesti 

kulttuuriin. (Paavola & Talib 2010, 231–233.) Toisella kielellä tarkoitetaan kieltä, 

joka opetellaan kohdekielisessä ympäristössä ja sen opettelu on tärkeää lapsen 

tulevaisuuden kannalta, sillä se auttaa sopeutumaan yhteiskunnan 

valtakulttuuriin (Onufriew 2012, 9). Toisen kielen opettelussa kulttuurilliset 

seikat, kuten eleiden ja ilmeiden sekä äänenpainojen opettelu on myös tärkeää 

(Paavola & Talib 2010, 232). On siis tärkeää arvostaa jokaisen lapsen kieltä ja 

kulttuuria, sekä tukea niiden kehitystä. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen toteutumiseksi henkilökuntaa on 

koulutettava aktiivisesti muuttuvassa yhteiskunnassa. Kouluttautuminen 

auttaa selviämään monikulttuurisuuden tuomista haasteista ja ehkäisee 

turhautumista. (Paavola & Talib 2010, 243). Schonfieldin (2005, 250–273) 

mukaan turhautuminen voi johtaa välinpitämättömyyteen, joka saa opettajan 
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näkemään kaikki lapset samanlaisina. Tämä ei tue 

monikulttuurisuuskasvatusta ja näin ollen henkilökunnan kouluttaminen 

mahdollisista haasteista selviämiseksi on tärkeää. 

Viimeisenä monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteena tuon esiin 

vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön. Joskus vanhemmilla ja päivähoidolla 

on ennakkoasenteita ja -käsityksiä puolin ja toisin kulttuurillisissa 

kysymyksissä. Tällöin kulttuurien moninaisuus voi aiheuttaa ristiriitoja 

(Baldock 2010). Päivittäisillä keskusteluilla ja avoimella vuorovaikutuksella 

sekä kulttuureita koskevan tiedon siirtymisellä kodista päiväkotiin ja toisin 

päin on suuri merkitys ristiriitojen selvittämiseksi (Korpela 2010, 33). 

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö voi siis tukea 

monikulttuurisuuskasvatusta päiväkodissa. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteet tukevat kotouttamistyötä 

monella tapaa, sillä se ottaa huomioon erilaisista kulttuurisista, kielellisistä ja 

katsomuksellisista taustoista tulevat lapset. Monikulttuurisuuskasvatuksen 

tavoitteena on laadukas opetus ja kasvatus kaikille lapsille taustoista huolimatta 

(Paavola & Talib 2010, 235). Tämä tukee kotouttamistoimissa mukana olevien 

lasten tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassamme.    
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen toteuttamisesta ja sen etenemisestä. 

Luvussa esitellään tutkimuskysymykset, tutkimuksen lähestymistavat, sekä 

tutkimuksen osallistujat. Lopuksi kuvataan myös valittuja 

aineistonkeruumenetelmiä ja aineiston keruun etenemistä, aineiston analyysiä 

sekä tutkimuksen eettisiä ratkaisuja. 

 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lastentarhanopettajien kokemuksia kotouttamisesta 

sekä keskityttiin kotouttamisen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja 

lastentarhanopettajan työssä. Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat: 

 

Millaisia kokemuksia lastentarhanopettajilla on kotouttamisesta? 

- Miten kotouttamistoimet näkyvät lastentarhanopettajan työnkuvassa? 

- Miten lastentarhanopettajat toteuttavat kotouttamista varhaiskasvatuksessa? 

- Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia lastentarhanopettajat ovat kokeneet 

kotouttamisessa varhaiskasvatusympäristössä? 
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4.2 Lähestymistapa 

Tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkitaan ihmisiä, ilmiöitä ja niiden merkityksiä, ja sen  

tavoitteena ei ole löytää totuuksia, vaan tulkintojen kautta saada uutta tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä. (Vilkka 2005, 97–99.) Laadullisessa tutkimuksessa ei 

pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan kuvaamaan ja ymmärtämään tiettyä 

ilmiötä tai toimintaa (Tuomi & Sarajärvi 2013, 85). Tutkimuksessa kuvataankin 

lastentarhanopettajien omia kokemuksia  kotouttamisesta, ja pyritään tuomaan 

esiin uusia näkökulmia ja havaintoja ajankohtaisesta aiheesta. 

Laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että siinä keskitytään 

tutkimusaineiston laatuun, eikä määrään, ja sille on tyypillistä pieni, tarkkaan 

valittu osallistujamäärä, jota kutsutaan harkinnanvaraiseksi näytteeksi (Tuomi 

& Sarajärvi 87, 2013). Tutkimusaineiston haastateltujen määrä (kuusi) kertoo 

tutkimuksen olevan laadullinen, ilmiölähtöinen tutkimus. On myös tärkeää, 

että tutkimuksen osallistujilla on kokemusta tutkittavasta aiheesta (Vilkka 2005, 

114). Haastateltavat onkin tarkkaan valittu maahanmuuttajien perhetyöntekijän 

kanssa, josta kerron lisää luvussa 4.3. 

Tutkimus sisältää fenomenologis-hermeneuttisia piirteitä. 

Fenomenologiassa tutkitaan yksilön tai ryhmän elettyjä kokemuksia ja heidän 

niille antamia merkityksiä ilmiöstä. Hermeneutiikassa puolestaan tutkitaan 

puheen ja tekstien merkitystä ja tulkintaa yksilön tai ryhmän ympäristössä. 

(Patton 2002, 132–133.) Fenomenologisessa tutkimuksessa on huomioitava 

tutkijan ja tutkittavan ihmiskäsitys ja elämäntodellisuus. Vaikkei tutkimuksessa 

käsitellä kokemuksia kyseisin käsitteisin, tutkitaan silti kokemuksia ja niiden 

merkityksiä, mikä on fenomenologisen tutkimuksen varsinainen kohde (Laine 

2010, 28–29). Fenomenologista lähestymistapaa tukee myös analyysin 

painottuminen tutkittavan luomiin merkityksiin, eikä yksittäisiin sanoihin tai 

lauseisiin (Vilkka 2005, 137). Sekä teemahaastattelussa, että aineiston 

teemoittelussa pyrittiin merkitysten tulkintaan ja analysointiin sanojen ja 

lauseiden sijasta. 
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Hermeneuttinen tutkimus tutkii myös tutkittavien luomia merkityksiä 

(Vilkka 2005, 146). Hermeneutiikassa tutkitaan kuitenkin ihmisen ilmaisuja 

kielellisellä ja kehollisella tasolla, joita ei tutkimuksessa otettu tarkasteluun, 

jolloin tutkimus ei täytä täysin hermeneuttisen tutkimuksen määritelmää. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin tutkittavien kokemuksia ja niiden merkityksiä ja 

merkitysten ymmärtämiseksi on kuitenkin huomioitava hermeneuttinen 

näkökulma, jossa tutkijan tulkinnoille etsitään mahdollisia sääntöjä ja 

tulkinnoista pyritään tekemään mahdollisimman objektiivisia. Hermeneuttisen 

näkökulman mukaan tutkittavan ja tutkijan on myös elettävä samassa 

kulttuuripiirissä ja yhteisössä ymmärtääkseen toistensa luomia merkityksiä. 

(Vilkka 2005, 31–33.) Haastateltavat ja tutkija kuuluvat samaan ammattikuntaan 

(lastentarhanopettajat) ja kotouttaminen sekä maahanmuuttajien kanssa 

toimiminen yhdistävät sekä tutkijaa että tutkittavia. 

 

4.3 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimus toteutettiin kahdessa Kuopiolaisessa päiväkodissa. 

Tutkimuskohteena olivat lastentarhanopettajien kokemukset kotouttamisesta. 

Kokemuksia tutkittaessa on tärkeää, että haastateltavat ovat tarkkaan valittuja 

ja juuri heillä on kokemusta ja asiantuntijuutta tutkittavasta aiheesta (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 74). Osallistujat valikoituivat yhteistyössä maahanmuuttajien 

kanssa toimivan perhetyöntekijän kanssa sellaisiksi, joilla hän tiesi olevan 

kokemusta kotouttamisesta. Tutkimukseen osallistui kuusi 

lastentarhanopettajaa ja heitä haastateltiin kahdessa ryhmässä. Kaikilla 

lastentarhanopettajilla oli kokemusta maahanmuuttajalasten kanssa 

toimimisesta vähintään yhden toimintakauden ajan ja kaikki heistä 

työskentelivät haastatteluhetkellä ryhmässä, jossa on maahanmuuttajia.  
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4.4 Aineiston keruu 

Tutkimus on laadullinen haastattelututkimus. Haastattelu on esimerkki 

laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmästä ja sillä tarkoitetaan 

informaatiota keräävää ja päämäärään tähtäävää keskustelua (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 71). Haastattelu aineistonkeruun muotona valikoitui siksi, että 

tutkittiin kokemuksia, eikä niitä voida tutkia havainnoimalla, vaan kysymällä 

ihmisiltä kysymyksiä aiheesta (Patton 2002, 341). Toinen syy, miksi haastattelu 

valittiin on, että kokemusten tutkiminen asettaa osallistujan aktiiviseen ja 

merkityksiä luovaan asemaan.  Silloin osallistuja nähdään subjektina, jolloin on 

parasta käyttää haastattelua. (Hirsjärvi & Hurme 2015, 35, 41.)  

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Teemahaastattelu valittiin 

siksi, että siinä pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia 

tutkimuskysymyksen kannalta keskeisistä teemoista (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

74–75). Teemahaastattelussa teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka 

järjestys ja muoto puuttuvat. Tällöin tutkimusasetelma on vapaamuotoisempi ja 

keskustelunomainen, joka on kokemuksista puhuttaessa tärkeää. (Patton 2002, 

343.) Haastattelun pääteemoiksi valikoitui osallistujien taustatiedot, 

maahanmuuttajien lisääntynyt määrä päiväkodeissa sekä kotouttamistoimet 

varhaiskasvatuksessa. Pääteemat syventyivät alakäsitteisiin kuten resurssit, 

koulutus ja osaaminen (ks. Liite 2). Teemahaastattelussa on tärkeää, että 

osallistujat ovat kokeneet tilanteen tai tuntevat ilmiön (Hirsjärvi & Hurme 2015, 

47). Tutkimuksessa oli varmistettu etukäteen päiväkodeilta, että kotouttaminen 

ja maahanmuuttajien kanssa toimiminen on osallistujille tuttu kokemuksena ja 

ilmiönä. 

Teemahaastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina. Ryhmähaastattelun 

tavoitteena on  luoda yhteinen kieli, käsitteet, toimintatavat ja keskustelu 

(Vilkka 2005, 102). Samojen käsitteiden käyttö selkeyttää tutkijan aineiston 

analyysin vaihetta. Tutkijan lisäksi tutkittavat voivat myös hyötyä 

ryhmähaastattelusta, sillä heillä on mahdollisuus luoda yhteistä  

keskustelukulttuuria ja toimintatapoja työyhteisöön. (Vilkka 2005, 103.) Tämä 
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toteuttaa myös laadullisen tutkimuksen tavoitetta olla emansipatorinen, joka 

tarkoittaa tutkittavien ymmärryksen lisäämistä tutkittavasta aiheesta. 

Ryhmähaastattelu valikoitui myös siksi, että keskustelua aiheesta syntyisi 

mahdollisimman paljon. Tuttujen kollegojen kanssa keskustelu on helpompaa 

kun tuntemattoman tutkijan kysymyksiin vastaaminen. Todellisimmat 

vastaukset saadaankin usein informaalissa keskusteluissa tuttujen ihmisten 

kanssa (Patton 2002, 390). Toisaalta ryhmähaastattelussa haastateltava voi 

myötäillä kollegoidensa vastauksia, eikä vastata itse suoraan oman 

kokemuksensa mukaisesti.  

Tutkijan tekemät haastattelut on välttämätön tallentaa litterointia varten 

(Hirsjärvi & Hurme 2015, 75). Äänitallenne tallentaa kaiken puhutun aidosti ja 

omalla äänenpainollaan, toisin kuin esimerkiksi tutkijan muistiinpanot (Patton 

2002, 380). Siksi ryhmähaastattelut nauhoitettiin äänitallenteeksi ja lisäksi 

videoitiin, ettei aineistoa analysoitaessa  jäisi epäselväksi, kuka haastateltavista 

puhuu milläkin hetkellä. Näin keskustelun kulkua on helpompi seurata. 

Haastattelutallenteet poistettiin tutkimuksen julkaisun jälkeen. 

4.5 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen laadullisen luonteen vuoksi myös aineiston analyysi on 

laadullista. Laadullisen analyysin tavoitteena on analysoida ilmiön laatua, 

ominaisuuksia ja merkityksiä. Tässä tutkimuksessa analysoidaan aineiston 

merkityksiä, tarkemmin yksilön kokemuksia, teemahaastattelun aiheista. Kun 

tutkimuksen data on kerätty, analyysiä voidaan tehdä joko aiemman teorian ja 

kysymysten perusteella tai aineistosta ilmenneiden huomioiden perusteella 

(Patton 2002, 437). Analyysitavaksi valikoitui Pattonin (2002) esittämistä 

vaihtoehdoista jälkimmäinen, eli aineistolähtöinen analyysi. 

Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin laadullista 

sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysissä käsitteet yhdistellään ja tämän avulla 

saadaan vastaus tutkimustehtävään (Tuomi & Sarajärvi 2013, 112). 

Tutkittavasta ilmiöstä pyritään muodostamaan tiivistetty kuvaus ja 
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sisällönanalyysi pyrkii aineiston johdonmukaistamiseen (Patton 2002, 453; 

Tuomi & Sarajärvi 2011, 108). Aineiston rajattu määrä ja aineistolähtöinen 

näkökulma vaikuttivat sisällönanalyysin valintaan. 

Sisällönanalyysiä voidaan tehdä aineistolähtöisenä tai teorialähtöisenä 

sisällönanalyysinä. Tässä tutkimuksessa on käytetty aineistolähtöistä 

sisällöanalyysiä, jossa on tavoitteena etsiä toiminnan logiikkaa tai kertomuksia 

tutkimusaineiston ohjaamana. (Vilkka 2005, 140.) Teorialähtöinen 

sisällönanalyysi puolestaan tehdään nimensä mukaisesti jonkin aiemman 

teorian pohjalta (Vilkka 2005, 141). Tässä tutkimuksessa aineistosta etsitään 

lastentarhanopettajien kokemuksia ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

valittiin, jotta kokemukset tulevat esille mahdollisimman aitoina, ilman ennalta 

valittua teoreettista taustaa. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi aloitetaan aineiston pelkistämisellä, 

jossa kaikki tutkimuskysymysten kannalta epäolennainen informaatio karsitaan 

pois (Vilkka 2005, 140). Aineistoa lähdettiin analysoimaan tutkimuskysymys 

kerrallaan ja tutkimuskysymyksiin vastaavia ajatuskokonaisuuksia korostettiin 

eri väreillä litteroiduissa haastatteluissa, jolloin mustaksi jäänyt teksti jäi 

epäolennaiseksi informaatioksi. Tutkimusaineisto, eli tässä tutkimuksessa 

litteroidut haastattelut, pilkottiin osiin teemahaastattelun teemojen mukaisesti, 

jolloin aineistoa oli helpompi analysoida. Aineistoa ei kuitenkaan unohdettu 

kokonaisuutena, sillä jotkut teemat sivusivat toisiaan.  

Sisällönanalyysiä jatkettiin ryhmittelemällä aineisto uudeksi, 

johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi, joka on aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

seuraava vaihe (Vilkka 2005, 140). Korostetut ajatuskokonaisuudet ryhmiteltiin 

sen mukaan, mihin tutkimuskysymykseen ne vastasivat. Osa vastauksista 

kuului useampaan kuin yhteen kysymykseen. Tämän vaiheen jälkeen aloitettiin 

aineiston teemoittelu. 

Tutkimuksen teemat tulivat sekä tutkimuksen viitekehyksen teemoista, 

jonka perusteella teemahaastattelu oli tehty, että haastateltujen vastauksista 

esiin nousseista, ilmiöön liittyvistä teemoista. Teemoittelussa painottuu, mitä 

kustakin teemasta on sanottu. Siinä laadullinen aineisto ryhmitellään erilaisten 



24 
 

aihepiirien mukaan, jolloin ryhmiä voidaan vertailla. (Patton 2002, 452; Tuomi 

& Sarajärvi 2013, 93). Tutkimuksissa analysoitiin siis tutkittavien litteroidun 

haastattelun sanojen ja lauseiden merkityksiä ja teemoitteltiin ne. Aineiston 

ajatuskokonaisuudet pelkistettiin lyhyemmiksi ilmaisuiksi, joista muodostui 

alaluokkia. Alaluokat sidottiin vielä suurempiin yläluokkiin (TAULUKKO 1).  

 

 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki aineiston teemoittelusta 

 
AJATUSKOKONAISUUS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

oppii sitä suomen kieltä toisilta lapsilta 

 

tietosesti tehhään sitä et jutellaan 

lasten kanssa eri kielistä 

ja just sitä S2 sinne arkeen 

 

sanasäkkiryhmiä tai sen tyyppisiä ... 

pyörii ryhmissä viikottain 

... 

 

kielen opettaminen 

 

 

pedagoginen ratkaisu 

yhessä sitten pohditaan niiden lasten 

kanssa 

 

yhessä niinku just mitetitään sitte et just 

et minkä takia joku ei saa tehä  tietyllä 

tavalla tai et jos on tälläsiä 

... 

 

lasten kanssa keskustelu 

jutellaan ... ja siitä että  me ollaan eri 

paikoista kotosin ja ketä kukakin on 

 

että niinku avataan niitä asioita myös 

lasten kanssa että et se ymmärrys 

lisääntys puolin ja toisin ja niitä 

kulttuuriasioita käydään läpi 

... 

 

erilaisiin kulttuureihin 

tutustuminen 
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4.6 Eettiset ratkaisut 

Eettisyyttä pohdittaessa tutkijalla tulee olla herkkyyttä tunnistaa tutkimuksensa 

ongelmakohdat (Eskola & Suoranta 1998, 45). Tutkimuksen eettisyys liittyy 

myös vahvasti tutkimuksen uskottavuuteen, joka perustuu siihen, että tutkija 

noudattaa hyvää tieteellistä  käytäntöä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 130). Tässä 

luvussa tutkimuksen eettisiä ratkaisuja pohditaan hyvän tieteellisen käytännön 

pohjalta. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tiedeyhteisön toimintatapojen 

noudattaminen, yleinen huolellisuus ja tarkkuus (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2013, 6). Kaikki tutkimusvaiheet toteutettiin tätä periaatetta 

noudattaen ja se näkyi tutkimuksen toteutuksen ja tulosten raportoinnin 

tarkkuudessa. Tutkimus noudatti myös avoimen ja vastuullisen tiedeviestinnän 

periaatetta ja se julkaistiin Jyväskylän yliopiston tietokantaan tiedeyhteisön 

saataville. 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimuksen eettisyyttä 

tarkasteltaessa on hyvä pohtia tutkimuslupiin liittyviä kysymyksiä (Eskola & 

Suoranta 1998, 40). Tässä tutkimuksessa tutkimusluvat pyydettiin Kuopion 

kaupungilta ja tutkittavilta itse. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista 

ja tutkittavia tiedotettiin tutkimuksen tarkoituksesta sekä aineiston keruusta ja 

säilytyksestä etukäteen ja ennen tutkimushaastattelun alkua (Liite 1). 

Tutkimuksen mahdollisia osallistujia kartoitettiin kuitenkin ennen tutkimusta 

ensin perhetyöntekijältä ja päiväkodinjohtajalta, mikä kerrottiin haastateltaville 

ennen tutkimuspyyntöön vastaamista. Tämä on voinut aiheuttaa tutkimukseen 

osallistumiseen painostavan ilmapiirin tutkittaville. 

Tutkimuksessa on myös huomioitu aiheesta tehdyt aikaisemmat 

tutkimukset ja viitattu niihin asianmukaisella tavalla. Tämä noudattaa hyvän 

tieteellisen käytännön periaatetta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013, 6). 

Aikaisempia tutkimuksia aiheesta oli kuitenkin varsin vähän, joka vaikuttaa 

tutkimukseen. Aiempien tutkimusten vähäinen määrä kuitenkin tuki tutkijan 



26 
 

objektiivisuutta, joka on tärkeä eettisyyden mittari tutkimuksen teossa (Tuomi 

& Sarajärvi 2011, 135).  

Viimeisenä eettisenä kysymyksenä on tässä tutkimuksessa syytä pohtia 

tutkittavien anonymiteettiä, mikä kuuluu hyvään tieteelliseen käytäntöön 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013, 6). Tutkimuksen osallistujien määrän 

ollessa suhteellisen pieni, kuusi osallistujaa, voidaan pohtia tutkittavien 

tunnistettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2011). Tutkittavat on tutkimuksessa 

nimetty Haastateltava 1–6, tunnistettavat paikkojen ja ihmisten nimet 

haastattelulitteraateissa on poistettu ja valikoituneista tutkimuspäiväkodeista 

eivät tiedä muut kuin tutkija itse. Tämä tukee heidän anonymiteettiään. 

Anonymiteettiä heikentävä tekijä on perhetyöntekijälle tehty kysely 

mahdollisista tutkimuspäiväkodeista, sillä hän esitti mahdollisiksi 

päiväkodeiksi neljä, joista kaksi valikoitui tutkimukseen. Perhetyöntekijälle ei 

kuitenkaan olla ilmoitettu, toteutettiinko tutkimusta ollenkaan kyseisissä 

päiväkodeissa.  
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5 LASTENTARHANOPETTAJIEN KOKEMUKSIA 

KOTOUTTAMISESTA 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena oli 

kerätä lastentarhanopettajien kokemuksia kotouttamisesta. Tutkimuksessa 

selvitettiin, millaisia kokemuksia lastentarhanopettajilla on kotouttamisesta 

kolmen alakysymyksen kautta: 1) miten kotouttamistoimet näkyvät 

lastentarhanopettajan työnkuvassa 2) miten lastentarhanopettajat toteuttavat 

kotouttamista varhaiskasvatuksessa ja 3) millaisia mahdollisuuksia ja haasteita 

lastentarhanopettajat ovat kokeneet kotouttamisessa 

varhaiskasvatusympäristössä? Tulokset käsitellään kysymys kerrallaan yllä 

olevassa järjestyksessä. 

 

5.1 Kotouttamistoimet lastentarhanopettajien työnkuvassa 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kysyttiin, miten kotouttamistoimet 

näkyvät lastentarhanopettajien työnkuvassa. Haastateltavat kokivat, 

kotouttamistoimet kahdella tavalla; ne olivat muuttaneet työnkuvaa tai 

lisänneet työtehtäviä.  Yksi haastateltavista koki, että ”...kyllä mää niinku 

myönnän et jonku verran on ehkä muuttunu oma kokonaistekeminen.” 

(Haastateltava 3) Kotouttamistyön vaikutus oli haastateltavan mielestä hyvin 

kokonaisvaltainen. 

 

5.1.1 Muuttunut työnkuva 

Lastentarhanopettajat kokivat, että työnkuva oli muuttunut kahdella tavalla; 

kulttuurieroja on enemmän, jonka vuoksi kasvatusyhteistyö on  muuttunut 
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erilaiseksi sekä työnkuva on laajentunut, jolloin varhaiskasvatuksen laatu 

heidän kokemanaan heikkenee. Seuraavissa aineistoesimerkeissä haastateltavat 

kuvaavat kasvatusyhteistyöhön liittyviä kokemuksiaan: 

 

Onhan meillä tilanteita, että on vanhempien kans keskusteltu ja on tulkki mukana ja 
tulkkaa, nii kuitenkii sitte huomataan, että ei se ookkaa niinku menny perille se asia 
mitä siinä sitten sovitaan nii ei pädekkään. (Haastateltava 6) 

 
...kasvatus muutenki on  erilaista, niinku miten me Suomessa täällä lapsia 
kasvatetaan. Sitten se kasvatuskulttuuri ja käsitys on heillä sitten toisenlainen. 
(Haastateltava 4) 
 

Kulttuurierojen lisääntymisen koettiin siis vaikuttavan muun muassa 

vanhempien ja lastentarhanopettajien väliseen kommunikointiin ja 

tiedonkulkuun, sekä kasvatuksen yhteneväisyyteen, joka puolestaan vaikuttaa 

kokemuksiin kasvatusyhteistyöstä. 

Kasvatusyhteistyön muuttuneen luonteen lisäksi lastentarhanopettajat 

kokivat myös kotouttamistoimien laajentavan heidän työnkuvaansa ja samoilla 

resursseilla työskennellessä he kokivat sen alentavan varhaiskasvatuksen 

laatua. 

Se on semmosta tasapainoilua niitten lisääntyneiden vaatimusten ja sen oman 
tekemisen balanssin löytymisessä. (Haastateltava 1) 

 
...kyllähän se aika rimaa hipoen aina menee sitten. (Haastateltava 4) 

 

Mut kyllä sitä tosi paljo on työtä ja kyllähän sitä uuvuksiin asti pystyy tekemään 
ihan tossa normaalilla työajalla ja siihen ammatillisesti suhtautumalla, et kyllä siinä 
täytyy joitaki asioita välillä sitte jättää tekemättä. (Haastateltava 2) 
 
...tiimityötä, että mikä on kenenki tehtävä ja siten pystyy sitä kuormitusta 
keventämään et paljonko yks ihminen pystyy tekemään ja jossaki kohtaa sit ruettava 
jostaki asiasta neuvottelemaan et onko niin välttämätöntä. (Haastateltava 2) 

 

Yllä olevissa aineistoesimerkeissä laadun heikentyminen ilmeni haastateltavien 

vastauksissa muun muassa työtehtävien karsimisessa, sillä 

lastentarhanopettajat kokivat, ettei aika ja resurssit riitä kaikkiin vaadittaviin 

työtehtäviin. 
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5.1.2 Työnkuvaan tulleet lisäykset 

Työnkuvaan on edellä mainittujen muutosten lisäksi lastentarhanopettajien 

kokemusten mukaan tullut lisää työtehtäviä. Lisääntyneitä seikkoja, joita 

kotouttaminen tuo työnkuvaan, olivat työmäärä kokonaisuudessaan, 

suunnittelutyö, lasten tuen tarve ja työn ohjaaminen. Työmäärän lisääntyminen 

tuli esiin jokaisen haastateltavan kokemuksissa ja vaikutti voimakkaalta 

kokemukselta esimerkiksi seuraavissa aineistoesimerkissä: 

 

-No työtä on paljon... (Haastateltava 1)  

-No niin on (Haastateltava 2) 

-työtä on tosi paljon että...  (Haastateltava 1) 

-Kasvattajilla on lisää hommaa ihan selkeesti. (Haastateltava 2) 

-...lisätyömäärä aika iso... (Haastateltava 1) 

 

Lisääntynyt työmäärä näkyi haastatteluissa myös lisääntyneenä 

suunnittelutyönä. Kotouttamistoimiin liittyvä lasten yksilöllinen huomioiminen 

on suunniteltava niin arjessa kuin toiminnassakin ja kokonaisuudessaan 

”ennakoinnin ja suunnittelun määrä niin on kasvanu.” (Haastateltava 2). Yksi 

haastateltavista koki suunnittelutyön lisääntymisen seuraavalla tavalla: 

 
...et miten sä ohjeistat sen tilanteen tai muuta mut että sä huomioit sen siinä sitte. 
Ja miten sä sitte suunnittelet sen päivän ohjelman et tavallaanhan sun pitää sitte 
erikoisaikaa käyttää siihen (maahanmuuttajalapseen) sitte siinä suunnittelussa. 
(Haastateltava 5) 

 

Maahanmuuttajat tarvitsevat monesti myös tavallista enemmän tukea 

esimerkiksi heikomman suomenkielentaidon ja kommunikoinnin pulmien 

vuoksi. Tuen tarpeen määrä tuli esiin seuraavissa aineistoesimerkeissä: 

 

Avustamisen määrä on todella suuri toisiin lapsiin verrattuna. Ne kaipaa ihan 
arjen toimintoihin saati sitten näihin oppisisältöpuoleen. (Haastateltava 2) 

 

...tiimin kanssa pittää paljon miettiä ja yhessä  meijän veojen ja muitten kanssa 
että miten miten siellä pystytään tukemaan niinku kieltä.  (Haastateltava 1) 
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Joo kyllä mä aattelin sillain et juuri se mitä on tullu lisää on se eriyttämisen 
määrä. (Haastateltava 2) 
 
...ihan niitten eriyttämisten määrä nii se ainakin on mitä tulee enemmän. 
(Haastateltava 3) 

 

Haastateltavat kokivat tuen tarpeen lisääntymisen ja yksilöllisen huomioimisen 

muuttaneen työnkuvaansa. Etenkin eriyttämisen määrä koettiin lisääntyneeksi. 

Lastentarhanopettajat kokivat kotouttamisen tuovan myös työn 

ohjaamisen lastentarhanopettajan työtehtäväksi. Tuen tarpeen lisääntyessä 

ryhmään voi tulla avustajia, joiden opastaminen on usein lastentarhanopettajan 

tehtävä. Haastateltava 1 ja 2 kuvasivat työn ohjaamista seuraavassa 

keskustelussa: 

 

-Ehkä siinä  korostuu tavallaan se pedagogisuus, sitä pitää tuoda vahvasti ja 

keskustella koko tiimin kanssa. (Haastateltava 1) 

-...ja sitten myöskin se että hyvin paljon avustavat henkilöt myöskin tarttee 

ohjausta niinku sitte pedagogisesti koulutetulta henkilöltä. (Haastateltava 2) 

 

Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu koettiin myös työn ohjaamisen 

kannalta olennaiseksi siten, että on mietittävä pedagogiikkaa myös 

lastenhoitajien toteuttamaan kasvatukseen ja opetukseen.  

 

5.2 Kotouttamisen keinoja 

Toinen tutkimuskysymys käsitteli sitä, miten lastentarhanopettajat toteuttavat 

kotouttamista varhaiskasvatuksessa. Haastateltavat nimesivät monia keinoja 

kotouttamisen toteuttamiseen, jotka osottautuivat pedagogisiksi ratkaisuiksi ja 

käytännönjärjestelyiksi. Varsinaisten keinojen lisäksi haastateltavat kokivat 

pelkästään varhaiskasvatukseen osallistumisen tärkeänä kotoutumisen 

edistäjänä, minkä haastateltavat kuvasivat seuraavasti: 

 

...lapsi tulee varhaiskasvatuksen piiriin ja pariin niin sehän itsessään juuri tekee 

sitä (kotoutumista). (Haastateltava 2) 
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Suomalainen varhaiskasvatushan nyt sisältää aika paljon semmosta mikä 
ajatellaan et se vaan on näin mut juuri se et ku tuleeki hyvin erilaisesta 
ympäristöstä nii se voiki olla aika erilainen kokemus. (Haastateltava 4) 

 

Varhaiskasvatukseen osallistumisessa haastateltavat kokivat tärkeäksi 

etenkin vertaisryhmän tuen ja mallin, joka tulee esiin seuraavissa 

aineistoesimerkeissä:  

 

...se ikäkausi ja ryhmä tai ylipäätään se et lasten pariin tuodaan lapsi niin juuri 
näin et siellä ollaan sit lapsiryhmässä ja nähdään toisia lapsia... (Haastateltava 2) 

 
...vertaistukea sinne elikkä saman ikästen lasten kanssa leikkiä ja todellaki lapsi 
oppii lapselta hyvin silleen että esimerkiks nyt tämä suomen kieli. (Haastateltava 
6) 

 
...oman ikästen lasten yhessä oleminen ja se tutustuminen siihen kulttuuriin ja 
muuta sillä tavalla tälläsessä turvallisessa ympäristössä. (Haastateltava 5) 
 

Haastateltavat kokivat, että ikätovereilta oppii maan kieltä, kulttuuria ja 

vuorovaikutustaitoja sekä pääsee sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 

5.2.1 Pedagogiset ratkaisut 

Haastateltavat kokivat suomen kielen opettamisen tärkeänä kotouttamisen 

keinona. Se tuli esiin kaikissa vastauksissa. Yksi haastateltavista kertoo, että 

”sanasäkkiryhmiä tai sen tyyppisiä ... pyörii ryhmissä viikottain” 

(Haastateltava 1) ja toinen puolestaan tuo esiin, että ”kielitaitoa kartotetaan 

paljon myöski täällä ihan varhaiskasvatuksen puolella sitten kun kouluvuodet 

alkaa lähestyä” (Haastateltava 2). Opetustuokioiden tai kartoitusten lisäksi 

lastentarhanopettajat kokivat tärkeäksi tuoda kielen opettamisen myös osaksi 

arjen pedagogiikkaa: 

 

...he koko ajan kuulevat sitä suomen kieltä toisilta lapsilta. (Haastateltava 6) 
 

Tietosesti tehhään sitä et jutellaaan lasten kanssa eri kielistä. (Haastateltava 1) 
 

..ja just sitä S2 (suomi toisena kielenä) sinne arkeen. (Haastateltava 2) 
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Toinen pedagoginen ratkaisu, jonka lastentarhanopettajat kokivat hyvänä 

kotouttamisen keinona, oli lasten kanssa keskustelu ja se, että ”yhessä sitten 

pohditaan niiden lasten kanssa” (Haastateltava 4). Haastateltavat ovat 

keskustelleet lasten kanssa muun muassa  ”...siitä että  me ollaan eri paikoista 

kotosin ja ketä kukakin on” (Haastateltava 1),  ”...minkä takia joku ei saa tehä  

tietyllä tavalla” (Haastateltava  4) ja erilaisista kielistä sekä kulttuureista 

yleensäkin. Lasten kysymyksiin ja ihmettelyihin vastataan, sekä eroavaisuuksia 

ja yhtäläisyyksiä ”avataan ... myös lasten kanssa, että et se ymmärrys lisääntys 

puolin ja toisin” (Haastateltava 1) 

Viimeinen haastatteluissa ilmennyt pedagoginen ratkaisu on 

suomalaiseen kulttuuriin tutustuttaminen. Yksi haastateltavista kuvaili 

kokemustaan seuraavalla tavalla: 

 

...ihan myöski se et annetaan se tuki ja semmonen apu siihen että mitenkä täällä 
eletään esimerkiks erilaisessa ilmastossa ja puetaan lasta et ton tyyppisiä... ja 
tähän suomalaiseen syömiseen,  kulttuurisidonnaisiin asioihin niinku iha just 
pöytätavat ja kohteliaisuusasiat ja tervehtimiset tämän tyyppisiä. (Haastateltava 
2) 

 

Haastateltava koki, että perheet ja lapset tarvitsevat käytännön vinkkejä 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa elämiseen. Päiväkodissa arkisiin 

toimintoihin, kuten pukemiseen ja syömiseen, liittyviä kulttuurisia tapoja on 

hyvä opetella.  

 

 

5.2.2 Käytännönjärjestelyt 

Pedagogisten ratkaisujen lisäksi lastentarhanopettajat kokivat monien 

käytännönjärjestelyiden auttavan maahanmuuttajien kotoutumisessa. 

Päiväjärjestyksen samana pysyminen ja päivän struktuuri koettiin 

kotouttamista tukevana keinona. Yksi haastateltavista kokee, että ”sille yhelle 

lapselle tuo se päiväkoti sen päivän struktuurin ja sitä kautta ehkä semmosen 
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turvallisen päivän” (Haastateltava 3). Lisäksi haastateltavat toivat esiin 

seuraavanlaisia käytännönjärjestelyjä: 

 
...viittomia ja kuvia käytetään tehokkaasti ja reissari. (Haastateltava 1) 
 
Avustavaa henkilöstöö on siihen saatu myöskin. (Haastateltava 2) 
 
...lapsiryhmän kokoa pienennettiin ensimmäiseksi puoleksi vuodeksi kun tuli 
lapsi muusta kieliympäristöstä ekan kerran suomalaiseen toimintaympäristöön. 
(Haastateltava 2) 
 
Sit sitäki tietosta jakautumista vähä eri tiloihin et saa tuettua sitten. 
(Haastateltava 1) 
 

Viittomia ja kuvia, sekä reissaria, eli kodin ja päiväkodin välillä kulkevaa 

vihkoa, käytetään kommunikoinnin helpottamiseksi ja avustavaa henkilöstöä 

lapsen yksilölliseksi tukemiseksi. Myös lapsiryhmän pienentäminen 

mahdollistaa yksilöllisemmän tuen ja ”tietoisella jakautumisella eri tiloihin” 

haastateltava tarkoittaa eriyttämistä. Eriyttäminen kotouttamisen keinona on 

sekä pedagoginen ratkaisu, että käytännönjärjestely. Eriyttämisen tärkeyttä 

kuvaa yhden haastateltavan kommentti: ”kyl se niinku toiminnan eriyttäminen 

on minusta se on varmaan ehkä se semmonen konkreettinen tekeminen mitä 

siinä on pakko tehä” (Haastateltava 3). Eriyttäminen siis koettiin jopa 

välttämättömänä toimena kotouttamisen kannalta. 

 

5.3 Kotouttamisen haasteet ja mahdollisuudet 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia 

lastentarhanopettajat ovat kokeneet kotouttamisessa varhaiskasvatuksessa. 

Haastatteluissa tuli ilmi, että lastentarhanopettajat kokevat haasteista 

puhuttavan mahdollisuuksia enemmän. Mahdollisuuksista kysyttäessä yksi 

haastateltava totesi, että ”joo kyllä se on et paljon on puhuttu nyt vaan niistä 

haasteista nyt” (Haastateltava 1). 
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5.3.1 Haasteet 

Haastattelussa tuli enemmän esiin kotouttamisen tuomia haasteita. Haasteet 

jakautuivat maahanmuuttajuuden tuomiin haasteisiin ja resurssipulan tuomiin 

haasteisiin. Eniten maahanmuuttajuuden tuomia haasteita koettiin olevan 

maahanmuuttajalasten kehitykseen liittyvissä eroissa suomalaisiin lapsiin 

verrattuna. Tämä seikka lukeutuu maahanmuuttajuuden tuomiin haasteisiin. 

Etenkin kielenkehityksen vaikeudet koettiin haastavana, joka tulee esiin 

seuraavissa esimerkeissä: 

 
Oman haasteensa tuo myös ne  kielenkehityksen vaikeuvet... (Haastateltava 5) 

 
Se kielen kehityksen haaste on siellä nii seki tietysti tuo sen oman siihen työhön 
sitte. (Haastateltava 6) 

 

Muita kehitykseen liittyviä vaikeuksia koettiin emotionaalisissa taidoissa ja 

käyttäytymisessä, jotka monesti johtuvat myös kielen pulmista. Kun lapsi ei 

ymmärrä puhetta tai osaa itse tuottaa sitä, itsensä ilmaiseminen on vaikeampaa. 

 

...taitotasollisesti ja niinku emotionaaliselta puolelta nii iso ero on tavallaa siihen 
viiteryhmään. (Haastateltava 2) 

 
...on ne käyttäytymisenpulmat ja tottakai kielen. (Haastateltava 1) 
 
 

Työnkuvan muutoksiin liittyvä kasvatusyhteistyön luonteen muutos 

koettiin myös maahanmuuttajuuden tuomana haasteena etenkin 

kasvatuksellisissa kulttuurieroissa. Yksi haastateltavista koki, että ”jos ne 

vanhemmat on hyvin siinä omassa kulttuurissaan ja uskonnossaan mitä 

vahvemmin niin sitä hankalampi” (Haastateltava 6) lapsen on kotoutua. 

Kasvatustapa voi erota eri kulttuureissa ja yhden haastateltavan mielestä ”he 

eivät sitten tavallaan ymmärrä tämmöstä”(Haastateltava 6). ”Tämmöisellä” hän 

tarkoittaa päiväkodissa käytettyjä tukitoimia lapsen kielen oppimiseksi. 

Haastateltava 4 toteaa, että ”se ois niinku helpompi niinku sitten puolin ja toisin 

tavallaan et ei ois sitte iso ero kun se lapsi on täällä päiväkodissa että mitä sitten 
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siellä kotona”. Kulttuurieron koettiin siis tuovan haastetta lapsen kasvatukseen, 

kun yhteistä säveltä ei kulttuurien välillä löydy. 

Maahanmuuttajuuten liittyvien kulttuurierojen lisäksi kommunikaatio 

sekä vanhempien, että vasta maahantulleiden, vailla kielitaitoa olevien lasten 

kanssa koettiin haasteena. Etenkin tulkin kanssa toimiessa lastentarhanopettajat 

kokivat, että kommunikointi perheen kanssa on haastavaa. Yksi haastateltavista 

perustelee sitä seuraavanlaisesti: 

 
...että ei niinku ymmärretä toisiamme niinku ja mistäs me tiietään mitä se tulkki 
kääntää tai siis totta kai luotetaan siihen et hän kääntää sen mitä me sanotaan 
mut sit se et miten perhe sen ymmärtää koska äänenpainot ja sanamuodot on 
varmaa nii erilaisia eri kielissä. (Haastateltava 4) 

 

Maahanmuuttajalasten kanssa ilmenevä haaste kommunikaatiossa 

kuvattiin olevan ”perus kommunikaation vaikeus” (Haastateltava 3) ja esitettiin 

vahvallakin ilmauksella, että ”ei oo kommunikaatiokeinoo” (Haastateltava 2). 

Yhteisen kielen puuttuminen on haastavaa kotoutumisen kannalta, sillä 

kasvattaja ei ymmärrä lasta eikä lapsi häntä. Yksi haastateltavista koki jopa 

olevansa huolissaan maahanmuuttajalapsista vailla kielitaitoa: 

 

Kyllähän ne lapset aika tyhjän päälle tänne tavallaan jää et he eivät ymmärrä 
välttämättä yhtään mitä täällä puhutaan tai ja näin ja me ei ymmärretä mitä he 
niinku tarkottaa... (Haastateltava 4) 

 

Maahanmuuttajuuden tuomien haasteiden lisäksi haasteita tuo 

resurssipula, joka näkyi haasteista keskusteltaessa haastateltavien 

kokemuksissa vahvasti. Haastattelijan kysyessä resurssien riittävyydestä, 

vastasi eräs haastateltavista, että ”ehkä kaikkien meidän puolesta (vastaan) että 

ei todellakaan riitä” (Haastateltava 6). Myöhemmin hän jatkoi aiheesta, että ”Ei 

kaupungilla oo tarjota mitään, eei ei, täällä mennään ihan omin voimin. Se on 

iha meijän ryhmän sisällä nii et miten sitte niinku pystyy siihen (tuen 

tarpeeseen) vastaamaan”.  

Tarkemmin lastentarhanopettajat kokivat, ettei tulkkeja ja avustajia saa 

aina kun tarvitsisi, tilat ovat liian vähäiset eriyttämiseen ja aika ei riitä 
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tukitoimien toteuttamiseen. Varhaiskasvatuksen ryhmäkoot olivat myös yhden 

haastateltavan mielestä liian suuret: 

 

...ja puhutaan isoista ryhmistä varhaiskasvatuksessa et ei oo tarjolla niitä pieniä 
ryhmiä missä voitas yksilöllisesti tai no aina yksilöllisesti mutta niin yksilöllisesti 
kun vielä pitäisi juuri näissä tapauksissa (Haastateltava 1) 

 

Lastentarhanopettajat kokivat haastavaksi myös sen, ettei heillä ole 

tarvittavaa koulutusta, eikä sellaista järjestetä. Eräs haastateltavista koki, että 

”ois tervetullutta saaha koulutusta näistä kotouttamisasioista” (Haastateltava 

1). Muiden lastentarhanopettajien vastauksista kävi ilmi sama 

koulutuksentarve ja koulutuksesta puhuttaessa esiin tuli myös seuraavia 

kokemuksia:  

 

Vaikka niinsanotusti kaikkemme yritämme ja  parhaamme annetaan nii ei se 
välttämättä kovin pitkälle yhdessä päivässä tai viikossakaan vie. (Haastateltava 
2) 

 
No ainahan sitä paljon paremmin toivos tai minä ainakii toivosin että pystysin. 
(Haastateltava 1) 

 
...en aina oo ihan varma että miten pitäis tehdä. (Haastateltava 3) 
 

Koulutuksen puutten vuoksi koko kotouttamistyö koettiin haastavaksi ja 

lastentarhanopettajat kokivat selvästi riittämättömyyden tunnetta. 

 

5.3.2 Mahdollisuudet 

Vaikka kotouttamiseen liittyi lastentarhanopettajien kokemusten mukaan 

paljon haasteita, he näkivät siinä myös mahdollisuuksia. Maahanmuuttajien 

kotouttamisen varhaiskasvatuksessa koettiin lisäävän suvaitsevaisuutta niin 

aikuisten kuin lastenkin keskuudessa. Lasten keskuudessa lisääntyvää 

suvaitsevuutta kuvattiin seuraavasti: 

 

Se tutustuttaa erilaisiin tapoihin ja muuta et sehän kaikki tuo sitä suvaitsevuutta 
lissää ja hyväksymistä ja muuta. (Haastateltava 5) 
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... ja tietysti rikastuttaa sitä ryhmää ja tietysti lapset oppii pienestä pitäen et voi 
olla niinku hyvin monenlaisia niinku lapsia. (Haastateltava 4) 

 
Se kasvattaa myöski ymmärtämään lapset toisiaan. (Haastateltava 3) 

 

Aikuisten suvaitsevaisuuden lisääntymisestä haastateltavat puhuivat sanalla 

”kasvattaa”, jolla he tarkoittivat kulttuurien moninaisuuden tuovan positiivista 

haastetta ja vaihtelevuutta työn arkeen. Omin sanoin ”kasvattamista” 

haastateltavat kuvailivat seuraavanlaisesti: 

 

No kyllä se kuitenki semmonen rikkaus on että me ollaan erilaisia, että kyllä se 
alkas varmaan jossain kohtaa loppuviimein se samankaltaistaminen ja 
samanlaisuus myöskin, että vaikka oiskin tietyllä tavalla helppoo ja nopeasti 
käsiteltävissä olevat asiat niinku se et jos kaikki ois samalla viivalla, mutta 
kyllähän se kuitenki se moninaisuus tuo sitä (positiivista) haastetta. 
(Haastateltava 2) 

 
Ja jotenki se on että jotenki tervetulluttaki se et se semmonen tietynlainen vähän 
ravistuttaa, et kun on aina toimittu jotenki tietyllä tavalla tai täällä on ollu aina 
tietynlaista nii jotenki ne muutokset, että ahaa se voikin olla jotain ihan muuta 
tää elämä, mitä täällä on totuttu ja kyllä se avartaa ihan tosi paljon sitä niinku 
katsomusta. (Haastateltava 1) 

 

Suvaitsevuuden lisääntymisen lisäksi haastateltavat kokivat, 

kasvatusyhteistyön haasteista huolimatta hyväksi mahdollisuudeksi auttaa 

perhettä: 

 

 että monet ihan tavalliset vaikka asuinalueen perheet monethan kohtaa juuri 
tossa päiväkodin pihalla (Haastateltava 2) 

 
et meijän ryhmässä on sitte saatu jonki verran onneksi myös 
maahanmuuttajaperheitä myös mukaan noihin juttuihin ne on tosi kivoja 
ylläreitä ollu (Haastateltava 1) 
 

Perheet voivat verkostoitua päiväkodin kautta ja tämä auttaa koko perheen 

kotoutumista. Päivittäisten kohtaamisten lisäksi päiväkodin perheille 

järjestämät tapahtumat voivat auttaa koko perheen kotoutumista. 

Monikulttuurisuuskasvatus kuuluu varhaiskasvatukseen, vaikka 

maahanmuuttajia ei olisikaan ryhmässä. Lastentarhanopettajat kokivat 

kuitenkin monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttamisen helpompana, kun 
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ryhmässä on maahanmuuttajalapsia. Yksi haastateltavista koki 

monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttamisen seuraavanlaisesti: 

 

Tämmönen kansainvälisyyskasvatus ja tämäntyyppinen ja sitten on ehkä helpompi 
ympäristössä, jossa kaikki on ... hyvin herkästi täällä kuopijossakkii nii on aeka 
vaaleeihosta ja aika miettinen nieminen koponen savolainen, nii tavallaan 
semmonen moninaisuus et onhan siinä  myöskii se tavallaan just vaikka kieliasiat nii 
sitä kautta on helppo lähtee lasten kanssa puhumaan siitä (Haastateltava 2).  

  

Monikulttuurisuuskasvatukseen liittyen haastateltava kokee kultturisen 

moninaisuuden ryhmässä otolliseksi keinoksi lähteä tarkastelemaan erilaisia 

kulttuureja esimerkiksi erilaisten kielten avulla. 
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6 POHDINTA

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia ja niistä saatuja 

johtopäätöksiä. Luvussa arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta ja 

esitetään jatkotutkimushaasteita. 

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

 

Haastatelluilla lastentarhanopettajilla oli monipuolisia kokemuksia 

kotouttamisesta. Tuloksissa tuli ilmi, että kotouttamistoimet ovat muuttaneet ja 

tuoneet jotakin lisää lastentarhanopettajien työnkuvaan. Kulttuurierot ovat 

muuttaneet työnkuvaa etenkin kasvatusyhteistyön suhteen, joka tukee 

Arttijeffin (2015, 58) tutkimustuloksia, joiden mukaan kasvatusyhteistyön 

rakentuminen kestää maahanmuuttajavanhempien kanssa kulttuuri- ja 

kielierojen vuoksi kauemmin. Toinen työnkuvan muutos on laajentunut 

työnkuva, joka on lastentarhanopettajien kokemusten mukaan heikentänyt 

varhaiskasvatuksen laatua. Lisää työnkuvaan on tullut etenkin työtehtäviä, 

jolloin työmäärä on lisääntynyt. Myös lisääntynyt suunnittelu, tuen tarpeen 

määrä ja työn ohjaaminen ovat tulleet uusina asioina työnkuvaan 

kotouttamisen myötä. 

Tulosten perusteella lastentarhanopettajat toteuttavat kotouttamista 

monipuolisesti pedagogisilla ratkaisuilla ja käytännönjärjestelyin. Pedagogisia 

ratkaisuja ovat kielen opetus niin opetustuokioin ja kartoituksin kuin 

arjessakin, lasten kanssa keskustelu kulttuuriasioista sekä 

maahanmuuttajalasten  ja -perheiden tutustuttaminen suomalaiseen kulttuuriin 

käytännössä. Ojala (2010, 14) korostaa kielen merkitystä kotouttamisessa 

yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta ja Ilkan (2001, 49) tutkimuksessa lasten 

kanssa käytävät keskustelut ja vuorovaikutus nousivat keskeisimmäksi 

keinoksi tukea maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin oppimista.  
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Käytännönjärjestelyjä ovat puolestaan esimerkiksi avustajat, kuvat, 

viittomat ja reissarit eli viestivihkot. Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan 

maininnut käyttävänsä kotouttamissuunnitelmaa lapsen kotoutumisen tukena, 

vaikka lain (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) mukaan sellainen voi 

olla tehtynä ja vaikka Työ- ja elinkeinoministeriö (2017) sellaisen käyttöä 

suosittelee. 

Tärkein käytännönjärjestely lastentarhanopettajien kokemusten 

perusteella on edellä mainittujen keinojen lisäksi eriyttäminen. Toisin kuin 

Paavolan (2007, 160–161) tutkimuksessa, jossa lastentarhanopettajat eivät 

kokeneet eriyttämisen kuuluvan heidän toimintaansa, tutkimuksen 

lastentarhanopettajat kokivat eriyttämisen omassa työssään jopa 

välttämättömäksi keinoksi maahanmuuttajalapsien kanssa toimimiseksi. Myös 

Nummelan (2005, 86-88) tutkimuksessa eriyttäminen koettiin tärkeimmäksi 

kotoutumista tukevaksi keinoksi. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin lastentarhanopettajien kokemuksia 

kotouttamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Tulosten mukaan 

lastentarhanopettajat kokivat kotouttamisen tuovan haasteita työhönsä 

maahanmuuttajuuden  ja resurssipulan osalta. Maahanmuuttajuuteen liittyvät 

haasteet ovat maahanmuuttajalasten kehityksellisten pulmien, 

kasvatuksellisten kulttuurierojen sekä kommunikaatiovaikeuksien tuomia. 

Kasvatuksellisia kulttuurieroja voitaisiin Korpelan (2010, 33) mukaan kaventaa 

molemminpuolisella vuorovaikutuksella ja tiedottamisella kulttuureista. Ilkan 

(2001, 48) mukaan ratkaisuna voisi olla kulttuureihin liittyvän todellisen tiedon 

lisääminen koulutusten tai tietopankkien avulla.  

Resurssipula puolestaan näkyy ajan, tilojen, avustajien ja tulkkien sekä 

koulutuksen puutteena. Lastentarhanopettajat kokivat resurssipulaa myös 

Heikkilä-Daskalopouluksen (2008, 24) tekemissä haastatteluissa ja tulokset 

koulutuksen puutteesta ovat samassa linjassa Paavolan (2007, 162) tutkimuksen 

kanssa, jossa monikulttuurisuuskasvatuksen keinojen puuttumisen yhtenä 

syynä oli opettajien vähäiset tiedot aiheesta.  Paavola esittääkin Talibin kanssa 

kirjoittamassaan teoksessa Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa 
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(2010) yhdeksi monikulttuurisuuskasvatuksen periaatteksi opetushenkilöstön 

jatkuvan kouluttamisen. Myös Ilkan (2001, 47) tuloksissa todetaan, ettei 

maahanmuuttajakoulutusta järjestetä tarpeeksi, eikä tulokset eroa nyt yli 15 

vuoden jälkeenkään. 

Vaikka haasteita koettiin olevan monella osa-alueella, myös 

mahdollisuuksia tuotiin esiin. Suvaitsevaisuuden lisääntyminen aikuisten ja 

lasten kesken tuli esiin keskeisempänä tuloksena mahdollisuuksista 

puhuttaessa. Myös perheen auttaminen ja monikulttuurisuuskasvatuksen 

helpompi toteuttaminen katsottiin kotouttamisen mahdollisuudeksi. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen tulisikin rakentua oppimisympäristössä eläviä 

työntekijöitä, lapsia ja vanhempia varten ja ottaa huomioon heidän kulttuurisen 

perintönsä (Ramsey, Williams & Vold 2005, 152), joka tukee tutkimuksen 

tuloksia, sillä kotoutettavat lapset tuovat oman kulttuurinsa 

oppimisympäristöön, joka helpottaa monikulttuurisuuskasvatuksen 

toteuttamista. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esiin lastentarhanopettajien ääni 

varhaiskasvatuksessa toteutettujen kotouttamistoimien suhteen. 

Lastentarhanopettajat kertoivat aitoja kokemuksiaan ja tutkimus tuotti uutta 

tietoa heidän kokemustensa kautta. Tutkimus vahvistaa jo aiemmin tutkittuja 

kokemuksia resurssipulasta ja kieli- ja kulttuurierojen tuomista haasteista. 

Tutkimuksessa tuotiin esiin myös konkreettisia kotouttamisen keinoja, jotka 

voivat olla hyödyksi muille maahanmuuttajalasten kanssa toimiville 

lastentarhanopettajille. Tuloksia voidaan hyödyntää myös keskusteluissa 

varhaiskasvatuksen resurssien suunntaamisesta. 

 

6.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimushaasteet 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta ja 

jatkotutkimushaasteita. Koska laadullinen tutkimus ei perustu yhteen 

perinteeseen, vaan on tutkijan valinnoista riippuvaista, on tutkimuksen 
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luotettavuutta arvioitava (Tuomi & Sarajärvi 2002, 131). Tämän tutkimuksen 

luotettavuutta arvoidaan uskottavuuden, siirtyvyyden, varmuuden ja 

vahvistuvuuden käsitteiden avulla (ks. Eskola & Suoranta 1998, 153–154). 

 

6.2.1 Luotettavuus 

Tutkimuksen uskottavuudella tarkoitetaan sitä, vastaavatko tutkijan 

käsitteellistykset ja tulkinnat tutkittavien käsityksiä (Eskola & Suoranta 1998, 

153).  Tämän tutkimuksen luotettavuutta uskottavuuden alueella lisää se, että 

tutkijalla oli kokemusta kotoutettavien maahanmuuttajien kanssa toimimisesta. 

Myös yleinen päiväkodin päiväjärjestys ja toimintamalli, sekä 

lastentarhanopettajan työtehtävät Kuopion kaupungin päiväkodeissa olivat 

tutkijalle tuttuja. Nämä uskottavuutta lisäävät seikat mahdollistivat tutkijan ja 

tutkittavien yhteisymmärryksen ja oikeanlaisen tulkinnan. Seuraavassa 

esimerkissä tutkija ja tutkittava selventävät yhdessä käytettäviä  käsitteitä: 

 

Haastattelija:  No entäs miten teijän mielestä öö nämä lisääntyneet  

maahanmuuttajamäärät näkyy teillä ryhmässä tai  

päiväkotielämässä yleensä? Ja ihan vapaasti saatte kertoo... 

Haastateltava 2: Puhutaanko tässä nyt tavallaan tota viimesintä pakolaisaaltoo?  

Sitäkö tässä haetaan? 

Haastattelija:  Ihan yleensä. 

Haastateltava 2: ...vai että kansainvälistyminen? 

Haastattelija:  Kyllä yleensä sitä kansainvälistymistä. 

 

Esimerkissä uskottavuutta lisää myös teemahaastattelutilanteen 

puolistrukturoitu asetelma, jossa tutkijalla ja tutkittavilla on mahdollisuus 

esittää lisäkysymyksiä ja selventää käytettyjä käsitteitä. 

Seuraavaksi arvioidaan tutkimuksen siirrettävyyttä, jolla tarkoitetaan 

tutkimustulosten siirrettävyyttä toiseen kontekstiin (Eskola & Suoranta 1998, 

153). Siirrettävyyden arvioinnissa on huomioitava monia tekijöitä. Tämän 

tutkimuksen siirrettävyyttä heikentää etenkin tutkittavien valitseminen 

perhetyöntekijän avulla. Luotto kyseisen perhetyöntekijän asiantuntemukseen 
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maahanmuuttajalapsia sisältävistä päiväkodeista on tässä tutkimuksessa 

keskeisessä osassa ja toinen perhetyöntekijä olisi voinut nimetä täysin toiset 

päiväkodit mahdollisiksi tutkimuspäiväkodeiksi. Siirrettävyyden arvioinnissa 

on otettava huomioon myös asetelma, jossa tutkittavat oltaisiin valittu mistä 

tahansa päiväkodista. Tällöin tutkimustulokset olisivat voineet olla hyvinkin 

erilaisia. Luotettavuuden parantamiseksi edellä mainitut seikat on kuitenkin 

tuotu esiin tutkimuksen toteuttamista kuvatessa. 

Tutkimustulosten siirrettävyydessä on myös huomioitava päiväkodin 

resursseista puhuttaessa, että Kuopiossa on rajattu subjektiivista päivähoito-

oikeutta syksyllä 2016 (ks. Jääskeläinen 2016). Tämä vaikuttaa resursseihin 

nähden esimerkiksi ryhmien lapsimääriin, eli kasvattaja on tekemisissä 

useamman lapsen kanssa, kuin aikaisemmin. Osa-aikaisessa hoidossa olevat 

lapset voivat myös olla yhtä aikaa paikalla, joka kasvattaa ajoittain 

ryhmäkokoa. Tutkimustulokset voisivat siis olla erilaisia kunnissa, joissa 

subjektiivista päivähoito-oikeutta ei olla rajattu. 

Kolmas luotettavuuden arviointiin liittyvä tekijä on varmuus, jota 

arvioitaessa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon tutkimukseen 

ennustamattomasti vaikuttavat tekijät (Eskola & Suoranta 1998, 154). Jo ennen 

tutkimuksen aloittamista otettiin selvää, että varhaiskasvatuksessa tehdään 

kotouttamista, jonka lisäksi haastateltavien kokemukset maahanmuuttajien 

kanssa toimimisesta varmistettiin perhetyöntekijän avulla. Tämä lisää 

tutkimuksen onnistumisen varmuutta. Haastatteluissa tutkimustilanne sekä 

videoitiin että nauhoitettiin puhelimen nauhurilla, jotta jomman kumman 

tallennusmuodon epäonnistuessa haastattelu saataisiin kuitenkin tallennettua. 

Tutkimuksen varmuuteen liittyen tutkimusasetelmaa jouduttiin 

muuttamaan aineistonkeruun jälkeen. Kokemuksista puhuttaessa tutkija oletti 

tutkittavien tuovan haastatteluissaan esiin minäpystyvyyteen liittyviä 

tuntemuksia. Haastateltavat keskittyivät kuitenkin enemmän kototuttamisen 

käytäntöön, eikä minäpystyvyyden kokemuksia ilman ylitulkintaa löytynyt 

aineistosta. Tutkimuksen viitekehystä muokattiin ja minäpystyvyyden teorian 

sijaan teoriataustaan liitettiin aineistossa ilmennyt monikulttuurisuuskasvatus. 
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Myös tutkimuskysymyksistä poistettiin minäpystyvyyteen liittyvät ilmaisut. 

Vaikka teemahaastattelun kysymyksissä pyrittiin minäpystyvyyden 

tuntemuksien esiin tuomiseen, ei näin käynyt. Tämä oli ennakoimaton tekijä, 

jota ei osattu ottaa huomioon. 

Viimeinen tässä tutkimuksessa luotettavuuden arviointiin käytetty 

määritelmä on vahvistuvuus. Vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimus 

saa tukea toisista ilmiötä tutkineista tutkimuksista (Eskola & Saarela 1998, 154). 

Lastentarhanopettajien kokemuksia kotouttamisesta ei tiettävästi olla tutkittu 

aikaisemmin. Kuitenkin esimerkiksi Ilkan (2001) ja Paavolan (2007) tutkimukset 

sivuavat tämän tutkimuksen aihetta ja niistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä.    

 

6.2.2 Jatkotutkimushaasteet 

Kuten jo aikaisemmin on tullut esille, lastentarhanopettajien kokemuksia 

kotouttamisesta ei olla tutkittu aikaisemmin. Aiemmat tutkimukset keskittyvät 

muuhun maahanmuuttajien kanssa tehtävään yhteistyöhön (ks. Kopra & Käzim 

2000, Arttijeff 2015) ja väitöskirjatasolla tai kansainvälisellä tasolla 

kotouttamista varhaiskasvatuksessa ei juurikaan olla tutkittu. Kotouttamiseen 

liittyvää tutkimusta on kokonaisuudessaankin tehty varsin vähän, joten tarvetta 

jatkotutkimukselle on. Kotouttamiseen liittyvät tutkimukset koskevat usein 

nuoria tai aikuisia ja liittyvät taloudellisiin kysymyksiin (ks. Sarvimäki ym. 

2014, Saukkonen 2016). Aihe on hyvin ajankohtainen viimeisimmän 

pakolaisaallon myötä myös lasten kohdalla, ja varhaiskasvattajien tietoutta 

kotouttamisesta tulisi kartoittaa ja koulutusta aihesta tulisi tarjota. 

Kotouttamista ja etenkin kotoutumista olisi mielenkiintoista tutkia myös 

perheen näkökulmasta. Miten varhaiskasvatus on tukenut perheiden 

kotoutumista? Maahanmuuttajaperheiden vanhempien haastatteleminen toisi 

aiheeseen toisenlaisen näkökulman ja asiakkailta tulleen palautteen pohjalta 

varhaiskasvatuksessa voitaisiin lähteä kehittämään kotouttamistoimia 

vastaamaan heidän tarpeitaan.  
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Tutkimuksessa haastateltiin kuutta lastentarhanopettajaa, mutta aihetta 

voisi tutkia laajemmin. Massojen haastatteleminen veisi paljon aikaa, mutta 

esimerkiksi sähköpostitse lähetettävällä tai varhaiskasvattajien Facebook-

ryhmässä levitettävällä  kyselyllä saisi nopeasti ja laajasti tietoa. Näin tietoa 

kotouttamisen tilanteesta varhaiskasvatuksessa pystyisi jakamaan päiväkodeille 

kunnissa nopeasti ja pakolaisaallon tuomiin haastaisiin voitaisiin vastata 

tutkimustietoon perustuvilla koulutuksilla. 

Tutkimus toteutettiin Kuopiossa ja jatkon kannalta olisi mielenkiintoista 

tutkia aihetta muualla Suomessa. Erot kuntien välillä on maahanmuuttajien 

määrässä suuria, joten varhaiskasvatuskin on kotouttamisen osalta varmasti 

erilaista. Miten esimerkiksi pääkaupunkiseudulla koettaisiin kotouttaminen, 

kun maahanmuuttajia on enemmän ja niitä on ollut päiväkodeissa pidempään? 

Heini Paavola toteaa Pernaan (2014) haastattelussa, että Helsingissä on 

pitkäaikaista kokemusta maahanmuuttajien kanssa toimimisesta, joten heitä 

haastattelemalla voitaisiin saada tietoa hyvistä kotouttamiskäytänteistä myös 

muualle Suomeen. 

Lähdettiinpä tutkimusta tarkastelemaan mistä tahansa näkökulmasta, on 

selkeää, että jatkotutkimustarvetta on. Tuloksia tarkasteltaessa esimerkiksi 

varhaiskasvatuksen laadun heikentymisen ja resurssipulan kokemukset 

kaipaisivat lisätutkimusta, jotta varhaiskasvatusta voitaisiin kehittää 

kotouttamistoimien suhteen. Resurssien uudelleensuuntaamiselle tai niiden 

lisäämiselle olisi tarvetta, ja tulisikin tutkia, miten tämä olisi mahdollista. Myös 

varhaiskasvattajien tietoutta kotouttamisesta tulisi lisätä, jonka takia tutkimusta 

jo olemassa olevista varhaiskasvattajien tiedoista ja heidän tiedon tarpeestaan 

tulisi tehdä laajemminkin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Suostumus tutkimushaastatteluun osallistumisesta 

  
 

  

SOPIMUS TUTKIMUSHAASTATTELUSTA  

 

 

Haastattelu liittyy Jyväskylän yliopiston Varhaiskasvatuksen yksikössä tehtävään 

varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon opinnäytetyöhön, jonka aiheena on 

lastentarhanopettajan kokemukset omista valmiuksistaan kotouttaa 

maahanmuuttajalapsia työssään. Työn tavoitteena on nostaa esiin ajankohtaiseen 

aiheeseen liittyviä aitoja kokemuksia varhaiskasvatuksen kentältä. 

 

Sen ohjaajana toimii 

 

KM, LTO, ELTO yliopistonopettaja Piia Manninen 

Jyväskylän yliopisto 

Kasvatustieteiden laitos/ varhaiskasvatus 

PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

piia.m.manninen@jyu.fi 

 

Tutkimusluvat on haettu ja myöntänyt Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen 

palvelualue. 

 

Tutkimusmateriaalin kerääminen tapahtuu haastattelemalla. Haastattelut ovat 

luottamuksellisia. Ne tallennetaan äänitallenteeksi ja videotiedostoksi ja kirjoitetaan 

myöhemmin puhtaaksi sanatarkasti. Puhtaaksi kirjoituksen yhteydessä kaikki nimitiedot 

muutetaan ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan tai muutetaan. 

Viittauksissa haastattelupuheeseen huolehditaan siitä, että puhujia ei ole niiden 

perusteella mahdollista tunnistaa. Henkilöiden tunnistuksen mahdollistavaa materiaalia 

ei julkaista. Aineistona käytettäviä ääni- ja videotallenteita ei esitetä julkisesti missään, 

vaan ne ovat ainoastaan tutkimuskäytössä. Tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön 

valmistuttua. 

 

Suostumus 

 

Suostun osallistumaan edellä kuvattuun haastatteluun. Annan suostumukseni myös 

siihen, että haastattelukeskusteluani käytetään edellä esitetyllä tavalla.  Suostun myös 

ääni- ja videotallennukseen. Olen saanut tiedon siitä, mihin sitoudun ja minulla on 

oikeus perua tämä sopimus milloin haluan. 

 

 

Paikka ja aika  _____________________________ 
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_____________________   ___________________________ 

Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys Työn tekijän allekirjoitus ja 

nimenselvennys 

 

 

Molempien osapuolien yhteystiedot 

      

    Tiia Turunen  

    XXXXXXXXXX 

    XXXXXX@XXXXX.XXX 
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Liite 2. Teemahaastattelurunko 

 

TAUSTATIEDOT 

-koulutustausta 

-työkokemus ja osaaminen 

-työkokemus ja mahdollinen koulutus maahanmuuttajien ja kotouttamisen 

parissa 

 

MAAHANMUUTTAJIEN LISÄÄNTYNYT MÄÄRÄ PÄIVÄHOIDOSSA 

-miten lisääntynyt määrä näkyy 

-vaikutus opettajan työmäärään 

-vaikutus opettajan työnkuvaan 

-kokemus omasta riittäävyydestä 

-mahdollisuudet 

-haasteet 

 

KOTOUTTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 

-miten tapahtuu 

-resurssit 

-koulutus aiheeseen 

-mistä tukea/tarvitseeko 

-tulevaisuus? 

 

 


