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Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnalle 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valtioneuvosto asetti 17.2.2005 varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan, jonka tavoitteena on 
tukea varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittämistä. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja 
yhteen sovittaa yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen, tutkimus- ja koulutuslaitosten, 
kuntien ja muiden tahojen kesken. 

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan yhteyteen asetettiin Varhaiskasvatuksen maahanmuut-
tajatyön kehittämisjaosto. Jaoston toimikausi oli 23.3.2007–31.10.2007.  
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Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön kehittämisjaoston tavoitteena oli koota tietoa ja teh-
dä ehdotuksia varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön kehittämiseksi. 

Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön kehittämisjaoston tehtävinä oli koota jaoston ja var-
haiskasvatuksen neuvottelukunnan jäsenten asiantuntemuksen ja tietämyksen pohjalta var-
haiskasvatuksen maahanmuuttajateemaan liittyvää tietoa valtakunnallisesti merkittävistä eri 
toimijatahojen tutkimus- ja kehittämishankkeista, selvityksistä, arvioinneista ja muista toi-
menpiteistä. Jaoston tuli myös tehdä esityksiä maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasva-
tuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön maahanmuuttajaosaamisen kehittämiseksi. Lisäksi 
jaoston tehtävänä oli kartoittaa nykytilanne maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulu-
tusmahdollisuuksista varhaiskasvatuksen ammatteihin ja tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen 
maahanmuuttajatyön pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Tehtävänä oli esittää suuntaviivat var-
haiskasvatuksen  maahanmuuttajatyön  tuleville kehittämistoimille varhaiskasvatuksen  vi-
sio –asiakirjaan.  

Jaoston jäseninä olivat seuraavat henkilöt ja tahot: varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön 
koordinaattori Kirsti Haario Kajaanin kaupunki, erityisneuvonantaja Satu Heikkinen opetus-
ministeriö, opetusneuvos Kristiina Ikonen Opetushallitus, erikoissuunnittelija Eeva-Liisa 
Kronqvist Stakes (15.8.2007 alkaen), erikoissuunnittelija Päivi Lindberg Stakes (31.5.2007 
asti), suunnittelija Jukka Niskanen työministeriö, erikoissuunnittelija Leena-Maija Qvist työ-
ministeriö ja erityislastentarhanopettaja Anita Vataja Espoon kaupunki. Jaoston puheenjohta-
jana toimi ylitarkastaja Tarja Kahiluoto sosiaali- ja terveysministeriöstä ja sihteereinä toimivat 
suunnittelija Niina Remsu Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutus-
säätiöstä ja projektipäällikkö Heli Jauhola Pääkaupunkiseudun sosiaalialan kehittämiskeskus 
SOCCAsta (11.9.2007 alkaen). 

Jaosto kokoontui toimikautensa aikana kahdeksan kertaa puolen päivän tai kokopäivän kestä-
viin työkokouksiin. Jäsenet ovat kokousten välillä tuottaneet ja kommentoineet materiaalia 
jaoston käyttöön ja raportin taustaksi.  

Jaosto kuuli seuraavia asiantuntijoita:  

Marjatta Kalliala, FT, lehtori, Helsingin Yliopisto 

Päivi Marjanen, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu 

Sirkku Latomaa, FM, lehtori, Tampereen Yliopisto 

Mohammad Badawieh, oman äidinkielen opettaja, Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti 
ry  

Anas Hajjar, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Islamilainen Neuvosto 

Irinja Karvonen, toiminnan johtaja, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto 

Mirja Talib, KT, dosentti, lehtori, Helsingin Yliopisto 
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Jaoston puheenjohtaja oli kuultavana varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan varhaiskasvatuk-
sen maahanmuuttajatyön kehittämisjaoston toiminnasta Etnisten suhteiden neuvottelukunnan 
(ETNO) Uskonnollinen ja kulttuurinen vuoropuhelu –työryhmän  22.5.2007 kokouksessa. 

 
Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007 
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1 Maahanmuuttajataustaiset lapset suomalaisessa 
varhaiskasvatuksessa 

1.1 Johdanto 

Sosiaali- ja terveysministeriön Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta asetti varhaiskasvatuksen 
maahanmuuttajatyön kehittämisjaoston toimintakaudelle 23.3.2007–31.10.2007. Tämän ra-
portin lähtökohtana ovat olleet jaostolle asetetut tehtävät: 1. koota tietoa jaoston ja varhais-
kasvatuksen neuvottelukunnan jäsenten asiantuntemuksen ja tietämyksen pohjalta sekä koota 
varhaiskasvatuksen maahanmuuttajateemaan liittyvää tietoa valtakunnallisesti merkittävistä 
eri toimijatahojen tutkimus- ja kehittämishankkeista, selvityksistä, arvioinneista ja muista 
toimenpiteistä, 2. esittää ehdotuksia maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksen ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstön maahanmuuttajaosaamisen kehittämiseksi, 3. kartoittaa nyky-
tilanne maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutusmahdollisuuksista varhaiskasvatuksen 
ammatteihin, 4. tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön pitkäjänteiseksi 
kehittämiseksi ja 5. esittää suuntaviivat varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön tuleville ke-
hittämistoimille varhaiskasvatuksen visio -asiakirjaan. Raportissa selvitetään varhaiskasva-
tuksen kehittämisen näkökulmasta maahanmuuttajataustaisten lasten tilannetta ja tarpeita sekä 
henkilöstön monikulttuurisuusosaamista. Jaoston tehtävät koskivat maahanmuuttajatyötä. 
Näin ollen raportissa ei tarkastella suomalaisten etnisten ryhmien, kuten romanien tai saame-
laisten tilannetta. Raportissa ei myöskään tarkastella adoptiolasten tilannetta.  

Suomalainen yhteiskunta on monikulttuuristunut viimeisen viidentoista vuoden aikana. Mo-
nikulttuuristumista kuvaavat tilastotiedot vieraskielisten1 henkilöiden määristä eri vuosina 
Suomessa. Tilastotietojen (2007) mukaan Suomen väestöstä noin kolme prosenttia eli 160 000 
henkilöä puhuu muuta kieltä kuin suomea, ruotsia, saamea tai viittomakieltä. Vieraskielisten 
lasten osuus kaikista alle 18-vuotiaista lapsista on 3,1 prosenttia. (Tilastokeskus 2007). Suo-
messa asuvien vieraskielisten lasten määrä on kasvanut viidessätoista vuodessa yli kuusinker-
taiseksi. Kun vuonna 1990 vieraskielisiä lapsia oli alle viisituhatta, on heitä nyt 34 000 (Tilas-
tokeskus 2007). Suomessa puhutaan virallisesti tällä hetkellä noin 110 eri äidinkieltä, mutta 
puhuttuja kieliä arvioidaan olevan noin 140. Tilastotiedoista (2007) on nähtävissä, että vieras-
kielisten lasten määrä kasvaa nopeammin kuin suomen- tai ruotsinkielisten lasten määrä. 

Monikulttuuristuva yhteiskunta asettaa haasteita hyvinvointipalvelujen toteuttamiselle, myös 
varhaiskasvatukselle. Eri kulttuureista tulevien asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen 
edellyttää varhaiskasvatuksen henkilöstöltä lapsen ja vanhempien kieli- ja kulttuuritaustan 
huomioon ottamista. Maahanmuuttajien kontaktit suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 
tapahtuvat useimmiten siellä missä he asuvat ja ovat peruspalvelujen käyttäjinä. Tässä mieles-
sä hyvinvointipalveluilla ja perheen arkea lähellä tapahtuvalla toiminnalla on suuri merkitys 
kotoutumisessa (vrt. Batumubwira 2004, 5).  Varhaiskasvatuspalvelut ovat tärkeä osa perhei-
den kotouttamisen tukemista ja lasten syrjäytymisen ehkäisyä.  

                                                 
1 Tilastokeskus käyttää termiä vieraskielinen, jolla tarkoitetaan muuta kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielistä 
henkilöä. Tässä raportissa käytetään myöhemmin termiä maahanmuuttajataustainen ks. määritelmä sivulta 9. 
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Yhteiskunnan monikulttuuristuminen on globaali ilmiö. Varhaiskasvatuksen asiantuntijat 
OECD-maista kokoontuivat kesällä 2007 Brysseliin pohtimaan maahanmuuttajataustaisten 
lasten tilannetta varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia tukea lapsen 
kotoutumista, toisen kielen oppimista ja ehkäistä lapsen syrjäytymistä. Kokouksessa todettiin, 
että OECD-maissa 10–20 prosenttia lapsista on koulutuksellisesti syrjäytymisvaarassa talou-
dellisista, kulttuurisista tai kielellisistä syistä. Syrjäytymisvaarassa ovat erityisesti maahan-
muuttajataustaiset lapset, mutta eivät sen takia, että he ovat maahanmuuttajia, vaan koska he 
ovat yleensä heikossa sosio-ekonomisessa asemassa. Lapsen syrjäytymisen riskitekijöitä ovat 
vanhempien työttömyys, kielelliset vaikeudet ja yleinen yhteiskunnallinen asennoituminen 
maahanmuuttajuuteen ja moninaisuuteen. (Report on the 1st OECD Starting Strong Network 
workshop, 2007.)  

Pohjoismaista sekä Ruotsissa että Norjassa on varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen suunni-
telmissa otettu kantaa monikulttuuristen lasten oman äidinkielen ja toisen kielen kehittymisen 
ja oman kulttuuri-identiteetin tukemiseen. Tanskassa kunnallisella päivähoidolla on velvoite 
tarjota tanskan kielen kehittymisen tukea lapsille, jotka ovat täyttäneet kolme vuotta. Ruotsa-
laisten tutkimusten (mm. Hyltenstam 2003; Tuomela 2001) mukaan lapset, jotka hallitsevat 
hyvin oman äidinkielen, oppivat paremmin ruotsin kielen kuin muut kaksikieliset lapset. He 
myös sopeutuvat kasvuympäristöönsä ja viihtyvät koulussa paremmin kuin muut maahan-
muuttajataustaiset lapset. Ruotsin opetushallitus (Skolverket) ehdottaa, että kaikille lapsille, 
joiden äidinkieli ei ole ruotsi, tulisi tarjota oman äidinkielinen avustaja esiopetuksessa. Esi-
opetuksen opetussuunnitelmassa (Läroplan för förskolan 1998:1) sanotaan, että lapsia, joiden 
äidinkieli on muu kuin ruotsi, tulee tukea ja antaa heille mahdollisuus kehittyä yhtä hyvin 
ruotsinkielessä, kuin omassa äidinkielessään. Äidinkielen tuen järjestäminen ja resursointi 
ovat Ruotsissa kuntasektorin vastuulla, eikä valtio ole budjetoinut siihen rahaa. Norjassa val-
tio myöntää kunnille niin sanottua korvamerkittyä rahaa hallituksen budjetissa korostamien 
painotusalueiden mukaisesti, joita ovat muun muassa päivähoito sekä eräät maahanmuuttaja-
väestön integrointi- ja sopeuttamistoimenpiteet. Kaksikielisten lasten kielitaidon kehittämi-
seksi on myönnetty edellä mainittua valtion rahoitusta. (Ks. Liite 6; Monikulttuurisuus Ruot-
sin ja Norjan varhaiskasvatuksen lainsäädännössä.) 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen ensisijainen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista hy-
vinvointia, tervettä kasvua, kehitystä ja oppimista sekä tukea vanhempien tai huoltajien anta-
maa kotikasvatusta. (Laki lasten päivähoidosta 36/1973 2a§). Varhaiskasvatuksen ja esiope-
tuksen toteuttamista päivähoidossa ohjaavat muun muassa päivähoitolaki (1973), perusope-
tuslaki (628/1998) ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) sekä Esiopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet (2000).  Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksessa on 
myös otettava huomioon eri kieli- ja kulttuuritaustaista väestöä koskevat lait, kuten laki maa-
hanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999) sekä yh-
denvertaisuuslaki (21/2004).  

Lapsen näkökulmasta varhaiskasvatuksen toteuttamisessa on olennaista hyväksyvä ja arvosta-
va ilmapiiri, sillä jokaisella lapsella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, kokea kiintymystä 
ja olla arvostettu.  Lapsen oman äidinkielen ja toisen kielen kehittymisen tukeminen varhais-
kasvatuksessa on tärkeää, sillä kielellä on niin sosiaalinen kuin kasvatuksellinen tehtävä. Tu-
kemalla jo varhaiskasvatuksessa maahanmuuttajataustaisen lapsen kaksikielisyyttä ja kulttuu-
ri-identiteetin kehittymistä autetaan lapsen kotoutumista kasvuympäristöönsä ja ehkäistään 
esimerkiksi perusopetuksessa myöhemmin ilmeneviä oppimisvaikeuksia.  

Monikulttuuristuvassa toimintaympäristössä varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee sekä pe-
rus- että täydennyskoulutusta ihmissuhde- ja kohtaamistaitojen vahvistamiseen sekä kielen 
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opettamisen menetelmistä: ”On ennustettu, että Suomessa asuva maahanmuuttajaväestö kak-
sinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä. Tänä päivänä tehtävät koulutuspoliittiset päätökset vai-
kuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja yhä isomman ryhmän tilanteeseen.” (Latomaa 2007, 179.) 

 

1.2 Maahanmuuttajataustaiset lapset Suomessa ja varhaiskasvatuksessa 

Tässä raportissa maahanmuuttajataustaisella lapsella tarkoitetaan lasta, jonka ensikieli on muu 
kuin suomi, ruotsi, saame, romani tai viittomakieli tai joka käyttää muuta tai muita kuin edellä 
mainittuja kieliä perhepiirissään ja jonka molemmat vanhemmat (huoltajat) tai toi-
nen vanhemmista (huoltajista) on maahanmuuttaja. 

Maahanmuuttajuus on vaikeasti määriteltävä termi. Maahanmuuttajataustaiset lapset voidaan 
karkeasti jakaa kahteen ryhmään: Suomeen muuttaneet lapset ja Suomessa syntyneet lapset, 
joiden vanhemmat tai isovanhemmat ovat maahanmuuttajia. Maahanmuuttajataustaiset lapset 
eroavat toisistaan myös kansalaisuuden suhteen, sillä lapsella voi olla muun maan kansalai-
suus, Suomen kansalaisuus tai kaksoiskansalaisuus. Viime vuosina Suomeen muuttaneista 
lapsista noin puolet on ollut Suomen kansalaisia, jotka ovat asuneet ulkomailla, mutta eivät 
ole ulkomaalaisia. (Suomalainen lapsi 2007). Lapsen arkisissa toiminnoissa kieli on merkittä-
vämpi tekijä kuin kansalaisuus, sillä kielen avulla lapsi on vuorovaikutuksessa muiden kans-
sa. Kieli alkaa kehittyä jo varhain vauvaiässä ja suhteessa toisiin ihmisiin. Kielellä on keskei-
nen merkitys, kun lapsi oppii kulttuurisia ja sosiaalisia tapoja sekä viestintämalleja. (Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 19). Kielen omaksumisen näkökulmasta myös adop-
tiolapsi voi kohdata vastaavia haasteita kuin maahanmuuttajataustainen lapsi. Tässä raportissa 
adoptiolasten tilanteeseen ei paneuduta tämän tarkemmin (kansainvälisesti adoptoitujen lasten 
kielen kehittymistä on käsitellyt esimerkiksi Leena Kaivosoja-Jukkola julkaisussa Oma kieli 
kullan kallis, toim. Sirkku Latomaa, 2007). 

Noin 90 prosenttia suomalaisista lapsista elää perheissä, joissa molemmat vanhemmat tai ai-
noa vanhempi on suomenkielinen. Kahden tai ainoan vieraskielisen vanhemman perheissä 
asuu kolme prosenttia lapsista. Yhä useammassa perheessä vanhemmat puhuvat eri kieltä: 
esimerkiksi suomi tai ruotsi ja jokin muu kieli, venäjä-arabia, kiina-puola, somali-viro tai es-
panja-persia.  Väestörakenteessa täysin suomenkielisten perheiden määrä on laskenut ja nii-
den lasten määrä, joiden kotona vähintään toinen vanhemmista puhuu vierasta kieltä (muuta 
kuin suomia, ruotsia tai saamea) on lisääntynyt. Kaiken kaikkiaan lasten osuus, jotka kuulevat 
kodin arjessa useita kieliä on noussut 15 vuodessa neljästä prosentista kahdeksaan prosenttiin 
(osuudessa ovat mukana suomen- ja ruotsinkieliset lapset). Vaikka lasten määrä on kokonai-
suudessaan Suomessa vähentynyt, on viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut Suomessa 
syntyneiden ja Suomen kansalaisuuden saaneiden vieraskielisten lasten määrä. Vauva- ja var-
haiskasvatusikäisiä lapsia on Suomessa 402 000, joista 14 000 (3,5 %) on vieraskielisiä. 
(Suomalainen lapsi 2007.)  

Suomessa asuvista vieraskielisistä alle 7-vuotiaista lapsista suurin ryhmä ovat venäjänkieliset 
lapset (2445 lasta). (Taulukko 1). Toiseksi suurin ryhmä ovat somalinkieliset lapset (1640 las-
ta) ja kolmantena ryhmänä ovat arabiankieliset lapset (1038 lasta). Viron- ja albaniankielisiä 
lapsia on vajaa tuhat. Kurdin- ja englanninkielisiä lapsia on reilu viisisataa. (Tilastokeskus 
2007). 
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Taulukko 1. 1-6 -vuotiaat vieraskieliset lapset Suomessa vuonna 2006 
  

 
IKÄ 

 
1 v 

 
2 v 

 
3 v 

 
4 v 

 
5 v 

 
6 v 

 
Yhteensä 

venäjä 409 416 402 431 412 375 2445 
somali 238 266 283 257 309 287 1640 
arabia 204 195 179 148 170 142 1038 
eesti, viro 157 149 127 145 150 151 879 
albania 142 131 118 102 129 127 749 
kurdi 117 99 104 93 65 94 572 
englanti 83 71 90 91 84 88 507 
turkki 75 48 46 53 36 49 307 
vietnam 60 46 53 59 74 77 369 
kiina 44 53 41 58 50 49 295 
bosnia 38 24 18 27 21 15 143 
Muut kielet 503 526 546 509 450 461 2995 
Yhteensä 2070 2024 2007 1973 1950 1915 11939 

Lähde: Tilastokeskus 2007. 

 
 
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen piirissä on valtakunnallisesti noin 185 000 alle 7-
vuotiasta lasta. Määrä on 46 prosenttia kaikista alle kouluikäisistä lapsista. Valtakunnalliset 
tilastotiedot ovat puutteelliset varhaiskasvatuksessa olevista maahanmuuttajataustaisista lap-
sista. Tilastointimenetelmät ja -tiedot vaihtelevat kunnittain. Systemaattisesti ja vuosittain ke-
rättyä tietoa päivähoidossa olevien vieraskielisten lasten määristä tarvitaan muun muassa 
maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, Suomen Kuntaliitto ja Stakes ovat yhdessä valmistelleet joka kolmas vuosi kuntiin 
tehtävää tilastokyselyä. Kysely täydentää Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilaston 
toimintaosiota, ja sen aiheina ovat vanhusten ja vammaisten palvelut, sosiaalinen luototus ja 
lasten päivähoito. Ensimmäisen kerran selvitys tehdään vuoden 2007 tilanteesta.  

Pääkaupunkiseudulla tehdyn selvityksen2 (Remsu 2006) mukaan kunnan järjestämässä päivä-
hoidossa olevista lapsista noin kahdeksan prosenttia on maahanmuuttajataustaisia lapsia. 
Osuus on merkittävän korkea, kun sitä vertaa alle 7-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten 
lasten osuuteen (3,5 %) koko ikäryhmästä. Valtakunnallisesti kunnan järjestämässä päivähoi-
dossa tuskin on yhtä paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia kuin pääkaupunkiseudulla.  Tu-
los kertookin alueellisista eroavaisuuksista pääkaupunkiseudulla. Maahanmuuttajataustaisten 
lasten osuus päivähoidossa olevista lapsista vaihtelee suuresti (2 %–40 %) eri päiväkodeissa 
(Remsu 2006).  Päiväkodit, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia sijaitsevat sellai-
silla alueilla, jossa asuu paljon maahanmuuttajataustaisia perheitä. Pääkaupunkiseudun väes-
tömäärä on ainutlaatuinen suhteessa muuhun maahan. Sen alueella asuu noin 20 prosenttia 
koko maan väestöstä, 43 prosenttia maahanmuuttajataustaisesta väestöstä ja noin seitsemän 

                                                 
2 Selvitykseen osallistuivat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. 
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prosenttia sen koko väestöstä on maahanmuuttajataustaisia. (Väestörekisterikeskus 2007; Ti-
lastokeskus 2007). 

 

 Jaoston toimenpide-ehdotus: 

• Kehitetään valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen tilastointia maahanmuuttaja-
taustaisten lasten osalta. 

 

1.3 Maahanmuuttajatyötä ohjaavat lait ja asiakirjat varhaiskasvatuksessa  

1.3.1 Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavat lait ja asiakirjat 

Suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeisin ohjausväline on lainsäädäntö, jossa määritellään 
toiminnan tavoitteet ja vaatimukset. Päivähoitolain (2a §) mukaan: ”Päivähoidon tavoitteena 
on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien 
kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta 
osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä moni-
puolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäris-
tö. Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen kulttuuriperinne 
huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lap-
sen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tuke-
misessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta. Edistäessään lapsen 
kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua yhteisvastuuseen ja rauhaan sekä elinympä-
ristön vaalimiseen.”  

 Päivähoitoasetuksen (239/1973 1a §) mukaan: ”Lasten päivähoidosta annetun lain 2 a §:ssä 
tarkoitettuihin kasvatustavoitteisiin kuuluvat myös suomen- tai ruotsinkielisten, saamelaisten, 
romanien ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteis-
työssä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa.”   

Varhaiskasvatuksen arvot perustuvat kansainvälisiin lapsen oikeuksia määritteleviin sopimuk-
siin, kansallisiin säädöksiin ja muihin ohjaaviin asiakirjoihin, joissa huomioidaan muun muas-
sa vuonna 1989 voimaan tullut Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen oikeuksia koskeva yleis-
sopimus. Suomea velvoittavaksi yleissopimus tuli vuonna 1991. Yleissopimuksen perusperi-
aatteisiin kuuluu muun muassa lapsen oikeus tasa-arvoiseen kohteluun. Varhaiskasvatuksen 
toteuttamisessa tulee myös ottaa huomioon lapsen perustuslailliset (731/1999) oikeudet 
omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja uskontoon tai katsomukseen.   

Varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet on koottu valtioneuvos-
ton 28.2.2002 hyväksymiin Varhaiskasvatuksen valtakunnallisiin linjauksiin (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2002). Periaatteissa painottuu yhdenvertaisuus: 1. Lapsella on oikeus omaan 
äidinkieleensä. Varhaiskasvatus tukee lapsen äidinkielen oppimista sekä vieraskielisten lasten 
suomen tai ruotsin oppimista. 2. Jokaisella lapsella on oikeus omaan kulttuuriinsa. Kulttuuri-
vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa sekä oman kulttuuripiirin 
että suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. 3. Lapsilla on oikeus turvattuun elinympäristöön, 
hoitoon, huolenpitoon, kasvuun ja oppimiseen riippumatta asuinpaikasta, sosiaalisesta ja kult-
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tuurisesta taustasta tai etnisestä alkuperästä. 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa huolehditaan etnisen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisesta ottaen huomi-
oon tyttöjen ja poikien kehitykselliset erot. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) perustuu Varhaiskasvatuksen valtakunnallisil-
le linjauksille. Asiakirjan tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen yhdenvertaista toteutumista 
valtakunnallisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 41) painotetaan, että maa-
hanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksessa on tärkeää tiedottaa ja keskustella van-
hempien kanssa suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista ja periaatteista. Huomiota kiinni-
tetään myös maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehityksen tukemiseen. Varhaiskasva-
tuksessa edistetään maahanmuuttajataustaisen lapsen suomen tai ruotsin kielen omaksumista 
ja vanhemmille kerrotaan oman äidinkielen kehittämisen merkityksestä ja keinoista.  Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteiden (2005) mukaan kulttuurivähemmistöön kuuluvilla lapsilla 
tulee olla mahdollisuus kasvaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa oman kulttuuripiirinsä ja 
suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi.  

Valtakunnallisten ohjaavien asiakirjojen lisäksi kunnilla on omia varhaiskasvatuksen linjauk-
sia ja strategioita, joihin on kirjattu varhaiskasvatuksen järjestämisen keskeiset periaatteet, 
kehittämisen painopisteet ja palvelujärjestelmä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 
9).  Varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat voivat olla osa kunnan lapsipoliittista ohjel-
maa. Kuntaliiton tutkimuksesta (Rousu 2006) selviää, että vuonna 2005 lapsipoliittinen oh-
jelma oli valmis tai tekeillä lähes 300 kunnassa.  Joissakin kunnissa on myös tehty kunnalli-
nen päivähoidon maahanmuuttajaohjelma tai –suunnitelma.   

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan kuntien tulisi laatia omat kuntakohtaiset 
varhaiskasvatussuunnitelmat, joissa määritellään eri palvelumuotojen sisällölliset tavoitteet. 
Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) edellytetään 
sosiaalihuoltoa toteutettaessa palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muun vastaavan suunnitelman 
laatimista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) viitataan edellä mainittuun lakiin. 
Kaikille päivähoidossa oleville lapsille tulisi laatia yksilöllinen varhaiskasvatus- tai muu vas-
taava palvelusuunnitelma, joissa kuvataan lapsen varhaiskasvatuksen lähtökohdat ja niiden 
toteutumien arjen käytännöissä.  

Kunnan varhaiskasvatusta linjaava varhaiskasvatussuunnitelma on tehty noin 30 prosentissa 
kunnista ja se on tekeillä noin 70 prosentissa kunnista (Fränkkilä, Kahiluoto ja Kivistö 2006; 
Harju, Lindberg ja Välimäki 2007). Lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia on tehty 
kunnissa verraten hyvin. Kunnissa, joissa päivähoito on sosiaalitoimen alainen (N=324) on 
lasten varhaiskasvatussuunnitelmia tehty 70 prosentissa kunnista ja niissä kunnissa joissa päi-
vähoito oli opetustoimen alainen (N=41), on lasten varhaiskasvatussuunnitelmia tehty 90 pro-
sentissa kunnista (Harju, Lindberg ja Välimäki 2007).  

Perusopetuslaissa (1998) säädetään muun muassa oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä 
vuonna annettavasta esiopetuksesta ja maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen 
valmistavasta opetuksesta.  Perusopetuslain 2 §:n mukaan opetuksen tavoitteena on tukea op-
pilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä an-
taa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana 
varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja 
tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muu-
toin kehittää itseään elämänsä aikana.  
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Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on tasoittaa kouluvalmiuksissa havaittuja eroja ja tavoit-
teena on lapsen persoonallisuuden kehityksen monipuolinen tukeminen lapsen omista lähtö-
kohdista käsin. Esiopetusikäisen maahanmuuttajataustaisen lapsen opetus on mahdollista jär-
jestää muun opetuksen yhteydessä, perusopetuksen valmistavana opetuksena tai näiden yhdis-
telmänä. ”Suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen tavoite on, että lapsi saavuttaa perusope-
tuksen aikana mahdollisimman toimivan suomen tai ruotsin kielen taidon kaikilla kielen osa-
alueilla. Hyvän suomen tai ruotsin kielen hallinnan edellytyksinä ovat äidinkielen hallinta ja 
tavoitteinen oppiminen.” (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 19.) 

Esiopetukseen osallistuvien maahanmuuttajataustaisten lasten taustat tulisi ottaa huomioon, 
vaikka opetuksessa toteutetaan esiopetuksen yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita. ”Opetuk-
sella tuetaan suomen tai ruotsin kielen ja mikäli mahdollista myös lapsen äidinkielen kehitty-
mistä sekä mahdollisuutta kasvaa kahteen kulttuuriin. Lapsen identiteetin rakentumiselle on 
merkityksellistä, että myös hänen kulttuuriinsa kuuluvia asioita arvostetaan ja että ne näkyvät 
esiopetuksen arkipäivässä.” (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2000, 19.) 

Opetusministeriön Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksessa vuosille 
2007–2012 todetaan, että esi- ja perusopetuksessa on huomioitava maahanmuuttajataustaisten 
lasten ja nuorten määrän lisääntyminen. Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, miten hyvin 
maahanmuuttajataustaisten lasten integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan onnistuu. 
Luonnoksessa todetaan, että hyvä suomen tai ruotsin kielen taito on edellytys suomalaiseen 
yhteiskuntaan sopeutumiselle, opinnoissa menestymiselle ja työllistymiselle. Jokaisen oppi-
laan tulee myös voida ylläpitää ja kehittää omaa äidinkieltään suomen tai ruotsin oppimisen 
rinnalla. Vahva oma kielellinen ja kulttuurinen identiteetti auttaa oppilaita ja opiskelijoita so-
peutumaan myös vieraaseen yhteiskuntaan. Kehittämissuunnitelmaluonnoksen mukaan perus-
opetuksen valmistavan opetuksen, oman äidinkielen ja suomi tai ruotsi toisena kielenä –ope-
tuksen tasa-arvoista tarjontaa tuetaan. Valtioneuvosto päättää kehittämissuunnitelmasta vuo-
den 2007 lopussa.  

Päivähoito- ja perusopetuslain sekä varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen lisäksi varhais-
kasvatuksen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon lastensuojelulaki (417/2007), jonka tarkoi-
tuksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoli-
seen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain 2§:n mukaan vanhemmilla on 
ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista, mutta lasten ja perheiden kanssa toimivien viran-
omaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoa-
maan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa las-
tensuojelun piiriin. 

 

1.3.2 Eri kieli- ja kulttuuritaustaista väestöä koskevat lait ja asiakirjat 

Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksessa on edellä mainittujen lakien ja asia-
kirjojen lisäksi otettava huomioon eri kieli- ja kulttuuritaustaista väestöä koskevat lait ja asia-
kirjat, joista keskeisiä ovat ulkomaalaislaki (301/2004), laki maahanmuuttajien kotouttamises-
ta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999), yhdenvertaisuuslaki (21/2004), hallin-
tolaki (434/2003) sekä hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma (2006).  

Kun ulkomaalaislakia (2004) sovelletaan päätöksentekoon, joka koskee alle 18-vuotiasta las-
ta, on erityistä huomiota kiinnitettävä lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä 
liittyviin seikkoihin. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi kunnat 
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laativat kotouttamisohjelman, joka sisältää suunnitelman kotoutumista edistävistä ja tukevista 
toimenpiteistä, palveluista, yhteistyöstä ja vastuista.  

Suomessa asuvalla työttömällä tai toimeentulotukea saavalla maahanmuuttajalla on kotoutta-
mislain 11§:n mukaan oikeus henkilökohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan: ” Oikeus kotou-
tumissuunnitelmaan on Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla, joka on työtön ja rekisteröity 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 5 §:n mukaisesti työhallinnon asiakaspal-
velun tietojärjestelmään tai joka saa toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista 
toimeentulotukea.” 

Kotoutumissuunnitelman tarkoituksena on edistää ja tukea maahanmuuttajan mahdollisuuksia 
hankkia riittävä suomen tai ruotsin kielen taito ja muita suomalaisessa yhteiskunnassa tarvit-
tavia tietoja ja taitoja. Kotoutumissuunnitelmassa on otettava huomioon koko perheen kotou-
tumista edistävät ja tukevat toimenpiteet ja palvelut. Alle 18-vuotiaalle lapselle ei aina tehdä 
henkilökohtaista kotoutumissuunnitelmaa. Kotouttamislain 11 §:n mukaan sitä on kuitenkin 
tarjottava, jos lapsi itse tai hänen vanhemmat pyytävät sitä tai kunnan viranomaiset katsovat 
hänen hyötyvän suunnitelmassa sovittavista toimenpiteistä ja palveluista.   

Yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuonna 2004. Lain tarkoituksena on edistää ja turvata yh-
denvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain 
soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Yhdenvertaisuuslain 1§:n ja 6§:n mukaan ke-
tään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, va-
kaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai 
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Valtion hallinto on ohjeistanut vuonna 2006 suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa laatimalla 
maahanmuuttopoliittisen ohjelman, jonka yleisenä tavoitteena on määritellä ihmis- ja perusoi-
keuksia kunnioittavat maahanmuuttopolitiikan arvot, vahvistaa hyvää hallintokulttuuria ja tor-
jua maahanmuuttoon liittyviä uhkia.  Maahanmuuttopolitiikan arvot niveltyvät koko yhteis-
kunnan arvoihin, joita ovat muun muassa oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeuksien ja perusoike-
uksien toteutumisen edistäminen, rasismin ja syrjinnän torjuminen, tosiasiallisen yhdenvertai-
suuden edistäminen, lapsen edun periaate ja hyvän hallinnon periaate ja muut hallinnon oike-
usperiaatteet sekä avoin toimintatapa. (Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006).  

Maahanmuuttopoliittisen ohjelman perusteet ovat pitkälti työvoimapoliittisia, mutta siinä on 
yleisiä monikulttuurisuutta ja syrjimättömyyttä edistäviä kannanottoja, jotka koskevat myös 
varhaiskasvatusta. Tavoitteena on muun muassa tukea eri väestöryhmien välisten suhteiden 
kehittymistä myönteiseen suuntaan lisäämällä asennekasvatusta sekä syrjimättömyyttä koske-
vaa tiedotusta kaikkialla yhteiskunnassa, erityisesti päiväkodeissa, oppilaitoksissa, opettajan-
koulutuslaitoksissa, työpaikoilla ja mediasta vastaavilla tahoilla. (Hallituksen maahanmuutto-
poliittinen ohjelma 2006, 14.)  

Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa (2006, 20) todetaan, että myös työvoiman ulkopuolella 
olevien maahanmuuttajien, kuten lasten ja nuorten kotoutumiselle on luotava edellytyksiä. 
Maahanmuuttajien kotoutumisessa päivähoito ja muut sosiaalipalvelut ovat avainsektoreita. 
Ohjelmassa (2006, 23) huomautetaan, että kunnalla tai muulla opetuksen järjestäjällä ei ole 
lainsäädännöllistä estettä ottaa lasta oppilaaksi perusopetukseen tai esiopetukseen, vaikka lap-
si ei vakinaisesti asuisi siinä kunnassa, jossa hän oleskelle. Muun varhaiskasvatuksen kuin 
esiopetuksen antamisesta ohjelmassa ei mainita.  
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Kotouttamislain (1999) perustelumuistiossa (Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maahan-
muuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, 1998) todetaan, että lapset 
tarvitsevat yhteiskunnan tukea sekä äidinkielensä että suomen tai ruotsin kielen taidon saavut-
tamisessa. Sekä suomalaisen yhteiskunnan että maahanmuuttajavanhempien voi kuitenkin ol-
la vaikea nähdä oman äidinkielen kehittymisen merkitystä esimerkiksi suomen tai ruotsin kie-
len oppimisen ja opiskeluvalmiuksien kehittymisen kannalta.  

Päivähoito on tärkeä osa maahanmuuttajalapsen kotoutumista. Päivähoitoa järjestettäessä tuli-
si lapsen kielellisen kehityksen ja itsetunnon vuoksi hänen oma kielensä ja kulttuurinsa ottaa 
huomioon. Kunnassa laadittavissa kotouttamisohjelmissa tulisi erityisesti selvittää nuorten ja 
lasten asemaan vaikuttaminen sekä siihen liittyvät tavoitteet ja voimavarat. Yksilöllisten ko-
toutumissuunnitelmien osalta todetaan, että lapsille ja alle työikäisille nuorille tulisi järjestää 
suomalaiseen koulutukseen valmistavaa opetusta ja muuta heidän tarpeitaan vastaavia kotou-
tumista edistäviä toimenpiteitä ja tukea. Lasten ja nuorten kotoutumissuunnitelma voitaisiin 
laatia yhdessä heidän huoltajiensa kanssa tai heidän kotoutumista edistävistä toimenpiteistä 
voitaisiin sopia heidän huoltajiensa kotoutumissuunnitelmaa laadittaessa. Lasten ja nuorten 
kotoutumista tukevat toimenpiteet kuuluvat kunnan sosiaali- ja opetustoimelle. Erityisesti las-
ten ja nuorten osalta ratkaisevaa olisi viranomaisten sitoutuminen kotoutumista edistävien 
toimenpiteiden järjestämiseen.  

Perustelumuistiossa (1998) todetaan edelleen, että lasten päivähoitoon vieminen voi olla 
useimmille muista kulttuureista tuleville vanhemmille vierasta. Ilman päivähoitoa lapset kui-
tenkin helposti jäävät vaille suomen tai ruotsin kielen oppimismahdollisuuksia, sosiaalisia 
valmiuksia ja perusopetuksen edellyttämiä oppimisvalmiuksia. Myös vanhempien kontaktit 
lasten kasvatukseen päivähoidossa tai koulussa jäävät vähäisiksi ja sattumanvaraisiksi. Jos 
vanhemmat haluavat hoitaa lapsiaan kotona, pitäisi päivähoidon sijaan järjestää muuta toimin-
taa, jotta kaikki maahanmuuttajalapset saisivat tasavertaiset lähtökohdat ja oppimisvalmiudet. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja maahanmuuttajataustaisen perheen yhteistyön haasteena 
on usein yhteisen kielen puuttuminen. Hallintolain 26 §:n nojalla maahanmuuttajilla on mah-
dollisuus saada tulkkausta asioidessaan viranomaisen kanssa. Asia voidaan tulkita tai kääntää 
sellaiselle kielelle, jota asianosaisen voidaan todeta asian laatuun nähden riittävästi ymmärtä-
vän. 

 
 

1.3.3 Valmisteilla olevien politiikkaohjelmien ja varhaiskasvatuksen maahanmuutta-
jatyön kehittämisen yhtymäkohdat 

Pääministeri Vanhasen II hallituksen ohjelma painottaa tarvetta kehittää aktiivista, kokonais-
valtaista ja johdonmukaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka ottaa täysipainoisesti huomioon 
työvoiman tarpeen, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat ja kansainväliset velvoitteet. 

Ohjelman linjausten mukaisesti hallitus tehostaa kotouttamisjärjestelmän ohjausta erityisesti 
ottamalla käyttöön laajapohjaisesti valmisteltavan maahanmuuton ja etnisten suhteiden puite-
ohjelman. Sitä valmistellaan parhaillaan työministeriön asettamassa laajapohjaisessa Kotout-
tamisen ja etnisten suhteiden puiteohjelma –projektissa (PUIKOT). Projektin hallinnointi siir-
tyy sisäasiainministeriöön 1.1.2008 lukien. 
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Puiteohjelmassa asetetaan valtakunnalliset toimintaa ja voimavaroja koskevat tavoitteet. Tar-
koituksena on, että kotoutumista tukevat tavoitteet otetaan huomioon läpivirtauksena myös 
muissa valtakunnallisissa ohjelmissa ja strategioissa. Lisäksi tarkoituksena on, että kunnat ot-
tavat puiteohjelman tavoitteet huomioon kotouttamisohjelmissaan.  Puiteohjelman valmiste-
lun yhteydessä kehitetään myös eri sektoreita koskevaa kotoutumisen ja etnisten suhteiden 
seurantaa. 

Hallituksen Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman tavoitteena on eh-
käistä sekä vähentää pahoinvointia ja syrjäytymistä. Erilaisin toimin vahvistetaan yhteisölli-
syyttä, vanhemmuutta sekä keskinäistä vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Opetusmi-
nisteriön  (tiedote 2007) mukaan politiikkaohjelman keskeinen tehtävä on lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin turvaaminen pitkällä aikavälillä. Tätä varten luodaan lapsi-, nuoriso- ja perhepo-
liittinen seurantajärjestelmä. Perheiden hyvinvointia tuetaan parantamalla lapsiperheiden ta-
loudellista asemaa ja palveluja. Monikulttuurisuuden haasteet huomioidaan lasten, nuorten ja 
perheiden palveluissa.  

PUIKOT-projektissa valmisteltava puiteohjelma liittyy saumattomasti varhaiskasvatuksen 
maahanmuuttajatyön kehittämisjaostossa valmisteltavaan Maahanmuuttajatyön kehittäminen 
varhaiskasvatuksessa -raporttiin ja sen sisältämiin jaoston toimenpide-ehdotuksiin tukemalla 
kunnissa tapahtuvaa maahanmuuton ja etnisten suhteiden kehittelytyötä. Jaoston tehtävinä oli 
kartoittaa nykytilanne maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutusmahdollisuuksista var-
haiskasvatuksen ammatteihin ja tehdä ehdotuksia varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön 
pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Tehtävänä oli esittää suuntaviivat varhaiskasvatuksen maa-
hanmuuttajatyön tuleville kehittämistoimille varhaiskasvatuksen visio -asiakirjaan. 

 

1.4 Maahanmuuttajataustainen lapsi ja varhaiskasvatussuunnitelma, esi-
opetussuunnitelma ja kotouttamissuunnitelma  

Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, esiopetussuunnitelma ja kotouttamisohjelma ovat toi-
meenpanevia asiakirjoja, jotka linjaavat kunnassa tarjottavia palveluja ja muun muassa sitä, 
millaisia tukipalveluja maahanmuuttajataustaisella lapsella ja perheellä on mahdollisuus saa-
da. Suunnitelmat ohjaavat niin varhaiskasvatuksen kuin eri sosiaali-, opetus- ja työvoimapal-
velujen henkilöstöä toiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa.  

Tämän luvun kohdissa 1.4.1 ja 1.4.2 esitettävät tiedot kuntien varhaiskasvatus- ja esiopetus-
suunnitelmista sekä lasten ja perheiden kotouttamissuunnitelmista perustuvat kunnille tehtyyn 
kyselyyn, joka välitettiin Stakesin Varttua-ekstranetin kautta Vasu-verkoston kuntiin. (Liite 
1 a). Vasu-verkosto muodostuu viranomaisista, jotka vastaavat kuntien varhaiskasvatussuun-
nitelmien tekemisestä. Varttua on portaali, jossa tiedotetaan varhaiskasvatuksen ajankohtaisis-
ta asioista. Varttua ja Vasu-verkosto ovat Stakesin ylläpitämiä. Kyselyyn vastasi 109 kuntaa 
(N = 373). Lähes kaikissa (83 %) kyselyyn vastanneissa kunnissa on maahanmuuttajataustai-
sia lapsia. (Liite 1 b; Taulukko 2). 
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1.4.1 Oman äidinkielen tukeminen ja suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen sekä 
kulttuuri- ja uskontokasvatuksen järjestäminen varhaiskasvatuksessa  

Maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutumisen prosessi alkaa usein päivähoidossa. On tärke-
ää turvata lapsen oman äidinkielen tukeminen ja lapsen suomen tai ruotsin kielen oppiminen 
niin, että se luo pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle ja että lapsella on mahdollisuus 
kasvaa kahteen kulttuuriin ja hän saa tasa-arvoisen kasvupohjan jo päivähoidossa.  Kielen 
avulla lapsi kiinnittyy muun muassa vanhempien kulttuuriin ja solmii suhteet sekä vanhem-
piin, sukulaisiin että ystäviin (ks. lisää kielen merkityksestä ja sen kehittymisen tukemisesta 
kohdassa 2.1.1). Alle kouluikäisen lapsen toiminnallisen kaksikielisyyden ja kulttuuri-
identiteetin tukeminen edellyttää kunnilta varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia, joissa on 
esitykset edellä mainittujen tukitoimien järjestämisestä. 

Kuntakyselyn tulosten (Liite 1b) perusteella kuntien varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitel-
missa ei juuri ole otettu huomioon, miten tavoitteellinen kielen opetus järjestetään maahan-
muuttajataustaisille lapsille. Tavoitteellisen suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen järjes-
täminen varhaiskasvatuksessa on huomioitu vajaassa 30 prosentissa kyselyyn vastanneista 
kunnista. Tavoitteellisen oman äidinkielen opetuksen järjestäminen on huomioitu vain viides-
sä prosentissa kyselyn kunnista.  

Varhaiskasvatuksessa tulisi tukea lapsen kulttuurisen identiteetin kehittymistä. Oman kulttuu-
rin tukemisen tarkoituksena on, että lapsi tulee tietoiseksi oman etnisen ryhmänsä kulttuuripe-
rinnöstä ja oppii arvostamaan sitä. Kunnat ovat yleensä ohjeistaneet varhaiskasvatussuunni-
telmissaan, miten lapsen oma kulttuuri- ja uskontokasvatus tulee ottaa huomioon lapsen var-
haiskasvatussuunnitelman tekemisessä. Kulttuuri- ja uskontokasvatuksen toteutus on yleensä 
huomioitu myös kuntien esiopetussuunnitelmissa. 

 

 
 Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

• Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan miten maahanmuuttaja-
taustaisten lasten suomen tai ruotsin kielen opetus toteutetaan varhaiskasva-
tuksessa, miten lasten äidinkielen ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan yhdessä 
vanhempien kanssa sekä miten maahanmuuttajien oman kulttuurin tukemista ja 
uskontokasvatusta toteutetaan kunnassa. Kunnat tekevät yhteistyötä eri kieli- ja 
kulttuuriryhmien järjestöjen kanssa kulttuuri- ja uskontokasvatuksessa.  

• Kunnat huolehtivat edellä mainittujen suunnitelmien johdonmukaisen jatkumon 
toteutumisesta myös esi- ja perusopetuksessa.  

 

 

 

1.4.2 Yhteistyö eri viranomaistahojen ja vanhempien välillä suunnitelmien teossa 

Maahanmuuttajataustaisen lapsen kotoutuminen kasvu- ja elinympäristöönsä ja lapsen koko-
naisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen edellyttävät johdonmukaista yhteistyötä eri vi-
ranomaistahojen ja perheen välillä. Keskeisiä viranomaistahoja yhteistyössä ovat kunnan 
maahanmuuttajapalveluista vastaava taho, neuvola, päivähoito, koulu ja sosiaalityö sekä työ-
voimatoimisto.  



 

 
26

Päivähoidon, neuvolan ja vanhempien välinen yhteistyö on tärkeää maahanmuuttajataustaisen 
lapsen kasvun ja kehityksen turvaamisessa. Maahanmuuttajataustaisilla äideillä on todettu 
olevan muita äitejä suurempi riski sairastua masennukseen. On havaittu, että odottavista maa-
hanmuuttajataustaisista äideistä noin 40 prosenttia sairastuu masennukseen, jos maahan muu-
tosta on alle viisi vuotta. (Broden 2005.) Masennuksen taustalla on usein vaikeudet toisen kie-
len omaksumisessa, työttömyys, yksinäisyys sekä sosiaalisten verkostojen puute. Masennus 
aiheuttaa voimattomuuden ja toivottomuuden tunteita ja se vaikuttaa koko perheeseen, myös 
lapseen. Maahanmuuttajataustaisten lasten tulisi voida osallistua vähintään osa-aikaiseen var-
haiskasvatukseen viimeistään kolmesta ikävuodesta alkaen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun 
ja kehityksen turvaamiseksi. 

Lapsen oma varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma sekä kotoutumissuunnitelma ovat eri 
viranomaistahojen ja perheiden välisen yhteistyön tukivälineitä, joiden avulla voidaan varhain 
edistää lapsen kielellistä kehitystä ja kotoutumista sekä ehkäistä lapsen sosiaalista ja koulu-
tuksellista syrjäytymistä.  

Kuntakyselyn (Liite 1 b) tulosten mukaan kuntien kotouttamisohjelmissa ei oteta systemaatti-
sesti huomioon maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestämistä. Maahan-
muuttajalapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma sen sijaan sisällytetään perheen kotouttamis-
suunnitelman osaksi useassa kunnassa. Viranomaistahojen väliset ja perheen kanssa tehtävät 
yhteistyökäytännöt suunnitelmien teossa ovat kuntakohtaisia ja poikkeavat toisistaan. Joissa-
kin kunnissa viranomaistahoilla ei ole lainkaan todellista keskusteluyhteyttä, vaan esimerkiksi 
päivähoito lähettää kopion lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta työvoimatoimistoon, jossa 
se liitetään perheen kotoutumissuunnitelmaan.  Kunnissa ei yleensä tehdä lapsille omaa ko-
toutumissuunnitelmaa. Jos lapsen oma kotoutumissuunnitelma tehdään, on se pääsääntöisesti 
osa koko perheen kotoutumissuunnitelmaa. Käytännössä lapsen oma kotoutumissuunnitelma 
on melko yleisellä tasolla oleva lyhyt merkintä, esimerkiksi päivähoito, perheen kotoutumis-
suunnitelmassa.  

Kunnissa annetaan vaihtelevasti päivähoidon palveluita pakolaisina Suomeen tulleille turva-
paikkaa hakeville lapsille.  Vastaanottokeskusta perustettaessa sijaintikunnilta ei edellytetä 
turvapaikanhakijalasten sijoittamista päivähoitoon. Pakolaisten palveluihin sisältyy vain vält-
tämätön sosiaali- ja terveydenhuolto. Kouluikäisille turvapaikkaa hakeville lapsille kunnat 
järjestävät maahanmuuttajalapsille tarkoitettua perusopetukseen valmistavaa opetusta ja pe-
rusopetusta ja esikouluikäisille yritetään järjestää kunnasta esiopetuspaikka.  

Tavallisin peruste päivähoitopaikan hankkimiseen turvapaikanhakijalapselle on ollut lasten-
suojelullinen. Hoitopaikka on hankittu erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille. Tällöin vas-
taanottokeskus on maksanut päivähoidosta todelliset kustannukset. Vastaanottokeskuksissa 
lapsille järjestetään leikkitoimintaa, jota ohjataan ja valvotaan osittain aikuisten turvapaikan-
hakijoiden työtoimintana ja osittain vastaanottokeskusten ohjaajien ja lasten vanhempien 
voimin. Oleskeluluvan saaneille turvapaikkaprosessi, ensimmäisestä turvapaikkapäätöksestä 
valituksineen kuntapaikan löytymiseen, kestää keskimäärin kaksi vuotta. Tänä aikana turva-
paikkaa hakeville lapsille viimeistään 3-vuotiaasta alkaen, olisi hyötyä osa-aikaisesta kunnan 
järjestämästä varhaiskasvatuksesta kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.  

Valtio korvaa (Valtioneuvoston päätös 512/1999) jatkuvan oleskeluluvan saaneiden turvapai-
kan hakijoiden ja kiintiöpakolaisten vastaanotosta sopimuksen tehneille kunnille laskennalli-
sena korvauksena kolmen ensimmäisen maassaolovuoden aikana, kuntaan rekisteröitymisestä 
alkaen, alle seitsemänvuotiaasta lapsesta 6222,95 euroa vuodessa, yhteensä 18 668, 85 euroa 
ja yli 7-vuotiaasta lapsesta tai aikuisesta 1900,52 euroa vuodessa, yhteensä 5701,56 euroa.  
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Alle 7-vuotiaan osalta korvaus on selvästi suurempi, koska sillä on tarkoitettu korvata lapsen 
päivähoitokuluja.  

Maahanmuutto- ja pakolaisasioita hoitavat Suomessa useat viranomaiset niin kunnissa kuin 
valtion tasolla. Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalaiset ovat oikeutettuja samoihin palvelui-
hin ja sosiaaliturvaan kuin Suomen kansalaiset. Jokaisella hallinnonalalla on näin ollen vas-
tuuta myös maahanmuuttajista perustoiminnassaan. 

Neuvolatoiminta, päivähoito ja niiden rinnalla esimerkiksi perhekeskustoiminta ovat keskeisiä 
tukimuotoja, joiden avulla voidaan varhain auttaa maahanmuuttajataustaisen perheen kotou-
tumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kehittämällä avoimia varhaiskasvatuspalveluja esimer-
kiksi osana perhekeskustoimintaa voidaan tukea maahanmuuttajataustaisten perheiden sosiaa-
lista verkostoitumista asuinympäristöönsä.  

 

 
Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

• Huolehditaan, että maahanmuuttajataustaiset lapset voivat osallistua viimeistään 
3-vuotiaasta alkaen vähintään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Kotoutumis-
suunnitelman piirissä oleville lapsille tämän varhaiskasvatuspalvelun tulee olla 
maksutonta. Myös vastaanottokeskuksissa olevilla lapsilla tulee olla mahdolli-
suus osallistua vähintään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. 

• Kehitetään viranomaistahojen (kunnan maahanmuuttajapalveluista vastaava ta-
ho, neuvola, päivähoito, koulu, sosiaalityö ja työvoimatoimisto) ja vanhempien 
välistä yhteistyötä lapsen kotoutumissuunnitelman, varhaiskasvatussuunnitelman 
ja esiopetussuunnitelman teossa.  

• Kunnissa kehitetään avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Toiminnassa otetaan 
huomioon maahanmuuttajaperheet. Kunnissa rohkaistaan vanhempia, erityisesti 
kotona olevia äitejä osallistumaan lastensa kanssa avoimiin varhaiskasvatuspal-
veluihin. 

• Kunnat tiedottavat aktiivisesti maahanmuuttajaperheille kunnassa tarjolla olevis-
ta varhaiskasvatuspalveluista. 
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2 Monikulttuurisuusosaaminen varhaiskasvatuksessa 
Suomalaisen maahanmuuttopolitiikan kehittämistyötä suuntaavat tällä hetkellä visiot tulevai-
suuden työvoimatarpeista ja kilpailukyvyn ylläpitämisestä (ks. Hallituksen maahanmuuttopo-
liittinen ohjelma 2006). Varhaiskasvatuksen neuvottelukunnan mukaan lapsia ja perheitä kos-
kevan palvelujärjestelmän kehittämisen tulee kuitenkin perustua lapsen sekä perheen näkö-
kulman ensisijaisuuteen ja arvioituun lasten hyvinvoinnin edistämiseen, eikä ainoastaan ta-
louden ja työelämän ehtoihin (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007, 20).   

Maahanmuuttajataustaisten lasten, kuten muidenkin lasten varhaiskasvatuksen toteutumisen 
laatu perustuu ensisijaisesti työntekijöiden kasvatusosaamiseen. Kasvatusosaaminen on kykyä 
nähdä mikä on olennaista ihmisenä kasvamisessa ja mitkä ovat sellaisia kasvatuksellisia ta-
voitteita, sisältöjä ja menetelmiä, jotka auttavat lasta kasvamisen prosessissa.  (Sosiaali- ja 
terveysministeriön selvityksiä 2007, 31; Karila ja Nummenmaa 2001.) 

Maahanmuuttajataustaisen lapsen ja perheen asiakkuus päivähoidossa edellyttää varhaiskas-
vatuksen henkilöstöltä muun muassa suomen tai ruotsin kielen opettamisen taitoja ja osaamis-
ta oman äidinkielen oppimisen tukemisessa sekä kulttuuri- ja uskontokasvatuksen toteuttami-
sessa. Työntekijän ihmissuhde- ja kohtaamistaidot sekä kulttuurien tuntemus korostuvat, sil-
loin kun lapsen ja perheen kulttuuritausta ei ole suomalainen.  

 

2.1 Monikulttuurisuustyön haasteet varhaiskasvatuksen arjessa  

Varhaiskasvattajien monikulttuurisuusosaamisen vahvistaminen on tärkeää maahanmuuttaja-
taustaisen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi päivähoidon arjessa. 
Kunnille (N=8) suunnattu kysely osoitti, että varhaiskasvatuksen henkilöstön maahanmuutta-
jaosaamisen vahvistamista tarvitaan erityisesti lapsen oman äidinkielen tukemiseen, suomi tai 
ruotsi toisena kielenä opetuksen järjestämiseen sekä oppimisen ja opettamisen periaatteista 
(Liite 2). Osaamisen lisäämistä tarvitaan didaktiikasta, toiminnallisen kaksikielisyyden peri-
aatteista, maahanmuuttajalasten kielen kehityksen häiriöistä sekä oppimateriaalien laatimises-
ta.  Varhaiskasvatuksen henkilöstö kaipaa tukea suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen 
suunnitelmallisuuden toteuttamiseen sekä toisen kielen opettamisen menetelmien systemaatti-
seen käyttöönottoon. Osaamisen vahvistusta tarvitaan myös vanhempien kanssa tehtävään yh-
teistyöhön. Kysely osoitti myös, että perushenkilöstön tueksi kaivataan monikulttuurisuuteen 
perehtyneitä erityislastentarhanopettajia konsultoimaan arjessa tehtävää monikulttuurisuustyö-
tä.  

Monikulttuuristen lasten ja työntekijöiden kunnioittaminen kuuluu arjen diskursseissa, mutta 
ei välttämättä toteudu varhaiskasvatuksen käytännöissä. Varhaiskasvatuksen monikulttuu-
risuustyöstä puuttuvat usein arjen työtä tukevat rakenteet. Monikulttuurisuuskasvatuksen kat-
sotaankin lähinnä kohdistuvan vain maahanmuuttajiin ja se katsotaan voitavan hoitaa pää-
sääntöisesti muiden kuin ryhmän varsinaisten kasvattajien toimesta. (Paavola 2007, 162.) 
Maahanmuuttajataustaisten lasten lisääntyessä päivähoidon arjessa korostuu jokaisen kasvat-
tajan vastuu toimia monikulttuurisuuskasvattajana sekä vahvistaa omaa monikulttuurisuus-
työn osaamistaan. 
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2.1.1 Lapsen oman äidinkielen ja kaksikielisyyden tukeminen 

Lapsen oikeus omaan äidinkieleen on yksilön inhimillinen perusoikeus. (ks. Suomen perus-
tuslaki 731/1999). Lapselle oma äidinkieli on tunteiden, identiteetin ja ajattelun kieli, joka 
vahvistaa lapsen omaa kulttuurista identiteettiä, oman kulttuurin tuntemusta sekä siteitä 
omaan kieliyhteisöön ja etniseen kotimaahan. Vahva äidinkielen perusta auttaa lasta myös 
integroitumaan uuteen kotimaahansa. Kotoutumisessa yksilö säilyttää oman kulttuuritaustansa 
ja äidinkielensä samanaikaisesti sopeutuen uuteen kotimaahansa. Siten lapsen oman äidinkie-
len tukeminen päivähoidon arjessa on merkityksellistä.  (Mäkelä 2007, 14, 15.) Vanhempien 
merkitys lapsen oman äidinkielen kehittymiseen sekä kulttuurisen identiteetin muotoutumi-
seen on korvaamaton. Monipuolinen kielitaito on yksilön lisäksi myös yhteiskunnalle voima-
vara. (Karila 2006; Mäkelä 2007, 15.) 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön on tärkeää ohjata vanhempia puhumaan lapselle omaa äidin-
kieltä. Kaksikielisyyden tukemiseen suuntautuneiden kasvatuksellisten tavoitteiden sopiminen 
yhteisesti vanhempien kanssa antaa vanhemmille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa lap-
sensa hoitoon, kasvuun sekä kielten oppimiseen.   

Oman äidinkielen kehittymisessä on olennaista, että maahanmuuttajataustainen lapsi kykenee 
puhumaan omaa äidinkieltään muulloinkin, kuin sitä varten suunnitelluissa äidinkielen tuoki-
oissa. Maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnattujen varhaiskasvatuksen koulutusten 
lisäämisen myötä voidaan varhaiskasvatuksessa lisätä kasvatusvastuullisten monikulttuuristen 
työntekijöiden määrää. Näin lapsen oman äidinkielen kehittymistä voidaan tukea päivähoidon 
arjessa entistä paremmin. 

 Varhaiskasvatuksen tulee tukea lapsen oman äidinkielen ohella toisen kielen oppimista. (So-
siaali- ja terveysministeriö 2002.) Maahanmuuttajataustaisen lapsen suomalaiseen yhteiskun-
taan integroitumisessa ja vertaissuhteiden muodostamisessa toisen kielen oppimisen systema-
tisointi varhaiskasvatuksessa nähdään olennaiseksi. Toiminnallisen kaksikielisyyden lähtö-
kohtana on hyvä äidinkielen taito, joka edistää merkittävästi myös toisen kielen oppimista. 

Sekä oman äidinkielen tukemisessa että suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksessa korostu-
vat lapsilähtöisyys, toiminnallisuus sekä arjen eri tilanteet kielen kehityksen tukemisessa. Esi-
opetuksessa olevilla maahanmuuttajataustaisella lapsella tulee olla mahdollisuus puhua ja 
opiskella johdonmukaisesti toista kieltä suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten ja 
aikuisten kanssa sekä arjen luonnollisissa vuorovaikutustilanteissa että muodollisesti ohjattu-
na oppimisena. Varhaiskasvatukseen on tärkeää saada vakinaisiksi työntekijöiksi koulutettuja 
maahanmuuttajataustaisia henkilöitä oman äidinkielen opetuksen sekä kaksikielisyyden tuke-
misen varmistamiseksi (Ikonen 2001.) 

Arjen sanoittaminen on olennaista kielen kehityksen tukemisessa. Varhaiskasvatuksen henki-
löstön tietoisuus oman kielen käytöstä on lähtökohtana arjen eri tilanteissa tapahtuvaan kielen 
kehityksen tukemiseen. Kasvattajan tulee tiedostaa arjen vuorovaikutustilanteiden merkityk-
sellisyys lapsen kielen kehittymisessä. Suomen tai ruotsin kielen sanojen tietoinen opettelu 
päiväkodin arjen eri tilanteissa tukee lapsen toisen kielen oppimista. Lapsen toisen kielen op-
pimista voidaan tukea myös pienryhmien opetustuokioissa. Kielen kehityksen tukemisessa 
tärkeää on lapsen eri aistien aktivoiminen oppimistilanteissa. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee osaamisen vahvistamista kielen kehityksen vaiheiden 
ja periaatteiden tuntemisen lisäksi myös lapsen kielen kehityksen seuraamiseen eri arviointi-
menetelmiä käyttämällä.  Lapsen kahden kielen oppimista ja kielitaitoa arvioidaan molemmil-
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la hänen puhumillaan kielillä. Kasvattajan tulee myös arvioida, kumpi lapsen käyttämistä kie-
listä on dominoiva kieli, eli kieli, jonka lapsi hallitsee paremmin. (Korpilahti 2007, 32.) Eri-
laiset kielen kehityksen kartoitukset antavat kasvattajalle olennaista tietoa lapsen oman äidin-
kielen sekä toisen kielen tasoista. Kartoitukset osoittavat, minkälaista tukea lapsi tarvitsee se-
kä oman äidinkielen että toisen kielen kehityksen tukemiseen päivähoidon arjessa. Tulokset 
auttavat henkilöstöä kehittämään toimintaansa entistä paremmin lapsen kielen kehitystä tuke-
vaksi. (Korpilahti 2007, 32, 33.)  

 

 
 Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

• Maahanmuuttajataustaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kir-
jataan miten lapsen tavoitteellista suomen tai ruotsin kielen oppimista 
tuetaan ja miten lapsen oman äidinkielen kehitystä tuetaan yhteistyössä 
vanhempien kanssa. 

• Kunnat huoletivat edellä mainitun suunnitelman johdonmukaisen jat-
kumon toteutumisesta myös esi- ja perusopetuksessa.  

• Kunnat huolehtivat tavoitteellisen suomi tai ruotsi toisena kielenä -ope-
tuksen  järjestämisestä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa resur-
soimalla opetus- ja kasvatushenkilöstöön. Oman äidinkielen tuke-
misessa kunnat tekevät yhteistyötä vanhempien ja eri kieli- ja kult-
tuurijärjestöjen kanssa.  

• Huolehditaan suomi tai ruotsi toisena kielenä opetusta antavan  henki-
löstön riittävyydestä. Lisähenkilöstön tarve tulee selvittää Sosiaali- ja 
terveysministeriön ja Opetusministeriön yhteistyönä. 

• Vahvistetaan täydennyskoulutuksella varhaiskasvatuksen henkilöstön 
tietoja kielen kehitysvaiheista sekä kielen kehityksen seuraamisen ja 
arviointimenetelmien osaamista. 

• Lisätään monikulttuurisuuteen perehtyneitä konsultoivia erityislasten-
tarhanopettajia varhaiskasvatuksen perushenkilöstön tueksi. Konsul-
toivan erityislastentarhanopettajan työpanos voi olla kokopäiväinen tai 
osapäiväinen riippuen monikulttuuristen lasten määrästä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö selvittää yhteistyössä Opetusministeriön kanssa mo-
nikulttuurisuuteen perehtyneiden konsultoivien erityislastentarhan-
opettajien määrän tarpeen. 

 

 

 

2.1.2 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

Kunnille (N=8) suunnatun kyselyn mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstö kaipaa osaamisen 
lisäämistä monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen sekä maahanmuuttajataustaisten van-
hempien kanssa tehtävään yhteistyöhön (Liite 2). Yhteistyön kehittäminen ja kasvatuksellisen 
kumppanuuden muodostaminen varhaiskasvatuksen henkilöstön ja monikulttuurisen vanhem-
pien välillä tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. 
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Varhaiskasvatuksen henkilöstö kokee oman kulttuuritietoisuuden olevan vahvaa, mutta sen 
hyödyntäminen arjen toiminnoissa koetaan haasteelliseksi. Vanhempien ja henkilöstön välis-
ten kasvatuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi on olennaista muodostaa yhteisesti jaettu 
näkemys suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä. Henkilöstön tulee ymmär-
tää oman kulttuurisen arvopohjansa merkitys kasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen monikult-
tuurisuustyö edellyttää henkilöstöltä kulttuurien tuntemusta sekä sensitiivisyyttä kohdata eri 
kulttuureista tulevia lapsia ja vanhempia. Monikulttuurisuuden huomioiminen oman toimin-
tayksikön oppimisympäristössä on merkityksellistä. Henkilöstön tulee kehittää toimintamuo-
toja ja menetelmiä, jotka tukevat maahanmuuttajataustaisten lasten parissa tapahtuvaa toimin-
taa sekä auttavat monikulttuurisia perheitä liittymään mukaan arjen toimintaan. 

Hyvät ja asianmukaiset tulkkaus- ja käännöspalvelut antavat mahdollisuuden tasavertaiseen 
asioimiseen viranomaisten kanssa ja ne takaavat sekä asiakkaan että työntekijän oikeusturvan. 
(Hallintolain 26§).  Hyvin järjestetyt tulkkaus- ja käännöspalvelut edistävät merkittävästi 
maahanmuuttajan kotoutumisen edellytyksiä suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajan 
kanssa työskentelevän viranomaisen velvollisuutena on huolehtia kulloisenkin asiasisällön 
tulkitsemisesta ja kääntämisestä asiakkaan ymmärtämälle kielelle. Tulkkaus tapahtuu joko 
paikan päällä tai etätulkkauksena puhelimen tai videon välityksellä. Maahanmuuttajien kielel-
listä tasa-arvoa edistää myös se, että eri viranomaiset tuottavat ja käännättävät esitteitä ja lo-
makkeita palveluistaan ja niiden keskeisistä sisällöistä paikkakunnalla eniten käytetyille kie-
lille.  

Työministeriö ohjaa ja kehittää yhdessä TE-keskusten ja kuntien kanssa maahanmuuttajien 
tulkkaus- ja käännöspalveluita. Eri puolella Suomea toimii yhteensä seitsemän alueellista asi-
oimistulkkikeskusta, joita kunnat ylläpitävät. Näiden lisäksi on perustettu useita yksityisiä 
tulkkikeskuksia. Pakolaisten kuntaan sijoittamissopimuksen mukaan valtio korvaa TE-kes-
kuksen kautta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja käännöspalveluista aiheutu-
neet kulut kunnalle ilman aikarajaa. Viranomainen on kuitenkin velvollinen järjestämään 
tulkkaus- ja käännöspalveluita tarvittaessa kaikille maahanmuuttajille, siis myös heille joiden 
kustannuksia ei korvata kunnalle valtion varoista. 

 

Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

• Vahvistetaan täydennyskoulutuksella varhaiskasvatuksen henkilöstön 
tietoja monikulttuurisuudesta, maahanmuuttajuudesta ja pakolaisuudesta 
sekä kulttuurisensitiivistä osaamista ihmissuhde- ja kohtaamistaidoissa. 
Täydennyskoulutuksessa hyödynnetään eri kieli- ja kulttuurijärjestöjen 
osaamista. 

• Kunnat huolehtivat tulkkaus- ja käännöspalvelujen saatavuudesta ja käy-
töstä varhaiskasvatuksessa. 
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2.1.3 Monikulttuurinen työyhteisö lapsen kasvun ja kehityksen tukena 

Varhaiskasvatuksen tulee vastata monimuotoistuvan yhteiskunnan haasteisiin lisäämällä maa-
hanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrää kasvatusvastuullisena henkilöstönä. Työyhtei-
sön monimuotoisuutta voidaan lisätä kouluttamalla varhaiskasvatukseen vakinaisiksi työnte-
kijöiksi maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. (Ikonen 2001.) 

Varhaiskasvatuksessa monikulttuurinen työyhteisö muodostaa toimintaympäristön, joka tukee 
maahanmuuttajataustaisen lapsen kulttuurisen identiteetin muodostumista sekä kahteen kult-
tuuriin kasvamista. Kasvatukselliseen kumppanuuteen perustuva suhde rakentuu vanhempien 
ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välisessä dialogissa.  Monikulttuuriset työntekijät kykene-
vät tukemaan lapsen kulttuurisen identiteetin vahvistumista sekä lapsen oman äidinkielen ke-
hittymistä.  

Monikulttuuriset työntekijät tukevat osaltaan maahanmuuttajataustaisia perheitä lapsen oman 
äidinkielen kehittymisessä ja toimivat kulttuuritulkkeina varhaiskasvatuksen henkilöstön ja 
vanhempien välillä. Monikulttuuriset työntekijät voivat osaltaan toimia kulttuurimentoreina 
varhaiskasvatuksessa. Monikulttuuriset työntekijät kykenevät ohjaamaan ja osaltaan tuke-
maan maahanmuuttajataustaisia lapsia ja heidän vanhempiaan suomalaiseen yhteiskuntaan 
integroitumisessa. Lisäksi monikulttuurisen työntekijän on mahdollista kulttuurimentoreina 
tarjota työyhteisölle oman äidinkielen osalta kielellisen resurssin. (Stolt 2007, 146.) Maahan-
muuttaja- ja lastensuojelujärjestöissä on selvitetty ja kehitetty menetelmiä maahanmuuttaja-
taustaisten perheiden kotoutumisen tukemiseen (esim. Väestöliiton Kotipuu, Lastensuojelun 
keskusliitto). 

 

 
 Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

• Palkataan monikulttuurisia työntekijöitä lapsen kaksikielisyyden ja kulttuuri-
identiteetin kehittymisen tueksi ja siten lisätään kulttuurimentorointia päivähoi-
dossa. 

• Lisätään yhteistyötä eri kieli- ja kulttuuriryhmien järjestöjen kanssa palvelujen 
tuottamisessa ja koulutuksessa.  

 

 

 

2.2 Monikulttuurisuusopinnot varhaiskasvatuksen koulutusohjelmissa  

Seuraavat tiedot yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja II-asteen oppilaitosten maahanmuut-
tajuutta ja monikulttuurisuutta käsittelevistä opintokokonaisuuksista perustuvat varhaiskasva-
tuksen koulutusverkostoille3 lähetettyyn kyselyyn sekä koulutustahojen asiantuntijoiden kuu-

                                                 
3 Varhaiskasvatuksen koulutusverkostoilla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen ammatteihin koulutusta tarjoavien 
koulutustahojen muodostamia verkostoja. Koulutustahot ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut ja II-asteen oppi-
laitokset. 
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lemiseen varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön kehittämisjaoston kokouksessa keväällä 
2007.  

Maahanmuuttajuustietouteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät opinnot on havaittu niin yli-
opisto, ammattikorkeakoulu kuin ammatillisessakin koulutuksessa pirstaleiseksi ja vaikeasti 
hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Aihealueisiin liittyvät opinnot eivät yleensä näy koulutuk-
sissa otsikkotasolla, vaan ne ovat sisäänrakennettuja opintoihin, mikä vaikeuttaa sekä koulu-
tuksen sisällön että laajuuden arvioimista. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että aihepiiriin on kiin-
nitettävä entistä enemmän huomiota. Monikulttuurisuuteen ja kaksikielisyyteen kasvaminen 
sekä kasvatuskumppanuuden haasteet ovat keskeisiä kehittämisalueita myös koulutustarjon-
nassa.   

Maahanmuuttajataustaisten opettajien lisäämiseksi Opetusministeriön opettajatarvetyöryhmä 
ehdottaa (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007, 55), että yliopistojen ja 
ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajankoulutuksen valintoja, voimavaroja ja toteu-
tusta tulee kehittää niin, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mahdollisuudet opetta-
jankoulutuksen saamiseen paranevat.  

 

2.2.1 Monikulttuurisuusopetus yliopistojen varhaiskasvatusyksiköissä 

Kaikissa yliopistojen varhaiskasvatuksen koulutusyksiköissä on huomioitu varhaiskasvatuk-
sen monikulttuuristumiseen. Yliopistojen4 varhaiskasvatusyksiköissä (lastentarhanopettajien 
koulutuksessa) monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa on sisältöalue, jota toteutetaan osin 
erillisinä opintokokonaisuuksina ja osin läpäisyperiaatteella.  

Perusopintoihin kuuluvat pakolliset opintokokonaisuudet ovat yleensä suppeita, muutaman 
opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia. Selkeimpänä pakollisena opintokokonaisuutena erot-
tuu Oulun yliopiston tarjoama neljän opintopisteen laajuinen Monikulttuurisuus varhaiskasva-
tuksessa. Valinnaiset opinnot täydentävät parhaimmillaan hyvin monikulttuurisuudesta kiin-
nostuneen opiskelijan opintoja. Valinnaisista opintokokonaisuuksista laajimmat ovat Helsin-
gin yliopistossa tarjottavat Monikulttuurisuuskasvatus (25 op) ja Suomi toisena kielenä (25 
op). Ongelmana on kuitenkin se, että näitä opintokokonaisuuksia ei järjestetä vuosittain, mikä 
kaventaa opiskelijoiden todellisia valintamahdollisuuksia. Jyväskylä puolestaan tarjoaa useita 
kursseja, joihin osallistumalla opiskelija voi kartuttaa monikulttuurista osaamistaan. Kaikissa 
yksiköissä opiskelijat voivat painottaa monikulttuurisuutta opinnoissaan valitsemalla opinnäy-
tetöidensä aiheen tältä alueelta. Monikulttuurisuustematiikka liittyy luonnollisesti myös prak-
tikumiopintoihin, joskin tilanne vaihtelee päiväkodista toiseen. 

Yliopistojen tarjoaman monikulttuurisuusopetuksen vahvuus on siinä, että opetus voidaan ra-
kentaa aikaisempien opintojen perustalle: esimerkiksi Suomi toisena kielenä -opetus jatkaa 
luontevasti siitä, mihin kielen ja vuorovaikutuksen opinnot, lastenkirjallisuus ja draamankas-
vatus ovat opiskelijan johdattaneet suomea äidinkielenään puhuvien lasten kanssa. Vastaavas-
ti taito- ja taideaineiden tai leikin välillisen ja välittömän ohjauksen taitaminen on olennaista, 
kun pohditaan ja analysoidaan lasten kanssa toteutettavaa toimintaa kielellisen ja kulttuurisen 
kompetenssin vaatimusten näkökulmasta. Myös laajempien aihepiirien käsittely, kuten kasva-

                                                 
4 Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen yliopistot. 
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tuksen aika- ja kulttuurisidonnaisuus, luovat pohjaa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen 
perheen kohtaamiselle. 

Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksella kaikille opiskelijoille pakolliset 
opinnot sisältyvät Lapsuuden muuttuminen (5 op) - ja Uskonnollis-eettinen orientaatio (3 op) 
-opintojaksoihin. Teemoina esimerkiksi Oma ja vieraat kulttuurit, kulttuurien kohtaaminen, 
kaksikulttuurinen kompetenssi ja kaksikielisyys, ammattieettiset haasteet, varhaiskasvatuksen 
uskontokasvatus moniuskontoisessa yhteiskunnassa. Lisäksi läpäisyperiaatteella monikulttuu-
risuus sisältyy jonkin verran esimerkiksi taito- ja taideaineiden sekä kielen ja vuorovaikutuk-
sen opintokokonaisuuksiin. Helsingin yliopistossa vapaavalinnaiset opinnot voivat laajimmil-
laan olla yhteensä 50 opintopistettä (Monikulttuurisuuskasvatus 25 op ja Suomi toisena kiele-
nä 25 op). Suunnitteilla on myös suppeampia, erityisesti varhaiskasvatukseen suuntautuvia 
opintokokonaisuuksia esim. Havainnointi lastentarhanopettajan työvälineenä monikulttuuri-
sessa varhaiskasvatuksessa (3 op). Esi- ja alkuopetuksen aineopintoihin sisältyy Monikulttuu-
risuus esi- ja alkuopetuksessa (3 op).  

Helsingin yliopistossa on suunnitteilla maahanmuuttajataustaisille suunnattu opettajakoulutus. 
Luokanopettajakoulutuksessa monikulttuurisuuskiintiön kautta tulevien opiskelusta on jo ko-
kemusta, mikä tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi. Opiskeli-
joiden kielitaito on osoittautunut haastavaksi kysymykseksi. Haasteena on selvittää millä ta-
solla opiskelijan suomenkielen tulisi olla, että hänet voitaisiin hyväksyä opiskelijaksi, miten 
kielitaito otetaan huomioon opintojen kuluessa ja miten se vaikuttaa pätevyyteen. 

Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen laitoksella monikulttuurisuusteemaa käsitellään pa-
kollisissa opinnoissa kaikilla niillä opintojaksoilla, joiden sisältöön se olennaisesti kuuluu. 
Johdantoluennoissa yhtenä teemana on monikulttuurisuus ja maahanmuuttajalapset. Moni-
kulttuurisuus sisältyy osana kursseihin: Oppimisvalmiuksien arviointi ja erityinen tuki var-
haiskasvatuksessa, Kieli ja vuorovaikutus, Kasvatuskumppanuus ja lapsen hyvinvointi, Ope-
tussuunnitelma varhaiskasvatuksessa ja Etiikka ja katsomuskasvatus. Aihepiiriä käsitellään 
vierailuluentojen, oppimistehtävien ja kirjallisuuden avulla.  

Jyväskylän yliopistossa valinnaisia opintokokonaisuuksia ovat perusopetuksessa Monikulttuu-
rinen kasvatus (3 op) ja syventävissä opinnoissa Lapsuus ja monikulttuurisuus (4 op). Ensin 
mainitulla opintojaksolla perehdytään monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajataustaisten las-
ten identiteetin rakentumiseen sekä tarkastellaan monikulttuurista kasvatusta ja opetusta. Jäl-
kimmäisellä kurssilla perehdytään globalisaatioon ja sen vaikutuksiin lapsuuteen. Tavoitteena 
on, että opiskelija ymmärtää lapsen oman kansallisen ja etnisen kulttuurin merkityksen lapsen 
identiteetin tukijana ja oppimisen peruslähtökohtana. Lisäksi kurssin, Hyvinvoinnin, kasvun 
ja oppimisen haasteet varhaiskasvatuksessa II (3 op), yhtenä teemana ovat syrjäytymisen uhat 
ja Moderni lapsuus ja lapsuustutkimus opintojaksolla muun muassa maahanmuuttajaproble-
matiikka.  

Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutuksessa on kaikille opiskelijoille pakollinen kurssi 
Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa (4 op).   Lisäksi valinnaisena kurssina on englannin-
kielinen Early Learning in Multicultural Contexts (10 op), sekä harjoittelu suomalaisessa tai 
monikulttuurisessa päiväkodissa.  

Tampereen yliopiston Varhaiskasvatuksen yksikön lastentarhanopettajien opetussuunnitel-
massa monikulttuurisuus sisältyy erilaisiin opintokokonaisuuksiin. Ammatillisia valmiuksia 
antaviin perusopintoihin kuuluu kurssi Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena 
ilmiönä, johon sisältyvät monikulttuuriset sisällöt vaihtelevat osittain opiskelijoiden kiinnos-
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tuksen mukaan. Ammatillisia valmiuksia antaviin aineopintoihin kuuluva Luonto, ympäristö 
ja tutkiva oppiminen (5 op) -opintokokonaisuus sisältää jonkin verran ”monikulttuurisuutta” 
(eri uskontoihin liittyvä uskonnonopetus ja sen järjestäminen varhaiskasvatuksessa, esiope-
tuksessa ja perusopetuksessa). Varhaiskasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op) sisältää 
muun muassa uskomusten, arvojen ja asenteiden merkityksen pohtimista työskenneltäessä 
monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Opiskelijat pohtivat uskomusten, arvojen ja asen-
teiden merkitystä työskenneltäessä monikulttuurisessa toimintaympäristössä.   

Yliopistojen varhaiskasvatuksen koulutusverkoston mukaan yliopistojen tarjoamissa varhais-
kasvatuksen koulutusohjelmissa ei tällä hetkellä ole yhtään maahanmuuttajataustaista opiske-
lijaa. Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen varhaiskasvatuksen koulutuksissa on ollut muuta-
mia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, mutta vuonna 2007 ei ole yhtään.   

Useissa yliopistoissa avoin yliopisto tarjoaa monikulttuurisuuden perusopintoja (25 op), joihin 
osallistuu myös varhaiskasvatuksen ja luokanopettajakoulutuksen perusopiskelijoita. Oulun 
avoimessa yliopistossa kokonaisuus on nimeltään Monikulttuurisuus (25 op), Jyväskylässä 
Moninaistuva maailma (25 op) ja Joensuussa on englanninkielinen verkkokurssi (25 op).  

 

2.2.2 Monikulttuurisuusopinnot ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen opin-
noissa 

Monikulttuurisuutta ja maahanmuuttajanäkökulmaa huomioivia opintokokonaisuuksia sisäl-
tyy varhaiskasvatuksen ja erityiskasvatuksen opintoihin. Monikulttuurisuuteen liittyvät opin-
not ovat eri laajuisia ja sisältöisiä eri ammattikorkeakouluissa (Liite 4). Pääkaupunkiseudulla 
ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmissa on huomioitu hivenen enemmän monikulttuu-
risuusnäkökulma kuin muualla maassa. Erillisiä opintokokonaisuuksia on tarjolla suhteellisen 
vähän, mutta monikulttuurisuutta käsitellään lähes kaikissa opintokokonaisuuksissa. Muun 
muassa Hämeen ammattikorkeakoulussa erityiskasvatuksen opintoihin kuuluu opintokokonai-
suus, joka sisältää erilaisuuden kohtaamista ja monikulttuurisuuden huomioivia näkökulmia. 

Vaikka monikulttuurisuutta käsitteleviä täydennyskoulutuksia on ammattikorkeakouluissa 
tarjottu, ei näihin ole saatu opiskelijoita. Ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajataus-
taisia opiskelijoita on ammattikorkeakouluissa vähän. 

 

2.2.3 Monikulttuurisuusopinnot varhaiskasvatukseen suuntautuvissa opinnoissa II-
asteen oppilaitoksissa 

Lähihoitajan tutkinto on laaja-alainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Tutkinnon voi 
suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena opetussuunnitelman perusteiden mukaan tai näyt-
tötutkintona näyttötutkinnon perusteiden mukaan (Opetushallitus 2006, 7). Lähihoitajakoulu-
tuksessa opiskelija voi opiskella etiikkaa tai kulttuurien tuntemusta valinnaisina opintoina.  
Perustutkinnon eriytyvien opintojen Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjel-
massa mainitaan monikulttuurisuusosaamisen osalta, että opiskelijan on osattava ottaa ohjaus-
tilanteissa huomioon lapset, joilla on erilainen kulttuuritausta. (Opetushallitus 2001, 90.) 
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Lastenohjaajan tutkinto on lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Opintoihin sisältyy uskontokas-
vatus. Lisäksi valinnaisiin opintoihin kuuluu monikulttuurisessa työympäristössä toimiminen. 
(Opetushallitus 2006.) 

Perhepäivähoidon ammattitutkinnon on voinut suorittaa vuodesta 2000 alkaen. Perhepäivä-
hoitajan ammattitutkinnossa pakollisten osioiden (1. kasvatustietoisuus, kasvatuskumppanuus 
ja yhteistyötaidot, 2. varhaiskasvatus, 3. terveystieto, turvallisuus ja ruokahuolto) lisäksi on 
valinnaisia tutkinnon osioita, joista on valittava vähintään kaksi. Valinnaisia osioita ovat: 1. 
erityistä tukea tarvitseva lapsi, 2. allergisen ja erityisruokavaliota noudattavan lapsen hoito, 3. 
monikulttuurisuus ja 4. yrittäjyys. (Opetushallitus 2006, 5-6.)   

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa valinnaisen monikulttuurisuus-osion ammattitaitovaa-
timuksia on seitsemän; Tutkinnon suorittaja: 1. osaa tarkastella arvojaan ja asenteitaan suh-
teessa kulttuuriseen ja uskonnolliseen erilaisuuteen, 2. tuntee suomalaisen yhteiskunnan kult-
tuuriin ja uskontoon liittyviä perinteitä ja toimintatapoja, 3. tuntee Suomessa asuvia vähem-
mistökulttuureja, 4. osaa ottaa toiminnassaan huomioon erilaisista kulttuureista tulevia lapsia 
ja perheitä, 5. osaa tukea monikulttuurisen lapsen identiteetin ja kielen kehitystä, ja 6. osaa 
käyttää päivähoidon tukipalveluja sekä 7. osaa arvioida omaa työtään ja työtapojaan sekä nii-
den kehittämistarvetta. Monikulttuurisuuteen ja kielenoppimiseen liittyvät asiat on aikuisopis-
tossa integroitu muiden opintokokonaisuuksien lomaan. Edellä mainitut opinnot painottuvat 
eri opiskelijaryhmien kohdalla eri tavoin, riippuen opiskelijoiden taustasta ja kiinnostuksesta.  

Tarjotussa varhaiskasvatuksen täydennyskoulutuksessa monikulttuurisuutta ja kielen oppimis-
ta käsitellään jonkin verran kaikissa koulutuksissa. Tarve monikulttuurisuutta ja kielen oppi-
mista käsittelevään koulutukseen on tällä hetkellä suurempi kuin koulutustarjonta. 

Lähihoitajan ja perhepäivähoitajan koulutuksessa oli 40 vieraskielistä opiskelijaa vuonna 
2005 ja 53 vieraskielistä opiskelijaa vuonna 2006.  

 

2.3 Varhaiskasvatuksen henkilöstön monikulttuurisuusosaamisen lisäämi-
nen koulutusta kehittämällä 

Opetusministeriö julkaisi vuonna 2007 ohjelman Kansainvälisyyskasvatus 2010. Sen mukaan 
kansainvälisyyskasvatus on prosessi, joka auttaa ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta ja 
erilaisia kulttuureja. (Opetusministeriön julkaisuja 2007:11.) Kansainvälisyyskasvatus näh-
dään osana elinikäistä ja elämänlaajuista oppimista; sen tulee muodostaa jatkumo päiväko-
deista korkeakouluihin.  

Kansainvälisyyskasvatusohjelman (2007, 16–17) mukaisena tavoitteena on kehittää kansain-
välisyyskasvatuksen opetussuunnitelmia, sisältöjä, menetelmiä ja materiaaleja siten, että kan-
sainvälisyyskasvatus muodostuu suunnitelmalliseksi näkökulmaksi, joka läpäisee kaikkea 
opetusta. Varhaiskasvatus, esiopetus, ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta 
johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden, joka tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet suunni-
telmalliseen ja pitkäjänteiseen kansainvälisyyskasvatukseen.  

Kansainvälisyyskasvatusohjelman (2007, 17) tavoitteena on myös, että opettajankoulutukseen 
kuuluvia monikulttuurisuussisältöjä kehitetään laaja-alaisemmiksi. Jatkossa on kuitenkin 
olennaista, että tämä koulutus on mahdollista kaikille opettajille.  Kansainvälisyyskasvatus 
otetaan yhdeksi tärkeäksi teema-alueeksi opettajien täydennyskoulutuksessa ja laajemmin ko-
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ko opetustoimen henkilöstökoulutuksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksesta 
toimenpideohjelmassa ei erikseen mainita, vaikka kansainvälisyyskasvatuksen opetusta tule-
ville opettajille niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin pidetään tärkeänä.  Var-
haiskasvatuksessa henkilöstö on kuitenkin moniammatillisempi kuin perusopetuksessa ja se 
koostuu useista ammattiryhmistä (ks. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007, 21–22). 
Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatussa kansainvälisyyskasvatuskoulutuksessa henki-
löstön moniammatillisuus tulisi ottaa huomioon.  

 

2.3.1 Varhaiskasvatuksen henkilöstön peruskoulutuksen kehittäminen 

Varhaiskasvatuksen entistä monimuotoisempi toimintaympäristö tuo haasteita varhaiskasva-
tustyölle ja siinä tarvittavalle osaamiselle ja koulutukselle. Henkilöstötarpeen ennakointi on 
pohjana koulutuksen ja työelämän kehittämiselle. Varhaiskasvatuksessa tarvitaan riittävän 
koulutettua ja osaavaa henkilöstöä vastaamaan muuttuvan työn vaatimuksiin. Varhaiskasva-
tuksen koulutusjärjestelmien arviointi ja kehittäminen ovat lähtökohtina tulevaisuudessa tar-
vittavan perus- ja erityisosaamisen varmistamiseksi. (Varhaiskasvatuksen kehittämisen suun-
taviivoja lähivuosille 2007, 21.) 

Koulutustahojen varhaiskasvatukseen suuntautuvat koulutusohjelmat ottavat lähtökohdiltaan 
hyvin eri tavoin huomioon monikulttuurisuuskasvatuksen sisältöjä. Kuitenkin päivähoidon 
monikulttuuriset lapsiryhmät edellyttävät jokaisen kasvattajan toimivan monikulttuurisuus-
kasvattajana. Siten peruskoulutukseen tulisi liittää opintoja, jotka antaisivat työntekijöille 
valmiuksia tukea lapsen oman äidinkielen ja toisen kielen oppimista ja kehittymistä. Lisäksi 
peruskoulutukseen tarvitaan opintoja lisäämään tietoa ja ymmärrystä eri kulttuureista, sosio-
kulttuurisen ja – poliittisen taustan merkityksestä maahanmuuttajataustaisen lapsen kasvuun 
ja kehitykseen sekä opintoja maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa toimimiseen ja 
kommunikointiin. (Paavola 2007, 180.) Varhaiskasvattajien peruskoulutukseen tarvitaan pa-
kollisia monikulttuurisuusopintoja.  

Opetusministeriön asettaman maahanmuuttajaopetuksen opettajatarvetta selvittäneen työryh-
män tehtävänä oli arvioida ja ennakoida yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuk-
sen ja aikuiskoulutuksen maahanmuuttajaopetuksessa tarvittavien opettajien määrää vuosina 
2007–2012 (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:32).  Varhaiskasvatuk-
sen henkilöstö ja opettajien koulutustarve eivät sisältyneet työryhmän arvioihin.  

 

2.3.2 Täydennyskoulutuksella koulutuksellista jatkumoa 

Maahanmuuttajataustaisten lasten lisääntyminen varhaiskasvatuksen asiakkaina edellyttää 
varhaiskasvatuksen henkilöstöä ylläpitämään ja kehittämään ammatillista osaamistaan. Muo-
dollisen pätevyyden saaminen varhaiskasvatuksen ammattiin ei enää riitä, vaan kehityksen 
seuraaminen ja osaamisen lisääminen nähdään olennaiseksi osaksi varhaiskasvattajan perus-
työtä (Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen 2007, 18). Kuntia sitovan täy-
dennyskoulutusvelvoitteen (Sosiaalihuoltolaki 710/1982) myötä varhaiskasvatuksen henkilös-
töllä on oikeus ja velvollisuus osallistua täydennyskoulutukseen. Vahva koulutuksellinen jat-
kumo antaa eväitä monikulttuurisuustyöhön ja erilaisuuden kohtaamiseen.  
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Täydennyskoulutuksessa monikulttuurisuuden ilmiön tarkastelu laajemmassa viitekehyksessä 
nähdään merkitykselliseksi (Paavola 2007, 178). Täydennyskoulutuksen kehittäminen moni-
kulttuurisuuden ilmiötä laajemmin käsitteleväksi ja monikulttuurisuustyötä vahvistavaksi 
varmistaa osaamisen ylläpitämisen ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös jatkos-
sa. Eri kulttuureista tulevien vanhempien ja lasten kohtaaminen päivähoidon arjessa vaatii 
henkilöstöltä kulttuurista sensitiivisyyttä, jotta vanhempien kanssa voidaan muodostaa yhtei-
sesti jaettu näkemys kasvatuksen tavoitteista. Erilaisuuden hyväksyminen on hidas prosessi ja 
erilaisuuden kohtaamiseen päivähoidon arjessa tarvitaankin koulutusta.  Laajojen luentosarjo-
jen sijaan henkilökunnan sisäiset koulutukset ja pienryhmätyöskentelyt nähdään työyhteisön 
oppimisessa tärkeiksi. Pienryhmätyöskentelyissä keskeistä on tukea työyhteisöä keskustele-
maan rohkeasti ja avoimesti monikulttuurisuustyöhön liittyvistä asioista ja haasteista. Koulu-
tuksen sisällön osalta vuorovaikutuksellisten arkitilanteiden merkitysten korostaminen lapsen 
kaksikielisyyteen kasvamisessa sekä kulttuurisen identiteetin kehittymisessä tulisi huomioida.  

 

2.3.3 Työssäoppimisen merkitys monikulttuurisuusosaamisen kehittämisessä 

Varhaiskasvatuksen koulutukseen sisältyvä käytännön harjoittelu mahdollistaa koulutuksen ja 
työelämän yhteistyön kehittämisen. Varhaiskasvatuksessa työssäoppimisella tarkoitetaan pi-
dempiaikaista työelämään suuntautunutta harjoittelujaksoa, jossa varhaiskasvatuksen työnte-
kijä ohjaa opiskelijan oppimista ja työelämään perehtymistä. Opiskelijan yksilöllisen proses-
sin lisäksi työssäoppimisessa yhdistyvät työyhteisön kyky tukea opiskelijan oppimaan oppi-
mista sekä varhaiskasvatuksen työelämään perehtymistä. (Venninen 2007, 2.) 

Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön kohdistuvat muutospaineet edel-
lyttävät koulutuksen mahdollisuuksien ja työelämän vaatimusten yhteensovittamista. Koulu-
tuksen, työelämän ja työssäoppimisen välisen yhteistyön merkitys nähdään tulevaisuudessa 
entistä tärkeämmäksi monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Koulutuksen 
rakenteita, vaatimuksia sekä yhteistyön muotoja kehittämällä varmistetaan varhaiskasvattajien 
ajanmukainen monikulttuurisuustyön edellyttämä osaaminen myös tulevaisuudessa. (Pohjo-
nen 2005, 3, 13, 74.) 

 

 Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

• Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten tulisi lisä-
tä lastentarhanopettajan, sosionomin, lähihoitajan ja perhepäivähoitajan pe-
ruskoulutuksiin pakollinen monikulttuurisuusosio, johon sisältyy tietoa maa-
hanmuuttajuudesta, kulttuurisensitiivisyydestä ja lapsen kaksikielisyyden tu-
kemisesta.  

• Yliopistojen tulisi sisällyttää lastentarhanopettajien peruskoulutukseen osio 
suomi tai ruotsi toisena kielenä oppimisen tukemisesta. 

• Yliopistot ja ammattikorkeakoulut lisäisivät maahanmuuttajataustaisten hen-
kilöiden osallistumista peruskoulutuksiin muun muassa tarkistamalla kielitai-
toa koskevia vaatimuksia ja kehittämällä yliopistojen opettajankoulutuksen 
valintaperusteita, voimavaroja ja toteutusta. Järjestetään maahanmuuttajille 
kohdennettuja varhaiskasvatuksen koulutusohjelmia eri koulutusasteille.  
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2.4  Tutkimus- ja kehittämistoiminta 

Suomessa varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustyöhön suuntautunut tutkimus- ja kehittämis-
toiminta on vielä uutta ja hajanaista. Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen palvelujen kehit-
täminen edellyttää tutkimus- ja kehittämistyön resurssien ja rakenteiden turvaamista. Tutki-
mus- ja kehittämistoiminnassa tärkeänä pidetään myös muiden maiden hyvien toimintamalli-
en ja käytäntöjen arviointia sekä niiden soveltamista Suomen varhaiskasvatukseen. 

Varhaiskasvatukseen liittyvän kehittämistyön lähtökohtana on lapsen hyvinvoinnin edistämi-
sen näkökulma. Kehittämistoimintaan osallistuminen nähdään olennaiseksi osaksi varhaiskas-
vattajan perustyötä. (Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen 2007, 17, 18.) 
Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen kehittämistä on laaja-alaisesti toteutettu pääkaupunki-
seudun kunnissa viime vuosina. Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kauniainen ovat seudullisena yh-
teistyönä kehittäneet monikulttuurisen varhaiskasvatuksen perustyötä MONIKU – Sosiaalinen 
vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa -hankkeen puit-
teissa (Liite 7). Hanke toteutettiin vuosien 2005–2007 aikana. Hankkeen keskeisinä tavoittei-
na oli laatia pääkaupunkiseudulle monikulttuurisen varhaiskasvatuksen toimintamalli sekä 
yhteiset käsitteet. Hankkeessa kehitettiin monikulttuurisuustyön menetelmiä ja toimintamalle-
ja varhaiskasvatuksen arjessa tehtävään työhön. Hankkeen tuloksia levitetään seudullisesti ja 
valtakunnallisesti.  

Kunnille (N=8) suunnattu kysely osoitti, että monikulttuurisuustyöhön kaivataan lisää tutki-
muksellista tietoa sekä valtakunnallisia julkaisuja ja oppaita arjen toiminnan tueksi (Liite 2). 
Opetusmateriaalien tuottaminen arjen työhön kehittää toimintoja ja mahdollistaa menetelmien 
implementoinnin. Kunnissa tapahtuva monikulttuurisen varhaiskasvatuksen kehittämistyön ja 
hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti nähdään merkitykselliseksi. 

Käytännön monikulttuurisen varhaiskasvatuksen työn tueksi kaivataan valtakunnallisen inter-
net-portaalin luomista sekä työntekijöiden että vanhempien käyttöön. Muun muassa Ruotsissa 
on saatu hyviä kokemuksia monikulttuurisista verkkosivuista, joissa on usealla kielellä tietoja 
esimerkiksi lapsen oman äidinkielen tukemisesta (ks. http://modersmal.skolutveckling.se ). 
Myös Suomessa on kehitetty perusopetuksen tueksi monikulttuurisen pedagogiikan (Moped) 
verkkosivut, joilla on tietoa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opetuksesta ja sen 
arvioinnista sekä koulun ja kodin yhteistyöstä, terveydenhuollosta ja kulttuurista.  Lisäksi si-
vuilta on löydettävissä muun muassa suomi toisena kielenä –opetusmateriaalia (ks. 
http://www.mopedkoulu.fi). Verkkosivujen kehittämistyöhön ovat osallistuneet Opetushalli-
tus sekä Turku, Tampere, Espoo, Lappeenranta, Raisio ja Vuolijoki sekä Turun normaalikou-
lu. Valtakunnallisten varhaiskasvatuksen maahanmuuttajuuteen liittyvien verkkosivujen kaut-
ta työntekijöiden olisi mahdollista saada tarvitsemaansa tietoa uusista tutkimuksista sekä kehi-
tetyistä malleista ja menetelmistä monikulttuurisen arjen työn tueksi.  
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 Jaoston toimenpide-ehdotukset: 

• Stakes kehittää verkkosivut, jossa on tietoa sekä varhaiskasvatuksen henkilös-
tölle että vanhemmille monikulttuurisuustyöhön liittyvistä menetelmistä, hyvis-
tä käytännöistä, tutkimuksista, julkaisuista ja oppaista sekä eri kielille käännet-
tyjä esitteitä suomalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä.  

• Lisätään monikulttuurisuutta koskevaa tutkimusta ja huolehditaan tutkimustie-
don välittymisestä varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 

• Koulutustahojen ja kustantajien tulee tuottaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle 
suunnattua tutkimustietoon perustuvaa materiaalia monikulttuurisuudesta.  

• Arvioidaan muiden maiden hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä sekä niiden so-
vellettavuutta Suomen varhaiskasvatukseen. 

 

3 Visio ja toimenpide-ehdotukset  

3.1 Visio 

Vuonna 2020 maahanmuuttajataustaiset lapset osallistuvat laadukkaaseen varhaiskasvatuk-
seen. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan maahanmuuttajataustaisen lapsen suomen tai ruotsin 
kielen opetuksesta sekä edistetään oman äidinkielen kehittymistä yhdessä vanhempien kanssa. 
Varhaiskasvatussuunnitelmissa otetaan huomioon lasten ja perheiden monikulttuurisuus. Kas-
vatuskumppanuus muodostuu varhaiskasvatuksen henkilöstön ja vanhempien välisestä dialo-
gista. Vanhemmat saavat varhaiskasvatuksen tavoitteista ja toimintaperiaatteista ja -muodoista 
tietoa mahdollisuuksien mukaan omalla äidinkielellään ja he tulevat kuulluksi lapsensa var-
haiskasvatusta suunniteltaessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tiedostaa oman arvopohjansa 
merkityksen kasvatuksessa.  Varhaiskasvatuksessa on koulutettuja maahanmuuttajataustaisia 
työntekijöitä ja koko henkilöstöllä on monikulttuurisuusosaamista. Eri koulutusasteilla var-
haiskasvatuksen koulutusohjelmiin sisältyy monipuolista tietoa monikulttuurisuudesta ja kak-
sikielisyyden tukemisesta. Vuonna 2020 varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustyöstä on laa-
jasti tutkimustietoa.  Kunnissa tehdään monikulttuurisuuteen liittyvää kehittämistyötä ja tietoa 
on valtakunnallisesti saatavilla. 

 

3.2 Toimenpide-ehdotukset 

Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön kehittämisjaosto ei esitä määrällisiä arvioita eikä 
kustannuslaskelmia varhaiskasvatuksen henkilöstön resursointia koskevissa toimenpide-
ehdotuksissa, koska mainittujen arvioiden tekemiseen jaosto olisi tarvinnut pidemmän toimin-
takauden. Lisähenkilöstön tarve ja henkilöstön koulutukseen liittyvät kustannukset tulee sel-
vittää Sosiaali- ja terveysministeriön ja Opetusministeriön yhteistyönä. 
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1. Maahanmuuttajataustaisen lapsen varhaiskasvatuksen kehittäminen 
 
1.1 Huolehditaan, että maahanmuuttajataustaiset lapset voivat osallistua viimeistään 3-vuo-

tiaasta alkaen vähintään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Kotoutumissuunnitelman 
piirissä oleville lapsille tämän varhaiskasvatuspalvelun tulee olla maksutonta. Myös 
vastaanottokeskuksissa olevilla lapsilla tulee olla mahdollisuus osallistua vähintään osa-
aikaiseen varhaiskasvatukseen. 

1.2 Kunnat huolehtivat tavoitteellisen suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen järjestä-
misestä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa resursoimalla opetus- ja kasvatushenki-
löstöön. Oman äidinkielen tukemisessa kunnat tekevät yhteistyötä vanhempien ja eri 
kieli- ja kulttuuriryhmien järjestöjen kanssa (ks. kohta 2.4). 

1.3 Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan miten maahanmuuttajataustaisten las-
ten suomen tai ruotsin kielen opetus toteutetaan varhaiskasvatuksessa, miten lasten äi-
dinkielen ylläpitämistä ja kehittämistä tuetaan yhdessä vanhempien kanssa sekä miten 
maahanmuuttajien oman kulttuurin tukemista ja uskontokasvatusta toteutetaan kunnissa.  
Kunnat tekevät yhteistyötä eri kieli- ja kulttuuriryhmien järjestöjen kanssa kulttuuri- ja 
uskontokasvatuksessa.  

1.4 Maahanmuuttajataustaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan miten lapsen 
 tavoitteellista suomen tai ruotsin kielen oppimista tuetaan ja miten lapsen oman äidin-
 kielen kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien kanssa. 
1.5 Kunnat huolehtivat  kohdissa 1.3 ja 1.4 mainittujen suunnitelmien johdonmukaisen  

 jatkumon toteutumisesta myös esi- ja perusopetuksessa. 
1.6  Kunnissa kehitettään avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Toiminnassa otetaan huomioon 

 maahanmuuttajaperheet. Kunnissa rohkaistaan vanhempia, erityisesti kotona olevia äite-
 jä osallistumaan lastensa kanssa avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin. 

1.7 Kunnat tiedottavat aktiivisesti maahanmuuttajaperheille kunnassa tarjolla olevista var-
 haiskasvatuspalveluista. 
1.8 Kehitetään valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen tilastointia maahanmuuttajataustaisten 

 lasten osalta.  
1.9  Kunnat huolehtivat tulkkaus- ja käännöspalvelujen saatavuudesta ja käytöstä varhais-

kasvatuksessa. 

 

2. Varhaiskasvatuksen henkilöstön resurssien ja monikulttuurisuusosaamisen lisää-
miseen  

2.1 Lisätään monikulttuurisuuteen perehtyneitä konsultoivia erityislastentarhanopettajia 
varhaiskasvatuksen perushenkilöstön tueksi. Konsultoivan erityislastentarhanopettajan 
työpanos voi olla kokopäiväinen tai osapäiväinen riippuen monikulttuuristen lasten 
määrästä. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää yhteistyössä Opetusministeriön kanssa 
monikulttuurisuuteen perehtyneiden konsultoivien erityislastentarhanopettajien määrän 
tarpeen.  

2.2 Palkataan monikulttuurisia työntekijöitä lapsen kaksikielisyyden ja kulttuuri-identiteetin 
kehittymisen tueksi ja siten lisätään kulttuurimentorointia päivähoidossa.  

2.3 Vahvistetaan täydennyskoulutuksella varhaiskasvatuksen henkilöstön tietoja kielen ke-
hitysvaiheista sekä kielen kehityksen seuraamisen ja arviointimenetelmien osaamista 
sekä tietoja monikulttuurisuudesta, maahanmuuttajuudesta ja pakolaisuudesta sekä hen-
kilöstön kulttuurisensitiivistä osaamista ihmissuhde- ja kohtaamistaidoissa. Täydennys-
koulutuksessa hyödynnetään eri kieli- ja kulttuuriryhmien järjestöjen osaamista. 

2.4 Viitaten ehdotukseen 1.2  huolehditaan suomi tai ruotsi toisena kielenä opetusta antavan 
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henkilöstön riittävyydestä. Lisähenkilöstön tarve tulee selvittää Sosiaali- ja terveysmini-
teriön ja Opetusministeriön yhteistyönä.  

 
 

3. Yhteistyökäytäntöjen kehittäminen 
3.1 Kehitetään viranomaistahojen (kunnan maahanmuuttajapalveluista vastaava taho, neu-

vola, päivähoito, koulu, sosiaalityö ja työvoimatoimisto) ja vanhempien välistä yhteis-
työtä lapsen kotoutumissuunnitelman, varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunni-
telman teossa. 

3.2 Lisätään yhteistyötä eri kieli- ja kulttuuriryhmien järjestöjen kanssa palvelujen tuottami-
sessa ja koulutuksessa. 

 

4. Varhaiskasvatuksen henkilöstön peruskoulutuksen kehittäminen 
4.1  Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten tulisi lisätä lasten-
 tarhanopettajan, sosionomin, lähihoitajan ja perhepäivähoitajan peruskoulutuksiin pa-
 kollinen monikulttuurisuusosio, johon sisältyy tietoa maahanmuuttajuudesta, kulttuu-
 risensitiivisyydestä ja lapsen kaksikielisyyden tukemisesta. 
4.2  Yliopistojen tulisi sisällyttää lastentarhanopettajien peruskoulutukseen osio suomi  tai 
 ruotsi toisena kielenä oppimisen tukemisesta. 
4.3   Yliopistot ja ammattikorkeakoulut lisäisivät maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
 osallistumista peruskoulutuksiin muun muassa tarkistamalla kielitaitoa koskevia vaati-
 muksia ja kehittämällä yliopistojen opettajankoulutuksen valintaperusteita, voima- 
 varoja ja toteutusta.  Järjestetään maahanmuuttajille kohdennettuja varhaiskasvatuksen 
 koulutusohjelmia eri koulutusasteille.  

 

5.  Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
5.1  Stakes kehittää verkkosivut, jossa on tietoa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle että 

vanhemmille monikulttuurisuustyöhön liittyvistä menetelmistä, hyvistä käytännöistä, 
tutkimuksista, julkaisuista ja oppaista sekä eri kielille käännettyjä esitteitä suomalaisen 
varhaiskasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä. 

5.2  Lisätään monikulttuurisuutta koskevaa tutkimusta ja huolehditaan tutkimustiedon välit-
tymisestä varhaiskasvatuksen henkilöstölle. 

5.3  Koulutustahojen ja oppikirjakustantajien tulee tuottaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle 
suunnattua tutkimustietoon perustuvaa materiaalia monikulttuurisuudesta.  

5.4 Arvioidaan muiden maiden hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä sekä niiden sovelletta-
 vuutta Suomen varhaiskasvatukseen.  
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Liite 1 a 

Stakesin Varttua-ekstranetin kautta 4.5.2007 lähetetty kuntakysely 

 
Kysymys Vastausvaihtoehdot 

 
1. Kunnan ja vastaajan nimi: 
 

 
 
 

2. Onko kunnassanne maahanmuuttaja-
taustaisia lapsia?   

 

Kyllä/ ei 

3. Onko kuntanne kotouttamisohjelmassa 
(laki 493/1999) otettu kantaa siihen, mi-
ten varhaiskasvatus tulisi järjestää 
maahanmuuttajataustaisille lapsille?  

 

Kyllä/ ei 

4. Milloin kotouttamisohjelma on laadittu 
tai viimeksi päivitetty?   

 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006 tai 2007 

5. Tehdäänkö kunnassanne lapselle oma 
kotoutumissuunnitelma?  

Tehdään oma suunnitelma/  
Sisältyy perheen suunnitelmaan/  
Tehdään oma erityistapauksissa/  

  Ei tehdä 
 
6. Sisällytetäänkö lapsen varhaiskasva-

tussuunnitelma osaksi lapsen kotoutu-
missuunnitelmaa?  

 
  Kyllä/ ei 

 
7. Miten kunnan Vasussa on otettu huo-

mioon maahanmuuttajataustaiset lap-
set?  

 
Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toi-
sena kielenä opetusta / 
Järjestetään tavoitteellista oman äidinkielen 
opetusta/  
Kunnan Vasussa on ohjeistettu, miten lapsen 
oma kulttuuri- ja uskontokasvatus otetaan 
huomioon lapsen Vasua tehtäessä ja sen to-
teuttamisessa 

 
8. Miten kunnan esiopetussuunnitelmassa 

on otettu huomioon maahanmuuttaja-
taustaiset lapset?  

 
Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toi-
sena kielenä opetusta / 
Järjestetään tavoitteellista oman äidinkielen 
opetusta/  
Kunnan esiopetussuunnitelmassa ohjeistetaan 
kulttuuri ja uskontokasvatuksen toteuttamista 

 
9. Onko kunnan varhaiskasvatuksen 

maahanmuuttajatyöhön varattu erillis-
tä henkilöstöresurssia? 

 

 
Kyllä/ ei 
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Liite 1 b 

 
Varttuan kautta Vasu-verkostolle lähetetyn kuntakyselyn vastaukset taulukoissa 

 

Taulukko 2.  Kunnassa on maahanmuuttajataustaisia lapsia (n = 109) 

 f % 

Kyllä 90 83 

Ei 19 17 

 

 
Taulukko 3.  Kunnan kotouttamisohjelmassa (laki 493/ 1999) on otettu kantaa siihen, miten 

 varhaiskasvatus tulisi järjestää maahanmuuttajataustaisille lapsille (n = 109) 
 

 f % 

Kyllä 53 49 

Ei 56 51 

 

 

Taulukko 4. Kunnan kotouttamisohjelma on laadittu tai viimeksi päivitetty (n = 71) 

 

Vuosi f % 

1999 8 11 

2000 21 30 

2001 4 6 

2002 5 7 

2003 2 3 

2004 3 4 

2005 4 6 

2006 15 21 

2007 9 13 

Huom. Kotouttamislainmuutos vuonna 2006 
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Taulukko 5. Lapselle tehdään oma kotoutumissuunnitelma (n = 100) 

 f % 
Tehdään oma suunnitelma 11 11 
Sisältyy perheen suunnitelmaan 27 27 
Tehdään oma erityistapauksissa 9 9 
Sisältyy perheen suunnitelmaan; Tehdään oma eri-
tyistapauksissa 

3 3 

Tehdään oma erityistapauksissa; Ei tehdä 1 1 
Ei tehdä 49 49 

 

 
Taulukko 6.  Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma sisällytetään osaksi  

 kotoutumissuunnitelmaa (n = 109) 

 f % 

Kyllä 62 57 

Ei 47 43 

 

 

Taulukko 7. Kunnan Vasussa otetaan huomioon maahanmuuttajataustainen lapsi (n = 91) 

 f % 
Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toisena kielenä opetusta 5 5 
Järjestetään tavoitteellista oman äidinkielen opetusta 2 2 
Kunnan Vasussa on ohjeistettu, miten lapsen oma kulttuuri- ja uskontokasvatus otetaan 
huomioon lapsen Vasua tehtäessä ja sen toteuttamisessa 

61 67 

Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toisena kielenä opetusta; Kunnan Vasussa on 
ohjeistettu, miten lapsen oma kulttuuri- ja uskontokasvatus otetaan huomioon lapsen 
Vasua tehtäessä ja sen toteuttamisessa 

16 18 

Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toisena kielenä opetusta; Järjestetään tavoit-
teellista oman äidinkielen opetusta; Kunnan Vasussa on ohjeistettu, miten lapsen oma 
kulttuuri- ja uskontokasvatus otetaan huomioon lapsen Vasua tehtäessä ja sen toteut-
tamisessa 

3 3 

Järjestetään tavoitteellista oman äidinkielen opetusta; Kunnan Vasussa on ohjeistettu, 
miten lapsen oma kulttuuri- ja uskontokasvatus otetaan huomioon lapsen Vasua tehtä-
essä ja sen toteuttamisessa 

1 1 

Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toisena kielenä opetusta; Järjestetään tavoit-
teellista oman äidinkielen opetusta 

3 3 
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Taulukko 8.  Kunnan esiopetussuunnitelmassa otetaan huomioon maahanmuuttajataustaiset 
 lapset (n = 91) 
 

 f % 
Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toisena kielenä opetusta 9 10 
Järjestetään tavoitteellista oman äidinkielen opetusta 0 0 
Kunnan esiopetussuunnitelmassa ohjeistetaan kulttuuri- ja uskontokasvatuksen 
toteuttamista 

56 62 

Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toisena kielenä opetusta; Kunnan esiope-
tussuunnitelmassa ohjeistetaan kulttuuri- ja uskontokasvatuksen toteuttamista;  

15 16 

Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toisena kielenä opetusta; Järjestetään 
tavoitteellista oman äidinkielen opetusta; Kunnan esiopetussuunnitelmassa ohjeis-
tetaan kulttuuri- ja uskontokasvatuksen toteuttamista 

6 7 

Järjestetään tavoitteellista oman äidinkielen opetusta Kunnan esiopetussuunnitel-
massa ohjeistetaan kulttuuri- ja uskontokasvatuksen toteuttamista 

2 2 

Järjestetään tavoitteellista suomi / ruotsi toisena kielenä opetusta; Järjestetään 
tavoitteellista oman äidinkielen opetusta 

3 3 

 

 
Taulukko 9. Kunnan varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyöhön on varattu  
 erillistä henkilöstöresurssia (n = 109) 
 

 f % 

Kyllä 22 20 

Ei 87 80 
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Liite 2 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirsi Alila 22.2.2007 
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta 
Varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön kehittämisjaosto 

 

Tietojenkeruutaulukko varhaiskasvatuksen maahanmuuttajatyön kehittämiseksi 

Tehtävä/kysymys  

 

 Vastaajan nimi: 
 Vastaajan titteli: 
 Yhteystiedot: 
 Vastaamiseen ovat osallistuneet: 

 

1. Millaisia tutkimus- ja kehit-
tämishankkeita, selvityksiä, 
arviointeja on kunnassan-
ne/alueellanne tai valtakun-
nallisesti tiedossanne? 
 

 
• Moniku-hanke (Hki, Espoo, Kauniainen) 
• suunnitelmissa on kuntarajat ylittävä yhteistyö 

koulujen välillä (Kauniainen) 
• ei varsinaisesti maahanmuuttajatyöhön keskittyviä 

hankkeita (Jlä) 
• Rasmus, BMV-projekti, Valtakunnalliset koordi-

naatiopäivät, www.infopankki.fi, Monika-projekti, 
Kaukametsäopiston projektit ja S2 suunnitelmat 
sekä nuorisotyössä avartti-ryhmä (Kajaani) 

• Valmistava varhaiskasvatus 450h, yhteiset proses-
sikuvaukset päivähoidossa ja perusopetuksessa, 
S2-opetussuunnitelma, kielitason kartoitus, Kieli-
koppa suomi toisena kielenä opetusmateriaali, 
maahanmuuttajien kotouttamisen toimenpideoh-
jelma (Tre) 

• Monikulttuuristen maahanmuuttajalapset ja -
nuoret -selvitys 30.6.06, Pakolaisten seurantatut-
kimus Turussa 1995-2000, Etmo-hanke: Moni-
kulttuurisuus voimavarana työyhteisössä (turun 
päivähoito osana valtakunnallista hanketta), Eri-
lainen oppija, yhteinen koulu –hanke esiopetuk-
sessa, tekeillä Varsinais-Suomen maahanmuutto-
poliittinen ohjelma (TE-keskus ja VASSO), Mo-
nikulttuuristen työryhmien raportit Turun kaupun-
gin kotouttamisohjelma 30.9.2003, Päiväkoti-
ikäisten vieraskielisten lasten äidinkielen pääpiir-
teet verrattuna suomen kieleen ja miten niitä hyö-
dynnetään opetuksessa sekä MLL ja päivähoidon 
perheryhmäkokeilu, jossa painopistealueena oli 
maahanmuuttajaperheiden osallistumisen akti-
vointi. (Tku) 

• maahanmuuttajataustaisten lasten kartoitus ja äiti-
lapsikerho Perhekeskushankkeessa (Salo) 

• päivähoito on ollut mukana laatimassa Espoon 



 

 
51

kotouttamisohjelmaa, jokaisella alueella on kon-
sultoiva erityislastentarhanopettaja, jonka vastuu-
alueena ovat maahanmuuttajalapset, Espoon mo-
nikulttuurisen päivähoidon koordinointiryhmä, 
päiväkodeissa on S2-yhdyshenkilö (Espoo) 

 

2. Mitä esityksiä maahanmuut-
tajataustaisten lasten var-
haiskasvatuksen kehittämi-
seksi? 

 

• S2 suunnitelma ja Monikulttuurisuus-kansio päi-
väkoteihin, pienryhmätoiminta, S2-opetus, eri 
menetelmät mm. Kili ja vuorovaikutusleikit, Va-
susta tehdään käännökset eri kieliryhmille, suun-
nitteilla perehdyttämiskansio eri kieli- ja kulttuuri-
taustaisten henkilöiden perehdyttämiseen ja päi-
vähoidon ja opetustoimen mamu-koordinaatto-
reiden työnkuvan kehittäminen mm. nettisivut ja 
opas monikulttuurisuudesta, oman äidinkielen 
opetus osana varhaiskasvatusta, opetusmateriaalin 
valmistaminen , oman äidinkieliset arviointi-, ha-
vainnointi- ja testausmenetelmät sekä arviointima-
teriaali, joka ei ole kulttuuriin sidoksissa (Jlä) 

• resursointi valmistavaan varhaiskasvatukseen, val-
takunnalliset julkaisut, ja oppaat sekä perustiedon 
tuottaminen, eri kielille käännetyt päivähoitoesit-
teet (nyt jokainen kunta tekee omansa), valtakun-
nalliset/ alueelliset kulttuuritulkit, kiertävät koti-
kielen opettajat, oma valtionosuus kotikielen ope-
tukseen varhaiskasvatuksessa, valtakunnallinen 
verkosto varhaiskasvatuksen maahanmuuttaja-
koordinaattoreista, opettajatarvetyöryhmään myös 
varhaiskasvatuksen näkökulma (Tre) 

• Maahanmuuttajataustaisia erityisavustajia ja työn-
tekijöitä päivähoitoon henkilöstön tueksi, esiope-
tusikäisille lapsille kunnan velvoite järjestää äi-
dinkielenopetusta vähintään 2h/vko, kielitaidotto-
man lapsen tulessa päivähoitoon hänen tulisi olla 
esim. erityislapsen statuksella 6 kk (ryhmäkoon 
pienennys) 

• S2suunnitelmien ja menetelmien systemaattinen 
käyttöönotto ja moniammatilliset yhteistyöverkos-
tot sekä kieli- ja kulttuuritulkit.  

• Omaan kuntaan mamu-tukihenkilö, jolta saa kon-
sultaatiota 

• Suomenkielen tehostettu opetus ja oman äidinkie-
len tukeminen, resursointi avoin päiväkoti ja ker-
hotoiminnan kehittäminen  

3. Millaisia ehdotuksia varhais-
kasvatuksen henkilöstön 
maahanmuuttajaosaamisen 
kehittämiseksi? 

• systemaattinen täydennyskoulutus mm. S2 ope-
tuksen metodeista, kulttuuritaustoista ja vanhem-
pien kohtaamiseen sekä pakolaistaustaisten per-
heiden traumat  ja kotouttamisen haasteet. Em. 
koulutuksen suuntaaminen kaikille kasvatus- ja 
hoitovastuullisille. 
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 • verkostoituminen, koulutusyhteistyö opetustoimen 
ja yliopiston kanssa 

• varhaiskasvatuksen perusopintoihin lisättävä maa-
hanmuuttajatietoisuutta 

• Päivähoitolakia uudistettaessa (vrt. 1.1.2007) vir-
kanimike Malto esim. 1/3000 konsultaatio 

4. Millaisia maahanmuuttaja-
taustaisten henkilöiden koulu-
tusmahdollisuuksia varhais-
kasvatuksen ammatteihin 
alueellanne/kunnassanne on 
tällä hetkellä? 

 

• lähihoitaja tutkintoon tähtäävää oppisopimuskou-
lutusta (2 paikkaa) (Kajaani) 

• Diak kouluttaa somalitaustaisia maahanmuuttajia, 
lähihoitajaryhmiä (Hki) 

• lähihoitaja-koulutusta Ominassa (Kauniainen) 
• lähihoitaja-oppisopimuskoulutus (Espoo) 
• lähihoitaja-koulutus ja koulunkäyntiavustaja-

koulutus (Salo) 
• lähihoitaja-oppisopimuskoulutus (Jlä) 
• lähihoitaja- koulutus TAKK:ssa (Tre) 
• lähihoitaja-koulutus Turun ammatti-instituutissa, 

Kaarinan sos-alan oppilaitoksessa, Turun aikuis-
koulutuskeskuksessa ja koulunkäyntiavustajakou-
lutus sosiaalikeskuksen oppisopimuksella Turun 
aikuiskoulutuskeskuksessa (Tru) 

•  
5. Millaisia ehdotuksia varhais-

kasvatuksen maahanmuutta-
jatyön pitkäjänteiseksi kehit-
tämiseksi (suuntaviivat tule-
ville kehittämistoimille)? 

 

• Kotouttamisohjelmat ajantasalle kunnissa 
• kaikkiin kuntiin S2 suunnitelmat ja menetelmät 

sekä S2 opettajat 
• lapsen oman äidinkielen opetuksen kehittäminen 
• kulttuurituntemuksen lisääminen 
• lainsäädännöllistä kannanotto mamutaustaisten 

lasten huomioimisessa suhdeluvuissa, ryhmäkoon 
pienentäminen 

• resursointi 
• monikulttuurisuus-näkökulma osana eri asiakirjo-

ja, ei liian erillisiä 
• valtakunnallisia yleisohjeita ja esitteitä eri kielillä 
• maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden lisää-

minen päivähoidossa 
• kaikkien varhaiskasvatuksen ammattien peruskou-

lutukseen lisää monikulttuurisuuskoulutusta 
• ilmainen koulutus, kouluttajat kertomaan mm. eri 

kulttuureista seminaareihin ja kehittämispäiville 
• Moniku-hankkeesta saadun tiedon levittäminen 

valtakunnallisesti 
• yhteistyön tiivistäminen maahanmuuttajavanhem-

pien ja järjestöjen kanssa 
• mamu-koordiaattorit kuntiin 
• maahanmuuttajatyön normittaminen, erilaiset lo-

makepohjat 
• eri sektoreiden (päivähoito, opetustoimi, sos.työ 
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jne.) yhteistyön tiivistäminen 
• pakolaislasten terapiaryhmät varhaiskasvatusikäi-

sille 
• S/R2 – opettajien pätevyys 
 

6. Muuta mitä haluatte sanoa? 

 

• monet asiat muuttuvat vain kun lainsäädäntö 
muuttuu 

• perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön 
tiivistäminen koulupolun varmistamisessa on ollut 
loistava parannus Tampereella 

• tehdään yhteisvoimin valtakunnan tasolla materi-
aaleja, ohjeistuksia ja linjauksia asioihin 

• Moniku-projekti on ollut erittäin antoisa. Moni 
päiväkoti muualla Suomessa hyötyy varmasti tie-
doista ja materiaalista 
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Liite 3 

Varhaiskasvatuksen koulutusverkostoille esitetyt kysymykset 
 

1. Kuinka paljon monikulttuurisuuteen ja kielen oppimiseen liittyviä opintoja sisältyy perus-
opintoihin?  opintojen sisältö (kielen tukemiseen liittyvät opinnot) ja laajuus, opintopisteet 

 
2. Kuinka paljon edellä kysytyistä opinnoista on pakollisia/ vapaaehtoisia? 

 

3. Millaista varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua monikulttuurisuuteen liittyvää täy-
dennyskoulutusta II asteen oppilaitokset/ ammattikorkeakoulut/ yliopistot järjestävät? 

 

4. Kuinka paljon edustamanne verkoston oppilaitoksissa on tällä hetkellä muita kuin suo-
men/ruotsinkielisiä opiskelijoita suorittamassa opintoja, jotka antavat kelpoisuuden var-
haiskasvatuksen tehtäviin? (tarkemmat vuositasoiset tiedot, jos mahdollista) 

 

5. Onko edustamanne verkoston oppilaitoksissa erityisesti maahanmuuttajataustaisille henki-
löille suunnattuja opintoja, jotka antavat kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen tehtävis-
sä? 
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Liite 4 
Oppilaitosten maahanmuuttajuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät opintokokonaisuudet 
varhaiskasvatuksen koulutusohjelmissa 
 
 
Yliopistojen varhaiskasvatuksen koulutusohjelmien maahanmuuttajuuteen ja monikulttuuri-
suuten liittyvät opintokokonaisuudet 

 
 

Yliopisto 
 

opinnoista pakollisia 
 

opinnoista vapaaehtoisia 
 

täydennys-
koulutus 

 
muun 
kielisiä 

opiskelijoita 
Helsinki Lapsuuden muuttuminen  

5 op 
Uskonnollis-eettinen 
orientaatio 3 op 

Monikulttuurisuus-kasvatus 25 op 
Suomi toisena kielenä 25 op 
Suunnitteilla:  
Havainnointi lastentarhanopettajan 
työvälineenä monikulttuurisessa 
varhaiskasvatuksessa 3 op  
Monikulttuurisuus esi- ja 
alkuopetuksessa 3op 

ei tiedossa 0 
Suunnitteilla 
mamukiintiö 

Jyväskylä Teemaa käsitellään 
pakollisissa opinnoissa 
kaikilla niillä 
opintojaksoilla, joiden 
sisältöön se olennaisesti 
kuuluu.  
Johdantoluennoissa yhtenä 
teemana on 
monikulttuurisuus ja 
maahanmuuttajalapset 
 

Monikulttuurinen kasvatus 3 op 
Lapsuus ja monikulttuurisuus 4 op 
Hyvinvoinnin, kasvun ja 
oppimisen haasteet 
varhaiskasvatuksessa II 3op 
Moderni lapsuus ja 
lapsuustutkimus ?op 

ei tiedossa 0 

Oulu Monikulttuurisuus 
varhaiskasvatuksessa 4 op 
 

Early Learning in Multicultural 
Contexts 10 op 

ei tiedossa 0 

Tampere Monikulttuurisuus sisältyy 
erilaisiin opintokokonai-
suuksiin. 
Leikki kulttuurisena, 
kehityksellisenä ja 
pedagogisena ilmiönä ? op 
Varhaiskasvatus 
muuttuvassa ympäristössä  
5 op 
 

- ei tiedossa 0 
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Ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajuuteen ja monikulttuurisuuten liittyvät opintokoko-
naisuudet 
 

 monikultturisuus 
ja kielen oppi- 
misen opinnot 

opinnoista 
pakollisia / 

vapaaehtoisia

täydennyskoulutus muun 
kielisiä 

opiskeli-
joita 

mamu-
opintoja 

Hämeen 
AMK 
 

15 op sivu-
aineopintoja 

0 / 15 ? - - - 

Mikkelin 
AMK 
 

7 op 7 / 0 - - - 

Rovaniemen 
AMK 
 

3 0 / 3 ei parin viimeisen 
vuoden aikana 

- - 

Kemi-
Tornio 
AMK 
 

12 12 / 0 - - - 

Pirkanmaan 
AMK 
 

2 0 / 2 ei tarpeeksi hakijoi-
ta koulutusta tarjot-
tu 

10 Degree Pro-
gramme in 
Social Ser-
vices 
 

Laurea Jär-
venpää 
Laurea  
Espoo 

5,5 
 
3 
 
15 Degree Prog-
ram 

1 / 4,5 
 
1 / 2 
 
10 / 5 

- 
 
 
 
- 

1 
 
 
 
24 

- 
 
 
 
Degree opin-
not ei suun-
nattu erityi-
sesti MAMU-
opinnoiksi 
 

Oulun 
AMK 

9    3 / 6 -      -    - 
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Liite 5  

 
Työministeriön määrittelemiä monikulttuurisuuteen liittyviä käsitteitä ja tilastotietoja 

 

Maahanmuuttaja Yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita 
henkilöitä. 

Ulkomaalainen Suomen oikeuden kannalta henkilö, joka ei ole Suomen kansalai-
nen esim. turisti, liikemies tai siirtolainen, pakolainen tai turvapai-
kanhakija, jolla on toisen maan kansalaisuus. 

Kansalaisuuden mukaan: Suomessa asui ulkomaan kansalaisia 
vuoden 2006 lopussa 121 739 henkeä, äidinkielen mukaan (muu 
kuin suomi, ruotsi, saami) 156 827 (3 % väestöstä).  

Pakolainen Henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua 
aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskon-
non, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnallisen ryhmään kuulumi-
sen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Pakolaisiksi kutsutaan 
Suomessa myös henkilöitä, jotka ovat saaneet jäädä maahan suoje-
lun tarpeen vuoksi tai humanitäärisistä syistä. 

Kaikki Suomeen tulleet pakolaiset vuodesta 1992 lähtien: yhteensä 
24 086 henkeä (vuodesta 1973 lähtien yhteensä 28 098 henkeä). 

Turvapaikanhakija Henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. 
Turvapaikanhakijan pakolaisuus todetaan vasta hakemuksesta an-
netulla päätöksellä. 

Määrä on vaihdellut vuosittain ja viime vuosina laskenut, vuonna 
2006 tuli Suomeen 2324 turvapaikanhakijaa ja vuonna 2007 (hei-
näkuun loppuun mennessä) 739 turvapaikanhakijaa.  

Kiintiöpakolainen Henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun myöntämä 
pakolaisen asema ja jolle on myönnetty maahantulolupa vuosittain 
valtion tulo- ja menoarvioin yhteydessä päätettävän pakolaiskiinti-
ön puitteissa. 

Suomen ottama kiintiöpakolaisten kiintiö on 750 henkeä vuosit-
tain.  

Ulkosuomalainen Suomen rajojen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai synty-
perältään suomalainen. 

Ulkosuomalaisia on Suomessa noin miljoona. 
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Paluumuuttaja Ulkosuomalainen, joka on asunut Suomen rajojen ulkopuolella ja 
palaa takaisin Suomeen esim. ruotsinsuomalaiset, Inkerin paluu-
muuttajat, Viron ja entisen Neuvostoliiton suomalaiset 

Inkerinsuomalaisia paluumuuttajia on noin 25 000, jotka ovat pa-
lanneet siis viimeisen 17 vuoden aikana. Vuonna 2006 oli 633 in-
kerinsuomalaista palaajaa ja vuonna 2005 palaajia oli 687.  

Monikulttuurinen Monikulttuurisuudella tarkoitetaan eri kulttuurien tasa-arvoista rin-
nakkaiseloa.  

Kotoutuminen Prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan talou-
delliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät ja ke-
hittävät omaan kulttuuriinsa ja etnisyyteen liittyviä tärkeinä pitä-
miään asioita. Kotoutuminen edellyttää myös sopeutumista sekä 
vähemmistöltä että valtaväestöltä. 

Syrjäytyminen Määritellään sosiaalipolitiikassa yleensä huono-osaisuuden kasau-
tumiseksi. Maahanmuuttajan syrjäytyminen tarkoittaa integroitu-
misen vastakohtaa ja tarkoittaa toisaalta maahanmuuttajan vieraan-
tumista omasta kulttuuristaan ja toisaalta jäämistä valtayhteisön 
elämän ulkopuolelle. 

Suvaitsevaisuus Ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta yhdistyneenä terveeseen it-
setuntoon ja oman kulttuurin tuntemukseen sekä kykyä samanai-
kaisesti omaksua uutta ja vierasta sekä suhtautua siihen myös kriit-
tisesti. Se on myös muiden mielipiteiden ja tapojen kunnioittamis-
ta. 

Etnosentrisyys Oman kulttuurin piirteet määritellään normaaleiksi ja muiden epä-
normaaleiksi. Oma ryhmä (kulttuuri, kansa, muu ryhmä) asettaa it-
sensä keskipisteeseen ja arvioi ja tuomitsee toisia tästä lähtökoh-
dasta käsin. 

Ennakkoluulo Perusteeton ja torjuva ennakkokäsitys. 

Kulttuuristereotypia Kulttuurinen yleistys. Stereotypialla tarkoitetaan yksinkertaistettua 
kaavamaista mielikuvaa jostakin ihmisestä, rodusta, kansasta, kult-
tuurista, instituutiosta tai tapahtumasta. Vuorovaikutuksessa kult-
tuuristereotypiat voivat vaikuttaa kielteisen hallitsevasti, jolloin 
muu informaatio suodattuu niiden kautta 

Etninen syrjintä Jonkin henkilön tai ryhmän asettamista muita huonompaan ase-
maan hänen/heidän etnisen taustansa vuoksi. 

Muukalaispelko Voimakasta kielteistä ennakkoluuloa erilaisia, muualta tulevia ih-
misiä kohtaan eikä heidän kulttuuriaan kunnioiteta ja arvosteta. 
Muukalaispelko muuttuu usein muukalaisvihaksi, joka tähtää vä-
hemmistö ryhmän karkottamiseen tai hävittämiseen. 



 

 
59

Rasismi Ideologia, jossa kielteiseksi määritellyt ominaisuudet kohdistetaan 
tiettyyn rotuun tai tiettyyn ryhmään ihmisiä. Rasismi koostuu sar-
jasta kuvitelmia, joiden mukaan jokin ihmisryhmä on toista ryh-
mää moraalisempi, älyllisesti ja kulttuurisesti ylivoimaisempi ja 
jonka ylivoimaiset ominaisuudet periytyvät sukupolvelta toiselle. 
Rasismi saa erilaisia muotoja eri maissa riippuen historiasta, talou-
desta, taustasta, kulttuurista ja muista tekijöistä. 
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Liite 6 

  

Monikulttuurisuus Ruotsin ja Norjan varhaiskasvatuksen lainsäädännössä 
10.10.2007 / Notaari Jonna Salmela, Sosiaali- ja terveysministeriö:  

 

 

Ruotsi 

Ruotsissa lasten päivähoito siirrettiin kokonaisuudessaan koulutoimen alaisuuteen vuoden 
1998 alusta. Samalla muutettiin toimintojen nimiä niin, että 0 - 5-vuotiaiden toimintaa kutsu-
taan esikouluksi (förskolan) ja 6-vuotiaiden toimintaa esikoululuokaksi (förskoleklass). Esi-
koulutoimintaa järjestetään esikouluissa, perhepäivähoidossa ja avoimena esikoulutoimintana. 

Ruotsissa päivähoitoa sääntelee Skollag (1985/1100). Kaiken kaikkiaan päivähoitoon liittyen 
on olemassa vain vähän säännöksiä ja parhaiten päivähoitoa koskevia asioita löytyykin ope-
tussuunnitelmasta, Läroplan för förskolan, vuodelta 1998. Opetussuunnitelma on toimintaa 
ohjaava ja sen vahvistaa valtioneuvosto. 

Esikoulun rooli enenevästi monikulttuurisessa yhteiskunnassa on huomioitu opetussuunnitel-
massa. Esikoulun mm. tulee varmistaa, että ne lapset, joiden äidinkieli ei ole ruotsi, kehittävät 
kulttuurista identiteettiään sekä myös kykyään kommunikoida sekä ruotsilla, että omalla äi-
dinkielellään. Esikoulun tulee myös pyrkiä siihen, että jokainen lapsi tuntee osallisuutta 
omaan kulttuuriinsa ja oppii sekä tuntemaan, että kunnioittamaan muita kulttuureja. 

 

Äidinkielentuki (modersmålstöd): 

Lähes 62 000:lla esikoulua käyvällä lapsella (15,5 %) on äidinkielenä muu kuin ruotsi. Esi-
koululla on tärkeä tehtävä lasten kielitaidon vahvistamisessa ja identiteetin kehittymisessä. 
Opetussuunnitelmassa sanotaan, että lapsia, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, tulee tukea 
ja antaa heille mahdollisuus kehittyä yhtä hyvin ruotsinkielessä, kuin omassa äidinkielessään. 

Skollagenin 2 luvun 3 § kolmannesta kappaleesta ilmenee, että esikoulutoiminnan tulee lähteä 
jokaisen lapsen tarpeesta. Lapsille, jotka fyysisten, psyykkisten tai muiden syiden vuoksi tar-
vitsevat erityistä tukea kehityksessään, tulee antaa hoitoa, joka lähtee kunkin lapsen omasta 
erityisestä tarpeesta 

Myös perhepäivähoidossa oleva lapsi voi saada äidinkielen tukea. Esikoulun opetussuunni-
telma ei kuitenkaan sido perhepäivähoitotoimintaa, vaan on sille enemmänkin suunnannäyttä-
jänä. 

Kunnan viranomaisten vastuulla on varmistaa, että esikouluilla on riittävät resurssit opetus-
suunnitelman asettamien vaatimusten täyttämiseksi. Kaikki kunnat eivät ole kuitenkaan vaa-
timuksia täyttäneet. Käytännössä 15 prosenttia esikoulua käyvistä lapsista, joiden äidinkielenä 
ei ole ruotsi saavat äidinkielen opetusta (joka on yksi keino saada äidinkielen tukea, erityisiltä 
kielten opettajilta). Suurimmalla osalla lapsista oikeus äidinkielen tukeen vaihtelee kunnasta 
kuntaan. 
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Äidinkielen tuen järjestäminen ja resurssit siihen ovat siis kuntasektorin vastuulla, valtio ei 
ole budjetoinut siihen rahaa. 

Skollagenin 2 luvun 3 § kolmannesta kappaleesta ilmenee, että esikoulutoiminnan tulee lähteä 
jokaisen lapsen tarpeesta. Lapsille, jotka fyysisten, psyykkisten tai muiden syiden vuoksi tar-
vitsevat erityistä tukea kehityksessään, tulee antaa hoitoa, joka lähtee kunkin lapsen omasta 
erityisestä tarpeesta. 

Opetussuunnitelman (läroplan för förskolan 1998:1) ensimmäisen kappaleen mukaan tulee 
esikoulun tukea lasta, jolla on äidinkielenä muu kuin ruotsi niin, että tämä saa mahdollisuudet 
kehittyä sekä ruotsin kielessä että omassa äidinkielessään. 

Kouluvirasto toteaa, että esikoulun tulee opetussuunnitelman mukaan tukea lasta mahdolli-
suuksissaan kehittyä omassa äidinkielessään. Näin tulee toimia riippumatta siitä, kuinka hyvin 
lapsi puhuu ja ymmärtää ruotsia tai onko hän erityisen tuen tarpeessa. 

Äidinkielen teemasivut löytyvät osoitteesta http://modersmal.skolutveckling.se. Ne ovat kou-
luviraston (myndigheten för skolutveckling) ylläpitämät sivut, jonne on koottu yhteen tietoa ja 
jossa on mahdollisuus keskustella äidinkielentuesta, äidinkielen opetuksesta. Ne ovat tarkoi-
tettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita äidinkielentuesta, äidinkielen opettamisesta jne. Sivut 
ovat ensi sijassa suunnattu niille, jotka työskentelevät lastenhoidon ja opetuksen parissa. Eri 
äidinkielten osiot sisältävät tietoa ja kommunikoinnin välineitä eri kielillä. Näihin osioihin on 
kysytty mielipidettä aktiivisilta äidinkielen opettajilta sekä esikoulu- että koulutasolta. Tällä 
hetkellä 29 kieltä on esitelty sivuilla. 

 

Muita säädöksiä, joissa monikulttuurisuus esikoulussa on huomioitu: 

• Laki oikeudesta käyttää suomea ja meänkieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa 
(Lag on rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar 
SFS 1999:1176), tullut voimaan 9 päivänä joulukuuta 1999. Lakia sovelletaan kunnallisis-
sa sekä valtion alueellisissa ja paikallisissa hallintoviranomaisissa sillä maantieteellisellä 
toiminta-alueella, joka kokonaan tai osittain käsittää suomen ja meänkielen hallintoalueen 
(Jällivaara, Kiiruna, Pajala, Övertorneå). Lain 8 § koskee suomea ja meänkieltä esikoulu-
toiminnassa ja vanhustenhuollossa: ”Kun hallintoalueen kunta tarjoaa paikkaa esikoulu-
toiminnassa koululain (1985:1100) 2 a luvun 1. ja 7. §:n mukaan, kunnan tulee huoltajan 
pyynnöstä antaa lapselle mahdollisuus saada paikka sellaisessa esikoulutoiminnassa, joka 
tapahtuu kokonaan tai osittain suomeksi tai meänkielellä. 

 
• Laki oikeudesta käyttää saamen kieltä hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa (Lag om 

rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar SFS 1999:1175) 
koskee saamen kieltä puhuvia. 

 
• Lasten ja oppilaiden syrjinnän ja loukkaavan kohtelun kieltävä laki (Lag (2006:67) om 

förbud mot diskriminer kränkande behadling av barn ohc elever), joka on tullut voimaan 
1. päivänä huhtikuuta 2006. Lain tavoitteena on edistää lasten ja oppilaiden yhdenvertaisia 
oikeuksia sekä vastustaa syrjintää sukupuolen, etnisen taustan, uskonnon tai muun elä-
mänkatsomuksen, seksuaalisen suuntautuneisuuden tai vammaisuuden perusteella. Lapset 
ja oppilaat ovat saaneet lain myötä vahvan suojan syrjintää vastaan.  Lapsi- ja oppi-
lasasiamiehen (ett barn- och elevombudsman BEO) tulee valvoa, että lakia noudatetaan. 
Jokaisella esikoululla ja koululla tulee olla suunnitelma yhdenvertaisesta kohtelusta. Li-
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säksi koulujen täytyy välittömästi selvittää ja ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli joku lapsi tai 
oppilas on tullut syrjityksi tai loukatuksi lain tarkoittamalla tavalla. Mahdollisuus saada 
vahingonkorvausta loukkaavasta tai syrjivästä kohtelusta on suurempi nykyisin. 

 
• Asetus turvapaikanhakijalasten koulutuksesta, esikoulutoiminnasta ja koululasten päivä-

hoidosta (Förordning (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 
fö asylsökende barn m.fl.) tuli voimaan 22.11.2001. Asetuksessa säädetään turvapaikan-
hakijalasten oikeudesta saada esikoulupaikka. Pääsääntöisesti heille tulee tarjota paikka 
samoilla edellytyksillä kuin Ruotsissa pysyvästi asuville lapsille, ellei asetuksesta muuta 
johdu. 

 
• Lain turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta (lag om mottagande av asylsökande m.fl). 

(1994:137) 1 §: ssä on määritelty, ketä pidetään tämän lain ja asetuksen mukaan turvapai-
kanhakijana. 

 

Tutkimuksia Ruotsissa: 

Ruotsalaiset tutkimukset (Kenneth Hyltenstam: Begreppen språk och dialekt – om meänkielis 
utveckling till eget språk 1999 (“The notions of language and dialect and the status of Torne-
dal Finnish”) ja Veli Tuomela:Lärarutbildningen för modersmålslärare (“Minority Mother 
Tongue Teacher Training”)osoittavat mm. että oppilailla, jotka osallistuvat säännöllisesti äi-
dinkielen opetukseen on esim. parempia arvosanoja ruotsin- ja englanninkielessä sekä mate-
matiikassa, paremmat taidot ruotsinkielessä kuin muilla monikielisillä lapsilla, ovat itsevar-
mempia ja nauttivat koulusta enemmän kuin muut monikieliset oppilaat., oppivat paljon myös 
omasta kotimaastaan. 
Tutkimukset ovat yhtä mieltä siitä, että vahvat äidinkielen taidot ovat tärkeät oman identitee-
tin kehittymisen kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että äidinkielen opetuksen kehittäminen on 
tuottoisaa niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. 

 

Norja 

Norjassa päivähoitoa säätelee Päivähoitolaki (Lov om barnehager (barnehageloven), joka tuli 
voimaan 1. päivänä tammikuuta 2006. Päivähoidon (ECEC eli early childhood education and 
care) lainsäädäntö kuuluu Norjassa nykyisin Opetusministeriön (Kunnskapsdepartementet) 
vastuulle.  

Norjan päivähoitolaissa säädetään mm, että päiväkotien tulee huomioida lasten ikä, kehitysta-
so, sukupuoli sekä sosiaalinen, etninen ja kulttuurinen tausta, mukaan lukien saamelaislasten 
kieli ja kulttuuri (Kapittel 1 § 2) 

Ensimmäinen kansallinen opetussuunnitelma (rammeplan) Norjassa tuli voimaan vuonna 
1996. Uusi tarkistettu painos, joka on pääpiirteissään samanlainen kuin ensimmäinenkin tuli 
voimaan 1.päivänä elokuuta 2006. 
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Äidinkielen tuki: 

Norjan päivähoitolaissa (barnehageloven) säädetään, että päiväkotien tulee huomioida lasten 
ikä, kehityksen taso, sukupuoli ja sosiaalinen, etninen ja kulttuurinen tausta, mukaan lukien 
kieli ja saamelaislasten kulttuuri. 

Opetussuunnitelmassa sanotaan mm., että ”päivähoidon henkilöstön tulee varmistaa, että 
kaikki lapset huolimatta iästä, sukupuolesta tai perhetaustasta, tuntevat itsensä ja muut tär-
keiksi tässä yhteiskunnassa ja että päiväkotien tulee järjestää ympäristö, jossa eri yksilöt ja eri 
kulttuuriset ilmaisumuodot voivat kohdata toisensa kunnioittaen. Erilaisuuksien ja samankal-
taisuuksien näkeminen voi auttaa kehittämään ymmärrystä ja oivalluksia. Jonkin itseään eri-
laisen kohtaaminen voi herättää kiinnostuksen samankaltaisuuksiin ja erovaisuuksiin eri kult-
tuurien ja ihmisten välillä.” 

Opetussuunnitelmassa sanotaan myös, että monien lasten äidinkieli ei ole norja ja on tärkeää, 
että nämä lapset tulevat ymmärretyksi ja saavat mahdollisuuden ilmaista itseään. päiväkotien 
tulee tukea heitä äidinkielen käytössä ja samalla työskennellä aktiivisesti heidän norjan kielen 
taitojen edistämiseksi. Norjan opetusministeriö on julkaissut ”Kielelliset ja kulttuuriset erot” – 
nimisen vihkosen inspiroimaan päiväkoteja työskentelemään eroavaisuudet huomioiden. 

 

Rahoitus: 

Norjassa budjetista päättävät suurkäräjät, eikä budjetti ole muodoltaan laki. Myös Norjassa 
suurkäräjien budjettia koskevamuutosoikeus on rajoittamaton eikä suurkäräjäjäsenten oikeutta 
tehdä aloitteita budjetin muuttamiseksi ole ajallisesti rajoitettu. Budjettia koskevien jäsenten 
yksityisten aloitteiden määrä on ollut vuosittain vähäinen.  

Kunnille on myönnetty ns. korvamerkittyä rahaa hallituksen budjetissa korostamien painotus-
alueiden mukaisesti, joita ovat mm. päivähoito sekä eräät maahanmuuttajaväestön integrointi- 
ja sopeuttamistoimenpiteet. Kaksikielisten lasten kielitaidon kehittämiseksi on myönnetty juu-
ri tällaista korvamerkittyä rahaa. 

 

White Paper 

Norjan uusi hallitus aloitti syyskuussa 2005. Opetusministeriö esitteli hallituksen kannanoton 
(White paper) ”varhaisesta väliintulosta elinikäiseen oppimiseen” (”Tidlig innsats for livslang 
læring”). Raportissa hallitus esittelee aktiivisen politiikan eroavaisuuksien vähentämiseksi. 
Sen päämäärinä on vähentää luokkaeroja, vähentää taloudellisia epäoikeudenmukaisuuksia, 
taistella köyhyyttä ja muita syrjäytymisen muotoja vastaan. Sen mukaan yhteiskunnan täytyy 
kehittyä tavalla, jossa voima, kyvyt ja mahdollisuudet ovat jakautuneet reiluimmalla mahdol-
lisella tavalla. 

Kaikilla täytyy olla samat mahdollisuudet kehittää itseään. Hallituksen kannanotossa esitel-
lään hallituksen politiikka siitä, kuinka koulujärjestelmä voi parhaiten panostaa sosiaalisten 
erojen kaventamiseen. Aikaista väliintuloa pidetään mahdollisuutena tähän. Varhainen lap-
suus on tärkeä ajanjakso niin kommunikointikyvyn kuin käsitteiden ymmärtämisen ja sanas-
ton kehittymisen kannalta. 
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Lasten neuvolat ovat periaatteessa ainoat tahot, jotka tapaavat  alle kouluikäisiä lapsia riippu-
matta siitä ovatko he päivähoidossa vai eivät. Ne arvioivat lasten kielen kehitystä kaksi- ja 
neljävuotistarkastuksissa. 

Päivähoitopaikkojen puute ja perheiden taloudellinen tilanne ovat suurimmat syyt, miksi jot-
kut lapset eivät osallistu päivähoitotoimintaan. Jokaisen kunnan on rakennettava puitteet yh-
teishakuprosessille, jolla haetaan hoitopaikkaa kunnallisesta tai kunnasta riippumattomasta 
päiväkodista. Norjassa on laadittu kansallinen päivähoito-ohjelmaan osallistumista koskeva 
hintakattojärjestelmä, joka otetaan käyttöön vaiheittain. Tammikuusta 2006 alkaen tavallisen 
päiväkodin hoitomaksu ei ole saanut olla yli 2250 Norjan kruunua kuukaudessa. 

Rahallinen tuki on vaihtoehto vanhemmille. joiden lapset ovat 1–3-vuotiaita eivätkä osallistu 
päivähoitoon eivätkä puolipäivähoitoon, jossa on alennettu hoitomaksu. Tuella on selvästi 
suurempi merkitys maahanmuuttajaperheiden tuloille kuin valtaväestölle, koska avustuksen 
määrä vastaa suurempaa osaa näiden perheiden kokonaistuloista. Kansallinen tutkimus osoitti 
myös, että päivähoitoon osallistuminen korreloi suoraan vanhempien koulutus- ja tulotasoa. 
Hyvätuloisten vanhempien lapset osallistuvat päivähoitoon useammin kuin huonotuloisten 
vanhempien lapset.  

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että muut maat ovat onnistuneet Norjaa paremmin so-
siaalisten erojen kaventamisessa. 

Hallituksen kannanoton mukaan hallituksen on toteutettava seuraavat toimenpiteet varhais-
kasvatukseen liittyen: 

• varmistaa, että lapsille, jotka sitä tarvitsevat tarjotaan kielellisiä virikkeitä ennen koulun 
aloittamista 

• seurantaa lapsille, joiden kielenkehitys on viivästynyt 
• kiertävien opettajien pilotti-hanke 
• täydellinen päivähoitopaikkojen tarjoaminen vuoden 2007 loppuun mennessä 
• oikeus päiväkotipaikkaan 
• pilottiprojekti, jossa kokeillaan maksutonta päivähoitoa.  
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Liite 7 
Heli Jauhola, projektipäällikkö 

 

MONIKU – Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa var-
haiskasvatuksessa –hanke 

MONIKU - Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasva-
tuksessa – hanke toimi Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCAssa vuosina 
2005 – 2007. Hanke yhdisti pääkaupunkiseudun kunnat Espoon, Helsingin, Kauniaisen ja 
Vantaan seudulliseen yhteistyöhön päätavoitteenaan pääkaupunkiseudun monikulttuurisen 
varhaiskasvatuksen toimintamallin sekä yhteisten käsitteiden muodostaminen. Hanke sai val-
tionavustuksen sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalialan kehittämishankkeille suunnatusta 
rahoituksesta. Lisäksi rahoittajina toimivat hankkeeseen osallistuneet kunnat. 

Hankkeen tavoitteena oli lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen vahvistamisen 
edistäminen erityisesti suomi toisena kielenä -opettamista systematisoimalla. Tavoitteena oli 
lapsen terveen kasvun ja kehityksen turvaaminen sekä edistää lapsen suomalaiseen yhteiskun-
taan sopeutumista. Lisäksi toiminnan tavoitteena oli lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tu-
keminen. Päivähoidon henkilöstön ja monikulttuuristen vanhempien välistä kasvatuksellisen 
kumppanuuden kehittämistä tuettiin varhaiskasvatuksen henkilöstön monikulttuurista tietoi-
suutta, ammattitaitoa ja osaamista vahvistamalla sekä vertaisoppimisella. Hankkeessa suunni-
teltiin ja toteutettiin päivähoidon henkilöstölle suunnattu monikulttuurisen varhaiskasvatuksen 
täydennyskoulutusohjelma. Hankkeessa painottuivat lapsen ja perheen voimavarojen vahvis-
taminen sekä palvelujen asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Toiminnan tavoitteena olivat van-
hempien osallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaavan var-
haiskasvatuksen oikea-aikaisen ja joustavan palvelun turvaaminen.  

MONIKU-hankkeen toiminnan lähtökohtana olivat kuntien olemassa olevien ja uusien moni-
kulttuurisen varhaiskasvatuksen työkäytäntöjen ja – menetelmien kokoaminen, kehittäminen, 
arvioiminen sekä implementointi. Hanke toteutui valituissa pääkaupunkiseudun kuntien 21 
päivähoitoyksikössä ja näiden henkilöstön muodostamassa seutukehittäjäverkostossa. Päivä-
hoitoyksiköiden muodostama seudullinen kehittäjäverkosto suunnitteli ja toimeenpani yksi-
köiden kanssa hankkeen tavoitteiden toteutumista kehittämällä ja arvioimalla monikulttuuri-
sen varhaiskasvatuksen arkeen suunnattuja työmenetelmiä. Hankkeen tuloksia jaettaan seu-
dullisesti ja valtakunnallisesti. 

Hankkeen tavoitteena oli muodostaa toimiva monikulttuurisen varhaiskasvatuksen seudulli-
nen osaajaverkosto. Hankkeessa verkostoitiin varhaiskasvatuksen monikulttuurisen työn osaa-
jat, koottiin työmenetelmät ja hankkeet sekä uudistettiin pääkaupunkiseudun kuntien varhais-
kasvatuksen monikulttuurista yhteistyötä ja palvelujen toimintarakenteita. Hankkeeseen sidot-
tiin mukaan laajasti pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen toimijat sekä keskeiset alueelliset 
ja valtakunnalliset yhteistyökumppanit. 
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Esiselvitys toiminnan taustalla 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA toteutti vuoden 2005 alussa esiselvi-
tyksen ”Tuhat ja yksi kieltä pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa. Selvitys varhaiskasva-
tuksen monikulttuurisuustilanteesta kunnan järjestämässä päivähoidossa pääkaupunkiseudul-
la helmikuussa 2005.” Selvityksessä tarkasteltiin pääkaupunkiseudun kuntien monikulttuuri-
sen varhaiskasvatuksen tilaa sekä kehittämistarpeita. Selvityksessä kuvattiin kunnallisen päi-
vähoidon nykytilannetta maahanmuuttajataustaisten lasten määrän, päivähoitohenkilöstön or-
ganisoinnin ja resursoinnin sekä käytettyjen monikulttuurisuuden käsitteiden avulla. Selvityk-
sen mukaan pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa monikulttuurisuus on 
lisääntyvä ilmiö, joka vaikuttaa päivähoidossa toteutettavaan varhaiskasvatukseen. Selvityk-
sen tulokset toimivat monikulttuurisen varhaiskasvatuksen kehittämisen pohjana Moniku-
hankkeessa. (Remsu 2005, 8.) 

 

MONIKU-hankkeen kehittämistyön tavoitteet 

Pääkaupunkiseudun kunnissa elää suurin osa Suomessa asuvista maahanmuuttajista.  Pääkau-
punkiseudun monikulttuurinen elinympäristö heijastuu myös varhaiskasvatukseen. Pääkau-
punkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa on noin kahdeksan prosenttia maahan-
muuttajataustaisia lapsia. Nämä lapset puhuvat noin kahdeksaakymmentä eri kieltä. Päivähoi-
dossa monikulttuurinen toimintaympäristö onkin arkipäivää. (Remsu 2005.)  

Pääkaupunkiseudun kunnat lähtivät yhteistoimin kehittämään päiväkotien monikulttuurisuus-
työtä. Monikulttuurisuustyön kehittämisellä on useassa pääkaupunkiseudun päiväkodissa pit-
kät perinteet. Päiväkodit verkostoituivat jakamaan osaamista ja asiantuntijuutta yli kuntarajo-
jen. Halu kuulla ja oppia seudullisesti toisten kuntien päiväkotien monikulttuurisuustyön pai-
nopisteistä, sisällöistä ja menetelmistä koettiin tärkeäksi tavaksi kehittää arjen työtä omassa 
päiväkodissa.  

Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen kehittämiseen suuntautuneeseen Moniku -hankkeeseen 
osallistuneiden päivähoitoyksikköjen toiminnan lähtökohtana oli halu pohtia seudullisesti 
monikulttuurisuuteen liittyviä mahdollisuuksia sekä löytää keinoja monikielisten ja -
kulttuuristen lasten hyvinvoinnin sekä kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.  

MONIKU-hankkeen kehittämistyö tapahtui päivähoitoyksiköissä käytännön tarpeista lähtien. 
Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen työkäytänteitä kehittivät käytännön työntekijät. Keskei-
siksi kehittämisen kohteiksi muodostuivat suomi toisena kielenä – opetuksen systematisointi 
sekä kasvatuskumppanuus. Hankkeessa perustettiin seudullisia kehittämisryhmiä, jotka kehit-
tivät hanketyön aikana suomi toisena kielenä –opetuksen systematisoinnin ja kasvatuskump-
panuuden työmenetelmiä ja toimintamalleja. 

Kasvatuksellisen kumppanuuden lähtökohtana on kasvattajan omien kulttuuristen arvojen, 
normien ja uskomusten vaikutusten tiedostaminen toiminnan taustalla. Eri kulttuureista tule-
vien vanhempien ja lasten kohtaaminen perustuu kunnioittamiseen ja omien kulttuuristen mal-
lien vaikutusten tiedostamiseen toiminnan taustalla.  Kasvatuksellinen kumppanuus rakentuu 
vanhempien ja henkilöstön välisessä dialogissa. Päivähoidon henkilöstön vastuulla on tämän 
dialogin kehittäminen ja syventäminen päiväkodin arjen luonnollisissa kohtaamisissa. 



 

 
67

Päiväkodit kehittivät arjen työmenetelmiä sekä toimintamalleja perheen ja päiväkodin kasva-
tuksellisen kumppanuuden tukemiseen. Keskeisinä kehittämisen kohteina olivat erityisesti 
päivähoidon henkilöstön ja monikulttuuristen vanhempien väliset aloituskeskustelut sekä ko-
konaisvaltaisen hoitosuhteen luominen ja ylläpitäminen. Vanhempien kohtaaminen ja kuunte-
leminen  nähtiin tärkeäksi yhteisten kasvatuksellisten tavoitteiden asettamisessa. Perheen ja 
henkilöstön jaetun kasvatustavoitteiden avulla tuettiin monikielisen ja –kulttuurisen lapsen 
kahteen kulttuurin kasvamista. MONIKU-hankkeen aikana kehitettiin kasvatushenkilöstön 
tueksi arjen työmenetelmiä, joiden avulla voitiin tukea henkilöstön ja perheen välisen kump-
panuuden muodostumista sekä vanhempien osallisuuden lisäämistä. Monikulttuurisuuden nä-
kyminen päivähoidon oppimisympäristössä nähtiin tärkeäksi.  Keskeisenä kehittämisen koh-
teena oli myös luoda työmalleja siihen, miten päiväkodit voivat integroida ja huomioida arjen 
työssä eri kulttuureja entistä paremmin. 

MONIKU-hankkeen toinen keskeinen kehittämisen kohde oli suomi toisena kielenä –
opetuksen kehittäminen päiväkotien arjessa. Toiminnan tavoitteena oli monikielisen ja –
kulttuurisen lapsen toiminnallisen kaksikielisyyden kehittyminen. Lapsen suomen kielen ope-
tuksessa korostuivat lapsilähtöisyys, toiminnallisuus sekä arjen eri tilanteet kielen kehityksen 
tukemisessa. Arjen vuorovaikutustilanteiden merkitystä ja arjen sanoittamista lapsen suomen 
kielen kehittymisessä pidettiin tärkeänä.  Henkilökunnan tietoisuus oman kielen käytöstä oli 
lähtökohtana arjen eri tilanteissa tapahtuvaan lapsen kielen kehityksen tukemiseen. Puheessa 
painotetaan selkeitä lauseita sekä sanojen toistamista. Suomen kielen sanoja opeteltiin yhdes-
sä päiväkodin arjen eri tilanteissa, kuten ruokailun, pukemisen ja leikin yhteydessä. Lasten 
suomen kielen oppimista tuettiin myös pienryhmien opetustuokioissa. Kielen kehityksen tu-
kemisessa tärkeänä pidettiin eri aistien aktivoimista esimerkiksi sanoja ja kuvia yhdistämällä. 
Jokaista päiväkodin hetken merkitystä korostettiin lapsen suomen kielen kehittymisessä. 

Suomalaiseen yhteiskuntaan tutustumisessa ja vertaissuhteiden muodostamisessa pidettiin 
lapsen suomen kielen oppimisen tukemista päiväkotien arjessa tärkeänä. Päiväkotien henki-
löstöt kehittivät työmenetelmiä suomi toisena kielenä –opetuksen systematisointiin arjessa. 
Keskeisinä kehittämisen kohteina olivat suomi toisena kielenä –opetuksen rakenteiden sekä 
pienryhmätoiminnan kehittäminen, arjen eri vuorovaikutustilanteiden kehittäminen lapsen 
toisen kielen oppimista tukeviksi sekä erilaisten konkreettisten menetelmien kehittäminen toi-
sen kielen opettamisen ja oppimisen tueksi. Päiväkotien oppimisympäristöjä kehitettiin lapsen 
kielen kehittymistä tukeviksi.  

Suomen kielen oppimisessa avainasemassa on lapsen oman äidinkielen kehittyminen. Lapsi 
oppii paremmin toisen kielen oman äidinkielen ollessa vahva. Vanhempia tuettiinkin puhu-
maan lapselle omaa äidinkieltä, jonka merkitys lapsen tunnekielenä on keskeinen. Päiväko-
deissa lähdettiin kehittämään menetelmiä, joilla voitiin tukea lapsen oman äidinkielen kehit-
tymistä myös päiväkodeissa. Monikulttuuristen työntekijöiden palkkaaminen nähtiin yhdeksi 
tärkeäksi keinoksi kehittää päiväkotien monikulttuurista ympäristöä sekä tukea lasten kulttuu-
risen identiteetin ja oman äidinkielen kehittymistä. Lisäksi hankkeessa käännettiin somalin-
kielinen Kettu-testi yhteistyössä Laco Language and Communication Care Oy:n kanssa. Ket-
tu-testin avulla on mahdollisuus kartoittaa lapsen oman äidinkielen taso, saada tärkeää tietoa 
lapsen oman äidinkielen kehittymisestä sekä kehittää arjen toimintaa lapsen oman äidinkielen 
kehittymistä tukevaksi. 



 

 
68

Seudullinen verkosto kehittämisen tukena 

Seudullisten päivähoitoyksiköiden muodostama monikulttuurisen varhaiskasvatuksen verkos-
to muodosti kehittämisyhteisön, jolla oli valmiudet itsensä kehittämiseen ja muutokseen. Ver-
kostomainen työote liittyi työskentelymalliin ja arviointiin. Seudullinen yhteistyö osoitti, että 
monikulttuurisuustyön osaamista on päiväkodeissa runsaasti. Vuosien kokemusta ja monikult-
tuurisuustyön osaamista levitettiin verkoston tapaamisissa.  

Asiantuntijuuden kehittymistä tuettiin myös monikulttuurisuustyöhön keskittyvän täydennys-
koulutuksen avulla. MONIKU-hankkeessa toteutettiin päivähoitoyksiköiden henkilöstölle 
monikulttuurisen varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus ja –osaamiskartoitus. Kyselyssä kar-
toitettiin 1. henkilöstön tietämystä monikulttuurisen varhaiskasvatuksen säädöksistä ja asia-
kirjoista, 2. kulttuuritietoisuutta, 3. kasvatuskumppanuutta ja vanhempien kanssa tehtävää yh-
teistyötä, 4. lapsen oman äidinkielen ja kulttuurin tukemista, 5. suomi toisena kielenä opetus-
ta, 6. oman työn dokumentointia ja arviointia sekä 7. päiväkodin sisäistä yhteistyötä ja vuoro-
vaikutusta.  

MONIKU-hankkeessa mukana olleiden päivähoitoyksiköiden henkilöstölle suunnattu koulu-
tustarvekysely osoitti, että monikulttuurisen varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee osaami-
sen lisäämistä monikulttuurisuustyötä päivähoidossa ohjaavista säädöksistä, laeista ja asiakir-
joista, eri kulttuureista, niiden tavoista ja uskonnoista, lapsen oman äidinkielen merkityksestä 
ja oman äidinkielen tukemisen toimenpiteistä sekä suomi toisena kielenä –opetuksen periaat-
teista sekä menetelmistä. Toteutettu monikulttuurisen varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus 
toimii pääkaupunkiseudun monikulttuurisen varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen perus-
tana.  

 

Hankkeen tuotokset 

MONIKU-hankkeessa koottiin pääkaupunkiseudun kunnista seudullinen kehittäjäverkosto, 
joka kehitti, arvioi ja levitti olemassa olevia ja uusia monikulttuurisen varhaiskasvatuksen 
työmenetelmiä sekä arjen toimintamalleja. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli liittää kehit-
tämistoiminta osaksi päiväkotien arjen perustyötä. Keskeisenä pidettiin kehittämistyön ankku-
rointia yksikön omaan toimintakulttuuriin sekä kehittämistyön osaamisen vahvistamista. Ta-
voitteena oli tukea päiväkotien työyhteisöjen oppimaan oppimista. 

Hankkeessa laadittiin pääkaupunkiseudulle suomi toisena kielenä suunnitelma. Lisäksi laadit-
tiin ja toteutettiin monikulttuurisen varhaiskasvatuksen täydennyskoulutusohjelma. MONI-
KU-hankkeessa luotiin pääkaupunkiseudun päivähoitoon yhteinen monikulttuurisen varhais-
kasvatuksen toimintamalli sekä yhteiset käsitteet. Toimintamalli pitää sisällään 1. kuntien 
monikulttuurisen varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisen ja toteuttamisen suuntaviivat, 2. 
kasvatuskumppanuuden ja lapsen oman äidinkielen tukemisen, 3. lapsen kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen vahvistamisen edistämisen erityisesti suomi toisena kielenä opet-
tamista systematisoimalla sekä 4. varhaiskasvatuksen henkilöstön monikulttuurisen tietämyk-
sen, osaamisen ja ammattitaidon vahvistamisen.  

Hankkeessa tuotettiin monikulttuurisen varhaiskasvatuksen materiaalikansio, joka pitää sisäl-
lään pääkaupunkiseudulle kehitetyn monikulttuurisen varhaiskasvatuksen toimintamallin, 
päivähoitoyksiköissä yhteistyössä jatkokehitetyt arjen monikulttuurisuustyötä tukevat työme-
netelmät sekä Kaksikieliseksi kasvamassa –DVD-multimedian. 
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