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1.  JOHDANTO 

Vanhempana  olemisen  roolin  saamme  mallioppimisen  kautta  omilta 

vanhemmiltamme.  Omaa  vanhemmuuttamme  muokkaavat  voimakkaammin  ne 

vanhemmuuden  roolit,  jotka  ovat  toimineet  ja  vaikuttaneet  meihin  lapsuudessa. 

Kaikki  vanhemmat  toivovat  lapsilleen  hyvää  tulevaisuutta  ja  sitä,  että  heidän 

lapsistaan tulee perheen, suvun ja yhteiskunnan hyväksymiä ja arvostamia jäseniä. 

Eri  maissa  ja  kulttuureissa  vaihtelee  se,  mikä  on  hyväksyttyä  ja  arvostettua 

yhteiskunnassa. Myös se vaihtelee, miten lasta kasvatetaan ja miten vanhemmuus 

toteutuu. (Novitsky 2005, 81.) 

 
Nyky‐yhteiskunnassamme  vanhemmuudessa  tapahtuneet  muutokset  ja  siihen 

kohdistuvat odotukset ja vaatimukset ovat herättäneet eri tahoilla mielenkiintoa ja 

yhteiskunnallista  keskustelua,  sillä  lasten  kasvattaminen  ei  tänä  päivänä  ole 

vanhemmille  yksinkertainen  tai  helppo  tehtävä.  Lasten  kasvattamiseen  tarvitaan 

yhteistyötä  ja  etenkin  ennen  lapsen  kouluikää  perheiden  yhteistyökumppaneina 

ovat varhaiskasvatuksen ammattilaiset. (Tiilikka 2005, 15.) 

 
Suomessa kiinnostus vanhempien kasvatustehtävää kohtaan näkyy muun muassa 

siinä,  että  viime  vuosina  on  tehty  tutkimuksia  siitä,  miten  suomalaisvanhemmat 

kasvattavat,  ovat  kasvattaneet  ja  haluavat  tällä  hetkellä  kasvattaa  lapsiaan. 

Tutkimuksia  ovat  tehneet  esimerkiksi  Alasuutari  (2003),  Kemppainen  (2001)  ja 

Poikolainen (2002). (Tiilikka 2005, 15.)  

 
Tutkimustenkin  valossa  vanhemmuus näyttäytyy haastavana  ja monimuotoisena, 

jossa  sekä  työ‐  että  perheorientaatio  ovat  voimakkaita  (Tiilikka  2005,  38). 

Vanhempien on mahdotonta toimia lasten hyvinvoinnin maksimaalisen kehityksen 

edellyttämällä tavalla, koska jo fyysisen ympäristön muuttuminen synnyttää uusia 

ristiriitoja.  Tulevaisuuden  ennakoimattomuus  voi  johtaa  siihen,  että  ajatellaan, 

ettei  vanhemmilla  ole  paljoakaan  annettavaa  lapsilleen.  Heidän  siirtämiä  arvoja, 

käyttäytymismalleja,  tietoja  ja  taitoja  voidaan  äärimmillään  pitää  tarpeettomina. 

(Kalliala  1999,  26,  30.)  Tämä  edellä  tuotu  näkökulma  voidaan  liittää  myös 

maahanmuuttajavanhempiin,  joiden vanhemmuus  ja kasvatusperiaatteet  joutuvat 

muutokseen toiseen maahan muuttamisen myötä. He kasvattavat lapsiaan uudessa 
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tilanteessa,  josta  heillä  ei  ole  aikaisempaa  kokemusta.  He  tekevät  valintoja  ja 

ohjaavat lapsiaan tilanteessa, jossa aiemmat roolimallit ja normit eivät välttämättä 

toimi.  (Alitolppa‐Niitamo  2005,  45.)  Etenkin  pakolaistaustaisten  perheiden 

tulevaisuus  on  vaikeasti  ennakoitavissa.  Esseessäni  haluan  tuoda  esille  niitä 

asioita,  jotka  vaikuttavat  maahanmuuttajaperheen  ja  etenkin  isän  rooliin,  kun 

muutetaan  maasta  toiseen.  Toivon,  että  varhaiskasvatuksen  ammattilaiset 

ymmärtäisivät missä paineessa ja uudessa tilanteessa maahanmuuttajavanhemmat 

kasvattavat lapsiaan Suomessa. Toivon myös, että varhaiskasvatuksessa osattaisiin 

vielä paremmin tukea näitä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Edellä on jo 

todettu,  että  nyky‐yhteiskunnan  vanhemmuus  suomalaisperheissäkin  tarvitsee 

yhteistyötä  useiden  ulkopuolisten  tahojen  kanssa.  Maahanmuuttajavanhemmat 

tarvitsevat tuen  lisäksi  tietoa yhteiskunnastamme ja sen palveluista. Vanhempien 

on  vaikeaa  ohjata  lasta,  jos  he  eivät  itse  tunne  riittävästi  yhteiskunnan 

toimintatapoja (Ikäläinen ym. 2003, 81). 

 

2.  MAAHANMUUTTO JA KOTOUTUMINEN 
2.1 Asenteet vastaanottavassa maassa 

 

Maahanmuuttajien elämäntilanteet eivät ole vain perheen sisäisiä asioita. Kysymys on 

myös  siitä,  miten  Suomi  vastaanottaa  heidät  ja  järjestää  heille  mahdollisuuden 

hyvinvointiin  ja  turvalliseen  arkeen. Maahanmuuttopolitiikka  on  osa  kokonaisuutta, 

jossa  neuvotellaan  suhteista  valtaväestön  ja  maahanmuuttajien  välillä.  Suomea  on 

rakennettu  tasa‐arvoisuuteen,  ja  nyt  joudumme  etsimään  toimintatapoja  myös 

elämiseen yhdessä maahanmuuttajien kanssa. (Ikäläinen ym. 2002, 99.) Kuten olemme 

median kautta huomanneet, se ei ole helppoa. Yleisön kirjoituspalstoilta voimme lukea 

siitä, miten maahanmuutto  herättää  suomalaisissa  vahvoja  tunteita.  Kuitenkin  juuri 

suomalaisten  asenteet  ja  ennakkoluulot  vaikuttavat  pitkälti  siihen,  miten 

maahanmuuttajat  kotoutuvat  Suomeen.  Yleinen mielipide muokkaa myös palvelujen 

järjestelyjä,  koulutuksien  tarjontaa  ja  tukimuotoja,  jotka  auttavat maahanmuuttajia 

integroitumaan yhteiskuntaamme  ja osallistumaan sen kehittämiseen  ja hyvinvoinnin 

rakentamiseen. 
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Tämän  hetken  taantuma  vaikuttaa  suomalaisten  suhtautumiseen maahanmuuttoon. 

Ihmetellään,  mistä  työtä  maahanmuuttajille,  kun  suomalaistenkin  lomautukset  ja 

irtisanomiset  ovat  jokapäiväistä  uutisointia.  Jos  ei  suomalaisilla  ole  töitä,  niin, miksi 

Suomeen  otetaan  maahanmuuttajia,  joilla  on  vielä  heikommat  mahdollisuudet 

työllistyä  kuin  valtaväestöllä.  Ilman  huoltajaa  tulleet  alaikäiset  lapset  ja  nuoret 

nähdään niin sanotuiksi ankkurilapsiksi, jotka on lähetetty varmistamaan koko perheen 

pääsy Suomeen. Keskusteluissa on noussut esille sekin, että tulisi halvemmaksi auttaa 

ihmisiä  omassa  kotimaassaan  tai  sen  naapurimaassa  kuin  elättää  heitä  Suomessa 

verorahoillamme.  Poliittisissa  kannanotoissa  toivotaan  tiukempaa 

maahanmuuttopolitiikkaa  ja  –lainsäädäntöä.  Poliittisestikin maahanmuutto  on  nähty 

niin tärkeäksi osaksi yhteiskuntaamme, että Suomen ensimmäinen Maahanmuutto‐ ja 

Eurooppa‐ministeri  saatiin  hallitukseen  vuonna  2007.  Hän  vastaa 

maahanmuuttoasioista ja seuraa maahanmuuton kehittymistä sekä maahanmuuttajien 

hyvinvointia  ja  kotoutumista  Suomessa.  Samana  vuonna  sisäasiainministeriön 

tehtäväksi  tuli  vastata maahanmuuttopolitiikasta  ja  ‐hallinnosta  sekä  kotouttamisen 

yhteensovittamisesta. Maahanmuuttoasioita oli siihen asti hoitanut työministeriö, joka 

tässä  samassa  yhteydessä  lakkautettiin.  Muita  viranomaistahoja,  jotka  liittyvät 

kiinteästi maahanmuuttoon, ovat  sisäasiainministeriön alainen maahanmuuttovirasto 

ja  poliisi. Maahanmuuttoviraston  tehtävänä  on  käsitellä  ja  ratkaista  ulkomaalaisten 

maahantuloon,  maassa  oleskeluun,  pakolaisuuteen  ja  kansalaisuuteen  liittyviä, 

yksittäisiä  henkilöitä  koskevia  asioita.  Poliisilaitokset  taas  ovat  keskeisiä 

maahanmuuttoon liittyviä lupaviranomaisia. (Sisäasiainministeriö 2009a.) 

2.2 Suomeen tapahtuva maahanmuutto 

 
Maahanmuutto Suomeen on vielä vähäistä verrattuna muihin Euroopan maihin, mutta 

se on  kasvanut 1990‐luvun alusta  lähtien  tasaisesti. Vuoden 2008  lopussa  Suomessa 

asui vakinaisesti 5 183 058 Suomen kansalaista,  joista 90 516 on  syntynyt ulkomailla. 

Ulkomaiden kansalaisia asui Suomessa 143 256 henkilöä eli 2,7 prosenttia väestöstä. 

Ulkomaiden  kansalaisten  määrä  lisääntyi  vuoden  2008  aikana  10 548  henkilöllä. 

Suurimmat  ulkomaalaisten  ryhmät  olivat  Venäjän  (26 909),  Viron  (22 604),  Ruotsin 

(8 439)  ja  Somalian  (4 919)  kansalaiset  (Tilastokeskus  2009).  Maahanmuutto  on 
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keskittynyt  suurelta  osin  pääkaupunkiseudulle.  Vuonna  2007  seudun  väestöstä 

ulkomaan  kansalaisten  osuus  oli  5,9  %  eli  58 990  henkilöä.  (Jaakkola  2009,  18.) 

Pääkaupunkiseudun  paremmat  työmahdollisuudet  ja  kansainvälisempi  ilmapiiri  kuin 

muualla  maassa  ovat  yhtenä  syynä  siihen,  että  melkein  puolet  kaikista  Suomen 

maahanmuuttajista asuu Uudellamaalla (Perhoniemi & Jasinskaja‐Lahti 2006, 12). 

  

Maahanmuuton  syitä  on  useita:  avioliitto,  työ,  opiskelu,  paluumuutto,  pakolaisuus, 

perheenyhdistäminen.  Viime  vuonna  turvapaikkaa  haki  Suomesta  ennätyksellisen 

paljon  ihmisiä  eli  noin  4000.  Tämä  heijastaa  varsinkin  Irakin  ja  Somalian  vaikeaa 

tilannetta,  sillä  suurimmat  hakijaryhmät  ovat  irakilaisia  ja  somalialaisia.  (Vantaan 

sanomat 28 – 29.3.2009.) Myös ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten lasten ja nuorten 

määrä oli viime vuonna ennätykselliset 700. Suomen  liityttyä vuonna 1995 Euroopan 

unioniin, se mahdollisti sen, että unionin kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti maasta 

toiseen  hakiessaan  työtä  (Alitolppa‐Niitamo  &  Söderling  2005,  18).  Entisen 

työministeriön tilastojen mukaan vuonna 2004 runsas kolmannes muuttaneista tuli EU‐

maista. 1990‐luvun lopusta lähtien ulkomaalaisten ja suomalaisten välisiä avioliitoja on 

solmittu vuosittain noin 2000 (Perhoniemi & Jasinskaja‐Lahti 2006, 12). 

 

Henkilöä,  joka  ei  ole  Suomen  kansalainen,  sanotaan  ulkomaalaiseksi.  Suomessa 

pysyvästi  asuvista  ulkomaalaisista  käytetään  maahanmuuttaja‐käsitettä.  Pakolaiset 

ovat  joko  kiintiöpakolaisia  tai  oleskeluluvan  saaneita  turvapaikanhakijoita.  He  ovat 

joutuneet poliittisista tai muista humanitaarisista syistä lähtemään kotimaastaan. (Räty 

2002,  11.) Maahanmuuttaja‐käsitteelle  on mietitty  positiivisempaa  synonyymia.  Sen 

sijaan on  käytetty muun muassa maahanmuuttajataustainen, ulkomaalaistaustainen, 

uussuomalainen,  eri  kieli‐  ja  kulttuuritaustainen.  Tässä  esseessä  käytän  käsitteitä 

maahanmuuttaja  ja  maahanmuuttajataustainen.  Maahanmuuttaja  on  Suomeen 

muuttanut  ensimmäisen  polven  ulkomaalainen,  joka  on  ehkä  jo  saanut  Suomen 

kansalaisuuden.  Maahanmuuttajataustainen  on  Suomessa  syntynyt  toisen  polven 

maahanmuuttaja,  joka  itse  ei  ole muuttanut  Suomeen, mutta  perheen  vanhemmat 

ovat maahan muuttaneita. Valtaväestöllä tarkoitan syntyperäisiä suomalaisia. 
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2.3 Kotoutuminen ja kotouttaminen 

 
Maahanmuuton  yhteydessä  keskustellaan  myös  maahan  tulleiden  kotoutumisesta 

yhteiskuntaamme.  Maahanmuuttajalta  odotetaan  nopeaa  integroitumista 

suomalaiseen  yhteiskunnan  ja  kulttuurin,  tapojen  ja  arvojen  omaksumista.  Osa 

valtaväestöstä on sitä mieltä, että maassa maan tavalla tai maasta pois. On kuitenkin 

muistettava, että uuden kulttuurin ja arvojen omaksuminen ei tapahdu yhdessä yössä. 

 

Mitä  sitten  on  kotoutuminen  ja  kuka  kotouttaa?  Kotoutumisella  tarkoitetaan 

maahanmuuttajan  yksilöllistä  kehitystä  tavoitteena  osallistua  työelämään  ja 

yhteiskunnan  toimintaan  samalla  omaa  kieltään  ja  kulttuuriaan  säilyttäen 

Kotouttamisella taas tarkoitetaan viranomaisten  järjestämiä kotoutumista edistäviä  ja 

tukevia  toimenpiteitä,  voimavaroja  ja  palveluja  sekä  maahanmuuttajien  tarpeiden 

huomioon ottamista muita yhteiskunnan palveluja  ja toimenpiteitä suunniteltaessa  ja 

järjestettäessä. (Kotouttamislaki 2005.)  

 

Kotoutumisen  sujumista  voidaan  arvioida  taloudellisen,  kulttuurisen  ja  sosiaalisen 

integroitumisen  sekä  psyykkisen  sopeutumisen  näkökulmasta.  Työllisyyden  ja 

taloudellisen  pärjäämisen  ohella  kotouttamista  edesauttaa  kouluttautuminen 

Suomessa.  Maahanmuuttajien  kotouttumista  arvioidaan  sosiaalipsykologisessa 

tutkimuksessa  integraatio‐käsitteen  kautta.  Silloin  tarkastellaan  sitä,  miten  hyvin 

maahanmuuttajat  ovat  toisaalta  oppineet  uusia  kulttuurisia  taitoja  ja  luoneet 

sosiaalisia  kontakteja  valtaväestöön  ja  toisaalta  pystyneet  säilyttämään  omat 

kulttuuriset  tapansa  ja  identiteettinsä  (Perhoniemi &  Jasinskaja‐Lahti  2006,  71  ‐73.) 

Tässä esseessä tarkastelen pakolaistaustaisten somalialaismiesten roolin muuttumista 

perheessä  maahanmuuttoprosessin  aikana.  Somalialaiset  otin  kohderyhmäksi  siksi, 

että he ovat edelleenkin yksi heikoimmin kotoutunut ryhmä Suomessa. Perhoniemen 

ja  Jasinskaja‐Lahden  (2006)  tutkimuksessa  somalialaisten  assimilaatioasenteet  eli 

sulautumishalut  olivat  kaikkia  muita  tutkittuja  ryhmiä  heikoimmat.  Somalialaisten 

keskuudessa  myös  työttömyyttä  ja  taloudellisia  huolia  oli  selvästi  muita  ryhmiä 

enemmän.  Tutkimuksen  muut  maahanmuuttajaryhmät  olivat  venäläiset,  virolaiset, 

arabit,  turkkilaiset,  vietnamilaiset  ja  etniseltä  taustaltaan  suomalaiset 
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maahanmuuttajat entisestä Neuvostoliitosta. (Perhoniemi & Jasinskaja‐Lahti 2006, 33, 

49,  85.)  Jaakkolan  (2009)  tutkimuksessa  suomalaisten  asenteet  eri 

maahanmuuttajaryhmien  maahanmuuttoon  oli  kaikista  kielteisimmät  juuri 

somalialaisten  osalta  (Jaakkola  2009,  52). Valtaosa  somalialaisista,  jotka  osallistuivat 

Perhoniemen  ja  Jasinskaja‐Lahden  tutkimukseen, olivat  kokeneet  syrjintää  Suomessa 

(Perhoniemi &  Jasinskaja‐Lahti 2006, 84). Kulttuuria käytetään usein selityksenä siitä, 

että maahanmuuttajilla on sosiaalisia ongelmia. Näin syntyy helposti yksinkertaistettu 

käsitys  paljon  monitekijäisemmästä  ilmiöstä,  koska  selitys  tekee  vähemmistöistä 

yksipuolisesti  vastuullisia  omaan  epätasa‐arvoiseen  asemaansa  (Alitolppa‐Niitamo & 

Söderling  2005,  9).  Kotoutuminen  on  kuitenkin  aina  kaksisuuntaista.  Myös 

vastaanottavan yhteiskunnan  tulee sopeutua maahanmuuttajien  tapoihin  ja arvoihin, 

jos  ne  eivät  riko  Suomessa  vallitsevaa  lainsäädäntöä.  Maahanmuuttajien 

sopeutumisessa  ja  integraatiossa uuteen  yhteiskuntaan on  tärkeää  se, että heillä on 

sosiaalisia kontakteja valtaväestöön. Sillä maahanmuuttajat, joilla on vain ystäviä oman 

etnisen  ryhmänsä  jäsenistä,  saattavat  syrjäytyä  helposti  sosiaalisesti  ja  tämä  taas 

vaikuttaa heidän osallisuuteensa yhteiskunnallisesti.   

3.  PAKOLAISUUS JA MAAHANMUUTON VAIHEET 
 
Tässä  luvussa  maahanmuutto  on  rajattu  käsittelemään  pakolaistaustaisia 

maahanmuuttajia.  Suomeen  pakolaiset  ovat  tulleet  joko  turvapaikanhakijoina, 

kiintiöpakolaisina  tai perheenyhdistämisohjelman  kautta. Turvapaikanhakija on  tullut 

Suomeen omasta  kotimaastaan  tai  ei‐turvalliseksi  luokitellusta maasta. Heti maahan 

tultuaan  hänen  tulee  hakea  turvapaikkaa.  Koska  Suomi  on  allekirjoittanut 

pakolaissopimuksen,  se  on  velvollinen  käsittelemään  sille  tulevat 

turvapaikkahakemukset.  Suomessa  maahanmuuttovirasto  käsittelee  hakemukset. 

Yleensä hakemuksen  käsittely  kestää pari  vuotta.(Räty  2002,  18  ‐  19). Vuonna  2008 

maahanmuuttovirasto  käsitteli  yhteensä  1995  turvapaikkahakemusta,  joista 

myönteisiä  päätöksiä  tehtiin  785,  kielteisiä  1011  ja  rauenneita  hakemuksia  oli 

199.(Maahanmuuttovirasto, 2008.) 
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YK:n pakolaisjärjestö UNHCR (United Nations High Comissioner for Reugees) hallinnoi 

kansainvälistä pakolaistyötä. Se antaa kiintiöpakolaisille pakolaisstatuksen. Pakolaiset 

voivat  mennä  hakemaan  turvaa  järjestön  toimistoihin,  joita  on  kriisialueiden 

naapurimaissa. Toimistot  toimivat välikätenä, kun pakolaisia  sijoitetaan maihin,  jotka 

ovat  sopineet  vastaanottavansa  kiintiöpakolaisia.  Kiintiöpakolaisia  tulee  myös 

pakolaisleireiltä,  joita  on  syntynyt  kriisialueiden  naapurimaihin.  Vuonna  2001  Suomi 

lupautui ottamaan 750 kiintiöpakolaista vuosittain.(Räty 2002, 19 ‐ 20.) 

 

UNHCR:n laskelmien mukaan maailmassa oli vuoden 2007 lopulla noin 11,4 miljoonaa 

pakolaista.  Tämän  lisäksi  noin  26 miljoonaa  ihmistä  joutui  pakenemaan  konflikteja 

kotimaansa  sisällä.  Turvapaikanhakijoiden  määrä  oli  vuonna  2007  UNHCR:n  arvion 

mukaan  kaikkiaan  noin  650.000.(Sisäasiainministeriö  2009b,  Maahanmuutto‐  ja 

Eurooppa‐ministerin puhe 19.9.2008.) 

 

Perheenyhdistämisohjelman  kautta  kansainvälisen  sopimuksen  mukaan  Suomessa 

oleskeleva  pakolainen  saa  oleskeluluvan  myös  aviopuolisolleen  sekä  alaikäisille 

lapsilleen. Alaikäinen  lapsi  saa  vastaavasti  tuoda maahan  vanhempansa  ja  alaikäiset 

sisaruksensa. Ohjelman kautta tulleet perheenjäsenet vastaanotetaan suoraan kuntiin 

pakolaisina ja he saavat siellä pakolaisten vastaanottopalvelut. (Räty 2002, 20.) 

 

Suurin  osa  Suomeen  tulleista  pakolaisista  1970‐  ja  80‐luvuilla  oli  kiintiöpakolaisia. 

Turvapaikan hakijoita oli  vain muutamia  kymmeniä  vuoteen 1989  asti. Ensimmäinen 

kaukaisempi  pakolaisryhmä  tuli  Suomeen  Chilestä  1970‐luvulla.  Chilestä  tuli  silloin 

enimmillään  150  pakolaista. Vietnamin  sodan  loputtua,  vuonna  1979,  niin  sanottuja 

venepakolaisia tuli 100 henkeä Suomeen. (Räty 2002, 33.) 

 

Käännekohta  suomalaisen maahanmuuton  historiassa  tapahtui  vuonna  1990,  jolloin 

turvapaikanhakijoita tulikin yli 2700, heistä suurin osa oli somalialaisia (Räty 2002, 20; 

Tiilikainen  2003,  51).  He  olivat  ensimmäinen  suuri  pakolaisryhmä,  joka  saapui 

Suomeen  spontaaneina  turvapaikanhakijoina  (Tiilikainen  2003,  51).  Tänä  päivänä 

enemmistö  Somalian  kansalaisista  asuu  pääkaupunkiseudulla  (79 %)  (Jaakkola  2009, 

17). 
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Tässä esseessä käytän Somaliasta tulleista pakolaisista termiä somalialainen, vaikka se 

onkin  ongelmallista,  koska  Somalian  valtio  on  hajonnut.  Kuitenkin  somalialaiset 

toivovat, että heitä ei kutsuta somaleiksi, koska somalit on yksi heimo, eivätkä kaikki 

Somalian kansalaiset ole somaleja. (Ikäläinen ym. 2003, 10.) 

  

3.1 Kulttuurisokki 
 
Sopeutuminen  uuteen  ympäristöön  on  prosessi,  joka  etenee  vaiheittain.  Se  on 

samantyyppinen  kuin  mikä  tahansa  kriisin  läpikäyminen.  Sopeutumisprosessi  on 

yksilöllinen  ja  siihen  vaikuttaa maahan  tulleen  lähtötilanne  eli  onko  hän muuttanut 

vapaaehtoisesti vai onko hän tullut pakon edessä. Somalialaiset ovat tulleet Suomeen 

pakolaisina tai perheenyhdistämisen kautta. He eivät olisi tulleet Suomeen, jos heidän 

kotimaassaan,  Somaliassa,  ei  olisi  sisällissotaa.  Voidaan  kai  sanoa,  että  he  eivät  ole 

täällä  omasta  tahdostaan.  Kun  uusi  kulttuuri  on  mahdollisimman  kaukana  omasta 

kulttuurista, siihen sopeutuminen on vaikeaa. Somalialaiset ovat muslimeja, jotka ovat 

asuneet  islamilaisessa valtiossa. Suomessa elämää  ja yhteiskuntaa ohjaavat kristilliset 

arvot  ja  länsimaalainen kulttuuri. On siis ymmärrettävää, että sopeutumisprosessi voi 

olla  hidasta.  Sopeutumisprosessin  vaiheet  voivat  kestää  muutamista  kuukausista 

vuosiin.  Ihmisten  reaktioiden voimakkuus myös vaihtelee,  ja  siitä  johtuu, että  joillain 

kriisin  läpikäyminen on elinikäinen prosessi.  Joku  sopeutuu  ilman havaittavaa  kriisiä, 

kun  taas  joku  toinen ei koskaan opi hallitsemaan kahta kulttuuria.  (Räty 2002, 120 – 

121.) 

 

Sopeutumisprosessia  kutsutaan  kulttuurisokiksi,  joka  etenee 

kuherruskuukausivaiheesta  useamman  kulttuurin  hallintavaiheeksi. 

Kuherruskuukausivaiheessa  ihminen  on  optimistinen  mahdollisuuksistaan  uudessa 

maassa  ja  uskoo  oppivansa  kielen nopeasti. Myös  pakolaisilla  saattaa maahan  tulon 

alkuvaiheessa  on  päällimmäisenä  tyytyväisyys  siitä,  että  on  päässyt  turvaan.  Hän 

saattaa  tietoisesti  unohtaa  ikävät  muistot  ja  tunteet.  Seuraavassa  vaiheessa, 

torjuntavaiheessa,  ihminen  suhtautuu  vihamielisesti  uuteen  kulttuuriin. 
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Torjuntavaiheessa ihminen on turhautunut uuden elämän aloittamisen hankaluuksista 

ja yli‐ihannoi omaa kulttuuriaan ja hakee siitä turvaa. Hän myös alkaa tiedostaa oman 

tilanteensa pysyvyyden: hän on ja tulee aina olemaan maahanmuuttaja. 

  

Kolmas vaihe,  tasapainonhakuvaihe, on  tilanteen  tosiasioiden hyväksymistä.  Ihminen 

näkee  taas  elämäntilanteen  antamat mahdollisuudet  ja  rajoitukset.  Tässä  vaiheessa 

ihmisen tunteet eivät ole enää yksipuolisen myönteisiä kuten alussa tai kielteisiä kuten 

reaktiovaiheessa. Kun  ihminen on omaksunut kahden kulttuurin kielen, arvot  ja tavat 

ja  osaa  tasapainottaa  elämäänsä  kahden  kulttuurin  välillä,  hän  on  useamman 

kulttuurin hallintavaiheessa. (Räty 2002, 121.) 

3.2 Miehen rooli Somaliassa 
 

Somaliassa  useimmat  ihmiset  saivat  toimeentulonsa  karjanhoidosta  ja 

maanviljelyksestä. Kaupungeissa, varsinkin rannikolla, kaupankäynti puolestaan työllisti 

ihmisiä.  Somalialaisessa  yhteiskunnassa  yhdistyi  siis  perinteinen  paimentolaiselämä 

sekä rannikon vilkas kaupankäynti (Räty 2002, 89). Somalialaisten taustoissa on suuria 

eroja  sen  suhteen,  millainen  koulutus  heillä  on,  ja  ovatko  he  kaupungista  vai 

maaseudulta.  Somaliassa menestymisen mahdollisuuksiin  vaikutti  nimittäin  se,  oliko 

henkilö  kaupungista  ja  sosioekonomiselta  asemaltaan  arvostetusta  perheestä. 

(Ikäläinen ym. 2002, 65, 68.)  

 

Somalialaisessa  kulttuurissa  perheen  sosiaalinen  asema  perustuu  miehen 

sosioekonomiselle asemalle. Miehen menestystä mitataan hänen  roolistaan perheen 

elättäjänä  sekä  hänen  yhteiskunnallisen  vastuunsa  kautta.  (Tiilikainen  2003,  34.) 

Maanpaossa tämä merkitys on kuitenkin kyseenalaistettu (Hautaniemi 2004, 49).  

 

Somaliassa  sukulaisuusjärjestelmä  on  perinteisesti  patrilineaarinen  ja  sukulaisuus 

lasketaan  isän  puolelta  (Hautaniemi  2004,  49).  Nimenantotapa  perustuu  tähän. 

Lapselle annetaan kolme nimeä,  joista ensimmäinen on hänen oma nimensä,  toinen 

hänen  isänsä nimi  ja kolmas hänen  isän  isänsä nimi (Tiilikainen 2003, 30). Perheenisä 

on  perheen  päämies  ja  elättäjä,  joka  määrää  perheen  asioista  kodin  ulkopuolella. 
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Perheenäiti  puolestaan  vastaa  kodin  ja  arjen  hallinnasta  ja  lasten  kasvattamisesta. 

Naisten  lähiyhteisö,  johon  yleensä  kuuluvat  perheen  vanhemmat  tyttäret,  anopit, 

serkkutytöt ja palkatut kotiapulaiset, vastaa kodinhoidosta yhdessä. (Räty 2002, 91). 

 

Somalialaiset  mieltävät  perheen  yleisesti  ydinperhettä  laajemmaksi  käsitteeksi. 

Somalialaisessa perheessä on aviopuolisoiden, lasten ja isovanhempien lisäksi muitakin 

suvun jäseniä ja ajoittain ystäviä. Tästä johtuen somalialaisessa kulttuurissa lasta voivat 

kasvattaa  myös  muut  kuin  hänen  omat  biologiset  vanhempansa.  Jos  perheen  isä 

kuolee,  niin  hänen  veljensä  tulisi  avioitua  lesken  kanssa  Dumal‐perinteen mukaan. 

(Hautaniemi 2004, 49 – 50.) Kuolleen aviomiehen veljellä on vastuu huolehtia leskestä 

(Tiilikainen 2003, 33). 

 

Somalialaisella  miehellä  voi  olla  islamin  mukaisesti  neljä  vaimoa.  Jokainen  vaimo 

lapsineen muodostaa oman yksikkönsä asuen yleensä erillään muista vaimoista. Mitä 

useimpia vaimoja miehellä on, sitä vanhemmaksi ja merkittävämpään asemaan hän on 

tullut. (Tiilikainen 2003, 34). 

 

Muslimeille  perhe  on  erittäin  tärkeä.  Hyvin  tärkeä  osa  muslimin  uskoa  on  myös 

vanhempien  kunnioittaminen.  Etenkin  pokien  kunnia‐asiana  on  huolehtia  omista 

vanhemmistaan  islamilaisessa kulttuurissa. (Moallin 2005, 99).    Islam on  luonteva osa 

muslimien  elämää.  Islamilainen  yhteiskunta  vaikuttaa  uskonnollisten  tapojen 

toteuttamiseen,  esim.  päivittäiset  rukoukset.  Rukouskutsun  kuultuaan  ihmiset 

kokoontuvat moskeijoihin,  joita  on  lähes  joka  kadunkulmassa,  tai  rukoilevat  omien 

arkiaskareiden  lomassa.  Ei‐islamilaisessa  ympäristössä  islamilaisten  tapojen 

noudattaminen  vaatii  enemmän  vaivannäköä.  Suomessa  elävistä  muslimeista 

useimmat  joustavat rukousaikojen suhteen, vaikka arkipäivän rukoukset eivät viekään 

monta minuuttia. (Räty 2002, 73.) 

 

Miehellä on siis vastuu  ja velvollisuus huolehtia niin omasta tai omista vaimoistaan  ja 

lapsistaan kuin  ikääntyneistä vanhemmistaan  ja muistakin  sukulaisistaan,  jos he ovat 

avun  tarpeessa. Mies  elättää  perheen  ja  hoitaa  kodin  ulkopuoliset  asiat,  kun  taas 

vaimolla on täysi vastuu ja valta kotiasioista.  
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3.3 Muuttunut miehen rooli Suomessa 
 

Pakolaisuuden  aiheuttamat  paineet  ja  huolet  asettavat  perhe‐elämän  koetukselle 

uudessa kotimaassa. Pakolaisena on joutunut näkemään ja kokemaan paljon sellaista, 

mihin ei koskaan olisi uskonut törmäävänsä. (Ikäläinen ym. 2003, 64.) Pakolaisperhe on 

saattanut  kokea  niin  kovia,  ettei  vanhemmilla  ole  lapsen  tukemiseen  riittäviä 

resursseja. Perheen jäsenet ovat ehkä joutuneet olemaan pitkään erossa toisistaan. He 

ovat  voineet  tulla  Suomeen  eri  aikoina,  esimerkiksi  perheenyhdistämisen  kautta, 

jolloin  perheenjäsenet  ovat  kotoutumisprosessin  eri  vaiheissa.  Perheellä  voi  olla 

vaikeuksia  toimia yhdessä pitkän eron  jälkeen,  sillä heidän  roolinsa ovat muuttuneet 

eron aikana. (Räty 2002, 163.) Somaliassa lasten kasvatus ja kodin hoito olivat selkeästi 

naisten tehtäviä, nyt Suomessa odotetaan  isän osallistuvan näihin tehtäviin. Tämä voi 

olla perheen isälle vierasta ja hämmentävää, koska Somaliassa hänen työpanostaan ei 

tarvittu  kotitöissä.  Maahanmuuton  myötä  vaimosta  tai  lapsista  on  saattanut  tulla 

itsenäisempiä  ja  miehen  on  silloin  vaikea  ottaa  uudessa  ympäristössä  samanlaista 

vastuuta  perheestä  kuin  kotimaassa.  Ongelmien  kohdatessaan 

maahanmuuttajaperheet eivät voi tukeutua suurperheen ja suvun sosiaaliseen tukeen 

ja kontrolliin, kuten aiemmin Somaliassa. (Räty 2002, 163 – 164.)  

 

Suomessa  isän  sosiaalinen  asema  on  muuttunut.  Yhtenä  syynä  on  työttömyys. 

Suomessa Somalian kansalaisista vuonna 2007 yli puolet oli työttömiä (Jaakkola 2009, 

19).   Pakolaisuus  ja  sota ovat katkaisseet monien pakolaisten urasuunnitelmat,  ja he 

ovat  joutuneet  sopeuttamaan  tulevaisuuden  toiveensa  esimerkiksi  muuttuneisiin 

realiteetteihin (Ikäläinen ym. 2002, 68.).  

 

Somaliassa  ennen  kuin  lapset  aloittavat  koulun,  heitä  kasvatetaan  kotona  ja 

koraanikoulussa. Äitien  tehtävänä on  välittää pienille  lapsille erityisesti  kulttuuriin  ja 

islamiin liittyviä arvoja ja tapoja. Noin kuuden ikävuoden jälkeen sukupuolen mukainen 

erottelu  tulee  kasvatuksessa  selvemmäksi. Tyttöjen opettaminen on äidin  ja muiden 

naispuolisten  sukulaisten  vastuulla.  Isät  ja  muut  perheen  vanhemmat  miehet 

puolestaan vastaavat poikien opettamisesta (Tiilikainen s. 33). Perheen tytöt auttavat 

äitiä  kotitöissä  ja pojat ovat  isän apuna hoitamassa  karjaa  (Degni  ym. 2005, 3).  Isän 
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rooli  kasvattajana  on  selkeä  ja  tukee  poikien  kasvamista  vastuuseen  perheen 

huoltajana. 

 

Suomessa isän rooli on muuttunut. Hän on joko työtön, opiskelee suomen kieltä tai on 

koulutustaan vastaamattomassa  työssä. Minkälaisen esimerkin hän pystyy antamaan 

lapsilleen? Miten  hän pystyy  säilyttämään  arvovaltansa  perheen  jäsenten,  erityisesti 

lasten,  silmissä?  Tiilikainen  (2003)  onkin  sitä  mieltä,  että  somalialaismiehet  ovat 

pakolaisuuden  aiheuttamissa  muutoksissa  menettäneet  ehkä  jopa  enemmän  kuin 

naiset,  koska  naiset  ovat  voineet  pitää  kiinni  omista  kodin  piiriin  kuuluvista 

tehtävistään.  Koska  lapset  oppivat  usein  uutta  kieltä  nopeammin  ja  ymmärtävät 

yhteiskuntaa  ja  sen  toimintoja paremmin kuin vanhempansa, voivat perheessä  roolit 

kääntyä tämänkin takia ylösalaisin. Tässä tilanteessa syntyy helposti sukupolvien välisiä 

jännitteitä  ja konflikteja. Myös vaimon  ja miehen rooleissa on tapahtunut muutoksia. 

Suomessa mies  joutuu  jakamaan perheessä valtaa enemmän vaimonsa kanssa. Tämä 

on sekä vaimolle että miehelle uusia ja vieras asia. Isä menettää näin auktoriteettiaan 

ja hänen asemansa perheen päänä horjuu helposti. (Degni ym. 2005, 5.) 

 

Somalialaisessa perheessä lapsia on paljon, usein 5 – 10 lasta. Suomessa perhe joutuu 

asumaan ahtaasti kerrostalossa. Jo  itse kerrostaloasuminen on vierasta somalialaisille 

ja tilan ahtaus tekee asumisesta vieläkin vaikeampaa.  Ilmastomme on myös erilainen 

kuin  Somaliassa  ja  suurperheen  vaatehuolto  ja  vaatteiden määrä  eri  vuodenaikojen 

pukeutumisen mukaan  tuo  ihan  käytännön ongelmiakin.  (Degni  ym. 2005, 6.) Ahdas 

asuminen  ja etenkin talviaikaan sisällä pitkiä aikoja viettävät energiset  lapset vaativat 

vanhemmilta  kärsivällisyyttä.  Myös  vieraat  ruoka‐aineet  ja  aikakäsityksemme 

aiheuttavat arjen ongelmia perheelle. Länsimaisen aikakäsityksen mukaan aika ”kuluu” 

koko  ajan. Aikaa  ei  siis  tulisi  tuhlata,  koska  se  on  rajallinen  hyödyke.  Somalialaisten 

aikakäsitys  pohjautuu  niin  sanottuun  sykliseen  aikakäsitykseen,  jonka  mukaan  aika 

etenee  toistuvissa  jaksoissa  uusiutuen  koko  ajan.  (Räty  2002,  64.)  Erilaiset 

aikakäsitykset  ovat  valitettavasti  aiheuttaneet  somalialaisten  ja  suomalaisten  kesken 

arkisia kulttuuriristiriitoja. 
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Somalialaisten  elämässä  islamin  uskonnolla  on  suuri  asema.  Se  muovaa  heidän 

suhtautumistaan uuteen  ympäristöön  samoin  kuin  ympäristön  suhtautumista heihin. 

(Ikäläinen  ym.  2003,  64.)  Suomessa  asuessaan  muslimi‐isällä  on  huoli  lastensa 

uskonnollisen  identiteetin  säilymisestä.  Tällöin  vastareaktiona  valtayhteisön 

vaikutteiden  uhalle  voi  olla  oman  kulttuurisen  ja  uskonnollisen  eron  korostaminen. 

Jotta  vanhemmat  voisivat  jättää  lapsensa  päiväkotiin  luottavaisin  mielin, 

henkilökunnan  tulisi  tietää  ruokaan  liittyvistä  säännöistä  sekä  suhtautumisesta 

alastomuuteen, kuvaamataiteeseen, musiikkiin  ja uskonnollisten  juhlien viettämiseen. 

(Moallin 2005, 103.) 

 

Maanpaossa oleva suurperhe ei  rajoitu vain yhden valtion  rajojen sisään, vaan useat 

somalialaiset ovat tiiviisti yhteydessä eri maissa asuvien perheenjäsenten kanssa (Räty 

2002,  92).  Perhe,  varsinkin  isä,  kantaa  huolta  Somaliaan  jääneistä  sukulaisistaan,  ja 

miettii  miten  voisi  auttaa  heitä.  Perheen  taloudellista  tilannetta  kiristää  se,  että 

perheet tukevat täysi‐ikäisiä sukulaisiaan ja lähettävät avustuksia omaisille ulkomaille. 

(Ikäläinen ym. 2003, 51, 69.). Somalialaiset ovat kasvaneet siihen, että suku  ja perhe 

ovat kuin sosiaalinen turvajärjestelmä, joten heille on luonnollista huolehtia omaisista 

Suomestakin käsin (Moallin 2005, 98).  

 

Moni työssäkäyvä somalialaisisä on kuitenkin huomannut, että hänen palkkansa ei riitä 

edes  Suomessa  olevan  perheen  elättämiseen.  Tähän  ilmiöön  olen  työssäni 

maahanmuuttajakoordinaattorina  törmännyt  ja  nähnyt,  miten  se  aiheuttaa  isässä 

helposti turhautumista ja katkeruutta. Hän kokee olevansa huono isä, kun ei voi viedä 

lapsiaan edes kerran kesässä Linnanmäelle tai lapset eivät voi ostaa itselleen koulussa 

ja  päiväkodissa  otettuja  valokuvia.  Niin  kuin  yksikin  isä  sanoi:  ”Ajattele,  että 

kuvapaketin hinta täytyy kertoa kahdeksalla. Sillä jos ostan yhden lapsen kuvat, täytyy 

silloin ostaa muidenkin lasten. Ja siihen minulla ei ole varaa.”  

 

Kasvaminen  tietyssä  kulttuurissa  merkitsee  sen  kielen,  arvomaailman,  normien  ja 

roolien  sisäistämistä  samoin  kuin  yhteiskunnan  rakenteen  ja  toiminnan  vähittäistä 

hahmottamista.  Lastenkasvatuksessa  ja  perheenjäsenten  välisissä  suhteissa 

kulttuuriset  arvot,  normit  ja  roolit  ilmenevät  puhtaimmillaan.  Näiden  sisäistäminen 
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tapahtuu  suurelta  osin  tiedostamatta, mallioppimisen  kautta.  Kieli  ja  vuorovaikutus 

luovat  linkin muun muassa sosiaaliseen yhteisöön  ja  laajempaan yhteiskuntaan  ja sen 

rakenteen  sekä  toimintaperiaatteiden  ymmärtämiseen.  (Alitolppa‐Niitamo  2005,  45‐

46.)  Esimerkiksi  lasten  rankaiseminen  fyysisesti  on  kiellettyä  Suomessa,  kun  taas 

Somaliassa  se  on  sallittua.  Tyttöjen  ja  naisten  ympärileikkaus  on  Suomessa  kielletty 

lailla, mutta Somaliassa se on hyväksyttyä ja toivottavaa, koska vanhemmat pelkäävät, 

että ympärileikkaamaton tytär ei pääse naimisiin. Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus on 

elävä  kulttuuriperinne,  johon  liittyy monia  tärkeitä  sosiaalisia  ja myös  uskonnollisia 

merkityksiä (Mölsä 2005, 4 ). Tätä perinnettä on erittäin vaikea katkaista. Myös poikien 

ympärileikkauksessa  on  Suomessa  ongelmia.  Ongelmalliseksi  sen  tekee  se,  että 

Suomessa  julkinen  sektori  ei  juurikaan  suorita  ei‐lääketieteellisiä  poikien 

ympärileikkauksia.  Jos maahanmuuttajavanhemmilla  ei  ole  varaa  yksityislääkäreiden 

tarjoamiin  palveluihin,  heidän  vaihtoehdoikseen  jäävät  poikien  ympärileikkaaminen 

ulkomailla  tai  turvautuminen  varsinkin  kesäisin  kodeissa  kiertävien, usein ulkomailta 

tulleiden,  ympärileikkaajien  palveluihin.  (Mölsä  2005,  20.)  Koska  tyttöjen 

ympärileikkaus on kaikilla tapaa  ihmisoikeuksia  loukkaava ja terveydelle haitallista, on 

Suomessa KokoNainen –projekti tehnyt viime vuodet valistustyötä maahanmuuttajien 

keskuudessa  asiasta  ja  samalla  kouluttanut  suomalaisia  viranomaisia  tunnistamaan 

ilmiön.  Mölsä  (2005)  on  tutkimuksensa  perusteella  saanut  näyttöä  siitä,  että 

ympärileikkausaikeiden  suhteen  on  tapahtunut  huomattavan  suuri  muutos 

maahanmuuttajien  keskuudessa  vuoden  1994  jälkeen,  jolloin  hän  teki  aikaisemman 

tutkimuksen  aiheesta.  Hän  toivookin,  että  ympärileikkausperinteestä  luovuttaisiin 

vähitellen  kokonaan  ja,  että  myös  poikien  ympärileikkauskysymykseen  otettaisiin 

Suomessa kantaa. (Mölsä 2005, 22.) 

 

Degnin,  Pönttisen  ja  Mölsän  (2005)  tutkimukseen  osallistuneet  somalialaiset 

vanhemmat  kokevat  vanhemmuuden  paljon  vaativammaksi  suurperheessä  kuin 

kahden  ‐  kolmen  lapsen  perheessä.  Useat  heistä  ovat  sitä mieltä,  että  islamilaisen 

kasvatuskäytännön mukaan kasvattaminen on vaikeaa Suomessa. Heistä  tuntuu, että 

suomalaiset auktoriteetit haluavat heidän kasvattavan  lapsiaan huomioimatta heidän 

uskonnollisia  perinteittään  ja  kulttuurisia  normejaan  ja  arvojaan.  Varsinkin  poikien 

kasvattamisessa, vanhemmista tuntuu, että viranomaiset haluaisivat heidän välttävän 
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kasvatuksessa  uskonnollisia  perinteitä.  Vanhemmat  pelkäävät,  että  heidän 

auktoriteettinsa  omiin  lapsiinsa  katoaa  ja  lapset  ottavat  mallia  suomalaisista 

ikätoveristaan, jotka juovat alkoholia ja ovat myöhään ulkona ”hengailemassa”. (Degni 

ym. 2005, 7. ) Tasapainoilu länsimaalaisen ja islamilaisen kasvatuskäytäntöjen keskellä 

on  vaativaa  somalialaisille  vanhemmille  heidän  kasvattaessaan  lapsiaan  kahteen 

kulttuuriin. Erityisesti isän roolin muuttuminen Suomessa, vaikuttaa perheen sisäiseen 

dynamiikkaan  ja  isän  ja poikien  väliseen  suhteeseen. Kotimaassa  isältä pojalle olleet 

opittavat asiat eivät enää selkeästi toimi suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

4. YHTEENVETO 
 

Pääkaupunkiseudun  monikulttuuristumisen  myötä  myös  kunnallisissa  päiväkodeissa 

maahanmuuttajataustaisten lasten osuus on koko ajan lisääntynyt. Varhaiskasvatuksen 

toteuttamisessa  se  tietää  moninaisia  haasteita.  Yksi  haasteista  on  lapsen 

kielenkehityksen  tukeminen.  (Remsu  2005,  9.)  Myös  kasvatuskumppanuus 

maahanmuuttajavanhempien  kanssa  asettaa  työntekijöille  haasteita,  varsinkin,  jos 

yhteistä  kieltä  ei  ole.  Vanhempien  kohtaamisessa  nousevat  tärkeään  asemaan 

henkilöstön  sensitiivisyys,  kuuntelu,  kulttuuritietoisuus  ja  sen  hyödyntäminen,  sekä 

molemminpuolinen kunnioituksen ja hyväksynnän korostaminen (Järvi 2007, 14).   

 

Monikulttuurisessa  varhaiskasvatuksessa  sosiaalinen  vahvistaminen  on  tärkeää.  Se 

tarkoittaa,  että  vanhemmilla  on  mahdollisuus  osallistua  yhteistyöhön 

varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, joka toimii vanhempien kasvatustyön tukena ja 

opettaa  lapselle  suomen  kieltä  ja  kulttuuria.  (Järvi  2007,  7.)  Maahanmuuttajien 

lähtömaan  ja  Suomen  välillä  voi  kasvatuskulttuureissa  olla  monia  eroja.  On  hyvä 

muistaa,  että  maahanmuuttajataustainen  vanhempi  kohtaa  vastarooliparin  eli 

vastaanottavan  yhteiskunnan  odotuksia  vanhemmuudesta  vasta,  kun  lapsi  aloittaa 

suomalaisen  päivähoidon.  Vasta  silloin  perhe  saa  riittävän  läheisen  kosketuksen 

suomalaiseen lastenkasvatuskulttuuriin. (Novitsky 2005, 81.) 
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Työntekijöiden  on  tärkeä  tietää  perheen  taustoja,  kun  luodaan  luottamuksellista 

kasvatuskumppanuutta vanhempien  ja päiväkodin välille.  Jokaisella pakolaisperheellä 

ja  jokaisella  maahanmuuttajaperheellä  on  oma  tarinansa.  Varhaiskasvatuksen 

työntekijöiden  tulee  tiedostaa  kahdessa  kulttuurissa  elämisen  mukanaan  tuomat 

haasteet  (Järvi  2007,  15).  Tällöin  he  pystyvät  vielä  paremmin  tukemaan 

maahanmuuttajavanhempia  heidän  kasvatustehtävässään.  Ympäristön  ja  perheen 

kasvatustapojen erilaisuudesta ja kulttuuriristiriidoista johtuvat usein perheessä olevat 

ristiriidat. Suomalainen individuaalinen kulttuuri ja etenkin lasten ja nuorten varhainen 

itsenäisyys hämmentävät monia yhteisöllisemmästä kulttuurista tulevia perheitä. (Räty 

2002, 164.) 

 

Oletamme,  että  maahanmuuttajaperheiden  lapset  kotoutuvat  automaattisesti 

päiväkodin ja koulun kautta yhteiskuntaamme. Näin ei välttämättä aina ole, vaan lapsi 

tarvitsee aina vanhempiensa ohjaavaa otetta ja kontrollia. Vanhemmat eivät aina pysty 

ylläpitämään  toimivaa vanhemmuutta maahanmuuttoon  liittyvien haasteiden vuoksi. 

Varhaiskasvatuksessa  tulisikin  kiinnittää  erityistä  huomiota  vanhemmuuden 

vahvistamiseen  ja  tunnistaa  sellaiset perheet,  joissa kotoutumista  ja elämänhallintaa 

estävät riskitekijät näyttävät kasaantuvan (Söderling & Alitolppa‐Niitamo 2005, 109.) 

 

Varhaiskasvatuksen  henkilökunnan  on  hyvä  tiedostaa,  miten 

maahanmuuttajavanhemmat  joutuvat myös tekemään paljon töitä  löytääkseen uusia, 

toimivia  kasvatuskäytäntöjä  uudessa  kotimaassaan.  He  mielellään  ottavat  tukea  ja 

neuvoja kasvatuksen ammattilaisilta, kunhan vuorovaikutus on heitä kunnioittavaa  ja 

arvostavaa ja heitä oikeasti kuunnellaan. 

 

                     ”Myötätunnon kautta koemme muut ihmiset 

  yhtä todellisiksi kuin itsemme. 

  Myötätunto on edellytys humaanisuudelle,  

  moraaliselle asenteelle, jossa toisten ihmisten 

  etu otetaan huomioon ja heidän oikeuksiaan 

  kunnioitetaan pelkästään sillä perusteella, 

  että he ovat ihmisiä.” (Scheler) 
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