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ESIPUHE

Pääkaupunkiseudulla elää valtaosa Suomessa asuvista maahanmuuttajis-
ta. Vaikka määrä absoluuttisesti tai suhteellisesti mitattuna ei kansainvä-
lisesti verrattuna ole suuri, tekee se pääkaupunkiseudusta monikulttuu-
risen elinympäristön sekä kuntalaisten että alueella toimivien palvelujen 
näkökulmasta. Tämä on alueen suuri rikkaus. Se on myös haaste hyvin-
vointipalveluja tuottavalle sektorille. 

Varhaiskasvatus on yksi näitä alueita, joissa monikulttuurisuus on 
arkipäivää. Maahanmuuttajalasten sosiaalisen hyvinvoinnin ja kotiu-
tumien edistäminen, vahvistaminen ja turvaaminen on tämän päivän 
varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen tärkeä tehtävä. Sosiaalinen 
vahvistaminen tapahtuu sekä uuteen kieleen ja kulttuuriin kasvattamisen 
kautta sekä oman kulttuurin säilyttämisen turvaamisen ja vahvistamisen 
kautta. Kunnallisessa päivähoidossa olevien lasten määrä ja kielikirjo 
on lisääntynyt siten, että jo 8 %:lla pääkaupunkiseudun päivähoidossa 
olevista lapsista on maahanmuuttajatausta. Nämä lapset puhuvat noin 
kahdeksaakymmentä eri kieltä.

Pääkaupunkiseudulla on käynnissä kuntien ja valtion yhdessä rahoittama 
kehittämishanke, jossa kehitetään monikulttuurista varhaiskasvatusta. 
Tavoitteena on sosiaalisen vahvistaminen monikulttuurisessa varhaiskas-
vatuksessa. Tämä tapahtuu kehittämällä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 
lasten mahdollisuutta oppia suomea tai ruotsia toisena kielenä luonnolli-
sissa vuorovaikutustilanteissa päivähoidon arjessa yhdessä toisten lasten 
ja aikuisten kanssa. Hankkeessa kehitetään lisäksi kasvatuskumppanuut-
ta monikulttuuristen vanhempien kanssa lähtökohtana kunkin lapsen 
yksilölliset tarpeet.

Hanke toteutetaan Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksessa, 
jonka tehtävänä omalta osaltaan on vahvistaa sosiaalisen näkyvyyttä 
ja huomioon ottamista kuntalaisten hyvinvoinnin tärkeänä osatekijänä. 



Tämä selvitys varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustilanteesta pääkau-
punkiseudun kuntien järjestämässä päivähoidossa on tehty palvelemaan 
kehittämistyön tarpeita. Selvitys tuo esiin kasvavan tarpeen kehittää 
monikulttuurisuustyötä päivähoidossa, varhaiskasvatuksen merkityksen 
sosiaalisessa vahvistamisessa ja seudullisen yhteistyön merkityksen sekä 
työn sisällön että henkilöstön osaamisen keittämisessä.

Kirsi Nousiainen
Heidi Hållman
Erja Saurama
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1 JOHDANTO

Suomeen suuntautuva maahanmuutto on kansainvälisesti erittäin pientä. 
Maahanmuuttoväestö on kuitenkin kasvanut tasaisesti viime vuosikym-
meninä. Vaikka maahanmuuttajien määrä Suomessa on melko pieni ja 
vuosittainen muutto vaatimattomalla tasolla, on sillä tärkeä merkityksensä 
väestönlisäyksen kannalta, sillä tulevaisuusskenaarioiden mukaan Suomen 
väestö vanhenee ja vähenee muita Euroopan maita nopeammin. (Valtio-
neuvoston kanslia 2004:31.) 

Väestön ikääntyminen ja vähentyminen vaikuttavat suomalaisen yhteis-
kunnan toimivuuteen ja kansantalouteen, kuten myös väestön rakenteen 
säilyminen monipuolisena. Käytännössä väestörakenteen muutokset nä-
kyvät työelämässä ja hyvinvointipalveluissa, kuten kuntien järjestämissä 
koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Monipuolisen väestörakenteen säilyminen edistää hyvinvointivaltion 
säilymistä. Tulevaisuusskenaarioiden (Valtioneuvoston kanslia 2004:31) 
mukaan suomalainen yhteiskunta tarvitsee säilyäkseen ja kehittyäkseen 
huomion kiinnittämistä ja panostusta niihin tekijöihin, jotka turvaavat 
monipuolisen väestörakenteen säilymisen Suomessa. 

Mikäli väestörakenteeseen halutaan vaikuttaa maahanmuuttajien mää-
rää ja pysyvää maahanmuuttoa lisäämällä, merkitsee se peruspalvelujen 
kehittämistä ja maahanmuuttajille suunnattujen palvelujen lisäämistä 
kunnissa. Yhteiskuntaan kiinnittävät palvelut, kuten kielen opetus ja in-
formaation leviäminen pitäisi ulottaa koko perheeseen. (Valtioneuvoston 
kanslia 2004:31).

Väestörakenteen muutoksessa kiinnitetään huomiota usein ikään-
tyneeseen kantaväestöön ja työikäisiin maahanmuuttajiin. Yhtä lailla 
tärkeää on kuitenkin lasten ja nuorten kasvuolojen turvaaminen, sillä 
se on sijoittamista tulevaisuuteen. (Valtioneuvoston kanslia 2004:27). 
Varhaislapsuuden kasvuolosuhteet vaikuttavat siihen, millaiset valmiudet 
ihmisellä on oppimiseen ja näin välillisesti siihen miten hän myöhemmin 
kykenee kiinnittymään yhteiskuntaan. 
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Vastuu lapsen kasvatuksesta ja hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla. 
Lapsen kasvuolosuhteisiin voidaan kuitenkin vaikuttaa yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa säädöksillä, poliittisilla linjauksilla ja taloudellisilla resur-
soinneilla. Lapsuuden kasvuoloihin voivat vaikuttaa myös ne aikuiset, jotka 
työskentelevät lasten kanssa1. Kun tarkastelun kohteena on varhaislapsuus, 
merkitsee edellä mainittu huomion kiinnittämistä lapsille ja perheille annet-
tavien peruspalveluiden, kuten päivähoidon ja varhaiskasvatuspalvelujen 
kehittämiseen.

Tämän selvityksen perusteena on se, että maahanmuuttajataustaisten 
lasten määrä kunnan järjestämässä päivähoidossa on kasvanut pääkaupun-
kiseudulla. Maahanmuuttajataustaisten lasten kieli- ja kulttuuritaustainen 
lähtökohta osallistua perinteiseen suomalaiseen varhaiskasvatustoimintaan 
on erilainen kuin suomalaisten lasten. Perinteisten menetelmien rinnalle 
on kehitettävä sellaisia varhaiskasvatuksen toimintamalleja, jotka tukevat 
maahanmuuttajataustaisten lasten kokonaisvaltaista kehittymistä ja vah-
vistavat sosiaalista kiinnittymistä kasvuympäristöön.

Pääkaupunkiseudun kunnissa, Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kau-
niaisissa on yhteensä yli 850 kunnallista tai kunnan ostopalveluna toimivaa 
päiväkotia ja ryhmäperhepäiväkotia. Näistä päiväkodeista käytetään tässä 
selvityksessä nimitystä kunnan järjestämä päivähoito. Tämän lisäksi pää-
kaupunkiseudulla toimii useita yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitajia, 
joiden toimintaa kunnat tukevat yksityisen hoidon tuella. Tämän selvityksen 
tilastolliset tiedot koskevat kunnan järjestämää päivähoitoa. Yksityisesti 
järjestetyt päivähoitopalvelut on rajattu selvityksen ulkopuolelle.

Pääkaupunkiseudulla on kunnan järjestämässä päivähoidossa tällä 
hetkellä hoidossa 39 470 lasta. Päivähoidossa olevien lasten määrä on 
vähentynyt lähes 20 % viimeisen viiden vuoden aikana. (Vrt. Lasten päi-
vähoidon Kuusikko-työryhmä 2004). Kaikkiaan päivähoitoikäisten lasten
osuus pääkaupunkiseudulla asuvasta väestöstä on vähentynyt noin 12 % 
vastaavana aikana. Suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden osuus väestöstä

1 Varhaiskasvatuksessa lasten kasvuoloihin vaikutetaan päivittäin sillä toiminnalla, jota 
esimerkiksi päivähoidossa toteutetaan. Lasten kasvuoloihin vaikuttamista on myös van-
hemmuuden tukeminen ja vahvistaminen. (Ks. Laki lasten päivähoidosta 1973/36).
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on myös vähentynyt. Väestön määrä on viimeisen viiden vuoden aikana 
kuitenkin kasvanut pääkaupunkiseudulla. 

Alueella asuvan kantaväestön2 vähentyessä on eri kieli- ja kulttuuri-
taustaisen väestön osuus lisääntynyt. Vuonna 2004 pääkaupunkiseudulla 
asui 46 981 eri kieli- ja kulttuuritaustan3 omaavaa henkilöä. (Väestörekis-
terikeskus 2004). Eri kieli- ja kulttuuritaustaisen väestön osuus on noin
5 % pääkaupunkiseudun väestöstä. Pääkaupunkiseudun monikulttuuris-
tuminen näkyy myös kuntien järjestämässä päivähoidossa. Vuonna 2004 
maahanmuuttajataustaisten lasten osuus oli noin 8 % pääkaupunkiseudulla 
päivähoidossa olevista lapsista. Viisi vuotta aiemmin vastaava osuus oli
5 % kuntien järjestämässä päivähoidossa olevista lapsista.

Monikulttuurisuuden myötä pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä 
päivähoidossa on kohdattu varhaiskasvatuksen toteuttamiseen liittyviä 
moninaisia haasteita. Tällainen on esimerkiksi lapsen kielenkehityksen 
tukemiseen liittyvä haaste: pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä 
päivähoidossa olevat lapset puhuvat äidinkielenään noin kahdeksaakym-
mentä eri kieltä.

Tämän selvityksen tarkoituksena on toimia taustamateriaalina pääkau-
punkiseudun kuntien yhteisessä Moniku-hankkeessa4, jonka tavoitteena on 
luoda seudullinen Monikulttuurisuus pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuk-
sessa -toimintamalli. Toteutuessaan hankkeen painopiste tulee olemaan 
varhaiskasvatuksen suomi toisena kielenä opetusmenetelmien kehittämi-
nen ja levittäminen pääkaupunkiseudulla. Toiseksi tarkoituksena on myös 
tuottaa uutta, monikulttuurisuuteen liittyvää, tietoa kunnan järjestämän 
päivähoidon tilanteesta pääkaupunkiseudulla.

2 Kantaväestöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä väestöä, jolla on suomalainen tausta ja 
joka puhuu äidinkielenään suomea tai ruotsia. Tässä yhteydessä kantaväestöön sisältyvät 
myös alueella asuvat romanit.
3 Henkilö puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.
4 Ks. kohta 3.1 s. 7
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2 VARHAISKASVATUKSEN 
TOTEUTTAMISTA OHJAAVAT LAIT JA 
ASIAKIRJAT MONIKULTTUURISESTA 
NÄKÖKULMASTA

Lainsäädäntö on keskeinen ohjauksen väline lasten päivähoidossa. Laissa 
ja asetuksissa määritellään toiminnan vähimmäisvaatimukset. (Varhais-
kasvatuksen valtakunnalliset linjaukset 2002, 13). Lainsäädännön lisäksi 
varhaiskasvatukselle on kehitetty sisällöllisiä ohjausvälineitä muun muassa 
STAKESissa.

Laki lasten päivähoidosta (1973/36, 2a§) edellyttää, että päivähoito 
tukee lapsen kotia tämän kasvatustehtävässä. Päivähoidossa on lapsen iän 
ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti edistettävä lapsen kokonaisvaltaista ke-
hitystä. Asetuksessa lasten päivähoidosta (1973/239, 1a§) on säädetty, että 
laissa esitettyjen kasvatustavoitteiden lisäksi suomen- tai ruotsinkielisten, 
saamelaisten, romanien ja maahanmuuttajaryhmien lasten oman kulttuurin 
tuntemusta on tuettava yhdessä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa.

Päivähoitolain- ja asetuksen lisäksi on erityisesti eri kieli- ja kulttuuri-
taustaista väestöä koskevia lakeja, jotka on huomioitava varhaiskasvatuksen 
toteuttamisessa. Näitä lakeja ovat muun muassa ulkomaalaislaki, kielilaki 
ja kotouttamislaki sekä yhdenvertaisuuslaki. Yhdenvertaisuuslain (2004/21, 
4§) mukaan ketään ei saa syrjiä etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalli-
suuden, kielen tai uskonnon perusteella. Tämän lain mukaan viranomaisilla 
on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

Valtioneuvosto on koonnut suomalaisen varhaiskasvatuksen keskeiset 
periaatteet ja kehittämisen painopistealueet Varhaiskasvatuksen valta-
kunnallisiin linjauksiin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002). Linjausten 
mukaan varhaiskasvatuksen tulee tarjota kaikille lapsille yhtäläiset mahdolli-
suudet omien edellytystensä mukaiseen kehitykseen. Varhaiskasvatuksessa 
tulee ottaa huomioon muun muassa lapsen erityisen hoidon ja kasvatuk-
sen tarve, oppimisvaikeudet ja kieli- ja kulttuuritausta. Linjauksissa myös 
painotetaan eri hallintokuntien yhteistyön merkitystä lasten ja perheiden 
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varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisessä ja kasvatuksellista kumppanuut-
ta henkilöstön ja vanhempien välillä.

Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sisältävät seuraavia oh-
jaavia periaatteita: 1) Lapsella on oikeus omaan äidinkieleensä. Varhaiskas-
vatus tukee lapsen äidinkielen oppimista sekä vieraskielisten lasten suomen 
tai ruotsin oppimista. 2) Jokaisella lapsella on oikeus omaan kulttuuriinsa. 
Kulttuurivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla tulee olla mahdollisuus kasvaa 
sekä oman kulttuuripiirin että suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. 3) Lap-
silla on oikeus turvattuun elinympäristöön, hoitoon, huolenpitoon, kasvuun 
ja oppimiseen riippumatta asuinpaikasta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta 
taustasta tai etnisestä alkuperästä. 4) Varhaiskasvatuksen suunnittelussa 
ja toteutuksessa huolehditaan etnisen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon 
toteuttamisesta ottaen huomioon tyttöjen ja poikien kehitykselliset erot.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Stakes 2003) on varhaiskasva-
tuksen sisällöllinen ohjausväline, joka on syntynyt Varhaiskasvatuksen val-
takunnallisten linjausten pohjalta. Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
den (VASU) tarkoituksena on valtakunnallisesti edistää varhaiskasvatuksen 
yhdenvertaista toteuttamista. Sen tavoitteena on ohjata varhaiskasvatuksen 
sisällöllistä kehittämistyötä ja laadun kehittämistä.

VASUssa painotetaan kielen merkitystä lapsen kokonaisvaltaisessa 
kehityksessä. ”Kieli tukee lapsen ajattelutoimintojen kehitystä ja kommuni-
kaation kehitystä merkitysten välittäjänä. Kielen tehtävä ajattelutoimintojen 
tukena korostuu lapsen kasvaessa, jolloin se liittyy ongelmanratkaisun, 
loogisen ajattelun ja kuvittelun alueille. Kielen hallintaan liittyvät valmi-
udet ovat perustana oppimisvalmiuksille.” (Varhaiskasvatuksen perusteet 
2003, 17). 

Pääkaupunkiseudulla on päivähoidossa tuhansia lapsia, joiden äidin-
kieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Päivähoidossa puhutaan tällä hetkellä 
kymmeniä eri kieliä. Päivähoidossa on myös lapsia, jotka puhuvat niin 
sanotusti sekakieltä. Nämä lapset sekoittavat puheessaan useamman kielen 
eivätkä hallitse kunnolla yhtään kieltä. Edellä mainituista syistä on tarkas-
teltava niitä menetelmiä, joilla päivähoidossa tuetaan kielen kehittymistä. 
Pystytäänkö kielen kehitystä tukemaan perinteisin varhaiskasvatuksen 
menetelmin kaikkien lasten osalta vai olisiko kehitettävä uusia toiminta-



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 6/2006

12

malleja ja -menetelmiä, joissa on huomioitu eri kieli- ja kulttuuritaustat? 
Miten mallien ja menetelmien kehittäminen onnistuu käytännössä niin, 
että kehittämistyö on kiinteässä yhteydessä päivähoitokenttään ja että 
kehittämistyölle on oma aikansa, mutta kehittämistyöntekijöiden panos 
ei ole pois kentältä eli perustyöstä?
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3 SEUDULLINEN MONIKULTTUURISUUS 
VARHAISKASVATUKSESSA -HANKE JA 
ESISELVITYS 

3.1 Moniku -hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Pääkaupunkiseudun kunnat yhdessä Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaa-
miskeskus SOCCAn kanssa alkoivat vuonna 2004 suunnitella seudullista 
varhaiskasvatuksen hanketta, jonka painopistealueena on monikulttuuri-
suustyön kehittäminen kunnan järjestämässä päivähoidossa5. Sosiaalinen 
vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasva-
tuksessa -hankkeen (myöhemmin Moniku) suunnitelma toimintakaudelle 
2005–2007 jätettiin Etelä-Suomen lääninhallitukseen joulukuussa 2004. 
Hankkeelle haetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeen 
mukaista valtionavustusta.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa pääkaupunkiseudun kunnille yhtei-
nen toimintamalli ja yhteiset käsitteet monikulttuurisen varhaiskasvatuksen 
toteuttamiseen.

Monikun keskeisiä tavoitteita ovat: 1) Lapsen kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen vahvistamisen edistäminen erityisesti suomi 
toisena kielenä -opettamista systematisoimalla. 2) Varhaiskasvatuksen 
henkilöstön tietoisuuden, ammattitaidon ja osaamisen vahvistaminen 
monikulttuurisuuden saralla. Menetelminä käytetään täydennyskoulutusta 
ja vertaisoppimista. Tarkoituksena on työntekijöiden tietojen päivittäminen 
ja uusien menetelmien oppiminen sekä varhaiskasvatuksen monikulttuu-
risuusverkoston luominen seudulle. 3) Olemassa olevan ja uusien hyvien

5 Hankkeen toteutuessa mahdollisia yhteistyötahoja Vantaan, Espoon, Helsingin ja Kau-
niaisen sekä SOCCAn lisäksi ovat Soveltavan kasvatustieteen laitos (HY), Laurea (Amk), 
Stadian (Amk), Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso ja Etelä-Suomen 
lääninhallitus.
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käytäntöjen ja työmenetelmien kokoaminen, arviointi ja implementointi. 4) 
Seudullisen Monikulttuurisuus pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa 
-toimintamallin laatiminen.

3.2 Moniku-hankkeen esiselvityksen tarkoitus ja 
tavoitteet

Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa perustietoja monikulttuurisuus-
tilanteesta pääkaupunkiseudun kuntien järjestämässä päivähoidossa ja näin 
osaltaan tukea Moniku-hankkeen käynnistymistä. Selvityksessä kartoitetaan 
kuntien varhaiskasvatuspalveluja monikulttuurisuuden näkökulmasta. 
Tavoitteena on kuvata nykytilannetta päivähoidossa maahanmuuttajataus-
taisten lasten määrän, päivähoitohenkilöstön organisoinnin ja resursoinnin 
sekä käytettyjen monikulttuurisuuskäsitteiden avulla. Selvityksen tarkaste-
lun kohteina ovat ne menetelmät ja mallit, joilla päiväkodeissa toteutetaan 
suomi toisena kielenä -opettamista (myöhemmin S2-kieli) ja lapsen äidin-
kielen tukemista. Tarkastelun kohteena ovat myös päivähoitohenkilöstön 
monikulttuurisuuteen liittyvä koulutus ja osaaminen. 

Selvitystyön aikana on tarkoitus käynnistää seudullisen monikulttuu-
risuusverkoston toiminta. Verkoston yhtenä tehtävänä on mahdollistaa 
varhaiskasvatus- ja päivähoitohenkilöstön vertaisoppiminen. Aluksi ver-
koston toimintaan osallistuvat kunnan tuottamasta päivähoitopalveluista 
21 seutukehittäjäyksikköä6. 

6 Seutukehittäjäyksikkö on päiväkoti tai päivähoitoa tuottava toimintayksikkö, joka osallistuu 
Moniku-hankkeeseen. 
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4 SELVITYSTYÖN KOHDERYHMÄ JA 
TULOSTEN ESITTÄMINEN

Tämän selvityksen kyselylomake (liite 1) lähetettiin kunnista ilmoitettuihin 
seutukehittäjäyksiköihin, joita oli 20 kyselyn tekohetkellä. Lisäksi maahan-
muuttajataustaisten lasten ja henkilöstön määrää kunnan järjestämässä 
päivähoidossa, kunnan tarjoamaa monikulttuurisuuskoulutusta ja sovit-
tuja monikulttuurisuuteen liittyviä käsitteitä sekä päivähoidon tilastointia 
kartoitettiin kuntien päivähoidon hallintoon (n = 4) lähetetyillä kyselyillä. 
(liite 2).

Kyselyistä saadut tulokset esitetään seuraavasti: Luvussa 5 kohdassa 
5.1 esitetään pääkaupunkiseudun kuntien (Espoo, Kauniainen, Helsinki 
ja Vantaa) päivähoidon hallintojen vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja 
kohdassa 5.2 esitetään seutukehittäjäyksiköiden vastaukset. Seutukehittä-
jäyksiköiden vastauksia kuvaavissa taulukoissa yksiköt on numeroitu 1-20. 
Yksiköiden nimiä ei mainita ja yksiköiden numerot vaihtelevat taulukoissa. 
Numeroilla kuvataan seutukehittäjäyksiköiden tilanteita tapauksittain, 
mutta tunnistamatta (incognito) yksiköitä. Seutukehittäjäyksiköt luetellaan 
aakkosjärjestyksessä taulukossa 22 (liite 3).

Tuloksia esittävien kappaleiden alussa tarkennetaan, mitä tässä selvi-
tyksessä tarkoitetaan kartoitettavaan asiaan liittyvillä käsitteillä. 
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5 TULOKSET

5.1 Kunnan järjestämä päivähoito pääkaupunkiseudulla

Kunnan järjestämällä päivähoidolla tarkoitetaan tässä selvityksessä Espoon, 
Kauniaisten, Helsingin ja Vantaan kuntien itse tuottamaa ja kuntien osto-
palveluna tuotettuja päivähoitopalveluita.

5.1.1 Kunnan järjestämässä päivähoidossa olevat lapset

Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus kaikista kunnan järjestämässä 
päivähoidossa olevista lapsista

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa on yhteensä 
39 470 lasta, joista maahanmuuttajataustaisia lapsia on 3 140 eli noin
8 %. (Taulukko 1). Lisäksi Espoon, Helsingin ja Vantaan järjestämän avoi-
men päivähoitotoiminnan, kuten leikki- ja kerhotoiminnan sekä avointen 
päiväkotien, käyttäjissä on yhteensä noin 1800 lasta, joista osa on maa-
hanmuuttajataustaisia. Näiden palvelujen tilastointi vaihtelee kunnittain, 
eikä tietoa lasten määrästä ja maahanmuuttajataustaisten lasten osuudesta 
ole saatavissa kattavasti koko pääkaupunkiseudulta. Tästä syystä avoimiin 
päivähoitopalveluihin osallistuvien lasten määrä ei sisälly tässä selvityksessä 
esitettyyn kuntien järjestämässä päivähoidossa olevien lasten määrään.

Taulukko 1. Kaikkien lasten määrä ja maahanmuuttajataustaisten lasten suhteellinen 
osuus lapsista kunnan järjestämässä päivähoidossa pääkaupunkiseudulla

Kunnan tuottamassa päivähoidossa olevien lasten määrä

Kunta
Kaikki lapset Maahanmuuttajataustaiset lapset

f % f %

Espoo 10 386 100 589 6

Helsinki 18 546 100 1 895 10

Kauniainen 431 100 16 4

Vantaa 10 107 100 640 6

Yhteensä 39 470 100 3 140 8
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Lähes kaikki (92 %) pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivä-
hoidossa olevat lapset ovat kokopäivähoidossa. (Taulukko 2). Kauniaisten 
järjestämässä päivähoidossa on suhteellisesti vähemmän kokopäivähoidos-
sa olevia lapsia ja enemmän osapäivähoidossa olevia lapsia kuin muissa 
pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa, Helsingissä ja Kauniaisissa suurin 
osa maahanmuuttajataustaisista lapsista on kokopäivähoidossa. Vantaalta 
maahanmuuttajataustaisten lasten osuuksia kokopäivä- ja osapäivähoidossa 
ei ole saatavissa.

Taulukko 2. Kunnan järjestämässä kokopäivä- ja osapäivähoidossa olevien lasten määrä 
pääkaupunkiseudulla

Kunta 

Kunnan tuottama päivähoito ja ostopalvelupäivähoito yhteensä

Kokopäivähoito Osapäivähoito Yhteensä

 Kaikki lapset Mamu Kaikki lapset Mamu Kaikki lapset Mamu

f % f % f % f % f % f %

Espoo 9 656 93 589 100 730 7 0 0 10 386 100 589 100

Helsinki 16 784 91 1 653 86 1 778 9 242 14 18 546 100 1 895 100

Kauniainen 309 72 13 81 122 28 3 19 431 100 16 100

Vantaa 9 436 93 x x 671 7 x x 10 107 100 64011) 100

Yhteensä 36 185 92 x x 3 301 8 x x 39 470 100 3 140 100

Huom. Mamu = Maahanmuuttajataustaiset lapset
Huom. x = Ei tilastotietoja saatavissa
1) Kokopäivä- ja osapäivähoidossa olevien maahanmuuttajataustaisten lasten tiedot on yhdistetty.

Kunnan itse tuottama päivähoito

Pääkaupunkiseudulla päivähoidossa olevista lapsista suurin osa (91 %) 
on kunnan itse tuottamassa päivähoidossa. (Taulukko 3). Maahanmuut-
tajataustaisia lapsia on suhteellisesti kaksi kertaa enemmän kunnan itse 
tuottamassa (8 %) päivähoidossa kuin ostopalveluna tuotetussa (4 %) 
päivähoidossa. Kunnan itse tuottamassa päivähoidossa olevista maahan-
muuttajataustaisista lapsista lähes kaikki (vaihteluväli 85–100 %) lapset 
ovat kokopäivähoidossa.
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Taulukko 3. Pääkaupunkiseudulla kunnan tuottamassa päivähoidossa olevien lasten 
määrä lasten hoitoajan mukaan

Kunnan tuottama päivähoito

Kunta Kokopäivähoito Osapäivähoito Yhteensä

Espoo

Kaikki Mamu Kaikki Mamu Kaikki Mamu

f % f % f % f % f % f %

8 138 94 563 100 538 6 0 0 8 676 100 563 100

Helsinki 15 927 91 1 582 87 1 577 12 235 13 17 504 100 1 817 100

Kauniainen 255 75 11 85 85 25 2 15 340 100 13 100

Vantaa 8 834 93 x x 648 7 x x 9 482 100 64022) 100

Yhteensä 33 154 92 x x 2 848 8 x x 36 002 100 3 049 100

Huom. Mamu = Maahanmuuttajataustaiset lapset
Huom. x = Tilastotietoja ei saatavilla
2) Vantaalla maahanmuuttajataustaisten lasten määrää ei ole tilastoitu hoitoajan mukaan.

Kunnan ostopalveluna tuottama päivähoito

Pääkaupunkiseudulla on 3 484 lasta ostopalveluna tuotetussa päivähoi-
dossa. (Taulukko 4). Espoossa, Helsingissä ja Kauniaisissa on yhteensä 
107 maahanmuuttajataustaista lasta näissä päivähoitopalveluissa. Maa-
hanmuuttajataustaisten lasten suhteellinen osuus vaihtelee 2–7 % kaikista 
ostopalvelupäivähoidossa olevista lapsista edellä mainituissa kunnissa. 
Vantaan päivähoidon tilastotiedoista ei saada maahanmuuttajataustaisten 
lasten osuutta ostopalvelupäivähoidossa.
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Taulukko 4. Pääkaupunkiseudulla ostopalveluna tuotetussa päivähoidossa olevien
lasten määrä hoitoajan mukaan

 Kunta

Ostopalvelupäivähoito

Kokopäivähoito Osapäivähoito Yhteensä

 Kaikki lapset Mamu Kaikki lapset Mamu Kaikki lapset Mamu

f % f % f % f % f % f %

Espoo 1 518 89 26 100 192 11 0 0 1 710 100 26 100

Helsinki 857 81 71 91 201 19 7 9 1 058 100 78 100

Kauniainen 54 59 2 67 37 41 1 33 91 100 3 100

Vantaa 602 96 x x 23 4 x x 625 100 x x

Yhteensä 3 031 87 x x 453 13 x x 3 484 100 x x

Huom. Mamu = Maahanmuuttajataustaiset lapset
Huom. x = Tilastotietoja ei saatavilla

Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä kunnan järjestämässä päivähoi-
dossa olevista lapsista eri ikäluokissa

Pääkaupunkiseudulla on kunnan järjestämässä päivähoidossa 0–6 -vuo-
tiaita7 maahanmuuttajataustaisia lapsia yhteensä 3 078. (Taulukko 5). 
Suurin osa näistä lapsista kuuluu 3–5 -vuotiaiden ikäryhmään. Vantaalla 
on suhteellisesti enemmän päivähoidossa alle 3-vuotiaita maahanmuuttaja-
taustaisia lapsia kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Esikouluikäisiä 
maahanmuuttajataustaisia lapsia on suhteellisesti enemmän Helsingin 
kuin Espoon, Kauniaisten tai Vantaan järjestämässä päivähoidossa. Tähän 
saattaa vaikuttaa, se että Helsingissä esiopetus on sosiaaliviraston alai-
suudessa, kun muissa kunnissa esiopetusta toteutetaan myös sivistys- tai 
opetustoimen alaisuudessa.

7 Lisäksi päivähoidossa on seitsemän vuotta täyttäneitä maahanmuuttajataustaisia 
lapsia, joiden määrää ei tässä selvityksessä tutkittu.
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Taulukko 5. Kunnan järjestämässä päivähoidossa olevien 0-6 -vuotiaiden
maahanmuuttajataustaisten lasten määrä pääkaupunkiseudulla

Lasten ikäjakauma
Alle 3 v 3–5 v. 6 v. Yhteensä

Kunta f % f % f % f %

Espoo 87 15 401 68 101 17 589 100

Helsinki 164 9 1203 66 466 25 1833 100

Kauniainen 0 0 14 88 2 12 16 100

Vantaa 136 21 407 63 97 15 640 100

Yhteensä 387 13 2 025 66 666 22 3078 100

Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä kunnan järjestämässä päivähoi-
dossa kieliryhmittäin

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa puhutaan suo-
men ja ruotsin kielen lisäksi yli 70 eri kieltä. Taulukossa 6 esitetään kuusi 
suurinta maahanmuuttajataustaisten lasten kieliryhmää. Kuntien järjestä-
mässä päivähoidossa puhutut kielet, on lueteltu taulukossa 23 (Liite 4).

Maahanmuuttajataustaisista lapsista 1 203 (39 %) lasta puhuu äidin-
kielenään sellaista kieltä, jota puhuu pieni joukko muita maahanmuuttaja-
taustaisia lapsia. Näitä kieliä ovat esimerkiksi kurdi, persia ja turkki. Tässä 
selvityksessä pienet kieliryhmät on yhdistetty muu kieli -luokaksi. (Taulukko 
6). Muu kieli -luokkaan on merkitty myös kiinankieliset lapset, vaikka näitä 
lapsia on noin 50 sekä Espoon että Helsingin järjestämässä päivähoidossa. 
Kauniaisten kunnan järjestämässä päivähoidossa on suhteellisesti enem-
män pieniin kieliryhmiin kuuluvia maahanmuuttajataustaisia lapsia kuin 
muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. 
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Taulukko 6. Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa olevien
maahanmuuttajataustaisten lasten määrä lapsen äidinkielen mukaan 

Lapsen äidinkieli

Somalia Venäjä Viro Albania Vietnam Englanti Muu kieli Yhteensä

Kunta f % f % f % f % f % f % f % f %

Espoo 102 17 94 16 29 5 67 12 18 3 18 3 261 44 5891) 100

Helsinki 530 29 371 20 127 7 45 3 40 2 45 2 675 37 1 8332) 100

Kauniainen 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 71 17 100

Vantaa 199 31 73 11 28 4 54 9 33 5 x x 253 40 640 100

Yhteensä 834 27 538 17 184 6 166 5 91 3 x x 1 2031) 39 3 079 100

1) Muu kieli -luokassa on yhdistetty 66 eri kieltä äidinkielenään puhuvien lasten määrä.
2) Määrään ei sisälly Helsingin järjestämässä päivähoidossa olevat 7 -vuotiaat lapset. 

Suurin kieliryhmä suomen- ja ruotsinkielisten lasten ohella on somalian-
kieliset lapset. (Taulukko 6). Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä 
päivähoidossa on yhteensä 834 somaliankieltä äidinkielenään puhuvaa 
lasta. Tämä on 24 % kaikista maahanmuuttajataustaisista lapsista pääkau-
punkiseudun kuntien järjestämässä päivähoidossa. Helsingissä ja Vantaalla 
kunnan järjestämässä päivähoidossa olevista maahanmuuttajataustaisista 
lapsista noin 30 % on somaliankielisiä. 

Toiseksi suurin kieliryhmä on venäjänkieliset lapset. Pääkaupunkiseu-
dulla kunnan järjestämässä päivähoidossa on yhteensä 543 venäjän kieltä 
äidinkielenään puhuvaa lasta. (Taulukko 6). Helsingin järjestämässä päi-
vähoidossa on suhteellisesti enemmän venäjänkielisiä lapsia kuin muissa 
pääkaupunkiseudun kunnissa. 

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat maahanmuuttajataustaiset lapset 
kunnan järjestämässä päivähoidossa

Tässä selvityksessä käytetään lasten päivähoitolaissa (698/1982) esitettyä 
käsitettä ”erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi” niistä lapsista, 
joilla on todettu erityisen tuen tarve fyysisen, tiedollisen, taidollisen, 
tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen alueella. Eri kieli- ja kulttuuri- tai 
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maahanmuuttajatausta ei näin ollen merkitse sitä, että lapsella olisi auto-
maattisesti erityisen tuen tarve.

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien maahanmuuttajataustais-
ten lasten määrää ei ole tilastoitu Espoossa, Helsingissä eikä Vantaalla. 
Kauniaisten järjestämässä päivähoidossa on muutama erityistä hoitoa ja 
kasvatusta tarvitseva maahanmuuttajataustainen lapsi.

5.1.2 Maahanmuuttajataustaisten lasten kielten opetus kunnan 
järjestämässä päivähoidossa

Äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielen opetus on systematisoima-
tonta kuntien järjestämässä päivähoidossa. Koko kunnan kattavaa järjes-
telyä äidinkielen opetuksesta varhaiskasvatuksessa ei ole tehty missään 
pääkaupunkiseudun kunnassa. 

Espoossa maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielen opetusta on 
toteutettu joissakin päiväkodeissa. Toimintaa ohjaavat menetelmät ovat 
päiväkotikohtaisia. 

Helsingissä lasten äidinkielen opetusmenetelmiä on kehitetty Itä-Hel-
singin alueella varhaisen tuen -hankkeissa (2001–2004). Hankkeissa on 
toiminut somalian, venäjän ja viron kielen opettajia. 

Vantaalla maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on mahdollista saada 
tukea äidinkielen kehitykseen kieliavustajilta. Vantaalla toimii kunnan 
tuottamassa päivähoidossa 18 kieliavustajaa. 

Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla kunnan järjestämässä päivähoidossa 
maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielen opetuksen painopiste on 
vanhempien tukemisessa. Vanhempia kehotetaan ja rohkaistaan käyttämään 
omaa äidinkieltään ja tukemaan lapsen äidinkielen kehitystä kotona.
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Suomi toisena kielenä -opetus

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa ei ole suunni-
telmallista rakennetta maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen 
opetuksesta (myöhemmin S2 -kieli). Helsingissä toimintaa on kehitetty 
erityisesti Varhaisen tuen -hankkeessa (2001–2004) ja S2 -kielenä opetuk-
seen ollaan luomassa rakenteita.

Espoosta todetaan, että joissakin päiväkodeissa S2 -kielenä opetus on to-
teutettu hyvin, mutta päiväkotien välillä on järjestelyissä eroja. Espoossa on 
kolme monikulttuurisuusasioista konsultoivaa erityislastentarhanopettajaa, 
joiden vastuualueeseen kuuluvat opintopiirit, suomi toisena kielenä opet-
taminen ja lasten suomen kielen tasoarviointi Kettu- ja Lumiukkotestein.

Helsingin tuottamassa päivähoidossa on eri alueilla viimeisen neljän 
vuoden aikana toiminut 4–10 ryhmätyöstä irrotettua lastentarhanopettajaa 
ja yksi erityislastentarhanopettaja S2 -kielenä opettajina. S2 -kielenä ja 
lapsen kielitason arviointimenetelmiä päivähoidossa on järjestelmällisesti 
kehitetty. Osaamisen ja tiedon levittämiseen ollaankin luomassa sekä 
kaupungin että alueellisen tason rakennetta. Tällä hetkellä Helsingin tuot-
tamassa päivähoidossa toimii viisi lastentarhanopettajaa ja yksi erityislas-
tentarhanopettaja koordinoivina S2 -kielenä opettajina. 

Kauniaisten kunnan järjestämässä päivähoidossa olevat esikouluikäiset 
maahanmuuttajataustaiset lapset käyvät koululla S2-kielenä opetuksessa. 

Vantaan järjestämässä päivähoidossa ei ole painotettu S2 -kielenä 
opetusta. Lapsen suomenkielen vahvistaminen ja puhumaan harjoittelu 
toteutuvat perinteisten varhaiskasvatusmenetelmien, kuten satujen, lorujen 
ja laulujen avulla.

5.1.3 Henkilöstö kunnan järjestämässä päivähoidossa 
pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla on kunnan järjestämässä päivähoidossa yhteensä 
7 744 työntekijää, joista 5 897 toimii hoito- ja kasvatustehtävissä. (Lasten 
päivähoidon Kuusikko-työryhmä 2004). 
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Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä kunnan järjestämässä 
päivähoidossa pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa on 176 (2 %) 
maahanmuuttajataustaista työntekijää. (Taulukko 7). Maahanmuuttaja-
taustaisista työntekijöistä 80 (46 %) toimii laitosapulaisena. Lastenhoitajan 
tehtävissä työskentelee 48 (27 %) ja lastentarhanopettajana toimii 12 (7 %) 
maahanmuuttajataustaista työntekijää. Avustajan tehtävissä on 36 (20 %) 
maahanmuuttajataustaista työntekijää.

Espoossa, Helsingissä ja Kauniaisissa kaikki päivähoidossa työskentele-
vät maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat kelpoisia työtehtäviinsä. (Ks. 
Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta 1992/804). 
Vantaalla kunnan järjestämässä päivähoidossa työskentelee muodollisesti 
epäpäteviä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä sekä avustajan että 
laitosapulaisen tehtävissä. 

Taulukko 7. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä kunnan järjestämässä 
päivähoidossa pääkaupunkiseudulla.

Kunta Lastentarhan-
opettaja

Lastenhoitaja Avustaja Laitosapulainen f

pätevä epäpätevä pätevä epäpätevä pätevä epäpätevä pätevä epäpätevä

Espoo 1 0 12 0 2 0 10 0 25

Helsinki 6 0 21 0 8 0 50 0 85

Kauniainen 0 0 1 0 0 0 2 0 3

Vantaa 5 0 14 0 0 26 8 10 63

Yhteensä 12 0 48 0 10 26 70 10 176

Yhteensä 7 % 0 % 27 % 0 % 6 % 15 % 39 % 6 % 100 %

Muu maahanmuuttajataustaisten lasten kasvua ja kehitystä tukeva
henkilöstö

Pääkaupunkiseudulla kunnan tuottamassa päivähoidossa on hoito- ja 
kasvatus- sekä muiden työntekijöiden lisäksi työntekijöitä, jotka tukevat 
päivähoidossa olevien maahanmuuttajataustaisten lasten arjen sujumista ja 
esimerkiksi kielen kehittymistä päivähoidossa muun muassa konsultoimalla 
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hoito- ja kasvatusvastuussa olevia työntekijöitä ja osallistumalla toiminnan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Taulukko 8).

Taulukko 8. Maahanmuuttajataustaisia lapsia ja varhaiskasvatusta tukeva muu
henkilöstö kunnan tuottamassa päivähoidossa pääkaupunkiseudulla

Kunta Ammattinimike f
Kelto S2lto S2elto Mokukelto Mamukoordin. Äidink.opett.

Espoo 4 4
Helsinki 5 1 4 10
Kauniainen 2 2
Vantaa 3 3
Yhteensä 2 5 1 4 3 4 19

Huom. Kelto = Kiertävä erityislastentarhanopettaja, S2lto = suomi toisena kielenä opettaja, S2elto 
0 suomi toisena kielenä erityislastentarhanopettaja, Mokukelto = erityislastentarhanopettaja, jonka 
erityisalueenaan monikulttuurisuus, Mamukoordin. = maahanmuuttajakoordinaattori ja Äidink.opett. 
= äidinkielenopettaja.

5.1.4 Koulutustarjonta ja osaamistarpeet

Kuntien tarjoama monikulttuurisuuteen liittyvä koulutus ja osaamistarpeet 
kunnan järjestämässä päivähoidossa pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun kunnat järjestävät melko säännöllisesti monikult-
tuurisuuteen liittyviä koulutustilaisuuksia päivähoidon hoito- ja kasva-
tushenkilöstölle. Koko kunnan kattavien koulutustilaisuuksien lisäksi 
kunnissa järjestetään alueellisia koulutuksia. Laajuuksiltaan yleensä puo-
lesta päivästä pariin päivään kestävät koulutukset keskittyvät henkilöstön 
kulttuurituntemuksen lisäämiseen. Tämän lisäksi kunnissa on järjestetty 
muutamia kielen kehityksen tukemiseen liittyviä menetelmäkoulutuksia, 
kuten Espoossa TPR- ja ORFF-menetelmäkoulutus ja Helsingissä Språkpåset 
-menetelmäkoulutus. 

Kuntien päivähoidon hallinnoista arvioitiin monikulttuurisuuteen 
liittyvä koulutus riittämättömäksi kaikissa muissa kunnissa paitsi Helsin-
gissä. Tähän saattaa olla syynä se, että vuosina 2004–2005 Helsinki on 
järjestänyt yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa henkilöstölleen lyhyi-
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den koulutustilaisuuksien lisäksi viiden opintoviikon peruskoulutuksen ja 
viiden opintoviikon syventävät opinnot Kulttuurit kohtaavat päiväkodissa 
– teemalla.

Osaamistarpeita kartoitettiin kuntien päivähoidon hallinnoista avo-
kysymyksellä. Kuntien hallinnoista arvioitiin, että S2 -kielenä opetusme-
netelmien hallinnan vahvistamiseen ja lapsen kielitason arviointitiedon 
sekä kulttuuri- ja uskontotietouden lisäämiseen on kunnan järjestämässä 
päivähoidossa tarvetta. 

5.1.5 Kehittämistyö

Hankkeet kunnan järjestämässä päivähoidossa pääkaupunkiseudulla 

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa on muutama 
vuosi tehty eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten ja perheiden hyvinvoin-
nin lisäämiseksi kehittämistyötä. Keskeisiä kehittämistyön välineitä ovat 
kunnissa toteutetut ja käynnissä olevat hankkeet. (Liite 5; Taulukko 24).

Espoossa on tänä vuonna (2005) alkanut Kotipuu-hanke, jossa kehi-
tetään somalin- ja venäjänkielisille vanhemmille annettavaa perhevalmen-
nusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Väestöliiton Kotipuu-projektin ja 
Ihmisoikeusliiton kanssa. 

Helsingissä toimi vuosina 2001–2004 Positiivisen diskriminaation -
hankekokonaisuus, jossa oli mukana kaikkiaan 18 osahanketta. Hankkeen 
tarkoituksena oli varhaisen tuen työmuotojen avulla tukea lasten kasvua 
ja kehitystä sekä vahvistaa päivähoidon työntekijöiden varhaisen tuen 
osaamista ja asiantuntemusta. Kehittämiskohteina olivat muun muassa 
monikulttuuristen lasten kotikielen opetus, S2 -kielenä opetus ja kulttuu-
ritulkkaus. 

Vantaalla toteutettiin vuosina 1999–2001 päiväkoti Kuntopuistossa 
monikulttuurisuus-hanke, jonka tavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten 
lasten heikosta kielitaidosta johtuvan syrjäytymisen ehkäisy. Hanke tuotti 
maahanmuuttajataustaisten lasten henkilökohtaiset kielituokiot ja mallinsi 
maahanmuuttaja-lastentarhanopettajan toimenkuvaa. Hanke toteutettiin 
kansainvälisessä yhteistyössä ja mukana oli alakoulu niin Suomesta, 
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Ruotsista kuin Kreikastakin. Lisäksi Vantaalta on seudulliseen Osallistuva 
vanhemmuus -hankkeeseen (2003–2004) osallistunut Korso-Koivukylän 
alueelta Monikulttuurinen päivähoito –hanke, jota totetutettiin Seljapolun 
päiväkodissa ja Kytötuvan asukaspuistossa. Osallistuva vanhemmuus -han-
ke8 (OsVa) on pääkaupunkiseudulla toimiva lasten, nuorten ja vanhempien 
hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävä hanke, jossa on mukana pilottiprojekteja 
kaikista pääkaupunkiseudun kunnista.

Varhaiskasvatusta ohjaavat linjaukset kunnan järjestämässä päivähoidossa 
pääkaupunkiseudulla

Varhaiskasvatuksen linjauksilla ja suunnitelmilla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä niitä kunnan asiakirjoja, jotka ohjaavat sisällöllisesti kunnassa toteu-
tettua varhaiskasvatustoimintaa ja jotka liittyvät myös monikulttuuriseen 
varhaiskasvatukseen.

Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa on tehtynä tai tekeillä esi-
opetussuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsi- ja nuoriso- tai 
perhepoliittinen ohjelma.

Espoossa on tällä hetkellä tekeillä koko kunnan päivähoitopalvelut 
käsittävä Espoon strategisten linjausten mukainen päivähoidon kehittä-
missuunnitelma. 

Helsingissä on käytössä Maahanmuuttajatyön käsikirja (2002), jonka 
tarkoituksena on antaa tietoa monikulttuurisuustyöstä päivähoidossa, 
selkeyttää terminologiaa ja esitellä niitä lakeja, jotka vaikuttavat päivähoi-
don toteuttamiseen. Käsikirjan tehtävänä on toimia apuna päivähoidon 
työntekijöille. Lisäksi Helsingin päivähoitoalueilla on laadittu erilaisia 
monikulttuuriseen varhaiskasvatukseen laadittuja tietopaketteja ja S2-ope-
tussuunnitelmia. (Ks. Työkalupakki. Välineitä päiväkodin suomi toisena 
kielenä -opetukseen, 2004). Helsingissä on myös tekeillä koko kunnan 
varhaiskasvatuksen kattava S2-opetussuunnitelma. 

8  OsVan toiminta jatkuu vuoden 2005 ajan Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman 
(2005–2007) toisessa toimintakaudessa. 
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Vantaalla on eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten päivähoidon ja 
varhaiskasvatuksen toteuttamissuunnitelma (2004), joka sisältää eri kieli- 
ja kulttuuritaustaisten lasten päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluiden 
järjestämisen sekä sisällön kehittämisen periaatteet.

Yhteistyötahot kunnan järjestämässä päivähoidossa pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa tehdään moni-
kulttuurisuuden saralla laaja-alaisesti yhteistyötä. Yhteistyötahoja ovat kun-
tien sosiaalitoimen tai -viraston eri vastuualueiden ohella terveystoimi tai 
-virasto ja sivistystoimi Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla ja opetusvirasto 
Helsingissä. Näissä hallinnonaloissa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat 
koulut, neuvolat ja sosiaalityö. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri järjestöjen, 
seurojen, liittojen ja seurakuntien kanssa sekä maahanmuuttajakoordinaat-
toreiden kanssa esimerkiksi maahanmuuttajien työllistämisprojekteissa.

5.1.6 Monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet kunnan 
varhaiskasvatusta ohjaavissa käsikirjoissa

Monikulttuurisuuteen liitetään useita käsitteitä, kuten eri kieli- ja kulttuuri-
tausta, maahanmuuttaja ja pakolainen. Erilaisilla termeillä pyritään kuvaa-
maan ja rajaamaan ilmiötä kulloisessakin kontekstissa. Tässä selvityksessä 
yhteisesti sovituilla monikulttuurisuuteen liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan 
niitä termejä, jotka näkyvät kuntien varhaiskasvatustoimintaa ohjaavissa 
asiakirjoissa.

Kunnan järjestämässä päivähoidossa on yhteisesti sovitut monikulttuu-
risuuteen liittyvät käsitteet kaikissa muissa pääkaupunkiseudun kunnissa 
paitsi Kauniaisissa. Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla käytetyistä käsit-
teistä on sovittu päivähoidon johtoryhmässä. Vantaalla sovitut käsitteet 
on hyväksytetty sosiaalilautakunnalla. Helsingin ja Vantaan järjestämässä 
päivähoidossa käytetään työministeriössä määritettyjä monikulttuurisuu-
teen liittyviä käsitteitä. (Liite 7). 

Espoon järjestämässä päivähoidossa käydään keskustelua siitä, mitkä 
ryhmät sisältyvät määritelmään monikulttuuriset lapset. Monikulttuurisuus-
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käsite arvioidaan vähemmän leimaavaksi käsitteeksi kuin maahanmuutta-
jataustainen -käsite. 

Helsingissä käytetään käsitteitä monikulttuurinen varhaiskasvatus ja 
maahanmuuttajataustaiset lapset. Nämä käsitteet koskevat lapsia, jotka 
puhuvat äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Perusteena 
käytettyyn maahanmuuttajataustainen -käsitteeseen on se, että käsite on 
valtakunnallisesti hyväksytty tapa kuvat eri kieliin ja kulttuureihin liittyviä 
erityiskysymyksiä varhaiskasvatuksessa. 

Kauniaisten kunnan järjestämässä päivähoidossa käytetään käsitteitä 
maahanmuuttaja ja pakolainen. Perusteena käytettyyn pakolais-käsittee-
seen on se, että pakolainen on tullut kuntaan pakolaisstatuksella, josta 
seuraa tiettyjä taloudellisia toimenpiteitä kunnalle. 

Vantaan järjestämässä päivähoidossa käytetään käsitettä eri kieli- ja 
kulttuuritaustainen lapsi. Näistä lapsista puhuttaessa tarkoitetaan muun 
kuin suomen- tai ruotsinkielisen kulttuuritaustan omaavia lapsia. Tähän 
ryhmään sisältyvät myös Suomessa syntyneet lapset, joiden vanhempien 
kulttuuritausta on muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen. Käytettyjen käsit-
teiden perusteena on se, että eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset eroavat 
kieleltään ja kulttuuritaustaltaan kantaväestöstä. 

5.1.7 Tilastointi kunnan järjestämässä päivähoidossa

Päivähoidon tilastointitietojen järjestelmällinen kerääminen ja digitalisointi 
tukevat ja edistävät päivähoitopalvelujen käytön ja tarpeen seurantaa.

Lasten päivähoidon tietojärjestelmät

Rekisterien käyttötarkoituksena on palvella lasten päivähoidon asiakastyön 
eri vaiheita muun muassa päivähoitohakemusten käsittelyä, palvelusuun-
nitelman laadintaa, päätöksen valmistelua sekä selvitysten ja kartoitusten 
tekemistä. 

Espoossa ja Helsingissä on kunnan järjestämässä päivähoidossa käy-
tössä Effi ca Lasten päivähoidon tietojärjestelmä. Kauniaisissa on käytössä 
ATJ -järjestelmä ja Kauniaisissa Pro counsel -järjestelmä.
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Effi ca-tietojärjestelmästä on saatavissa varhaiskasvatuksessa toteutetta-
van monikulttuurisuustyön kehittämisen kannalta oleellisia tietoja, kuten 
lapsen äidinkieli ja perheen asiointikieli, perheen kokoonpano, hoitoajat ja 
tietoja lasten päivähoidon henkilöstöstä. Henkilö- ja perhetiedot saadaan 
pääosin väestörekisteristä, mutta tietoja täydennetään asiakkaan tai hänen 
edustajansa kertomilla tiedoilla. Tietojärjestelmäpalvelun ylläpitäjän kanssa 
sovitaan toimitettavista tilastointitiedoista. Tilastoinnissa käytettävät tiedot 
siirretään palveluntilaajan, kuten sosiaali- ja terveystoimen, dw-tietokantaan 
(so. tietovarasto engl. data warehousing), jonka tietoturvallisuus perustuu 
salasanamenettelyyn, eli tietokannan käyttö edellyttää henkilökohtaista 
käyttäjätunnusta. Effi ca-tietojärjestelmä ja muita henkilötietolain (1999/523) 
mukaisia rekisteriselosteita on listattuna muun muassa Helsingin kaupungin 
verkkosivuilla. (Ks. http://www.hel.fi /rekisteriseloste/).

Saatavissa olevat varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustyön kehittämiseen 
vaikuttavat tilastotiedot

Espoossa kunnan järjestämässä päivähoidossa olevista lapsista kerätään 
tilastotietoina lasten määrä, äidinkieli, ikä ja vanhempien äidinkieli. Helsin-
gissä dw-tietokannasta on saatavissa vastaavat tiedot kuin Espoossa, mutta 
yhteisesti sovittuja käytäntöjä tiedon keräämiseen ollaan parhaillaan luo-
massa. Kauniaisten kunnan järjestämässä päivähoidossa ei systemaattisesti 
kerätä mitään varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustyön kannalta oleellisia 
tietoja. Vantaalla tilastotietoihin kerätään lasten määrät eri kieliryhmissä. 
Tiedot tuotetaan väestörekisteristä, jonne lapsen äidinkieli rekisteröidään 
ilmoitusmenettelyllä. Vantaalta huomautetaan, että toisinaan vanhemmat 
ilmoittavat lapsen äidinkieleksi muun kuin kotona puhutun kielen.

Päivähoidosta tilastoitavat tiedot on saatavissa koko kunnan kattavasti, 
alueellisesti ja yksikkökohtaisesti Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Tilas-
toitavat tiedot on yhdisteltävissä keskenään tarkasteltavien ominaisuuksien 
mukaan, esimerkiksi lasten määrän ja iän mukaan luokiteltuna, kaikissa 
edellä mainituissa kunnissa. Kauniaisissa päivähoidossa olevista lapsista 
saatavat tilastotiedot on osittain yhdisteltävissä varhaiskasvatuksen moni-
kulttuurisuustyön kehittämisen kannalta oleellisiksi jakaumiksi.
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Kunnan järjestämän päivähoidon tilastoinnista vastaava taho riippuu 
osittain siitä, millainen asiakastietojärjestelmä kunnassa on käytössä. 
Pääkaupunkiseudun kunnissa päivähoidon rekisteritietojen ylläpitäjä on se 
virasto tai toimi, jonka alaisuudessa päivähoitoa toteutetaan. 

Varhaiskasvatuksen monikulttuurisuuteen liittyvästä tilastointitietojen 
päivityksestä vastaa Espoossa monikulttuurinen koordinointityöryhmä. 
Kauniaisissa tilastointitiedoista vastaa päivähoitopäällikkö. Helsingissä 
päivähoitoyksiköt kirjaavat tiedot Effi ca-asiakasjärjestelmään ja sosiaalivi-
raston Tilastointiyksikkö kokoaa tiedot dw-tietokantaan. Vantaalla kunnan 
järjestämässä päivähoidon tilastotietojen ajantasauksesta vastaa toimialan 
suunnittelija.

Päivähoidosta tilastoitavien tietojen koontitiheys vaihtelee kunnittain 
pääkaupunkiseudulla. Espoossa tilastotiedot kootaan kerran vuodessa. 
Helsingissä ja Kauniaisissa koonti tapahtuu tarvittaessa ja Vantaalla on niin 
sanottu jatkuva koontimenettely, joka tarkoittaa sitä, että tiedot kootaan 
yhteen kerran kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustyöhön liittyvän tilastoinnin
kehittäminen pääkaupunkiseudun kunnissa

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon hallinnoista Espoossa ja Helsin-
gissä ollaan sitä mieltä, että varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustyön kan-
nalta oleellista tietoa, kuten tietoja maahanmuuttajataustaisista lapsista, on 
saatavissa tietojärjestelmistä, mutta tietojärjestelmän hyödynnettävyydessä 
on kehittämistä. Kyseessä on tietojärjestelmien käyttöön liittyvät taidot 
tilastotietojen päivityksistä ja tietojen keruumenetelmien kehittämisestä; 
Espoossa osa tilastoitavista tiedoista kerätään käsin. Toisaalta kyse on sen 
määrittelemisestä, mitä monikulttuurisuuteen liittyviä tietoja päivähoi-
dossa halutaan kerätä ja mitä on mahdollista kerätä. (Ks. Henkilötietolaki 
1999/523; Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemesta ja oikeuksista 2000/812; 
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 2004/516). Vantaalla kehittämiskoh-
teeksi arvioidaan lasten ja perheissä puhuttujen kielien (”todelliset kielet”) 
esiin saaminen tilastoissa.
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5.2 Seutukehittäjäyksiköt

5.2.1 Taustatietoja

Pääkaupunkiseudun Moniku-hankkeeseen osallistuvia seutukehittäjä-
yksiköitä on yhteensä 21. (Taulukko 9). Kyselyajankohtana oli kunnista 
ilmoitettu 20 seutukehittäjäyksikköä.

Taulukko 9. Seutukehittäjäyksiköiden määrä pääkaupunkiseudulla

Kunta f
Espoo 5
Helsinki 9
Vantaa 6
Kauniainen 1
Yhteensä 21

Lähes kaikissa seutukehittäjäyksiköissä on ollut yli viisi vuotta maahanmuut-
tajataustaisia lapsia päivähoidossa. (Taulukko 10). Seitsemässä yksikössä 
maahanmuuttajataustaisia lapsia on ollut yli 10 vuotta ja neljässä yksikössä 
kokemusta on kertynyt yli 15 vuodelta.

Taulukko 10. Seutukehittäjäyksiköiden kokemus maahanmuuttajataustaisista lapsista 
päivähoidossa (n = 20)
Seutukehittäjäyksikössä on ollut maahanmuuttajataustaisia lapsia päivähoidossa f
Alle 5 v. 2
5–10 v. 7
11–15 v. 7
16–20 v. 1
Yli 20 v. 3
Yhteensä 20
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5.2.2 Seutukehittäjäyksiköissä päivähoidossa olevat lapset

Seutukehittäjäyksiköissä päivähoidossa olevien maahanmuuttajataustaisten 
lasten määrä 

Seutukehittäjäyksiköissä on yhteensä 1 519 lasta päivähoidossa. Näistä 
lapsista 330 (22 %) on maahanmuuttajataustaisia. (Taulukko 11). Seu-
tukehittäjäyksiköissä on suhteellisesti enemmän (vaihteluväli 6 %–43 %) 
maahanmuuttajataustaisia lapsia hoidossa kuin pääkaupunkiseudulla 
kunnan järjestämässä päivähoidossa yleensä.

Seutukehittäjäyksiköissä päivähoidossa olevista lapsista 94 % on 
kokopäivähoidossa. (Taulukko 11). Maahanmuuttajataustaisista lapsista 
vastaavasti 90 % on kokopäivähoidossa. Edellä mainittu osuus vastaa 
kaikkien kokopäivähoidossa olevien maahanmuuttajataustaisten lasten 
osuutta kunnan järjestämässä päivähoidossa.

Taulukko 11. Seutukehittäjäyksiköissä kokopäivä- ja osapäivähoidossa olevien lasten 
määrä sekä maahanmuuttajataustaisten lasten määrä ja osuus kaikista seutukehittäjä-
yksiköissä päivähoidossa olevista lapsista

Yksikkö

Seutukehittäjäyksiköissä päivähoidossa olevat lapset
Kokopäivähoidossa Osapäivähoidossa Yhteensä
Kaikki Mamu Kaikki Mamu Kaikki Mamu

f f f f f % f %
1 102 10 3 1 105 100 11 10
2 66 14 25 12 91 100 26 29
3 63 17 0 0 63 100 17 27
4 85 5 0 0 85 100 5 6
5 73 9 2 0 75 100 9 12
6 91 19 13 4 104 100 23 22
7 33 9 3 1 36 100 10 28
8 55 25 5 1 60 100 26 43
9 110 14 3 0 113 100 14 12
10 42 8 2 0 44 100 8 18
11 87 17 13 10 100 100 27 27
12 57 17 0 0 57 100 17 30
13 90 23 2 2 92 100 25 27
14 44 7 3 0 47 100 7 15
15 95 18 10 1 105 100 19 18
16 32 11 1 0 33 100 11 33
17 94 28 1 0 95 100 28 29
18 38 16 2 0 40 100 16 40
19 69 14 0 0 69 100 14 20
20 100 17 5 0 105 100 17 16

Yhteensä 1426 298 93 32 1519 100 330 22
Yhteensä 94 % 90 % 6 % 10 % 100 % 100 %
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Seutukehittäjäyksiköissä päivähoidossa olevien maahanmuuttajataustaisten 
lasten määrä ikäkausittain

Seutukehittäjäyksiköissä on yhteensä 329 maahanmuuttajataustaista 
0–6 -vuotiasta lasta. (Taulukko 12). Näistä lapsista alle 3-vuotiaita on 
23 (7 %) lasta, 3–5 -vuotiaita on 214 (65 %) lasta ja 6-vuotiaita on 92 
(28 %) lasta. 

Seutukehittäjäyksiköissä on suhteellisesti vähemmän alle 3-vuotiaita ja 
enemmän esikouluikäisiä maahanmuuttajataustaisia lapsia kuin pääkau-
punkiseudun kuntien järjestämässä päivähoidossa yleensä. Sen sijaan 3-5 
-vuotiaita maahanmuuttajataustaisia lapsia on suhteellisesti yhtä paljon 
seutukehittäjäyksiköissä kuin pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä 
päivähoidossa yleensä.

Taulukko 12. Seutukehittäjäyksiköissä päivähoidossa olevien 0–6 -vuotiaiden maahan-
muuttajataustaisten lasten määrä ja osuus ikäkausittain

Yksikkö
Lasten ikäjakauma

Alle 3-v. 3–5 v. 6-v. Yhteensä
1 0 11 6 17
2 2 16 7 25
3 1 4 2 7
4 2 11 6 19
5 0 11 0 11
6 3 17 8 28
7 1 8 7 16
8 2 8 4 14
9 3 14 0 17
10 1 9 1 11
11 0 13 13 26
12 0 14 3 17
13 3 2 0 5
14 0 6 3 9
15 1 19 3 23
16 1 6 2 9
17 0 13 13 26
18 0 12 2 14
19 3 2 3 8
20 0 18 9 27

Yhteensä 23 214 92 329
Yhteensä 7 % 65 % 28 % 100 %
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Maahanmuuttajataustaisten lasten määrä seutukehittäjäyksiköissä kieli-
ryhmittäin

Seutukehittäjäyksiköissä isoihin kieliryhmiin9 kuuluu 59 % maahan-
muuttajataustaisista lapsista. Suurin maahanmuuttajataustainen ryhmä 
on somaliankieliset lapset (99). (Taulukko 13). Somaliankielisten lasten 
määrän vaihteluväli on 0–19 lasta seutukehittäjäyksiköissä. Toiseksi suurin 
kieliryhmä on venäjänkieliset lapset (46), joiden määrä vaihteluväli on 0–6 
lasta seutukehittäjäyksikössä. Albaniankieliset lapset (23) on kolmanneksi 
suurin kieliryhmä ja näiden lasten määrä vaihteluväli on 0–8 lasta seutu-
kehittäjäyksiköissä.

Seutukehittäjäyksiköissä pieniin kieliryhmiin kuuluu 39 % maahan-
muuttajataustaisista lapsista. (Taulukko 13). Seutukehittäjäyksiköissä on 
yhteensä 125 lasta, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kieltä kuin edellä 
mainittuja isojen kieliryhmien kieliä tai taulukossa 13 erikseen mainittuja 
kieliä.

9 Isoilla kieliryhmillä tarkoitetaan somalian, venäjän, viron, albanian, vietnamin ja englannin 
kieltä puhuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.
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Taulukko 13. Seutukehittäjäyksiköissä päivähoidossa olevien lasten määrä ja osuus
lapsen äidinkielen mukaan

Lapsen äidinkieli
Somalia Venäjä Viro Albania Vietnam Englanti Muu kieli Yhteensä

Yksikkö f f f f f f f f
1 3 6 0 0 0 0 2 11
2 4 6 0 1 0 0 7 18
3 6 0 0 0 0 3 8 17
4 0 0 0 0 0 0 5 5
5 2 3 0 0 0 0 4 9
6 13 3 1 0 0 0 6 23
7 3 0 0 0 0 0 3 6
8 9 3 1 0 2 0 11 26
9 1 5 3 2 0 0 3 14
10 1 0 0 0 0 0 7 8
11 19 0 1 0 1 0 6 27
12 6 1 0 0 0 3 9 19
13 2 4 0 1 0 0 15 22
14 0 0 1 0 2 0 6 9
15 5 0 0 6 0 0 7 18
16 9 0 0 0 0 0 2 11
17 4 5 0 8 3 0 6 26
18 8 1 0 0 0 0 7 16
19 3 3 0 2 0 0 6 14
20 1 6 0 3 2 6 5 23

Yhteensä 99 46 7 23 10 6 125 322
Yhteensä 31 % 15 % % 7 % 3 % 2 % 39 % 100 %

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat maahanmuuttajataustaiset lapset 
seutukehittäjäyksiköissä

Käsitteestä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi on kirjoitettu 
kohdassa 5.1.1 Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat maahanmuuttaja-
taustaiset lapset kunnan järjestämässä päivähoidossa s. 14.

Tässä selvityksessä erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten tuen 
tarpeet on jaoteltu Heinämäen (2004) ja Pihlajan (1998) esittämien luok-
kien mukaan. Seutukehittäjäyksiköitä pyydettiin kyselyssä mainitsemaan 
erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan maahanmuuttajataustaisen lapsen 
tuen tarve päädiagnoosin mukaan. (Ks. liite 2; kysymys 7).

Seutukehittäjäyksiköissä (n = 20) on päivähoidossa yhteensä 142 lasta, 
joilla on erityisen tuen tarpeita. Näistä lapsista 57:llä (40 %) on maahan-
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muuttajatausta. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien maahanmuuttaja-
taustaisten lasten osuus on 17 % kaikista (n = 328) seutukehittäjäyksiköissä 
päivähoidossa olevista maahanmuuttajataustaisista lapsista. Yleisin erityi-
sen tuen syy on vaikeudet puheen ja kielen alueella. (Taulukko 14).

Taulukko 14. Seutukehittäjäyksiköissä hoidossa olevien maahanmuuttajataustaisten
lasten erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeet

Erityisen hoidon ja kasvatuksen tarve Maahanmuuttajataustaisten 
lasten lukumäärä

Sosio-emotionaaliset vaikeudet 4
Puheen ja kielen vaikeudet 41
Tarkkaavaisuushäiriöt 6
Viivästynyt kehitys 4
Muu 2 
Yhteensä 57

5.2.3 Maahanmuuttajataustaisten lasten kielten opetus 
seutukehittäjäyksiköissä

Äidinkielen opetus seutukehittäjäyksiköissä

Seutukehittäjäyksiköissä lapsen äidinkielen opetus on keskittynyt soma-
lian- ja venäjänkielisiin lapsiin. (Taulukko 15). Opetus- ja kerhotuokioita 
järjestetään 1–2 kertaa viikossa. Äidinkielen opetusta selvittäneeseen 
kysymykseen vastanneissa kehittäjäyksiköissä (n = 12) äidinkielen ope-
tusta antavat erilaisissa avustavissa tai lyhtyaikaisissa tehtävissä toimivat 
työntekijät, kuten kieliavustajat ja työllistetyt.
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Taulukko 15. Maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielen opetus
seutukehittäjäyksiköissä (n = 20)

Kunta Yksikkö Äidinkielen opetus
Espoo 1 Päiväkodissa työskentelee vietnaminkielinen

lastenhoitaja
2 Somalian- ja venäjänkielisillä lapsilla on kieli- ja kulttuuriavustajat

(5 kk ja 2 kk)
3 Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on aiemmin ollut oman kielen

opettaja ryhmässä – ei tällä hetkellä
Helsinki 4 Somaliankielisillä lapsilla on somalian kielen opettaja 1 x vko

5 Päiväkodissa on somaliankielinen avustaja, jolla ei ole opetustehtäviä
6 Päiväkodissa työskentelee somaliankielinen työllistetty

Vantaa 7 Päiväkodissa käy somaliankielinen kieliavustaja 1 x vko
8 Päiväkodissa käy venäjänkielinen kieliavustaja 2 x vko
9 Esikoululaiset saavat äidinkielen opetusta koululla, jos koulun ryhmiin 

mahtuu
10 Päiväkodissa toimii venäjänkielen kerho 1x vko
11 Somalinkielinen avustaja antaa somalian kielen opetusta 2x vko
12 Vanhempia kannustetaan puhumaan omalla äidinkielellä kotona
13 Ei vastausta

Suomi toisena kielenä -opetus seutukehittäjäyksiköissä

Seutukehittäjäyksiköissä annetaan S2-kielenä -opetusta pienryhmissä tai 
kerhoissa, jotka vastaavat pienryhmätoimintaa. (Taulukko 16). 

S2 -kielenä opetusmenetelminä käytetään muun muassa Sanasäkkiä, 
Kili-ohjelmaa ja Aamu-materiaalia ja useissa yksiköissä hyödynnetään 
kuvakortteja. Joissakin Helsingin ja Espoon seutukehittäjäyksiköissä on 
nimetty S2 -kielenä vastaavat, joiden tehtävänä on suunnitella, kehittää ja 
huolehtia S2 -kielenä opetuksesta maahanmuuttajataustaisille lapsille.
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Taulukko 16. Maahanmuuttajataustaisten lasten suomi toisena kielenä -opetuksen
menetelmät seutukehittäjäyksiköissä (n = 20)

Kunta Yksikkö S2 -kielenä opetus
Espoo 1 Juttutupa -menetelmä (perustuu TPR -menetelmään) ja 

Sanasäkki-menetelmä
2 Sanasäkki-menetelmä
3 Ryhmä- ja yksilökohtaiset menetelmät
4 Kerhotoiminta
5 Satunnaiset yksilöopetukset ja kuvat

Helsinki 6 Pienryhmätoiminta; S2-kielen opetusta 1x viikossa
7 Pienryhmätoiminta, jokaisessa lapsiryhmässä on S2-kielenä vastaava
8 S2 -kerhot yli 3 v. lapsille 1x viikossa
9 S2 -kielenä opettaja pienryhmätuokioissa ja henkilökunnan

vetämät pienryhmätuokiot; Sanasäkki, kuvat ja selkeä kieli
10 Pienryhmätoiminta ja lapsiryhmissä on S2-kielenä vastaavat.

Alueen S2-opettaja suunnittelee henkilökunnan kanssa pienryhmä-
toimintaa ja toisinaan vetää tuokioita.

11 S2-kielenä -pienryhmätoiminta ja kuvat toiminnan tukena
12 S2-vastaavat ryhmissä ja kielikerhot
13 Pienryhmätoiminta

Kauniainen 14 S2-kielenä opetus 1x viikossa esikoululaisilla
Vantaa 15 Pienryhmätoiminta, Kili-ohjelma, kuvat ja tavaroiden nimeäminen

16 Pienryhmätoiminta, Kili-ohjelma. Tik-kansio ja kielipelit
17 Pienryhmätoiminta, kielikerhot ja kuvat
18 Pienryhmätoiminta ja kuvat
19 Pienryhmätoiminta, maahanmuuttajataustaiset lapset ja syntyperäiset 

lapset sekaryhmissä
20 Perinteiset varhaiskasvatuksen menetelmät; laulut, leikit, lorut ja pelit

5.2.4 Päivähoidon henkilöstö seutukehittäjäyksiköissä

Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä seutukehittäjäyksiköissä

Seutukehittäjäyksiköissä työskentelee yhteensä 346 työntekijää, joista 23:lla 
(7 %) on maahanmuuttajatausta. Seutukehittäjäyksiköissä on suhteellisesti 
enemmän maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä kuin pääkaupunkiseudun 
kuntien järjestämässä päivähoidossa yleensä. 

Kahdessa yksikössä toimii maahanmuuttajataustainen lastentarhan-
opettaja ja viidessä yksikössä on maahanmuuttajataustainen työntekijä 
lastenhoitajan tehtävissä. (Taulukko 17). Kuudessa seutukehittäjäyksikössä 
on laitosapulaisena toimiva maahanmuuttajataustainen työntekijä. Yhdessä 
yksikössä on kolme maahanmuuttajataustaista laitosapulaista. 
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Kaikki lastentarhanopettajan, lastenhoitajan ja avustajan tehtävissä työs-
kentelevät maahanmuuttajataustaiset työntekijät ovat muodollisesti päteviä 
tehtäviinsä. Laitosapulaisina työskentelevistä maahanmuuttajataustaisista 
työntekijöistä (n = 9) kaksi on muodollisesti pätevää tehtäviinsä. 

Taulukko17. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden määrä seutukehittäjäyksiköissä

Kunta Y Lastentarhan-
opettaja

Lastenhoitaja Avustaja Laitos-
apulainen

Muu f

p ep p ep p ep p ep p ep

Espoo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Helsinki 6 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4

7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2

8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

Kauniainen 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Vantaa 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Yhteensä 2 0 4 2 2 2 2 7 2 0 23

Huom. Muu = projektityöntekijä tai työllistetty.
Huom. p = pätevä ja ep = epäpätevä.
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5.2.5 Monikulttuurisuuskoulutuksiin osallistuminen 
seutukehittäjäyksiköissä

Kunnan järjestämiin koulutuksiin osallistuminen

Kunnan järjestämiin monikulttuurisuuskoulutuksiin on osallistuttu 15 
seutukehittäjäyksiköstä. Koulutukset ovat yleensä olleet laajuudeltaan ½–1 
päivän mittaisia. (Liite 6; Taulukko 25). Seutukehittäjäyksiköistä koulutuk-
siin ovat osallistuneet enimmäkseen lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat. 
(Taulukko 18). 

Taulukko 18. Seutukehittäjäyksiköistä kunnan järjestämiin monikulttuurisuus-
koulutuksiin osallistumisten määrä ammattinimikkeittäin

Nimike f
Erityislastentarhanopettaja 2
Lastentarhanopettaja 34
Lastenhoitaja 31
Johtaja 7
Muu 3

Kunnan tarjoama monikulttuurisuuskoulutus arvioitiin riittäväksi viidessä 
seutukehittäjäyksikössä. Näistä yksiköistä kaksi sijaitsee Vantaalla ja kolme 
Helsingissä. Neljästä kunnan tarjoaman monikulttuurisuuskoulutuksen 
riittäväksi arvioineesta yksiköstä on osallistuttu 3–4 monikulttuurisuuskou-
lutukseen viimeisen viiden vuodenaikana. Kaikkiaan 3–4 koulutukseen on 
osallistuttu yhdeksästä seutukehittäjäyksiköstä. Päivähoidon henkilöstölle 
tarjottu monikulttuurisuuskoulutus koetaan riittämättömäksi 12 seutuke-
hittäjäyksikössä. Näistä yksiköistä neljästä ei ollut osallistuttu yhteenkään 
monikulttuurisuuskoulutukseen viimeisen viiden vuoden aikana. Kolmesta 
yksiköstä ei vastattu koulutuksen riittävyys -kysymykseen lainkaan.



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 6/2006

42

Muun kuin kunnan järjestämiin koulutuksiin osallistuminen

Muun kuin kunnan tarjoamiin koulutuksiin on osallistuttu yhdeksästä 
seutukehittäjäyksiköstä. (Liite 6; Taulukko 26). Muita koulutuksen tarjoajia 
ovat muun muassa yliopistot, Kuntaliitto ja Seurakuntayhtymät. Nämä 
koulutukset ovat laajempia kuin kuntien tarjoamat monikulttuurisuuskou-
lutukset. Vaikka suurin osa (13) seutukehittäjäyksiköiden työntekijöiden 
mainitsemista koulutuksista on kestänyt 1-3 päivää, on joukossa myös 
mainintoja (7) usean opintoviikon laajuisista koulutuksista. 

5.2.6 Henkilöstön monikulttuurinen osaaminen ja osaamistarpeet 
seutukehittäjäyksiköissä

Henkilöstön monikulttuurinen osaaminen

Seutukehittäjäyksiköissä työskentelevien työntekijöiden monikulttuuri-
suuteen liittyvää osaamista tiedusteltiin avokysymyksellä. Kysymykseen 
vastattiin 17 yksiköstä. (Taulukko 19). 

Seutukehittäjäyksiköiden työntekijöillä on pitkä kokemus työskentelystä 
maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa. Joillakin työntekijöillä kokemusta 
on karttunut yli 20 vuoden ajalta. (Ks. Taulukko 10 s. 25). Kuudesta seutu-
kehittäjäyksiköstä mainittiinkin, että työntekijöillä on kokemuksen tuomaa 
osaamista. Yhdeksässä yksikössä arvioidaan, että yksikön osaamisalueena 
on suomi toisena kielenä -opettaminen.

Taulukko 19. Seutukehittäjäyksiköiden määrä eri osaamisalueissa

Osaamisen alue f
S2 -kielen opettamisen menetelmät 9
Kulttuuri- ja uskontotuntemus 6
Kokemukseen perustuva osaaminen 6
Vanhempien ja lasten kohtaaminen 2
Verkostot ja vertaistuki 2
Yhdenvertaisuuslaki 1
Monikulttuurisuuteen liittyvä kouluttaminen 1
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Henkilöstön monikulttuurisuuteen liittyvät osaamistarpeet 

Seutukehittäjäyksiköissä haluttaisiin vahvistaa henkilökunnan S2-kielen 
opettamisen taitoja sekä kulttuuri- ja uskontotietoutta. (Taulukko 20). 
Nämä arvioitiin myös kuntien päivähoidon hallinnoissa päivähoidon 
työntekijöiden osaamistarpeiksi (ks. s.19).

Taulukko 20. Seutukehittäjäyksiköiden määrä osaamistarpeittain

Osaamistarve f
S2 -kielen opettamisen menetelmät 14
Kulttuuri- ja uskontotietous 12
Suvaitsevaisuus ja vuorovaikutuskoulutus 2
Lapsen kehityksen arviointi 1
Maahanmuuttajiin liittyvät lait ja asetukset 1

5.2.7 Kehittämistyö seutukehittäjäyksiköissä

Seutukehittäjäyksiköissä toteutetut ja käynnissä olevat hankkeet

Seutukehittäjäyksiköistä seitsemässä on toteutettu monikulttuurisuustyön 
kehittämiseen tähtääviä hankkeita. (Liite 6; Taulukko 27). Näiden hank-
keiden tavoitteena on ollut muun muassa S2 -kielenä opetusmenetelmien 
kehittäminen, tietojen ja taitojen lisääminen monikulttuurisuudesta ja 
kulttuuritulkkien saaminen päivähoitoon. Kahdessa seutukehittäjäyksikössä 
on alkanut tänä vuonna (2005) monikulttuurisuustyöhön liittyvä hanke. 
Näiden hankkeiden tarkoituksena on tarjota tukea maahanmuuttajataustai-
sille perheille ja kehittää välineitä lapsen kielen kehittymisen tukemiseen.

Seutukehittäjäyksiköistä 14:stä mainitaan, että työntekijät hyödyntävät 
toiminnassaan hyviksi koettuja toimintamalleja tai -menetelmiä sekä lapsen 
äidinkielen että S2 -kielenä opettamisen osalta. (Liite 6; Taulukko 28). Usein 
mainitut hyväksi koetut toimintamallit ovat pienryhmätoiminta, kielikerhot 
ja kuvakorttien käyttö toiminnassa. Muutamista yksiköistä mainittiin myös 
erilaiset puheen ja kielen kehityksen arviointimenetelmät, kuten Kettu-testi 
ja Kpt-testi, maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatuksessa.
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Maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatukseen liittyvät linjaukset 
ja suunnitelmat seutukehittäjäyksiköissä

Varhaiskasvatuksen linjauksilla ja suunnitelmilla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä niitä kunnan tai päivähoidon toimintayksikön itse tekemiä asiakirjoja 
ja suunnitelmia, jotka ohjaavat sisällöllisesti toimintayksikössä toteutettua 
varhaiskasvatustoimintaa ja jotka liittyvät myös monikulttuuriseen varhais-
kasvatukseen.

Varhaiskasvatuksen suunnitelmia, jotka liittyvät myös maahanmuut-
tajataustaisiin lapsiin, on tekeillä 15 seutukehittäjäyksikössä. Kahdessa 
seutukehittäjäyksikössä päivitetään opetussuunnitelmaa siten, että siinä 
huomioidaan maahanmuuttajataustaiset lapset. Maahanmuuttajataus-
taisten lasten ohjelma tai kotouttamissuunnitelma on kahdessa yksi-
kössä. Viidessä seutukehittäjäyksikössä on tehtynä tai tekeillä S2-kielen 
suunnitelma ja neljässä yksikössä on tehtynä, päivityksessä tai tekeillä 
varhaiskasvatuksen suunnitelma. Kahdeksasta yksiköstä mainittiin toi-
minnalliset suunnitelmat, kuten osallistuminen Moniku tai Varhaisen tuen 
-hankkeeseen, suomenkielisten ja maahanmuuttajataustaisten lasten keski-
näisten suhteiden vahvistaminen, Kieliharava-menetelmän opetteleminen 
ja maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön 
kehittäminen.

Seutukehittäjäyksiköiden yhteistyötahot monikulttuurisuustyössä

Seutukehittäjäyksiköissä tehdään monikulttuurisuuteen liittyvää yhteistyötä 
alueellisissa työryhmissä ja keskustelufoorumeissa. (Taulukko 21). Yhteis-
työtä tehdään myös erilaisissa tukiryhmissä, opinto- ja monikulttuurisuus-
piireissä sekä verkostojen kautta. Yhteistyötahoja ovat koulujen opettajat, 
lastensuojeluviranomaiset, terveydenhoitajat neuvoloissa ja terveystoimien 
puheterapeutit. Lisäksi päivähoidossa toimivat kiertävät erityislastentarhan-
opettajat ja kieli- ja kulttuuriavustajat mainittiin yhteistyötahoiksi.



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 6/2006

45

Taulukko 21. Seutukehittäjäyksiköiden maahanmuuttajataustaisiin lapsiin liittyvät
yhteistyöverkostot

Yhteistyömuodot ja -tahot f
Yhteistyömuoto Aluetyöryhmä, alueellinen foorumi, maahanmuuttaja/monikulttuu-

risuus työryhmä
9

Opintopiiri, laatupiiri, vertaistuki, maahanmuuttajatukiryhmä, 
monikulttuurisuuspiiri, S2-verkosto

6

Yhteistyötaho Koulu (mm. valmistava luokka) ja oppilaitos 10
Kiertävä erityislastentarhanopettaja61) 5
S2 -opettaja 4
Puheterapeutti 4
Neuvola 2
Sosiaalityö, lastensuojelu 2
Tulkkipalvelu 2
Alueen kieli- ja kulttuuriavustajat 2
Maahanmuuttajien yhteispalvelukeskus 1
Kulttuuripalvelut (mm. Caisa) 2

1) Tähän sisältyvät myös mokukeltot = kiertäväerityislastentarhanopettaja, jonka osaamisalueena 
monikulttuurisuus
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä selvityksessä tarkasteltiin monikulttuurisesta näkökulmasta pääkau-
punkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa toteutettua varhaiskas-
vatustilannetta. 

Selvityksen perusteena oli se, että suomalaisen yhteiskunnan moni-
kulttuuristuminen vaikuttaa varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Erityisesti 
pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden 
määrä on jatkuvasti lisääntynyt varhaiskasvatuspalveluiden asiakkaina. 
Monikulttuurisuus on luonut monia haasteita varhaiskasvatuksesta 
vastaavan henkilöstön ammattitaidon vahvistamiselle ja osaamisen 
lisäämiselle.

Selvityksen tulosten mukaan pääkaupunkiseudulla maahanmuutta-
jataustaisten lasten osuus on 8 % kunnan järjestämässä päivähoidossa 
olevista lapsista. Maahanmuuttajataustaisten lasten osuus päivähoidossa 
olevista lapsista on kasvanut 3 % viimeisen viiden vuoden aikana. Tämän 
lyhyen aikavälitarkastelun mukaan kehityssuunta on nouseva ja näyttää sil-
tä, että maahanmuuttajataustaisten lasten määrä tulee edelleen kasvamaan 
kunnan järjestämässä päivähoidossa pääkaupunkiseudulla. 

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa olevat 
maahanmuuttajataustaiset lapset puhuvat yli 70 eri äidinkieltä. Suurimmat 
kieliryhmät ovat somalia, venäjä, viro ja albania. 

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa lapsen äidin-
kielen opettaminen on tulosten mukaan päiväkotikohtaista ja kuntatasolla 
systematisoimatonta. 

Näyttää siltä, että pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoi-
dossa varhaiskasvatus tukee lapsen äidinkielen oppimista kannustamalla 
ja neuvomalla lasten vanhempia tukemaan äidinkielen kehitystä kotona. 
(Vrt. STM, julkaisuja 2002:9). Se, miten vanhemmat kotona tukevat 
lapsen äidinkielen oppimista, on selvittämättä. Kielen merkitys lapsen 
kokonaisvaltaisessa kehittymisessä on kuitenkin todettu tärkeäksi tekijäksi. 
Lapsen kielellisten taitojen kehittyessä, on äidinkieli se, joka ensisijaisesti 
tukee lapsen ajattelutoimintojen ja kommunikaation kehitystä merkitysten 
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välittäjänä. (Vrt. Stakes, oppaita 2003:56). Äidinkielen kehittyminen luo 
pohjan muiden kielten omaksumiselle. 

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa lapsen äidin-
kielen opetus näyttää olevan avustavissa tehtävissä toimivien, työllistetty-
jen tai muuten lyhyissä työsuhteissa olevien maahanmuuttajataustaisten 
työntekijöiden varassa. Lisäksi seutukehittäjäyksiköiden vastauksista kävi 
ilmi, että äidinkielen opetus on keskittynyt niihin lapsiin, jotka kuuluvat 
suuriin kieliryhmiin. 

Varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava 
etnisen tasa-arvon toteutumisesta. (STM, julkaisuja 2002; Yhdenvertai-
suuslaki 2004/21). Lasten päivähoidon kasvatustavoitteisiin kuuluu myös 
eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman kielen ja kulttuurin tukeminen 
yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajan kanssa. (Asetus lasten päivä-
hoidosta 1973/ 239). 

Laeissa ja varhaiskasvatuksen linjauksissa määritettyjen vaatimusten 
täyttäminen ja tavoitteiden saavuttaminen on suuri haaste pääkaupun-
kiseudulla järjestetylle päivähoidolle. Vaikka edellä mainituissa suurissa 
kieliryhmissä on paljon lapsia, kuuluu pääkaupunkiseudulla kunnan 
järjestämässä päivähoidossa 39 % maahanmuuttajataustaisista lapsista 
pieniin kieliryhmiin. Puhuttuja kieliä on useita kymmeniä. Vaikka kun-
nissa olisikin mahdollista palkata lapsen äidinkieltä puhuva ja opettava 
ammattilainen, ei tähän tehtävään yleensä löydy pienistä kieliryhmistä 
työntekijää. Kieliryhmien lukuisuudesta johtuen, voidaan kysyä, onko 
pääkaupunkiseudulla mahdollista toteuttaa tasa-arvoista varhaiskasva-
tusta ja antaa yhdenvertaisia palveluja kaikista kieliryhmistä päivähoitoon 
tuleville lapsille?

Pääkaupunkiseudulla kuntien järjestämässä päivähoidossa ei vielä 
ole systemaattisesti järjestettyä suomi toisena -kielenä opetusta. Ope-
tusmenetelmiä on kuitenkin kehitetty erityisesti Helsingin järjestämässä 
päivähoidossa. Vuosina 2001–2004 Helsingissä toteutettiin Varhaisen 
tuen -hanke, jossa oli muutama suomi toisena kielenä -opetusmenetelmien 
kehittämiseen keskittynyttä osahanketta. Helsingissä myös käynnistettiin 
vuonna 2004 Maahanmuuttajataustaisten lasten suomen kielen tason 
kartoittaminen ja tukeminen Helsingin päivähoidossa -projekti, jonka 
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tarkoituksena oli systematisoida suomen kielen opetusta maahanmuutta-
jataustaisille lapsille ja lisätä henkilökunnan osaamista.

Seutukehittäjäyksiköissä työntekijöiden monikulttuurista osaamista 
näyttää olevan suomen kielen opettamisessa ja eri kulttuurien ja uskontojen 
tuntemuksessa. Toisaalta useissa seutukehittäjäyksiköissä kaivattiin juuri 
näiden osaamisalueiden vahvistamista. 

Tulos on osittain ristiriitainen, sillä suomen kielen opettamisen tai 
kulttuuri- ja uskontotietouden seutukehittäjäyksikön osaamisalueeksi ar-
vioineet työntekijät olivat myös sitä mieltä, että näillä alueilla työntekijät 
tarvitsevat lisää osaamista. Kyse saattaa olla siitä, että yksiköissä on joita-
kin työntekijöitä, jotka hallitsevat menetelmät ja käytänteet hyvin, ja niitä 
työntekijöitä, jotka tarvitsisivat osaamisen vahvistamista kyseessä olevilla 
alueilla. Tämä saattaa johtua myös siitä, että aiheeseen liittyvän kouluttau-
tumisen ja tiedon lisääntymisen myötä työntekijät suhtautuvat kriittisesti 
omaan osaamiseensa. Toisaalta seutukehittäjäyksiköissä on työntekijöitä, 
joilla on useiden vuosien, jopa parinkymmenen vuoden, kokemus maa-
hanmuuttajataustaisten lasten kanssa työskentelystä. Näillä työntekijöillä 
on kokemuksen tuomaa osaamista, siitä mitkä ovat hyviä käytänteitä 
työskenneltäessä maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden kanssa. 
Kokemusta on kuitenkin vaikea tehdä näkyväksi ja refl ektoida perustehtä-
viä hoitaessa. Tämä vuosien kokemuksen tuoma monikulttuurisuustyön 
osaaminen ja niin sanottu hiljainen tieto varhaiskasvatuksessa pitäisi saada 
implementoitua ja mallinnettua, niin että tietoa voitaisiin jakaa niille, jotka 
kohtaavat omassa työssään vastaavia tilanteita.

Pääsääntöisesti sekä kuntien hallinnoissa että seutukehittäjäyksiköissä 
oltiin sitä mieltä, että kuntien tarjoama monikulttuurisuuskoulutus on 
riittämätöntä. Koulutukset ovat yleensä lyhyitä parin päivän koulutuksia. 
Näiden lyhytkestoisten koulutusten mahdollisuudet vastata sellaisten 
tarpeiden kuin työntekijöiden kulttuuritietoisuuden, asennetietoisuuden 
ja vuorovaikutustaitojen lisääntymisiin, ovat riittämättömät. Kulttuurit ja 
monikulttuurisuus yhdistettynä muihin ihmistieteisiin, kuten kasvatukseen, 
psykologiaan ja sosiologiaan, on monikerroksinen ja monisäikeinen ilmiö. 
Kulttuuristen erojen ymmärrys ja yksilön omien asenteiden refl ektointi 
tarvitsevat kehittyäkseen jatkuvaa ja pitkäkestoista prosessointimahdol-
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lisuutta. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon monikulttuurisuuskoulutusta 
suunniteltaessa10. 

Pääkaupunkiseudulla kuntien koulutustarjonnassa on myös jonkin 
verran kielen opettamiseen liittyviä menetelmäkoulutuksia, kuten TPR- ja 
Sanasäkki -koulutusta. Tulosten mukaan seutukehittäjäyksiköistä osallis-
tuttiinkin aktiivisesti näihin koulutuksiin.

Seutukehittäjäyksiköissä suomen kielen opettaminen tapahtuu pienryh-
missä tai kerhotoiminnassa. Useissa yksiköissä on myös käytössä hyviksi 
todettuja käytäntöjä ja menetelmiä, kuten kuvakorttien käyttö, Sanasäkki- tai 
TPR -menetelmä tai Kili-ohjelma. Erilaisten hyviksi käytännöiksi koettujen 
toimintatapojen ja kehitettyjen menetelmien käyttö seutukehittäjäyksiköissä 
viittaa siihen, että näiden yksiköiden työntekijöillä on monikulttuurisuuteen 
liittyvää varhaiskasvatuksen osaamista, jonka esiin saamisesta olisi hyötyä 
maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden kanssa työskenteleville 
varhaiskasvatuksen ammattilaisille pääkaupunkiseudulla.

Muutamassa seutukehittäjäyksikössä halutaan lisätä työntekijöiden 
taitoja lapsen kielen kehityksen arvioinnissa. Kielen kehityksen arviointi-
menetelmien kehittämiselle ja seudulliselle levittämiselle on seutukehittä-
jäyksiköistä saatujen tulosten mukaan perusteita. 

Seutukehittäjäyksiköissä on yhteensä 57 maahanmuuttajataustaista 
lasta, joilla on diagnosoitu erityisen hoidon ja kasvatuksen tarve. Näistä 
lapsista suurimmalla osalla (41) on erityisen tuen syynä vaikeudet kielen 
ja puheen alueella. 

Seutukehittäjäyksiköissä on suhteellisesti lähes kolme kertaa enemmän 
hoidossa maahanmuuttajataustaisia lapsia kuin kunnan järjestämässä 
päivähoidossa yleensä pääkaupunkiseudulla. Tähän saattaa vaikuttaa se, 
että seutukehittäjäyksiköt sijaitsevat sellaisilla asuinalueilla, joissa on paljon 
maahanmuuttajataustaisia perheitä. Lisäksi joidenkin toimintayksiköiden 
asiakkaiksi saattaa kasaantua maahanmuuttajataustaisia lapsia. Tämä voi 
johtua esimerkiksi siitä, että lasten vanhemmat haluavat lapsensa päivä-

10 Suunnitelma koulutuksen laajuuden ja syvyyden osalta ei aina toteudu, koska koulutus-
tarjontaan, kuten moneen muuhunkin peruspalvelutoiminnan kehittämistyöhön, vaikuttavat 
kunnan linjaukset ja mahdollisuudet taloudellisesti resursoida ko. toimintaan. 
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kotiin, jossa tietävät jo ennestään olevan samaan etniseen ryhmään kuuluvia 
lapsia. Toisaalta maahanmuuttajataustaisten lasten suuri määrä seutukehit-
täjäyksiköissä on saattanut vaikuttaa siihen, että lasten kielen kehitykseen 
ja kielen kehityksen tukemiseen on kiinnitetty enemmän huomiota kuin 
sellaisissa päiväkodissa, jossa ei ole maahanmuuttajataustaisia lapsia. 
Vuorovaikutukseen ja kommunikointiin joudutaan kiinnittämään normaalia 
enemmän huomiota silloin kun osapuolten välillä ei ole yhteistä kieltä. 

Lapsen kanssa samaa etnistä taustaa oleva työntekijä päivähoidossa voi 
edesauttaa vuorovaikutussuhteen ja luottamuksen syntymistä perheen ja 
hoito- ja kasvatushenkilöstön välille. Lapsen omalla äidinkielellä toteutettu 
toiminta vahvistaa identiteettiä sekä tukee kielen kehittymistä ja hallintaa. 
Kielelliset valmiudet ovat perustana oppimisvalmiuksille, myös toisen kielen 
oppimiselle. (Vrt. Stakes, oppaita 2004:56).

Osalla maahanmuuttajista on hoito- ja kasvatusalan tutkinto, jonka he 
ovat suorittaneet ennen Suomeen tuloaan. Maahanmuuttajille on Suomessa 
työvoimapoliittisesti suunnattu lähihoitajakoulutusta viimeisen kymmenen 
vuoden ajan. Lähihoitajantutkinto antaa pätevyyden toimia esimerkiksi 
lastenhoitajan tehtävissä päivähoidossa. Lähihoitajakoulutuksiin on osal-
listuttu aktiivisesti11. (Ks. Rissanen ja Partanen 2004). Tietoa siitä, mitä 
nämä maahanmuuttajataustaiset lähihoitajat tekevät koulutuksen saatuaan 
ja mihin he sijoittuvat työelämässä, ei ole systemaattisesti kerätty.

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa on vähän 
(2 %) maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Toisaalta seutukehittäjä-
yksiköissä työskentelee suhteellisesti yli kolme kertaa enemmän maahan-
muuttajataustaisia työntekijöitä kuin kunnan järjestämässä päivähoidossa 
yleensä. Tämä saattaa johtua siitä, että maahanmuuttajataustaisten lasten 
määrä on suuri näissä yksiköissä, ja tästä syystä yksiköissä on kohdattu 
muita useammin eri kieli- ja kulttuuritausta johtuvia ongelmatilanteita 
hoito- ja kasvatustyössä. Näyttää siltä, että seutukehittäjäyksiköissä on

11 Esimerkiksi Diakonissa opiston seurantatietojen mukaan on lähihoitajien oppisopimus-
koulutuksessa vuosien mittaan aloittanut yhteensä 68 maahanmuuttajaa, joista raportin 
tekohetkellä oli valmistunut 49, opintonsa keskeyttänyt oli 11 ja kahdeksalla oli vielä opinnot 
kesken. (Rissanen ja Partanen 2004).



SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 6/2006

51

käytännössä todettu maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden tukevan 
lapsen identiteetin ja äidinkielen kehittymistä päivähoidossa ja edesauttavan 
vuorovaikutussuhteen kehittymistä maahanmuuttajataustaisen lapsen sekä 
tämän perheen ja hoito- ja kasvatushenkilöstön välille.

Seuraavassa tarkastellaan kunnan järjestämässä päivähoidossa käytet-
tyjä käsitteitä ja tehtyjä tai tekeillä olevia varhaiskasvatuksen linjauksia ja 
suunnitelmia, jotka sisällöllisesti ohjaavat varhaiskasvatusta ja liittyvät näin 
myös monikulttuuriseen varhaiskasvatukseen.

Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa on tehtynä tai tekeillä esiope-
tussuunnitelma12, varhaiskasvatussuunnitelma ja lapsi- ja nuoriso- tai 
perhepoliittinen ohjelma. Lisäksi Helsingissä on monikulttuurisuustyötä 
päivähoidossa ohjaava käsikirja ja Vantaalla on toteuttamissuunnitelma 
eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuspalveluiden järjes-
tämiseksi ja sisällön kehittämiseksi. Muutamassa seutukehittäjäyksikössä 
päivitetään esiopetussuunnitelmaa, siten että siinä kiinnitetään enemmän 
huomiota maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeisiin kuin aikaisemmin. 
Muutamassa seutukehittäjäyksikössä on myös erikseen tekeillä suomi 
toisena kielenä -opetussuunnitelma. Johtopäätöksenä edellä esitetyistä 
tuloksista voidaan todeta, että pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä 
päivähoidossa pyritään ottaa huomioon maahanmuuttajataustaisten lasten 
oikeus saada kehitystään tukevaa varhaiskasvatusta. Linjaukset ja suun-
nitelmat ottavat osaltaan kantaa siihen, miten varhaiskasvatustoimintaa 
tulisi kehittää.

Monikulttuurisuuteen liitetään useita käsitteitä; eri kieli- ja kulttuuri-
tausta, maahanmuuttaja, pakolainen jne. Yhteisen kehittämistyön alkaessa, 
olisi hyvä selvittää, mitä osapuolet tarkoittavat eri käsitteillä. Käytettävät 
käsitteet synnyttävät erilaisia mielikuvia. Ne voivat joko hämärtää tai aut-
taa ymmärtämään ilmiöitä ja niiden välisten yhteyksien hahmottamista. 
(Maahanmuuttajakäsikirja 2002, 8). 

Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa käytetyt 
käsitteet eroavat toisistaan ja perusteet käytettyihin käsitteisiin poikkeavat 
myös toisistaan. Tästä syystä, Monikulttuurisen varhaiskasvatus -hankkeen

12 Vantaalla esiopetussuunnitelma sisältyy 0-8 -vuotiaiden lasten opetussuunnitelmaan.
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(so. Moniku) alkaessa tulisi kuntien edustajien yhdessä sopia käytettävät 
käsitteet ja luoda yhteinen näkemys näistä käsitteistä.

Monikulttuurista varhaiskasvatustyötä kehitettäessä on syytä myös tar-
kastella pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa olevista 
maahanmuuttajataustaista lapsista saatavaa tilastotietoja. Systemaattisella 
tiedonkeruulla voidaan monikulttuurisen varhaiskasvatuksen kehittämistyö-
tä kohdentaa paremmin vastaaman esiin tuleviin tarpeisiin päivähoitopal-
veluissa. Tietojen säännöllisellä keräämisellä voidaan seurata kulloisenkin 
monikulttuurisuuteen liittyvän ilmiön, kuten maahanmuuttajataustaisten 
lasten tai puhuttujen äidinkielien määrän kasvun tai laskun kehitystä. 

Selvityksessä esiin tulleiden tulosten mukaan pääkaupunkiseudulla 
kunnan järjestämässä päivähoidossa on erilaisia tietojärjestelmiä, jotka 
mahdollistavat monikulttuurisen varhaiskasvatustyön kannalta oleellisen 
tiedon keruun. Kuntien sisällä, saati seudullisesti, ei kuitenkaan ole yhtei-
sesti sovittuja tiedon keruukäytäntöjä. 

Tulosten mukaan kehittämiskohteiksi voidaan arvioida maahan-
muuttajataustaisista lapsista tilastoitavien tietojen ja tilastointitiheyden 
yhtenäistäminen ja sen määrittäminen, mitä tietoja on hyödyllistä kerätä. 
Kehittämistyön kannalta paradoksiksi saattaa kuitenkin muodostua se, mitä 
monikulttuurisen varhaiskasvatuksen kannalta oleellisia tietoja halutaan 
kerätä ja mitä on mahdollista kerätä asiakkaan tietosuojaa turvaavien lakien 
puitteissa. (Ks. Henkilötietolaki 1999/523; Laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemesta ja oikeuksista 2000/812; Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 
2004/516). 

Yhteenvetona selvityksessä esiin tulleista tuloksista voidaan esittää se 
johtopäätös, että pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoi-
dossa monikulttuurisuus on lisääntyvä ilmiö, joka vaikuttaa päivähoidossa 
toteutettavaan varhaiskasvatukseen. Pääkaupunkiseudulla on tarve seu-
dulliseen yhteistyöhön monikulttuurisen varhaiskasvatuksen ja osaamisen 
edistämiseksi. 

Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa 
varhaiskasvatuksessa -hankkeen tavoitteet, suomi toisena kielenä -ope-
tuksen systematisointi varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatushenkilöstön 
monikulttuurisen tietoisuuden, ammattitaidon ja osaamisen vahvistami-
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nen ja hyvien käytäntöjen ja työmenetelmien kokoaminen, arviointi ja 
implementointi sekä seudullisen ”Monikulttuurisuus pääkaupunkiseudun 
varhaiskasvatuksessa” -toimintamallin laatiminen, ovat osoittautuneet 
ajankohtaisiksi kehittämiskohteiksi. Näillä toimenpiteillä mahdollistetaan 
maahanmuuttajataustaisten lasten oppimisvalmiuksien kehittymisen 
tukeminen päivähoidossa ja se, että lasten sosiaalinen kiinnittyminen 
yhteiskuntaamme voi alkaa jo varhaislapsuudessa.
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 Liite 1 

Kysely pääkaupunkiseudun päivähoidon monikulttuurisuus – kehittäjäyksiköille

Vastatkaa jokaiseen kysymykseen. Jos vastauksenne ei mahdu ko. vastauskohtaan tai haluatte 
antaa lisätietoja, niin kyselylomakkeen lopussa on sivulla 6 kohta (H. Muuta), johon voitte lisä-
tä haluamanne asiat. 

A. Taustatietoja     

1. Toimintayksikön/Päiväkodin kunta: Espoo  Helsinki  Kauniainen  Vantaa 

2.

3.

4.

Toimintayksikön/Päiväkodin nimi:       

Vastaajan nimike toimintayksikössä/päiväkodissa:       

Toimintayksikössä/Päiväkodissa on ollut maahanmuuttajataustan omaavia lapsia vuodesta      

B. Päivähoidossa olevat lapset 

5. Kuinka monta lasta toimintayksikössänne/päiväkodissanne on päivähoidossa? 
Merkitkää lukumäärä tai 0, jos ei yhtään lasta. 

 Kokopäivähoito  Osapäivähoito  

 Kaikki lapset Maahanmuuttajataustaiset 
lapset

Kaikki lapset Maahanmuuttajataustaiset 
lapset

                 

Minkä ikäisiä ovat maahanmuuttajataustan omaavat lapset? 
Merkitkää lasten lukumäärä tai 0, jos ei yhtään lasta. 

Alle 3 v. lapsia on      

     3-5 v lapsia on      

       6 v. lapsia on      

Tietoja ei ole tilastoitu 

6.

7. Mitä kieltä maahanmuuttajataustan omaavat lapset puhuvat äidinkielenään?
Merkitkää lasten ilmoitettu äidinkieli ja lasten lukumäärä tai 0, jos ei yhtään lasta.  

 a) Somalia     lasta b) Venäjä       lasta c) Viro        lasta 

 d) Albania     lasta e) Vietnam     lasta f) Turkki     lasta 

 g) Kiina        lasta h) Englanti     lasta i) Kieli tuntematon 

    lasta 

 i) Muu, mikä ja kuinka monta lasta?     

   Muu, mikä ja kuinka monta lasta?     

   Muu, mikä ja kuinka monta lasta?     

   Muu, mikä ja kuinka monta lasta?     

   Muu, mikä ja kuinka monta lasta?     

Liitteet
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Onko toimintayksikössänne/päiväkodissanne lapsia, joilla on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeita?
 Merkitkää lasten lukumäärä tai 0, jos ei yhtään lasta 

Kokopäivähoito Osapäivähoito 

Kaikki lapset Maahanmuuttajataustaiset lapset Kaikki lapset Maahanmuuttajataus-
taiset lapset 

8.

                

Mitä erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeita maahanmuuttajataustan omaavilla lapsilla on? 
Merkitkää päädiagnoosin mukaan. Merkitkää  lasten lukumäärä tai 0, jos ei yhtään lasta ja lasten äidin-
kieli.

Lapsen erityisen hoidon ja 
kasvatuksen tarve 

Lasten lukumäärä ja äidinkieli (esimerkiksi 2 somalia, 1 venäjä ja 1 

viro)

Sosio-emotionaaliset vaikeudet       

Puheen ja kielen vaikeudet       

Tarkkaavaisuuden häiriöt       

Kuulovamma       

Näkövamma       

Liikuntavamma       

Viivästynyt kehitys       

Kehitysvamma       

Autismi       

Monivammaisuus       

Krooninen sairaus       

Muu, mikä?       

9.

Muu, mikä?       

 Muu, mikä?       

 Muu, Mikä?       

C. Maahanmuuttajataustan omaavien lasten kielenopetus 

10. Miten toimintayksikössänne/ päiväkodissanne on toteutettu maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkie-
len opetus?      

11. Miten toimintayksikössänne/päiväkodissanne on toteutettu Suomi 2-kielenä opetus? 
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D. Henkilökunta 

12. Toimintayksikkönne/päiväkotinne työntekijöiden toimenkuvat ja kelpoisuus: 
Merkitkää sekä pätevien että epäpätevien työntekijöiden lukumäärät tai 0, jos ei yhtään työntekijää 
nimikkeellä. Jos listasta puuttuu työntekijän toimenkuva, lisätkää se kohtaan Muu nimike. Henkilökoh-
taisen ja ryhmäavustajan osalta merkitkää avustajan koulutus (esim. yo = ylioppilas) ja lukumäärä. 

 Nimike Kelpoisuus 

 a) Päiväkodin johtaja  pätevien lukumäärä    epäpätevien lukumäärä    

 b) Lastentarhanopettaja pätevien lukumäärä    epäpätevien lukumäärä    

 c) Lastenhoitaja pätevien lukumäärä    epäpätevien lukumäärä    

 d) Laitosapulainen pätevien lukumäärä    epäpätevien lukumäärä    

 e) Erityislastentarhanopettaja pätevien lukumäärä    epäpätevien lukumäärä    

 f) Henkilökohtainen avustaja koulutus:       lukumäärä    

 g) Ryhmäavustaja koulutus:       lukumäärä    

 h) Muu asiantuntija-apu, mikä:       

 i) Muu, mikä:       

 j) Muu, mikä:       

13. Kuinka monta maahanmuuttajataustan omaavaa työntekijää toimintayksikössänne/ päiväkodissanne 
työskentelee?    

14. Missä tehtävissä maahanmuuttajataustan omaavat työntekijät toimivat? 
Esim. Nimike = lastenhoitaja, Tehtävä = lyhyt kuvaus,  Lukumäärä = 2, Kelpoisuus = päteviä 2 epäpä-
teviä 0 

 Nimike Tehtävä Kelpoisuus 

 a)            pätevien lukumäärä    epäpätevien lukumäärä 

 b)            pätevien lukumäärä    epäpätevienlukumäärä 

 c)             pätevien lukumäärä    epäpätevien lukumäärä 

 d)              pätevien lukumäärä    epäpätevien lukumäärä 

E. Koulutus ja osaaminen 

15. Kuvailkaa minkälaista monikulttuurisuuteen liittyvää osaamista toimintayksikkönne/ päiväkotinne 
henkilöstöllä on?        
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16. Mihin kunnan järjestämiin monikulttuurisuuskoulutuksiin toimintayksikkönne/ päiväkotinne henkilö-
kunta on osallistunut vuosina 2003–2005? 
Esim. Koulutuksen nimi = Maahanmuuttajalapsi päivähoidossa, Ajankohta = Kevät -04, Laajuus = 2 
pvä / 3 ov ja Osallistujat päiväkodista = 1 Lastentarhanopettaja ja 1 Lastenhoitaja 

 Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuksen laajuus Osallistujat 
päiväkodis-
ta

 a)                        

 b)                        

 c)                        

d)                        

Henkilökunta ei ole osallistunut vuosina 2003–2005 kunnan järjestämiin 
monikulttuurisuuskoulutuksiin 

17. Onko kunnan päivähoidon työntekijöille tarjoama monikulttuurisuuskoulutus mielestänne riittävää?  
Kyllä   Ei 

18. Mihin muuhun kuin kunnan järjestämään monikulttuurisuuskoulutukseen päiväkotinne henkilöstö on 
osallistunut vuosien 2003–2005 aikana? 
Esim. Koulutuksen nimi = Maahanmuuttajalapsi päivähoidossa, Ajankohta = Kevät -04, Laajuus = 2 
pvä/3 ov ja Osallistujat päiväkodista = 1 Lastentarhanopettaja ja 1 Lastenhoitaja 

 Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuksen laajuus Osallistujat 
päiväkodis-
ta

 a)                        

 b)                        

 c)                        

 d)                        

 e)                         

 En osaa sanoa  
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19. Kuvailkaa, millaista monikulttuurisuusosaamista toimintayksikkönne/päiväkotinne henkilöstö tarvitsisi 
lisää:       

F. Kehittämistyö 

20. Mitä kunnan/ulkopuolisen rahoittamia/dokumentoituja monikulttuurisuushankkeita tai  – projekteja 
päiväkodissanne on/on ollut käynnissä? 
Mainitkaa hankkeet ja projektit. 

 Hankkeen nimi Toteutus-ajankohta Tavoitteet Tulokset Yhteis
työta-
hot

 a)                              

 b)                              

 c)                              

 d)                              

21. Käyttääkö toimintayksikkönne/päiväkotinne monikulttuurisuustyössä joitakin hyviksi koettuja toimin-
tamalleja tai – menetelmiä? 

 Kyllä  Ei 

 Jos vastasitte kyllä, niin kuvailkaa toimintamallia tai – menetelmää: 

22. Mitä maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatukseen liittyviä suunnitelmia päiväkodillanne on 
olemassa/tekeillä?       
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G. Yhteistyötahot    

23. Mainitkaa ne tahot/verkostot/työryhmät, joiden kanssa päiväkotinne tekee monikulttuurisuuteen liitty-
vää yhteistyötä ja kuvailkaa yhteistyötä:        

H. Muuta 

24. Lisätietoja: 
Mikäli lisätiedot liittyvät johonkin edellisistä kysymyksistä, mainitkaa kysymyksen numero. 

Kiitos vastauksestanne! 
Annan mielelläni lisätietoja Moniku-hankkeen esiselvityksestä. 

Projektikoordinaattori 
Niina Remsu 
puh. 310 42211 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA 
PL 8505 00099 Helsingin kaupunki  
niina.remsu@hel.fi 
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 Liite 2 

Kysely pääkaupunkiseudun kunnille maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasva-
tuksesta
Vastatkaa jokaiseen kysymykseen. Jos vastauksenne ei mahdu ko. vastauskohtaan tai haluatte 
antaa lisätietoja, niin kyselylomakkeen lopussa on sivulla 7 kohta (J. Muuta), johon voitte lisätä 
haluamanne asiat. 

A. Taustatietoja     

1. Kunta: Espoo  Helsinki  Kauniainen  Vantaa 

2. Vastaajan nimike kunnassa:       

B. Kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset

3. Kuinka monta lasta on kuntanne järjestämässä päivähoidossa? 

Merkitkää lukumäärä tai 0, jos ei yhtään lasta tai  X, jos ette osaa sanoa.  
Avoimet ph-palvelut = kerhotoiminta, leikkitoiminta ja avoin päiväkotitoiminta, Mamu-lapset = 
maahanmuuttajataustaiset lapset. 

 Kunnan tuottama päivähoito Ostopalvelupäivähoito 

 Kokopäivähoito Osapäivähoito Avoimet ph-
palvelut

Kokopäivähoito Osapäivähoito 

 Kaikki 
lapset

Mamu-
lapset

Kaikki
lapset

Mamu-
lapset

Kaikki
lapset

Mamu-
lapset

Kaikki
lapset

Mamu-
lapset

Kaikki
lapset

Mamu-
lapset

                                                             

4. Minkä ikäisiä ovat maahanmuuttajataustan omaavat lapset? 
Merkitkää lukumäärä tai 0, jos ei yhtään lasta. 

      Alle 3v. lapsia on 

        3-5 v. lapsia on 

           6 v. lapsia on 

Tietoa ei ole tilastoitu 

      

5. Mitä kieltä kuntanne järjestämässä päivähoidossa olevat maahanmuuttajataustan omaavat lapset 
puhuvat äidinkielenään?
Merkitkää lasten lukumäärä tai 0, jos ei yhtään lasta. 

 a) Somalia      lasta b) Venäjä        lasta c) Viro         lasta 

 d) Albania      lasta e) Vietnam      lasta f) Turkki      lasta 

 g) Kiina         lasta h) Englanti      lasta i) Kieli tuntematon      

lasta

 j) Muu, mikä ja kuinka monta lasta?       

   Muu, mikä ja kuinka monta lasta?       

   Muu, mikä ja kuinka monta lasta?       

   Muu, mikä ja kuinka monta lasta?       

   Muu, mikä ja kuinka monta lasta?       

Tietoja ei ole tilastoitu 
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6. Kuinka monta maahanmuuttajataustaista lasta on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa kuntanne 
järjestämässä päivähoidossa?       

Mitä päädiagnoosin mukaisia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeita  
maahanmuuttajataustan omaavilla lapsilla on? 

Merkitkää kuhunkin kohtaan lasten lukumäärä tai 0, jos ei yhtään lasta ja lasten äidinkieli. 

Lapsen erityisen hoidon ja 
kasvatuksen tarve 

Lasten lukumäärä ja äidinkieli (esimerkiksi 2 somalia, 1 venäjä ja 1 

viro)

Sosio-emotionaaliset vaikeudet       

Puheen ja kielen vaikeudet       

Tarkkaavaisuuden häiriöt       

Kuulovamma       

Näkövamma       

Liikuntavamma       

Viivästynyt kehitys       

Kehitysvamma       

Autismi       

Monivammaisuus       

Krooninen sairaus       

Muu, mikä?       

7.

Muu, mikä?       

 Muu, mikä?       

 Muu, Mikä?       

 Tietoja ei ole tilastoitu 

C. Maahanmuuttajataustan omaavien lasten kielenopetus 

8. Miten kuntanne päivähoidossa toteutetaan maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielen 
opetus?       

9. Miten kuntanne päivähoidossa toteutetaan Suomi 2-kielenä opetus? 
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D. Henkilöstö 

10. Kuinka monta maahanmuuttajataustan omaavaa työntekijää kuntanne päivähoidossa on? 

11. Missä tehtävissä maahanmuuttajataustan omaavat työntekijät toimivat päivähoidossa? 
Esim. Nimike = lastenhoitaja, Tehtävä = lyhyt kuvaus ja Kelpoisuus = päteviä 2   epäpäteviä 1 

 Nimike Tehtävä Kelpoisuus 
 a)            pätevien 

lukumäärä    

epäpätevien lukumäärä    

 b)            pätevien 

lukumäärä    

epäpätevien lukumäärä    

 c)            pätevien 

lukumäärä    

epäpätevien lukumäärä    

 d)             pätevien 

lukumäärä    

epäpätevien lukumäärä    

 e) Tietoja ei ole tilastoitu 

Onko kunnassanne muuta henkilöstöä päivähoidossa olevien maahanmuuttajataustaisten lasten käy-
tössä? 

12.

Nimike Tehtävä Lukumäärä 

 a)                

 b)                

 c)                

E. Koulutus ja osaaminen 

13. Minkälaista monikulttuurisuuskoulutusta kuntanne on järjestänyt/ järjestää päivähoidon henkilöstölle 
vuosina 2003–2005? 

 Koulutuksen nimi Ajankohta Koulutuksen laa-
juus

Ammattiryhmä, 
jolle koulutus on 
suunnattu

 a)                        

 b)                        

 c)                        

 d)                        

 e)                        

14. Onko kuntanne päivähoidon henkilöstölle tarjoama monikulttuurisuuskoulutus mielestänne  
riittävää?  Kyllä   Ei 
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15. Kuvailkaa, minkälaista monikulttuurista osaamista kuntanne päivähoitohenkilöstö tarvitsisi lisää: 

F. Kehittämistyö 

16. Mitä kunnan/ulkopuolisen rahoittamia/dokumentoituja monikulttuurisuushankkeita tai –projekteja 
kuntanne päivähoidossa on ollut/on käynnissä? 

 Hankkeen nimi Toteutus-ajankohta Tavoitteet Tulokset Yhteistyötahot 

 a)                              

 b)                              

 c)                              

 d)                              

17. Mitä maahanmuuttajataustaisten lasten varhaiskasvatukseen liittyviä linjauksia ja suunnitelmia kun-
nallanne on olemassa/tekeillä?       

G.  Kunnassa käytetyt monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet varhaiskasvatusta ohjaavissa käsi-
kirjoissa
(Esim. Varhaiskasvatuksen suunnitelma, lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma, maahanmuuttajatyön 
käsikirja)

18. Onko kuntanne päivähoidossa yhteisesti sovitut monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet? 

 Kyllä  Ei 

19. Jos monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ovat yhteisesti sovittuja, niin mikä taho/mitkä tahot niistä 
on päättänyt?       

20. Mitkä ovat kunnassanne käytetyt keskeiset monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet? 

21. Mitkä ovat perusteet käytettyihin käsitteisiin? 
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H. Tilastointi kunnan järjestämässä päivähoidossa

22. Mitä varhaiskasvatuksen monikulttuurisuustyön kehittämisen kannalta oleellisia tietoja kerätään 
kuntanne järjestämässä päivähoidossa olevista maahanmuuttajataustaisista lapsista tilastoihin?       

23. Mikä taho on vastuussa päivähoidon tilastoinnista?       

24. Mikä taho ylläpitää tilastotietoja?       

25. Kuinka usein tilastotiedot kerätään?       

26. Millaisessa muodossa päivähoidon tilastotiedot on saatavissa? 

 Koko kunnan kattavat tiedot  Alueelliset tiedot  Yksikkökohtaiset tiedot 

27. Onko päivähoidon tilastotiedot yhdisteltävissä?  
Esim. lasten määrä iän ja äidinkielen mukaan luokiteltuna. 

Kyllä Ei En osaa sanoa 

     
28. Miten kehittäisitte kuntanne päivähoidon tilastointia maahanmuuttajataustaisten lasten osalta?       

I. Yhteistyötahot    

29. Mainitkaa ne tahot/verkostot/työryhmät, joiden kanssa kuntanne päivähoito tekee monikulttuurisuu-
teen liittyvää yhteistyötä ja kuvailkaa yhteistyötä: 
       

J. Muuta 

30. Lisätietoja: 
Mikäli lisätiedot liittyvät johonkin edellisistä kysymyksistä, mainitkaa kysymyksen numero. 

Kiitos vastauksestanne! 
Annan mielelläni lisätietoja Moniku-hankkeen esiselvityksestä. 

Projektikoordinaattori   
Niina Remsu  
Puh. 310 42211 
Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA 
PL 8505 00099 Helsingin kaupunki  
niina.remsu@hel.fi 
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 Liite 3 
Seutukehittäjäyksiköt

Taulukko 22.  Moniku-hankkeen seutukehittäjäyksiköt aakkosjärjestyksessä 

Seutukehittäjäyksikkö Kunta 

Kulomäen toimintayksikkö Vantaa 

Pk. Laakavuori Helsinki 

Lansantien päiväkoti Espoo 

Lintukallion toimintayksikkö Vantaa 

Pk. Louhikko Helsinki 

Pk. Merenkulkija Espoo 

Pk. Merirasti Helsinki 

Metsämajan päiväkoti Kauniainen 

Pk. Nalli Helsinki 

Nissaksen toimintayksikkö Vantaa 

Otaniemen päiväkoti Espoo 

Pk. Pacius Helsinki 

Pk. Pikku-Veräjä Helsinki 

Pk. Puotinharju Helsinki 

Pk. Pääskylä Helsinki 

Satomäen toimintayksikkö Vantaa 

Simpukan toimintayksikkö Vantaa 

Suvelan päiväkoti Espoo 

Pk. Suvi Helsinki 

Tiistilänraitin päiväkoti Espoo 

Virpikujan toimintayksikkö Vantaa 
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 Liite 4 
Maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkielet

Taulukko 23.  Pääkaupunkiseudulla kunnan järjestämässä päivähoidossa olevien 
 maahanmuuttajataustaisten lasten äidinkieliä aakkosjärjestyksessä 

afganistan eesti hindi kirgisia nedali serbokroatia thaimaa 
albania englanti hollanti korea norja sinha lese tsekki 
amharik espanja indonesia kreikka pakistan somalia tugrinja 
arabia etela-afrikka intia krotia persia swahili turkki 
armenia etiopia irak kurdi portugali tagalog unkari 
azer farsi iran liettua puola takalonia urdu 
bengali filippiini italia lingala ranska tamili venäjä 
bosnia flaami japani luo romania tanska vietnam 
bulgaria georgia khmer makedonia saksa tataari viro 
dari heprea kiina marokko serbia thai visaya 
      wolaf 

 Liite 5 
Kuntien monikulttuurisuuteen liittyvät kehittymishankkeet varhaiskasvatuksessa

Taulukko 24.  Kunnan järjestämässä päivähoidossa käynnissä olevat ja toteutetut  
 monikulttuurisuuteen liittyvät kehittämishankkeet 

Kunta Hanke Ajankohta Tavoitteet Tulokset Yhteistyötahot 
Espoo Kotipuu 2005 Perhevalmennus 

somali ja venäläi-
set perheet 

 Väestöliitto ja 
ihmisoikeusliitto 

Pd-hankkeet 2001–2004  Raportit -
menetelmät 

HW-instituutti Helsinki 

S2-opetus
Pitäjänm+ Vallila 

2001–2002  Femma-raportti Keijo Räikkönen 
(ph.alueen pääll.) 

Kauniainen      
Osallistuva  

vanhemmuus 
2003–2004 Vanhemmuuden 

tukeminen ja kas-
vatuskumppanuus

 Pääkaupunki-seutuVantaa

Kuntopuiston pk. 2002 Heikosta kielita-
dosta johtuvan 
syrjäytymisen 
ehkäisy 

Mamu-lasten 
kielituokot ja 

mallinnettu ma-
multo:n toimen-

kuva 

Kreikka, Ruotsi 
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Seutukehittäjäyksiköiden henkilökunnan osallistuminen koulutuksiin Liite 6 

Taulukko 25.  Seutukehittäjäyksiköiden työntekijöiden osallistuminen kunnan  
 järjestämiin koulutuksiin 

      
Toiminta 
yksikkö Koulutuksen nimi Ajankohta Laajuus Osallistujat 
1 Mamu-lapsi ph:ssa 2003–2004 2 pvä 3 lto, 1 lh 

Korson alueellinen 2003–2004 1/2 pvä 3 lto, 3 lh 
mamukoulutus    

2004 kieliavustaja, johtaja Korson alueellinen 
keskustelufoorumi  1x 2-3t/kk

2 Monikulttuurinen työyhteisö syksy 2004 1/2 pvä 2 
Kulttuurit kohtaavat päivähoidossa syksy 2004 8 pvä  1 
Vartu-hankekoulutus 2001–2003    
  2004 1/2pvä  kaikki lh, osa lto 

3 ORFF  vuosittain 3t mahd. moni 
TPR  2003 1/2 pvä 3  
Sanasäkki kevät 2004    
Suvaitsevaisuus-koulutus kevät 2004    

4 Päivähoitoikäinen mamu-lapsi syksy 2003 1 pvä 1 lh  
5 Kulttuurit kohtaavat päivähoidossa syksy 2004 4 pvä 1  

Mamu-lapsi päivähoidossa kevät 2005 1 pvä 1  
Somalikielen ja kulttuurin syksy 1999 3 pvä 1  
koulutus suomalaisille     

6 Sanasäkki kevät 2005 1 pvä 2 lh  
Kulttuurit kohtaavat päivähoidossa kevät 2005 4 pvä 1 lh, 1 lto  

7 Mamu-lapsi ph:ssa 2003–2004 3 pvä joht., 3 lh, 2 rpph 
8 Moku-koulutus 2003–2004 ei tietoa joht.  
9 Kulttuurit kohtaavat päivähoidossa kevät 2005 4 pvä 1lh, 1lto, 1elto 

Sanasäkki kevät 2005 1 pvä 1elto, 1lto  
10 Sanasäkki 2003 ja 2005 1 pvä 2 lh, 1 lto  

Kulttuurit kohtaavat 2003–2005 
eri laajui-
sia joht., 1lto  

Caisan koulutuksia     
Mamu-lapsi päivähoidossa 2004 2 pvä 2 lh  
Mamu-perheet 2003 1 pvä joht., 2lto, 3 lh 

11 Kulttuurit kohtaava päivähoidossa syksy 2004 5 ov 1lto, 1lh  
Sanasäkki 2004  2lto  
Koulut. eri uskonnoista 2003 1 pvä 1lto 

12 Monikulttuuriset perheet 1999 3 pvä joht.  
Mamu-lapsi päivähoidossa  1 pvä 2 lto  
Vallilan alueellinen     
mamukoulutus  1 pvä useita työntekijöitä 

13 Kulttuurit tutuksi: somalia kevät 2003 2 t 1lto, 1lh  
Päivähoitoikäinen mamulapsi kevät 2004 3 pvä 1lh, 2lto  
Vantaalla I     
Päivähoitoikäinen mamulapsi syksy 2004 1 pvä 1lh, 2lto  
Vantaalla II     
S2-kielenä, miten opettaa suomea syksy 2004 1,5 t  2 lto  

14 Mamu-lapsi päivähoidossa  5 + 2 2lto, 2 lh  
S2-kielenä kevät 2004 1 pvä 1lto, 1lh  

15 Kulttuurit kohtaavat päivähoidossa syksy 2004 5 ov joht.  
Mamulapsi päivähoidossa     
Sanasäkki 2004  2lto, 3lh  
ORFF  2004  2lto  
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Taulukko 26.  Seutukehittäjäyksiköistä osallistuminen muiden kuin kunnan  
 järjestämään koulutukseen 

Toiminta-
yksikkö Koulutuksen nimi Ajankohta Laajuus Osallistujat 
1 Erilaisuus yhdistää kevät 05 1 pvä joht., 1 lto 

Somalialainen kulttuuri Suomessa 2004 1 pvä 1 
2 Sanasäkki    

Monikulttuurisen perheen kohtaaminen syksy 04 1 pvä 1 
3 Somalialainen kulttuuri Suomessa syksy 04 1 pvä 1 

Monikulttuurisuus 2004 15 ov 2lto 
4 MLL-seminaari 2004 1 pvä 1lto 

kevät 2003 2 pvä joht., 1 lto 
syksy 2003 4 ov 2 lto 

5

Kuntaliiton mamukoulutusristeily
Monikulttuurisuus koulutus 
Mamu-perheen kohtaaminen syksy 2004 1 pvä lto,elto, lh 
Erilainen lapsi päivähoidossa 2004 3 ov joht. 
Seis-projektin tilaisuudet 2003–2004 eri pituisia joht. 
Kuvien käyttö, kielen opetus 2003–2004 1 pvä 1lto, 4lh 

6 Kieleen liittyvä koulutus 2004 2 pvä 1lto 
2004 2 x 1/2pvä 4 lto, 2 lh 

7
Musiikki ja rytmiikka  
kielen kehittämisen menetelmänä    
Monikulttuurisuus päivähoidossa ennen 03 4 ov joht. 
Monikultuuriset perheet ennen 03 3 pvä joht. 
Onnistuneita kohtaamisia - ennen 03 5 ov 1 lto 
osaamista maahanmuuttajatyöhön    
Kulttuurin tuntemus  ennen 03 7 ov 1 lto 
vuorovaikutustaitojen kehittäminen    

8 Mamu-lapsi päivähoidossa ennen 03 1 pvä 2 lto 
9 Monikulttuurisuus päivähoidossa syksy 2001 4 ov 1 lto 
10 Somalialainen päivä 2004  joht. 

Taulukko 27. Seutukehittäjäyksiöissä toteutetut tai käynnissä olevat hankkeet 
Toiminta-
yksikkö Hankkeen nimi Ajankohta Tavoitteet Tulokset Yhteistyötahot 

1

Avain-projekti 
Pd-hanke 
SubUrbKiasma 

2003–2004 
2001–2004 
2004

Kulttuurityöntekijän
palvelut
Kontulan hanke 
Lähiökurssi, Lasten 
breaktanssi

Vuosaaren projektin 
hanketyöntekijät 
Kiasma 

2 MOKU-piiri 2003- 
Tietojen, taitojen 
lisääminen 

Alueen päiväkodit, 
keltot

3
Pd-hanke 
Pd-hanke II 

2001–2004 

2005- 

Varhainen tuki 
mamu- 
perheille

Heikki Waris -
instituutti

4

Omat pelit avuksi 
puheen opettami-
sessa 2005

Aktivoida koko 
henkilökunta  

Espoolainen 
mamu-opettaja 

5 Avain-projekti 2003–2004 
Kulttuuritulkit
ph:oon 

6
S2-opetus Vallila-
Pitäjänmäki 2002–2003 

S2-opetuksen 
käynn. Raportti Femma 

Jyväskylän Yliopisto, 
 Niilo Mäki -
instituutti

7

Kotoutumisen ja 
suomen  
kielen tukeminen 
  Peruskielitaito, arki 

Äidinkielinen työnte-
kijä ja materiaalit 

8 Juttutupa 2001–2002 
S2-kielen opettami-
nen

vertaisoppiminen, 
omahoitaja Kuopion päivähoito 

9 Kulttuuritulkit 2002–2004 

Tiedon, yhteistyön 
ja osallistumisen 
lisääntyminen 
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Taulukko 28.  Seutukehittäjäyksiköissä käytetyt varhaiskasvatuksen menetelmät 
 monikulttuurisuustyössä  
toiminta-
yksikkö 

Menetelmät 

1 - Samaa kieltä puhuvien lasten keskittäminen samaan ryhmään,  
  samankielinen työharjoittelija suomea puhumattoman lapsen ryhmässä, kuvakortit 

2 - Kuvantaminen; päiväjärjestys jne. pienryhmätoiminta,  
  kielikerhot, joissa 2-3 lasta aikuisen kanssa,  
  pelit, sadut, tutkimus, nimeäminen, lorut, laulut jne. 

3 - Luottamuksen rakentaminen päivähoitosuhteen alussa 
- Henkilöstö perehtyy ko. kulttuuriin ja uskontoon 
- Äidinkielisen avustajan käyttäminen 

4 - Iltapäivän tee-hetket esim. somaliäideille; Keskustelut 
5 - MAMU-kansio 

- Tulkin käyttö päivähoidon aloitustilanteessa,  
  hoito-, kasvatus- ja opetussuunnitelmaa laadittaessa 

6 - Moku-kelto, tulkkipalvelu 
7 - Kiinankielinen avustaja on ollut mukana kodin ja ph:n yhteistyössä 

- Kuvat toimintatilanteissa ja siirtymävaiheissa 
8 - Työkalupakki päivähoidon S2-kielenä opettamiseen,  

  Vuosaaren kieliharava -menetelmä 
9 - S2-kerhot, kuvien käyttö ja tukiviittomat 

- Tietokone kielen oppimisen tukena 
10 - Kettu-testi 3v. täyttäville 
11 - S2-kielenä opetus 

- Kielenarvioinnin menetelmät 
- Eid-juhlat 
- yhteistyö koulun kanssa 

12 - Kettu-testi 
- Sovellettu kpt-testi 

13 - Pienryhmätoiminta 
- S2-kieliopettaja 
- Kuvat, tarinatuokiot 
- Språkpåset 

14 - Kieliharava 
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 Liite 7 
Työministeriön määrittelemiä monikulttuurisuuteen liittyviä käsitteitä

Maahanmuuttaja Yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikki maahan muuttaneita 
henkilöitä.

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

Siirtolainen Henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan 
hankkiakseen siellä toimeentulonsa. 

Siirtotyöntekijä Hakeutuu toisen maahan hankkiakseen elantonsa, mutta ei asetu 
pysyvästi. 

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

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

Kiintiöpakolainen Henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun myöntämä 
pakolaisen asema ja jolle on myönnetty maahantulolupa vuosit-
tain valtion tulo- ja menoarvioin yhteydessä päätettävän pakolais-
kiintiön puitteissa. 

Ulkosuomalainen Suomen rajojen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai syn-
typerältään suomalainen. 

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

Monikulttuurinen, Monikulttuurisuudella tarkoitetaan eri kulttuurien tasa-arvoista 
rinnakkaiseloa.

monietninen Monikulttuurisuuden rinnalla käytetään käsitteitä monietninen ja 
monikansallinen. Monietninen painottaa eri etnisten ryhmien, eri 
kulttuuriryhmien muodostamaa yhteiskuntaa. Monikansallinen 
painottaa yhteiskunnan koostumista eri kansalaisuutta olevista 
henkilöistä, jotka voivat lainsäädännöllisestikin olla monikansalli-
sia kaksoiskansalaisuuden myötä. 

Kotoutuminen Prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan talou-
delliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät ja 
kehittävät omaan kulttuuriinsa ja etnisyyteen liittyviä tärkeinä pi-
tämiään asioita. Kotoutuminen edellyttää myös sopeutumista sekä 
vähemmistöltä että valtaväestöltä. 
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Syrjäytyminen Määritellään sosiaalipolitiikassa yleensä huono-osaisuuden kasau-
tumiseksi. Maahanmuuttajan syrjäytyminen tarkoittaa integroitu-
misen vastakohtaa ja tarkoittaa toisaalta maahanmuuttajan vie-
raantumista omasta kulttuuristaan ja toisaalta jäämistä valtayhtei-
sön elämän ulkopuolelle. 

Suvaitsevaisuus Ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta yhdistyneenä terveeseen 
itsetuntoon ja oman kulttuurin tuntemukseen sekä kykyä saman-
aikaisesti omaksua uutta ja vierasta sekä suhtautua siihen myös 
kriittisesti. Se on myös muiden mielipiteiden ja tapojen kunnioit-
tamista. 

Etnosentrisyys Oman kulttuurin piirteet määritellään normaaleiksi ja muiden 
epänormaaleiksi. Oma ryhmä (kulttuuri, kansa, muu ryhmä) aset-
taa itsensä keskipisteeseen ja arvioi ja tuomitsee toisia tästä lähtö-
kohdasta käsin. 

Ennakkoluulo Perusteeton ja torjuva ennakkokäsitys. 

Kulttuuristereotypia Kulttuurinen yleistys. Stereotypialla tarkoitetaan yksinkertaistet-
tua kaavamaista mielikuvaa jostakin ihmisestä, rodusta, kansasta, 
kulttuurista, instituutiosta tai tapahtumasta. Vuorovaikutuksessa
kulttuuristereotypiat voivat vaikuttaa kielteisen hallitsevasti, jol-
loin 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 
ihmisiä kohtaan eikä heidän kulttuuriaan kunnioiteta ja arvosteta. 
Muukalaispelko muuttuu usein muukalaisvihaksi, joka tähtää vä-
hemmistö ryhmän karkottamiseen tai hävittämiseen. 

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, ta-
loudesta, taustasta, kulttuurista ja muista tekijöistä. 
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