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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsityksiä ja niihin 
liittyviä opetuskäytäntöjä pienten lasten kasvatuksessa. Teoreettinen viitekehys perustuu behavioristiseen ja 
konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, kulttuurisen kontekstin ymmärtämiseen ja sen ilmentymiseen varhais-
kasvatushenkilöstön työotteessa.  Tutkimuksesta saatiin uutta tietoa Kiinan ja Suomen välisen koulutusyhteis-
työn kehittämiseen. Koulutusyhteistyötä tarkasteltiin tässä tutkimuksessa ylirajaisen oppimistilan näkökul-
masta, jolla tarkoitetaan ei-valtiollisten toimijoiden kansalliset rajat ylittävää toimintaa ja vuorovaikutusta. Ai-
kaisempaa tutkimusta Kiinan ja Suomen välisestä ylirajaisesta koulutusyhteistyöstä ei varhaiskasvatuksen 
osalta ole, vaan tutkimukset ovat painottuneet lähinnä korkeakoulukontekstiin.  

Tutkimus toteutui survey-tutkimuksena, jossa tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköistä kyselylomaketta. 
Kyselylomake sisälsi oppimisteorioihin pohjautuvia strukturoituja väittämiä ja avokysymyksiä. Tutkimuksen ai-
neisto kerättiin Kiinasta, Pekingin ja Shadongin alueelta ja se koostui 205 kiinalaisessa päiväkodissa työsken-
televän varhaiskasvattajan sähköisesti täyttämästä kyselylomakkeesta.   

Tutkimuksessa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Kvantitatiivisessa analyy-
sissa hyödynnettiin faktorianalyysia, jonka avulla tunnistettiin kaksi oppimiskäsitysmuuttujaa ja yksi opetus-
käytännöt muuttuja. Sisällönanalyysillä saadut tiedot tukivat kvantitatiivisen analyysin tuloksia. Lisäksi sen 
avulla tunnistettiin varhaiskasvatushenkilöstön opetukselle asettamia tavoitteita sekä opetusmenetelmiä. 

Tutkimustulokset osoittivat, että kiinalainen varhaiskasvatushenkilöstö omaa konstruktivistisen oppimisteo-
rian mukaisen lapsilähtöisen oppimiskäsityksen. Merkittävä lisähavainto oli, että tutkimuksen perusteella reilu 
kolmannes vastaajista kuvasi käyttävänsä opettajalähtöistä työotetta ja opetusmenetelmiä. Opettajalähtöisyys 
ja kiinalaisen kulttuurin ulottuvuudet välittyivät erityisesti lapsen oppimisen tavoitteita kuvattaessa. Tutkimus-
tulokset muodostivat kuvauksen ylirajaisen koulutusyhteistyön mahdollisista suuntaviivoista. Lisäksi tutkimus-
tuloksilla voidaan tukea varhaiskasvatuksen ylirajaista koulutusyhteistyön kehittämistä Kiinan ja Suomen kou-
lutusorganisaatioiden eri tasojen välillä. 
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1 JOHDANTO 

Globalisaatio ja kansainvälistyminen on muokannut merkittävästi koulutuksen 

kenttää. Voimakas taloudellinen kilpailu on lähestulkoon pakottanut valtiot pitä-

mään myös koulutusta yhtenä taloudellisena investointina. Tämä on johtanut 

muun muassa valtioiden väliseen koulutusyhteistyöhön. Kehittyvät valtiot ovat 

pyrkineet ottamaan koulutusjärjestelmäänsä länsimaisia koulutustapoja pärjätäk-

seen globaalissa kilpailussa. Monet valtiot ovat myös pyrkineet parantamaan tar-

joamansa koulutuksen laatua ja tasapuolisuutta. (Liu & Feng 2015; Tan 2016, 1.) 

Kansainväliset prosessit kattavat Suomessa jo koko koulutusjärjestelmän 

aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2016). Vaikka kansainvälistyminen ilmiönä ei ole uusi, ovat siihen liittyvät proses-

sit muuttuneet viime vuosikymmeninä (Korhonen & Alenius 2018, 16). Suomi on 

pyrkinyt hyödyntämään 2000-luvun alun PISA-tutkimuksissa menestymisen 

kautta saatua laadukkaan ja hyvätasoisen koulutusmaan mainetta esimerkiksi 

koulutusviennin tarjoajana (Heinonen 2019, 5). Tämä näyttäytyy kansainväliselle 

koulutukselle ja tutkimukselle asetetuissa tavoitteissa esimerkiksi koulutusvien-

tiin liittyvien esteiden purkamisena ja kansainvälisyyden lisäämisenä (Valtioneu-

vosto 2019).  

Kansainvälinen koulutusyhteistyö eri maiden välillä on yksi merkittävistä 

globaalin liikkuvuuden muodoista. Vuonna 2017 suomalaisia koulutustuotteita ja 

-palveluita vietiin maailmalle 310 miljoonan euron arvosta (Opetushallitus 2018a). 

Globalisaatio on kulttuurinen paradoksi, joka sekä yhdistää että erottaa ihmisiä. 

Se yhdistää koulutuspolitiikkoja kansainvälisiin trendeihin, mutta kansainväliset 

vertailut oppimistulosten ja indikaattoreiden välillä tekevät näkyvämmäksi myös 

koulutusjärjestelmien erot. (Sahlberg 2015, 184–185.) Globalisaatio ja kansain-

välistyminen tarvitsevat enenevissä määrin tutkimusta, joka kykenee huomioi-

maan kansallisten rajojen yli tapahtuvan ihmisten ja ajatusten liikkeen. Tutkimus-

tiedon avulla voidaan jakaa esimerkiksi koulutuksen ja opetuksen kentällä olevia 

käsityksiä ja toimintatapoja verkostoissa ja yhteisöissä, jotka ylittävät kansallisia 
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rajoja. (Alenius & Korhonen 2017, 164.) Kansainvälisyys ja siihen liittyvä ylira-

jaisuus moniulotteisena ilmiönä tarvitsee kriittistä tarkastelua, jossa myös proses-

siin osallistuvat otetaan lähempään tarkasteluun ja heidän näkökulmansa saa-

daan esiin. 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella kiinalaisen var-

haiskasvatushenkilöstön käsityksiä pienten lasten kasvatuksesta, ja hahmottaa 

sitä kautta millaisen lähtökohdan nämä käsitykset tässä muodostavat ylirajaiselle 

koulutusyhteistyölle. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on vielä harvaksel-

taan sovellettu ylirajaisuustutkimuksen näkökulmia ja aiemmat tutkimukset ovat 

tarkastelleet esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden ylirajaista toimintaa, siir-

tolaisuuteen liittyviä ylirajaisia ulottuvuuksia ja ylirajaisuuden huomioimista kan-

sainvälisten opiskelijoiden opetuksessa.  

Keskeisiä käsitteitä tämän tutkimuksen osalta ovat kulttuuri, transnationaa-

lisuus eli ylirajaisuus, erilaiset oppimisen teoriat sekä opetuskulttuurit. Tutkimus 

pyrkii ennen kaikkea laajentamaan ymmärrystä ylirajaisesta varhaiskasvatuksen 

koulutusyhteistyöstä, sillä aiempi tutkimus on painottunut tarkastelemaan enim-

mäkseen korkeakoulutuksen alueella tapahtuvaa yhteistyötä (esim. Korhonen & 

Alenius 2018; Weil, Stolz, Otazo & Baumgartner, 2010). Jotta valtiollisten ja kan-

sainvälisten rajojen ylittävää koulutusyhteistyötä voidaan kehittää entistä enem-

män vastavuoroiseksi ja dynaamiseksi, on ymmärrettävä eri maiden ihmisten eri-

laisia tapoja tuntea, toimia ja ajatella (Hofstede 1993, 19). 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on tarkastella kansainvälisen koulutus-

yhteistyön kehittämismahdollisuuksia kokoamalla aineisto paikallisesta opetus-

kulttuurista ja siihen liittyvistä käytännöistä. Tässä tapauksessa paikallisen toimi-

jan muodostavat kiinalaiset varhaiskasvattajat. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä 

tietoa ja ymmärrystä kulttuurien ylirajaisuudesta ja sen vaikutuksista koulutusyh-

teistyön kontekstiin, tuomalla näkyväksi erilaiset käsitykset ja tavat tukea ja ym-

märtää pienen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Eri kulttuurien, ihmisten ja 

ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa osapuolten on mukauduttava muutoksiin 

ja tunnettava suhteensa kulttuurisiin kysymyksiin (Korhonen 2010, 15). 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat kulttuurien ylira-

jaisuus ja kansainvälisen koulutusyhteistyön tarkastelu sekä katsaus niistä teh-

tyihin aiempiin tutkimuksiin. Teoreettinen viitekehys pyrkii perustelemaan niitä 

näkökulmia, jonka vuoksi ylirajaisuuskontekstin tutkiminen koulutusyhteistyössä 
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on merkittävä ulottuvuus kansainvälistä koulutusyhteistyötä suunniteltaessa ja to-

teutettaessa. Tutkimusstrategiana hyödynnetään survey-tutkimusta, koska ta-

voitteena on kerätä tietoa sähköistä kyselylomaketta hyödyntäen suuresta mää-

rästä satunnaisotannalla valittuja tutkimushenkilöitä. Strategian tarkoituksena on 

esimerkiksi tiettyjen ilmiöiden tai ominaisuuksien selvittäminen, jotka tässä tutki-

muksessa rajautuvat tarkemmin käsitysten kuvaamiseen. (Lähdesmäki, Hurme, 

Koskimaa, Mikkola & Himberg 2015). Oppimiskäsitykset ja opetuskäytännöt ovat 

keskeisenä lähtökohtana aineistonkeruussa ja sen analysoinnissa. Kyselylomak-

keen avulla tuotettiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa, jonka takia tutki-

muksessa käytettiin analyysitriangulaatiota. Määrällinen aineisto analysoitiin ku-

vailevalla tilastoanalyysilla ja laadullinen aineisto sisällönanalyysilla. Tulosten 

avulla pyritään muodostamaan kuva niistä lähtökohdista, jotka kiinalaisen var-

haiskasvatushenkilöstön käsitykset muodostavat ylirajaiselle koulutusyhteis-

työlle.  
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2 KULTTUURIT JA KULTTUURINEN 

MONINAISUUS 

2.1 Kulttuurin käsitteen tarkastelua 

Tarkasteltaessa valtioiden välillä tapahtuvaa koulutusyhteistyötä on huomioitava 

niiden taustalla vaikuttavat laajemmat kontekstit. Kulttuuri on yksi tekijä, joka tuot-

taa yhteisöjen välille merkittäviä eroja. Kulttuurin voi kuvata olevan yksilön ja hä-

nen ympäristönsä välisen vuorovaikutuksen synnyttämiä ajatuksia, tietoja ja ar-

vostuksia. (Säljö 2004, 27.) Ihmiset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa sekä 

oman kulttuurinsa että muiden kulttuurien kanssa. Kulttuuri rakentuu laajemmin 

ymmärrettynä ihmisjoukosta, joka käsittää itsensä yhdeksi ryhmäksi esimerkiksi 

saman maailmankatsomuksen kautta tai joilla on yhteys toisiinsa taustojen sa-

mankaltaisuuden, jaettujen tarpeiden tai pyrkimysten vuoksi. Se on kollektiivisesti 

yhteistä tietyn joukon ihmisille, jotka ovat eläneet tai elävät samassa sosiaali-

sessa ympäristössä. (Puukari & Korhonen 2013, 12; Hofstede 1993, 21.) Ajan 

saatossa erilaisten kulttuurien muodostumiseen ovat vaikuttaneet muun muassa 

maantieteelliset, poliittiset, historialliset ja taloudelliset ulottuvuudet (Vartia 2009, 

9). Kulttuurin voidaan ajatella oleva ikään kuin yhteisöllinen malli, jonka tietty yh-

teisö on omaksunut, ja jota tämä yhteisö pitää normina päivittäisessä elämäs-

sään. Yhteisön sisällä olevat yksilöt toimivat ja noudattavat sääntöjä, jotka kum-

puavat kulttuurista. (Vartia 2009, 15.) Antropologi Edward B. Tylor (1871) määrit-

teli kulttuurin seuraavasti: 

”Kulttuuri tai sivilisaatio kaikkein laajimmassa etnografisessa merkitykses-
sään on se monimutkainen kokonaisuus, joka sisältää tiedon, uskon, taiteen, 
moraalin, lain, tavat ja kaikki muut kyvyt ja tavat, jotka ihminen on saanut 
ollessaan yhteisönsä jäsen (Martikainen, Sintonen & Pitkänen 2006, 12.)” 

Tämä perinteinen käsitys esineellistää kulttuurin tietyn yhteisön tavoiksi, 

käyttäytymiseksi, esineiksi ja arvoiksi, joilla se voidaan myös erottaa muista vas-

taavista yhteisöistä. Näkökulman heikkous on siinä, että siinä kulttuuri nähdään 
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erilaisten näkymättömien ja näkyvien elementtien kokonaisuutena, kysymättä nii-

den merkityksistä, jolloin tutkimus pelkistyy vain mitattavien piirteiden erittelyksi. 

Postmodernimpi lähestymistapa huomioi kulttuurin määrittämisessä ympäröivän 

merkitysten verkon. Tällöin kulttuurissa on kyse merkityksellisestä toiminnasta ja 

eri merkitysten tuottamisesta, jolloin erottelu kulttuurien välillä tapahtuu sosiaali-

sista rajoista käytävissä merkitysneuvotteluissa. Tällä viitataan yksilöiden erilai-

siin tapoihin kommunikoida, ymmärtää ja artikuloida itseään, toisiaan ja maail-

maansa. (Martikainen ym. 2006, 13.) 

Puukari ja Korhonen (2013, 12) hahmottavat kulttuurin monimuotoisuutta 

Pedersenin (1990) kulttuurin neljän ulottuvuuden mukaan. Siinä kulttuuri muo-

dostuu demografisista muuttujista (esim. sukupuoli, ikä, asuinpaikka), etnografi-

sista muuttujista (esim. kansallisuus, uskonto), statusmuuttujista (esim. taloudel-

linen ja koulutuksellinen tausta) sekä näiden lisäksi monista muista epävirallisista 

ja virallisista yhteyksistä. Tiettyä kulttuuria yhdistävät aina samat elementit, jotka 

ovat opitut kokemukset, arvot ja uskomukset. Kulttuurin sisältämät arvot, normit 

ja säännöt vaikuttavat käyttäytymiseemme sekä olettamuksiimme asioista ja il-

miöistä. (Metsänen 2009, 115.) Vaikka kulttuuria kuvataan tietylle ryhmälle melko 

pysyvänä ja sukupolvien eteenpäin siirtämänä, on se myös muuttuvaa, jolloin 

vanha kulttuuri voi korvautua uudella (Martikainen ym. 2006, 11). 

Hofstede (1993, 21) kuvaa yksilön muodostuvan omasta ainutlaatuisesta 

persoonastaan, joka on oppinut tiettyjä kulttuurin muovaamia taitoja ja ominai-

suuksia. Ihmisellä on esimerkiksi kyky tuntea pelkoa, iloa, rakkautta ja surua, 

mutta kulttuuri säätelee sitä, mitä näillä tunteilla tehdään sekä miten niitä havai-

taan ja ilmaistaan. Hall (2002, 47) kuvaa kansallisen kulttuurin muodostuvan sekä 

kulttuurisista instituutioista että käsityksistä ja symboleista. Tietty kansallinen 

kulttuuri on hänen mukaansa diskurssi, jolla rakennamme merkityksiä ja joiden 

avulla suuntaamme ja järjestämme toimintaa sekä käsityksiä itsestä. Kansakun-

nan tarinat ja muistot rakentavat kansallisen identiteetin, johon voidaan samais-

tua. Globalisaation seurauksena kulttuurinen identiteetti on kokenut ja kokee yhä 

muutoksia. Hall (2002, 58) jakaa muutokset kolmeen osaan: kansallisen identi-

teetin hajoamiseen ”globaalin postmodernin” ja homogenisoitumisen takia, pai-

kallisten identiteettien vahvistumiseen vastarintana globalisaatiolle sekä uusien 

hybridi identiteettien muodostumiseen.  
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Tälläkin hetkellä ympäri maailman tapahtuu paikallisten kulttuurien uudel-

leenluomista ja vahvistamista. 2000-luvun paradoksiksi voidaankin kuvata yhteis-

kuntien ja talouselämän lisääntyvää yhdenmukaistumista, jonka rinnalla tapahtuu 

samaan aikaan kulttuurien erilaistumista. Yksilöt ovat yhä useammin tehneet itse 

tietoisen valinnan liittää itsensä tiettyyn paikalliseen kulttuuriin ja sen identiteet-

tiin. Se ei kuitenkaan poissulje sitä, että yksilö voi tuntea itsensä esimerkiksi suo-

malaiseksi tai eurooppalaiseksi riippuen tilanteesta, kontekstista tai elämänvai-

heesta. (Assmuth 2005, 106.)  

2.2 Näkökulmia kulttuurierojen tarkasteluun 

Erilaisia kulttuureja voidaan ryhmitellä yksinkertaisimmillaan yhteisöllisyys-yksi-

löllisyys-ulottuvuudelle. Esimerkiksi aasialaisille ja afrikkalaisille yhteiskunnille 

tyypillistä on yhteisöllisyyden korostaminen, kun taas länsimaalaisille yhteiskun-

nille ominaisempaa on korostaa yksilöllisyyttä. Yksilöllisyyden merkitys on kuiten-

kin nykyisin kasvanut vahvasti myös yhteisöllisten kulttuurien maissa. Esimerkiksi 

Kiinassa on jo vuosia tavoiteltu länsimaiseen tapaan vahvaa taloudellista kasvua. 

(Puukari & Korhonen 2013, 13.) Eri kulttuureja ei voida asettaa järjestykseen, 

vaan ne ovat yhtä arvokkaita, ja jokaisesta löytyy toimintamalleja, joista muut voi-

vat oppia jotakin uutta. Usein kuitenkin asetamme meille tutun ja normaalin toi-

minnan arvoasteikolla etusijalle. (Vartia 2009, 23–24.) 

Usein koulutusyhteistyössä yksilöllisyyttä korostavasta kulttuurista tuleva 

opettaja siirtyy opettamaan kollektiiviseen kulttuuriin (Hofstede 1993, 93). Tässä 

tutkimuksessa kyseessä on samankaltainen tilanne, kun suomalaisen yksilökes-

keisemmän kulttuurin ja pedagogiikan edustaja pyrkii siirtämään oman kulttuu-

rinsa tuotoksena syntyneen ajatuksen ja siihen liittyvät toimintatavat toiseen, kol-

lektiivisempaan kulttuuriin. Tästä syystä onkin äärimmäisen tärkeää tuntea kult-

tuurien eroavaisuuksia. Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan kahta erilaista nä-

kökulmaa selittää ja kuvantaa kulttuurien välisiä eroja sekä tuoda näkyväksi juuri 

yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden ulottuvuuksien ominaispiirteitä. 

Kollektiivisuus ja yksilöllisyys kulttuurin ulottuvuutena aiheuttaa usein monia 

väärinkäsityksiä, ja siksi se on merkittävää huomioida kahta erilaista kulttuuria 

tutkittaessa (Hofstede 1993, 115). Kollektiivisessa kulttuurissa on yksilökeskei-
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semmälle tyypillisempää esimerkiksi keskustella omista ongelmista tutuille ihmi-

sille, kun taas yksilökeskeisen kulttuurin edustaja saattaa kääntyä ammattiautta-

jan puoleen. Kollektiivisessa kulttuurissa oma identiteetti ja persoona nähdään 

osana yhteisöä ja suhteessa yhteisön muihin jäseniin. (Puukari & Korhonen 

2013, 13.) Tällaisessa yhteiskunnassa koulutus näyttäytyy sellaisten taitojen 

hankkimisena, jotka ovat tietyn ryhmän jäsenelle välttämättömiä. Oppiminen näh-

dään kertaluontoisempana asiana, joka ikään kuin työnnetään lapsille ja nuorille. 

Kollektiivisessa kulttuurissa perinteitä kunnioitetaan valtavasti ja yksilöiden aja-

tellaan oppivan tekemään asioita voidakseen olla osana yhteiskuntaan. (Hofst-

ede 1993, 95.) 

Yksilöllisyyden korostaminen on ominaista länsimaisille yhteiskunnille. 

Niissä on ominaista pitää itseään ja omaan persoonallista identiteettiään erilli-

senä muista yhteisön jäsenistä. (Puukari & Korhonen 2013, 13.) Yksiöllisyyttä 

korostavassa yhteiskunnassa koulutus tähtää yksilön valmentamiseen omaan 

tehtäväänsä yksilöiden muodostamassa yhteiskunnassa. Oppiminen nähdään 

elinikäisenä ja koulussa pyritään opettamaan taitoja ja niiden hankkimista, joita 

muuttuvassa yhteiskunnassa tarvitaan. (Hofstede 1993, 94–95.) 

Kulttuurien sisältämät ominaispiirteet ovat merkittäviä, kun kyseessä on 

opettaminen ja kasvattaminen. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia vaihtelua myös 

varhaiskasvatuksen osalta. Lasten kasvatukseen liittyvät toimintamallit vaihtele-

vat merkittävästi eri kulttuureissa. Kun pyrimme sovittamaan omia toimintamalle-

jamme toiseen kulttuuriin, nousevat myös kasvatuksen ja kulttuurien erot esiin. 

Kasvatukseen liittyviä toimintamalleja ei tulisi vertailla vastakkain, vaan tärkeää 

olisi saada subjektiivinen näkökulma molempiin. Tätä lähestymistapaa kuvaa 

kulttuurinen relativismi, jossa toista kulttuuria ymmärretään avoimesti, eikä ver-

rata kapea-alaisesti omaan kulttuuriin. (Sanders 2009, 10–13.) 

2.3 Kulttuurin ulottuvuudet Hofsteden mukaan 

1900-luvun alkupuolella vaikuttanut alankomaalainen kulttuurintutkija Geert 

Hofstede on tehnyt tutkimusta kansallisten kulttuurien vuorovaikutuksesta. Hän 

kuvaa kaikkien yhteiskuntien perusongelmien olevan samankaltaisia ja erojen 

syntyvät siinä, miten ongelmia ratkaistaan. Merkittävänä näyttäytyy ihmisen elä-
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mässä tapahtuva sosialisaatio ja sosiaalinen oppiminen. Hofsteden (1993) ku-

vauksessa kulttuuri näyttäytyy ensisijaisesti kollektiivisena ilmiönä, joka on aina-

kin osittain jaettua ihmisillä, jotka ovat asuneet tai asuvat samassa sosiaalisessa 

ympäristössä. 

Hofstede on muodostanut tutkimustensa pohjalta viisi kulttuurin ulottu-

vuutta. Kulttuurin ulottuvuuksiksi hän kuvaa perusongelmia, jotka syntyvät tutki-

musten mukaan samoin riippumatta maasta, ja vaikuttavat yhteiskuntien sekä nii-

den sisältämien ryhmien ja yksilöiden toimintaan. Nämä ulottuvuudet ovat: valta-

etäisyys, kollektiivisuus tai yksilöllisyys, feminiinisyys tai maskuliinisuus ja epä-

varmuuden välttäminen sekä myöhemmin mukaan lisätty lyhyen tai pitkän aika-

välin näkemys. Tämän viimeisen ulottuvuuden lisäyksellä oli vähentää länsi-

maista painotusta ja saada tutkimuksen piiriin myös aasialaiset kulttuurit. Kulttuu-

risella ulottuvuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä puolta kulttuurista, jota 

pystytään mittaamaan suhteessa toisten kulttuurien vastaaviin. Ulottuvuuksien 

kautta on pystytty osoittamaan kulttuurin kaiken läpäisevä vaikutus. Esimerkiksi 

tiettyä kulttuuria tutkivan tutkijankin mieli on ikään kuin ohjelmoitu oman kulttuu-

rinsa viitekehyksen mukaisesti. (Hofstede 1993, 31–34.) Seuraavaksi kuvataan 

lyhyesti yli 50 maassa suoritetun empiirisin tutkimuksen tuloksia, joiden avulla 

Hofstede avaa löytämiään kulttuurin ulottuvuuksia. Tutkimusaineisto on kerätty 

kansainvälisen teknologiayrityksen työntekijöiltä. Ulottuvuuksia tarkastellaan eri-

tyisesti koulutuksen osalta, ja huomioiden Suomen ja Kiinan Hongkongin tutki-

muksessa saavuttamat pistemäärät. 

 

Valtaetäisyys  

 

Valtaetäisyydellä pyritään kuvaamaan eriarvoisuuteen suhtautumisen vaihtelu-

väliä. Korkean valtaetäisyyden maissa valta näyttäytyy yksilöille yhtenä yhteis-

kunnan pakollisena osana, ja on luonteeltaan pakottavaa. Lyhyen valtaetäisyy-

den maissa yksilöt antavat vallan asiantuntijoiden käsiin, ja uskovat, että valtaa 

tulisi käyttää silloin kuin se on lailla oikeutettua. Tutkimuksessa muodostettiin val-

taetäisyysindeksi (VEI), jossa pieni pistemäärä tarkoitti pientä valtaetäisyyttä ja 

korkeampi suurta. Suomen ja Hongkongin ero tällä ulottuvuudella näyttäytyi 

tässä tutkimuksessa siten, että Suomessa valtaerot näyttävät olevan melko ma-
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talia (33), kun taas Hongkongissa paljon korkeampia (68). Koulutuksen konteks-

tissa valtaetäisyys näyttäytyy esimerkiksi siten, että suuren valtaetäisyyden 

maissa opettajia kunnioitetaan suuresti, ja opettaminen on opettajalähtöistä. Van-

hemmat opettavat lapsilleen kuuliaisuutta ja lapset kohtelevat vanhempiaan kun-

nioittaen (Rankinen 2008, 42). Luokissa saattaa vallita tiukka kuri ja opettaja on 

vuorovaikutuksessa aloittava osapuoli. Oppiminen tapahtuu opettajan määritte-

lemän reitin avulla. Pienemmän valtaetäisyyden maissa opettajien odotetaan tie-

tyllä tapaa kohtelevan oppilaita vertaisinaan, ja oppilaiden odotetaan toimivan sa-

moin. Opetus tapahtuu oppilaskeskeisimmin ja oppilaita palkitaan omasta aloit-

teellisuudestaan. Oppimisen ajatellaan tapahtuvan oppilaan itse valitsemalla po-

lulla ja hänen ehdoillaan. (Hofstede 1993, 45–48, 56–57.) Kiinassa korkeaa val-

taetäisyyttä painottaa kungfutselaisuuden oppi, joka suosii ja ylläpitää eriarvoi-

suutta kiinalaisten arvomaailmassa (Rankinen 2008, 41). 

 

Yhteisöllisyys tai yksilöllisyys 

 

Iso osa ihmisistä elää yhteiskunnassa, jossa ryhmän etu nähdään tärkeämpänä 

kuin yksilön etu. Tällaista yhteiskuntaa voidaan kuvata yhteisölliseksi. Tällaisessa 

yhteiskunnassa perheellä ei tarkoiteta pelkästään lapsia ja vanhempia, vaan sii-

hen saattaa kuulua laaja joukko ihmisiä. Kun lapsi kasvaa tällaisessa perheessä, 

hän oppii näkemään itsensä yhtenä oman ryhmänsä jäsenenä, erillisenä muihin 

ryhmiin kuuluvista. (Hofstede 1993, 77–78.) Yhteisölliseen kulttuuriin kuuluu 

myös tiiviisti kolme sitä selittävää tekijää: häpeä, sopusointu ja kasvot. Sopusoin-

tua pyritään ylläpitämään ja suoraa välien selvittelyä vältetään. Erilaiset rikko-

mukset tuottavat häpeää ja voivat aiheuttaa omien tai ryhmän kasvojen menetyk-

sen. (Rankinen 2008, 44.) 

Vähemmistö yhteiskunnista on sellaisia, joissa yksilön etu menee ryhmän 

edun edelle. Tällaisissa yksilöllisissä yhteiskunnissa perhe nähdään lapsien ja 

vanhempien muodostamana. Yksilön odotetaan pitävän huolta vain lähimmäisis-

tään ja itsestään (Rankinen 2008, 42). Sukulaiset saattavat asua kaukana, eikä 

heitä tavata usein. Tällaisessa yhteiskunnassa lapsi oppii näkemään itsensä it-

senäisenä toimijana ja kasvatuksen pohjana nähdään se, että lapsi oppii itse-
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näiseksi toimijaksi. Hän oppii näkemään oman minänsä erillisenä muiden mi-

nästä, ja luokittelee muita yksilöllisten piirteiden mukaisesti, sen sijaan, että luo-

kittelisi heitä tiettyyn ryhmään kuulumisen perusteella. (Hofstede 1993, 77–78.) 

Hofsteden tutkimuksessa laskettiin siihen osallistuneiden maiden yksilölli-

syysindeksi (YI), joka oli korkea yksilöllisissä yhteiskunnissa ja matala yhteisölli-

sissä. Tämä ulottuvuus määrittyi siis siten, että yksilöllisyys liittyy yhteiskuntiin, 

joissa yksilöiden väliset suhteet ovat etäisempiä. Vastakohtana tälle ovat yhtei-

sölliset yhteiskunnat, joissa yksilöt ovat syntymästään asti voimakkaasti ja pysy-

västi osa lähiryhmäänsä. Suomen yksilöllisyysindeksi oli huomattavasti korke-

ampi (63) kuin Hongkongin indeksi (25). Tästä voidaan päätellä suomalaisen kult-

tuurin määrittyvän selkeästi yksilöllisemmäksi kuin kiinalaisen. (Hofstede 1993, 

79–81.)  

Yksilöllisyyden ja kollektiivisuuden erot tulevat esiin, kun niitä tarkastellaan 

koulukontekstissa. Perheen ja lähipiirin kautta saatu tieto yksilön ja ryhmän väli-

sestä suhteesta vahvistuu lapsen siirtyessä päiväkotiin ja kouluun. Kollektiivi-

sessa kulttuurissa suoraan opettajalle puhumista pidetään asiattomana, koska 

yksilö näkee itsensä osana ryhmää. Tämä on ristiriidassa yksilöllisen kulttuurin 

ajatuksen kanssa, jossa yksilön osallistumista pidetään tärkeänä. Kollektiivisissa 

kulttuureissa on myös usein suurempi valtaetäisyys, joka näyttäytyy siten, että 

opetus on paljon opettajakeskeisempää ja vuoropuhelua oppilaan ja opettajan 

välillä on vain vähän. (Hofstede 1993, 93–95.)  

 

Feminiinisyys tai maskuliinisuus 

 

Maskuliinisena tai feminiinisenä pidettävä käyttäytyminen vaihtelee eri yhteiskun-

nissa. Tämä käyttäytyminen muodostuu sekä biologisten erojen, mutta myös 

vahvasti yhteiskunnan muodostamien odotusten ja käsitysten kautta. Tämä nä-

kyy konkreettisesti esimerkiksi naisten ja miesten sijoittumisena eri ammatteihin. 

Hofstede toteaa kuitenkin, että eri yhteiskuntien eroista huolimatta sukupuoliroo-

lien jakautumisessa on havaittavissa yhdenmukaisuutta. Oletetaan, että miehet 

ovat kiinnostuneempia saavutuksistaan kodin ulkopuolella sekä olevan periksi-

antamattomia ja kilpailuhenkisiä. Naisten oletetaan olevan kiinnostuneempia lap-

sista ja kodinhoidosta sekä ottavan hoivaajan roolin. Näiden olettamusten synty 
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liittyy vahvasti siihen, että naiset synnyttävät lapset ja miesten tehtävänä on ollut 

suojella naisia ja lapsia. (Hofstede 1993, 118–120.) 

Hofsteden tutkimuksessa laskettiin maskuliinisuusindeksi (MAI), jossa kor-

kea pistemäärä kertoo yhteiskunnan maskuliinisuudesta, ja matalampi piste-

määrä feminiinisyydestä. Feminiinisissä maissa lapset oppivat sukupuolesta riip-

pumatta vaatimattomammiksi. Kunnianhimoa ei korosteta, vaan pidetään ei ar-

vostettuna, jolloin yksilöt eivät korosta omia suorituksiaan vaan pitävät ne omana 

tietonaan. Feminiinisessä kulttuurissa lapset oppivat tuntemaan myötätuntoa hei-

kommassa asemassa olevia kohtaa. Maskuliininen kulttuuri edustaa täysin päin-

vastaista käyttäytymistä, ja itsensä korostaminen ja vahvuuden ihaileminen on 

normi. Suomella oli huomattavasti vähemmän pisteitä (26) kuin Hongkongilla 

(57), josta voidaan päätellä Suomen olevan paljon Kiinaa feminiinisempi yhteis-

kunta. (Hofstede 1993, 122,124, 130–133.) 

 Koulussa tämä näyttäytyy esimerkiksi siten, että maskuliinissa kulttuu-

reissa lapset haluavat näkyä ja kilpailevat keskenään avoimesti. Feminiinisessä 

kulttuurissa päämääränä on enemmän keskinäinen solidaarisuus, jolloin lapset 

eivät halua vaikuttaa liian innokkailta ja tuoda itseään esiin. Koulussa epäonnis-

tuminen saattaa maskuliinisissa kulttuureissa olla yksilölle katastrofi. Tällainen 

kulttuuri myös arvostaa oppilaiden akateemista suoriutumista. Feminiinisessä 

kulttuurissa taas koulussa epäonnistumista ei pidetä niin suurena asiana. (Hofst-

ede 1993, 122,124, 130–133.) 

 

Epävarmuuden välttäminen 

 

Epävarmuuden välttämiselle tarkoitetaan sen kaltaista epävarmuutta, jota ihmi-

sinä koemme, kun emme tiedä mitä seuraavaksi tapahtuu, emmekä voi siihen 

välttämättä aktiivisesti vaikuttaa (Hofstede 1993, 160–161). Se ilmaisee sen, mi-

ten paljon ihmiset sietävät ennakoimattomia tilanteita tai pyrkivät välttämään niitä, 

esimerkiksi omaksumalla tarkkoja normeja tai uskomuksia oikeasta ja väärästä 

(Rankinen 2008, 44–45). On normaalia, että suuri epävarmuus tuottaa myös 

suurta ahdistusta. Tähän ahdistukseen eri yhteiskunnat ovat kehittäneet erilaisia 

keinoja, esimerkiksi lainsäädännön, uskonnon ja tekniikan kautta. Tutkimusten 

kautta on huomattu suuria eroja siinä, miten eri ihmisyhteisöt käsittelevät epävar-

muutta. Olennaista on myös huomioida, että epävarmuuden tunne on ihmisen 
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subjektiivinen kokemus. Nämä tunteet eivät kuitenkaan ole vain henkilökohtaisia, 

vaan ne voidaan jakaa yhteiskunnan muiden jäsenten kanssa. Epävarmuuden 

tunne on myös hankittua ja opittua, ja niiden käsittely on vahvasti yhteydessä 

yhteiskuntien kulttuuriperimään. (Hofstede 1993, 160–161.) 

Tätä ulottuvuutta mitattiin epävarmuuden välttämisindeksillä (EVI). Alhainen 

pistemäärä kertoi, että yhteiskunnassa on vähäinen epävarmuuden välttämispyr-

kimys ja korkea pistemäärä sitä, että epävarmuuden välttäminen on suurta. Epä-

varmuuden välttämisen voidaan nähdä siis kuvaavan sitä, miten uhkaavilta tun-

temattomat ja epävarmat tilanteet tuntuvat tiettyyn kulttuuriin kuuluvien yksilöiden 

mielestä. Tunne ilmenee esimerkiksi ennustettavuuden tarpeena, stressinä ja eri-

laisten sääntöjen tarpeena. Suomen luku tässä ulottuvuudessa oli korkeampi (59) 

kuin Hongkongin (29). (Hofstede 1993, 161–167; 172–173.) Tämä kertoo siis 

sen, että Suomessa pyrkimys välttää epävarmuutta on suurempaa kuin Hong-

kongissa. Kulttuureissa, joissa epävarmuuden välttäminen on vähäistä, ajatel-

laan, että epävarmuus on osa elämää ja jokainen päivä otetaan vastaan sellai-

sena kuin se on. Tällaisessa kulttuurissa yksilöt sietävät hyvin uusia tilanteita ja 

riskejä. Konfliktitilanteessa ei ole juurikaan lupa näyttää aggressiota tai tunteita. 

Kulttuureissa, joissa pyritään epävarmuuden välttämiseen, epävarmuus näyttäy-

tyy jatkuvana uhkana ja sääntöjen tarve on suuri. Erilaisuus koetaan vaaralliseksi 

ja uusien riskien ottamista pelätään. Aggressiota ja erilaisia tunteita on kuitenkin 

hyväksyttävää purkaa sopivassa tilanteessa. (Rankinen 2008, 45.) 

Koulussa epävarmuuden välttäminen näkyy opetustilanteissa esimerkiksi 

siten, että epävarmuutta välttelevän kulttuurin oppilaat pitävät pitkälle jäsenne-

tyistä opetustilanteista, täsmällisistä tavoitteista ja siitä, että opettaja on asiantun-

tija, jolla on hallussaan kaikki vastaukset. Epävarmuutta sietävissä kulttuureissa 

taas oppilaat hyväksyvät, jos opettaja ei tiedä kaikkea ja voivat haastaa opettajaa 

akateemisissa kysymyksissä. (Hofstede 1993, 161–167; 172–173.)  

 

Lyhyen ja pitkän aikavälin näkemys 

 

Tämä ulottuvuus löytyi vasta myöhemmissä tutkimuksissa, ja sen aineisto kerät-

tiin CVC-tutkimuslomakkeella 23 maasta. Tätä ulottuvuutta ei löydetty aiemmin, 

koska alkuperäisen kyselyn olivat luoneet länsimaista ajattelua edustavat tutkijat. 

Tämän ulottuvuuden arvot ovat sellaisia, jotka läntinen ajattelu tunnistaa, mutta 
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joita ei selkeästi pidetty perusarvoina. Pitkän aikavälin suuntautumisindeksi 

(PAS) pistemäärät liikkuivat 1-100 välillä, samoin kuin aiemmissakin ulottuvuuk-

sissa. Pieni pistemäärä kuvasi lyhyen aikavälin suuntautumista ja suuri taas pit-

kän aikavälin suuntautumista. Suomi ei ollut tässä aineistossa mukana, joten 

Hongkongin saamaa pistemäärää verrataan Ruotsin pistemäärään. Hongkongin 

pistemäärä tällä ulottuvuudella oli korkea (96) verrattuna Ruotsiin (33). Pitkän ai-

kavälin maassa asuville ihmisille tyypillisiä piirteitä ovat: säästäväisyys, häpeän 

tunne, periksiantamattomuus sekä ihmissuhteiden jäsentyminen aseman poh-

jalta ja tämän järjestyksen noudattaminen. Toisessa päässä lyhyen aikavälin 

maassa asuville ihmisille tyypillistä on henkilökohtainen pysyvyys ja vakaus, pe-

rinteen kunnioittaminen, kasvojen suojeleminen sekä suosionosoituksiin, lahjoi-

hin ja tervehdyksiin vastaaminen. (Hofstede 1993, 238–242.) 

Hofsteden (1993) luoma kehys auttaa ymmärtämään kulttuurin käsitettä ja 

kulttuurien erilaisuutta, mutta se on saanut osakseen paljon kritiikkiä. Tutkimus-

aineisto on jo 50 vuotta vanhaa, joten maailma on ehtinyt muuttua merkittävästi. 

Ulottuvuuksien kautta voidaan saada myös liian stereotyyppinen kuva jonkin tie-

tyn maan kulttuurista. Nykyaikana ihmiset eivät ole enää elämänsä aikana kos-

ketuksissa vain yhteen kulttuuriin, vaan kansainvälistymisen, globalisaation, 

muuttoliikkeen ja siirtolaisuuden sekä kulttuurienvälisen lisääntyneen vuorovai-

kutuksen kautta eri kulttuurien kohtaamiset ovat arkipäiväistyneet. Maailman 

muuttuessa myös käsitys kulttuurista muuttuu. (Korhonen 2013, 35.) Hofsteden 

tutkimuksia ja niihin perustuvia luokitteluita on siten moitittu liian yksinkertaiste-

tuiksi ja vanhentuneiksi. Myöhemmät tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet myös 

vahvasti tukea hänen teorialleen. Hall (1995) esittääkin, ettei kulttuuri olisi aina 

suljettu, sisäisesti johdonmukainen tai paikalleen asettunut, jolloin ihmiset voivat 

olla samanaikaisesti useiden eri kulttuurialueiden jäseniä työssä, vapaa-ajalla ja 

kotona toimiessaan. Kulttuurien väliset yhteydet ovat lisääntyneet ja nopeutuneet 

viime vuosikymmeninä, joten ihminen voi olla yhteydessä erityyppisiin kulttuuri-

siin vaikutteisiin (Korhonen 2010, 17). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahden 

maan välistä koulutusyhteistyön kehittämistä, joten tarkoitus on tuoda esiin kult-

tuurien välisiä eroavaisuuksia ja vaihtelua, eikä esimerkiksi hyödyntää teoriaa 

suoraan aineiston analyysissa tai päätelmien tekemisessä. Hofstede on toden-

nut, että kaikissa kulttuureissa voidaan tavata edellä kuvattujen ulottuvuuksien 
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suhteen monenlaisia ja erivahvuisia käsityksiä. Näitä ulottuvuuksia hyödynnettä-

essä on siis pidettävä mielessä, että toisiinsa verrataan eri kulttuureissa yleisesti 

esiintyviä suuntauksia, ei kulttuurin sisällä olevia yksilöitä. (Rankinen 2008, 40.) 

2.4 Kulttuurien ylirajaisuus globalisoituvassa maailmassa 

Ajan kuluessa ja maailman globalisoituessa on tapahtunut kulttuurista ja poliittista 

yhdistymistä. Tänä päivänä ihmiset ylittävät helposti valtiollisia rajoja työskennel-

lessään, ja lisääntyvissä määrin esimerkiksi menevät naimisiin eri kulttuuritaus-

tan omaavan ihmisen kanssa. Kansallisten ja etnisten taustojen välillä on yhä 

enemmän yhteyksiä, joka on johtanut myös ristiriitoihin. (Gannon 2008, 192.) 

Kulttuuria ei voida pitää samana kuin tietyn maan rajojen muodostamaa kokonai-

suutta. Kulttuuri voidaan kuvata ikään kuin kollektiiviseksi, muuttuvaksi ja ihmis-

ten väliseksi merkitysverkoksi, joka luo perustan ihmisen maailmankatsomuk-

selle ja identiteetille, ja sille miten hän muiden kanssa viestii. (Korhonen 2010, 

19.) 

Kansainvälistymisen tai laajemmin globalisaation määrittäminen hankalaa, 

mikä kuvaa hyvin ilmiön monimuotoisuutta ja kehittyvää luonnetta (Korhonen & 

Alenius 2018, 17). Globalisaatio kuvaa yhteiskunnallista muutosta, jossa paikal-

linen ja globaali kietoutuu yhteen. Teknologian huima kehitys, tiedon siirron, kä-

sittelyn ja tallennuksen muuttuminen, on johtanut kansainväliseen verkostoitumi-

seen, joka lisää maailmanlaajuisia yhteyksiä ihmisten välillä, tiivistää aikaa ja tilaa 

sekä lisää ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuutta. (Sanders 2009, 16; 

OECD 2007, 5; Walby 2009, 35–36.) Maailmanlaajuiset yhteydet ovat laajuudel-

laan, intensiteetillään ja nopeudellaan vaikuttaneet monien ihmisten elinalueisiin. 

Nämä ihmisten välillä lisääntyneet yhteydet ovat globalisaation keskeinen ilmen-

tymä. Monikulttuurisuuden käsite ei riitä enää kuvaamaan eri puolilla maailmaa 

toimivia kulttuurienvälisiä ulottuvuuksia, joihin kulttuurisen globalisaation proses-

sit ovat vaikuttaneet. (Rizvi 2005, 331.) Globalisaatiota ei pidetä ainoastaan ta-

loudellisena, poliittisena tai sosiokulttuurisena, vaan pikemminkin näiden kaikkien 

moninaisena ja monimutkaisina yhteyksinä (Vertovec 2009, 2). Täten erilaiset 

kulttuuri-identiteetit eivät ole enää tietylle maalle ominaisia ja muuttumattomia, 

vaan identiteettien luominen on siirtynyt alueettomiin tiloihin kosmopoliittisia omi-

naisuuksia hyödyntäen. Tämä on johtanut siihen, että koulutusjärjestelmien ja 
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opetussuunnitelmien kansainvälistymisen tavoitteena on sisällyttää koulutusjär-

jestelmiin ja opetussuunnitelmiin sellaisia pedagogisia strategioita, joiden avulla 

opiskelijat voivat pyrkiä löytämään ja uudistamaan näitä tiloja. (Rizvi 2005, 331.) 

Kansallisia rajoja ylittävää toimintaa voidaan nimittää transnationaaliseksi 

toiminnaksi (englanniksi transnational), jonka suomenkieliseksi vastineeksi on 

vakiintunut ylirajaisuus. Tällä viitataan yksilöiden kansalliset rajat ylittäviin näkö-

kulmiin ja kokemuksiin sekä ei-valtiollisten toimijoiden kansalliset rajat ylittäviin 

sosiaalisiin siteisiin ja toimintaan. (Alenius & Korhonen 2017, 164.) Ylirajaisia 

kulttuuriin liittyviä ja niiden välisiä käsitteitä tarkasteltaessa pitäisi keskittyä lisää-

mään niiden yhtenäisyyttä. Keskeisiä kysymyksiä ovatkin kuinka ylittää kulttuuri-

set tai kansalliset erot ja lisätä kulttuurien välistä ymmärrystä. (Korhonen 2010, 

25.) 

Rizvin (2005, 334–335) mukaan emme voi vastata tähän muutokseen pel-

kästään monikulttuurisuus käsitteen avulla, koska hänen mukaansa monikulttuu-

risuus käsite on luotu ennemmin rauhoittamaan kulttuuriryhmien välisiä jännitteitä 

ja hallitsemaan pelkoja, joita väestörakenteiden muutokset ovat tuoneet. Globa-

lisaatio on luonut paljon moniulotteisemman tilan yksilöiden ja heidän alkuperäis-

ten yhteisöjensä välille. Kulttuurien ylirajaisuuteen liittyvät erilaiset näkemykset 

eivät ole uusia, vaan ihmisillä on ollut yksilöllisiä käsityksiä siitä, miten he tulkit-

sevat muita ihmisiä ympärillään. Viime vuosikymmeninä lisääntynyt maahan-

muutto ja muut liikkuvuuden muodot ovat selkeästi laajentaneet keskustelua ja 

tutkimustarvetta kulttuurien ylirajaisuuteen liittyen. Eri yhteisöt ja kansat ympäri 

maailmaa ovat nopeallakin tahdilla mukautuneet yhtenäisempiin kulttuurin muo-

toihin, mikä taas on vaikuttanut kulttuurisen monimuotoisuuden tasoihin. (Rizvi 

2005, 333–335.)  

Oppimisella on kulttuurissa merkittävä rooli, koska se liittyy ymmärryk-

seemme sosiaalisesta ja taloudellisesta kehityksestä sekä haluumme nostaa 

elinehtojamme. Opetuksen ja kasvatuksen toimintatapojen ja käytäntöjen taus-

talla vaikuttavat ympäröivän yhteiskunnan näkemykset ihmisen kehityksestä ja 

oppimisesta. Oppimiskyky voidaan nähdä laajemmin tietyn yhteiskunnan tapana 

välittää tietoja ja taitoja. Oppiminen on tulosta kaikesta inhimillisestä toiminnasta, 

ja siinä on lopulta kyse siitä mitä yhteisöt ja yksilöt oppivat erilaisissa sosiaalisissa 

tilanteissa, ja miten opittua käytetään tulevaisuudessa. Tavat, joilla saamme tie-

toa ja opimme muuttuvat ajan kuluessa, mutta ovat myös riippuvaisia kulttuurista, 
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jossa elämme. (Säljö 2004, 10–12.) Yksilön kehityksessä olennaista on tarkas-

tella oppimista. Vastakkainasettelua tarkasteluun aiheuttaa kuitenkin se, että op-

pimiseen vaikuttaa sekä yksilön synnynnäiset ominaisuudet että kulttuuriympä-

ristö ja sosiaalinen vuorovaikutus. On vaikeaa, ellei jopa mahdotonta erottaa, 

mikä on synnynnäisten ominaisuuksien ja mikä ympäristön vaikutuksen tulosta. 

(Lehtinen, Kuusinen & Vauras 2007, 13.) 

Monikulttuurisuudessa ja kulttuurien yhdistämisessä haasteet ovat moni-

mutkaisia, koska tulee huomioida kulttuurin monikerroksinen luonne (Räsänen 

2009, 5). Räsänen (2009, 5–6) kuvaa kulttuurin sisältävän kielen ja etnisyyden 

lisäksi asuinalueen, uskonnon, sosiaaliluokan, seksuaalisen suuntautumiseen ja 

sosiaalisen sukupuolen. Globalisoituvassa maailmassa on myös paljon ihmisiä, 

jotka ylittävät kansalliset rajat, eivätkä sitä kautta identifioidu tiettyyn samoja pai-

kallisia juuria omaavaan ryhmään. Kulttuurien välinen oppiminen ja vuoropuhelu 

ovat merkittävä tekijä monikulttuurisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta.  

Tarkasteltaessa kulttuurienvälistä oppimista on haasteena se, miten kult-

tuureja ja yksilöitä kuvataan siten, että kulttuureja ei tuoda esiin erillisinä ja muut-

tumattomina, ja yksilöitä ainoastaan kulttuurinsa edustajana (Alenius & Korhonen 

2017, 165). Faist (2000) kuvaa ylirajaisen sosiaalisen tilan muodostuvat eri 

maissa asuvien ihmisten käsitysten ja pääomien yhdistyessä. Aleniuksen ja Kor-

hosen (2017, 166) mukaan ylirajaisuustutkimus keskittyy usein maapareihin ja 

niiden väliseen ylirajaiseen toimintaan. Tutkimuksissa olisi kuitenkin huomioitava 

myös enemmän yhteiskuntien sisällä olevat erot esimerkiksi etnisyyden, luokkien 

ja sukupuolen suhteen. 

Ihmisten liikkuessa eri maiden ja yhteiskuntien välille, he välittävät samalla 

kulttuurisia ja yhteiskunnallisia perinteitä maasta toiseen. Tällä tavalla syntyy uu-

denlaisia oppimistiloja. (Alenius & Korhonen 2017, 165.) Alenius (2015) on tutki-

nut siirtolaisten oppimisprosesseja ylirajaisissa ympäristöissä sekä näiden ympä-

ristöjen muodostamia ylirajaisia oppimistiloja. Hänen tutkimuksessaan keskei-

siksi ylirajaisten ympäristöjen oppimisprosesseiksi nousivat muun muassa toi-

mintatapojen ja käsitysten erojen tunnistaminen, uskomusten ja tapojen vertailu 

sekä ajattelu- ja toimintatapojen jakaminen ja omaksuminen yli kansallisten rajo-

jen. Aleniuksen (2015) tutkimuksen tulokset osoittivat, että ylirajaisissa oppimis-

tiloissa on mahdollista saada ja jakaa toimintatapoja ja käsityksiä, mitkä ylittävät 

kansallisia rajoja. 
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3 YLIRAJAISUUS 

KOULUTUSYHTEISTYÖN 

KONTEKSTISSA 

3.1 Kansainvälinen koulutusyhteistyö 

Koulutusyhteistyön kontekstissa kansainvälisyys voidaan määritellä kahden tai 

useamman valtion väliseksi yhteistyöksi esimerkiksi koulutuksen järjestämisen 

tai tutkimuksen osalta (Euroopan komissio 2020). UNESCO (2000, 75) määritte-

lee ylirajaisen koulutuksen (englanniksi transnational education) koulutukseksi, 

jossa oppijat ovat sijoittuneet toiseen maahan kuin josta koulutusinstituutio on 

kotoisin. Rajoja ylittävä koulutus voidaan tulkita erilaisten koulutusohjelmien liik-

kuvuudeksi. Kansainvälisyyden taustalla voidaan hahmottaa neljä erilaista osa-

aluetta: taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset ja sosiaaliset sekä akateemiset peri-

aatteet.  

Knightin (2004) käsite kansainvälisyys sisältää ajatuksen valtiosta ja viittaa-

kin eri kansojen, valtioiden ja kulttuurien väliseen suhteeseen. Ylirajaisuus sen 

sijaan viittaa konkreettisempiin rajoja ylittäviin käytäntöihin ja toimintoihin, eikä 

viittaa niinkään eri kansojen suhteeseen. Ylirajaisuus eroaa siis kansainvälisyy-

destä siten, että kansainvälisiksi suhteiksi ja toiminnoiksi ajatellaan kansallisten 

toimijoiden välillä tapahtuvat prosessit sekä esimerkiksi tavaroiden liikkuminen ja 

ihmisten matkustaminen kansallisvaltiosta toiseen (Vertovec 2009, 4–5). Faist 

(2000, 206) liittää ylirajaisuuden nimenomaan valtiosta riippumattomien toimijoi-

den väliseen yhteistyöhön ja -toimintaan, jota esimerkiksi Vertovec (2009, 4–5) 

kuvaa olevan kulttuuristen vaikutteiden levittämisen tai yksityisen liiketoiminnan. 

Ylirajaisuus käsitteen voidaan ajatella laajentavan käsitystämme kansainvälisyy-

destä (Korhonen & Alenius 2018, 18). 
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Ei-kansallisten toimijoiden välillä tapahtuvan koulutusyhteistyön sosiaaliset 

verkostot rakentuvat esimerkiksi yksilöiden (esim. opettajat, asiantuntijat, koulut-

tajat) koti- ja kohdemaiden lisäksi laajemmista ylirajaisiin tiloihin osallistumisen 

kokemuksista. Alenius ja Korhonen (2017, 166) tiivistävät ylirajaisten sosiaalisten 

kenttien muodostuvat useista kansalliset rajat ylittävistä sosiaalisista verkos-

toista, joissa toimintatapoja ja ideoita pystytään jakamaan ja uudistamaan. He 

toteavat myös, että ylirajaisilla kentillä tapahtuva yhteinen toiminta muokkaa sekä 

paikallaan pysyvien että liikkuvien ihmisten elämää. Näissä tiloissa käsitysten, 

ihmisten, tavaroiden ja pääomien liikkuvuus yhdistää eri maissa asuvia ihmisiä. 

Ulkomaille toiseen opetuskulttuuriin menevä opettaja tai asiantuntija joutuu 

jossain määrin aina sopeutumaan ympäröivän kulttuurin odotuksiin ja käytäntei-

siin, mutta tilanne antaa myös hyvän mahdollisuuden tutkia opetuskulttuureiden 

yhtäläisyyksiä ja eroja (Pöyhönen & Hiltula 2006, 13). Ylirajaisuuden määritelmää 

voidaan tarkastella arkipäivän sosiaalisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa 

kulttuurisena uudelleentuottamisena, mikä näkyy esimerkiksi kulttuuristen käsi-

tysten omaksumisena ja jakamisena yli kansallisten rajojen (Vertovec 2009, 7–

8).  

Koulutuspalveluiden tarjoaminen valtioiden välillä on muuttunut ja laajentu-

nut merkittävästi menneen vuosikymmenen aikana. Toimijoiden, palveluiden ja 

määräyksien osalta monipuolistuneella koulutusyhteistyön kentällä on näistä 

syistä kohdattu sekaannuksia. (Knight 2015, 34.) Tästä syystä on tärkeää pyrkiä 

luomaan koulutusyhteistyölle selkeitä yhteisiä raameja ja malleja ympäri maail-

man. Yhteisten rakenteiden on oltava selvillä yhteistyötä tekevien maiden välillä, 

jotta eroavaisuudet kulttuurien välillä pystytään huomaamaan.  

Knight (2016) on pyrkinyt luomaan käsitteellistä kehystä kansainväliselle 

koulutukselle. Siinä keskitytään erottamaan riippumaton ja yhteistyöhön perus-

tuva tarjonta. Yhteistyökehykseen sisältyy yhteistyö ulkoimaisten ja paikallisten 

palvelutarjoajien välillä. Näitä ovat esimerkiksi yhteiset tutkinto-ohjelmat, ystä-

vyyskaupunkiohjelmat, yhteistyössä kehitetyt korkeakoulut tai paikallisesti toteu-

tetut kansainväliset etäopetusohjelmat. Riippumaton tarjonta taas tarkoittaa toi-

mintaa, kuten franchising-yliopistoja tai kansainvälisiä toimipisteitä, joissa ulko-

mainen palvelutarjoaja ei tee yhteistyötä paikallisen instituution kanssa. Yhteinen 

ja riippumaton tarjonta eroaa siis esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämisen, 

pätevyyden ja laadun sekä sen tuottamiseen osallistuvan henkilöstön osalta. 
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(Knight 2016.) Korhonen ja Alenius (2018, 23–24) toteavat Knightin (2016) ylira-

jaista koulutusta kuvaavan mallin jättävän paljon vaihteluvaraa paikallisen ja ul-

komaisen instituution väliselle yhteistyölle eri toiminnoissa, koska näissä projek-

teissa sekä paikallinen, että ulkomainen taho osallistuvat molemmat opetussuun-

nitelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Korkeakoulutuksen kentällä vienti on toteutunut erityisesti siten, että muun 

muassa Australia, Yhdysvallat, Iso-Britannia ja muutamat Euroopan maat ovat 

osallistuneet koulutusvientiin ja koulutusyhteistyöprojekteihin aktiivisesti. Aasi-

assa taas koulutusjärjestelmiä on pyritty nykyaikaistamaan lähettämällä tiede-

kunnan jäseniä ja opiskelijoita ulkomaille syventävään tutkimustyöhön tai opiske-

luun. Kansainvälistyminen on siis merkittävä väline koulutusjärjestelmien nykyai-

kaistamisessa ja valtioiden rajoja ylittävän yhteiskunnallisen ja taloudellisen ke-

hityksen sekä kilpailukyvyn parantamisessa. (Korhonen & Alenius 2018, 17.) 

3.2 Koulutusyhteistyö Kiinan ja Suomen välillä 

Myös Suomessa koulutusyhteistyötä ja erilaisia koulutuspalveluita on toteutettu 

erityisesti korkeakoulutuksen osalta (kts. esim. Cai & Hölttä 2014). Tämä tutki-

mus keskittyy varhaiskasvatukseen koulutusyhteistyön kontekstina. Opetushalli-

tuksen (2018) mukaan varhaiskasvatuksen osuus koulutuspalveluiden liikevaih-

dosta oli vuonna 2017 pienin, mutta vuoteen 2016 verrattuna kasvua oli kuitenkin 

171 %. Koulutuspalveluista ja koulutusyhteistyöstä puhuttaessa voidaan käyttää 

myös koulutusviennin käsitettä, jota ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa käytetä, 

koska halutaan tutkia kahden valtion välisen yhteistyön välistä vuorovaikutuksel-

lista tilaa ja siihen liittyviä ulottuvuuksia.  

Koulutusyhteistyö kahden maan välillä on ilmiönä moniulotteinen, ja siihen 

voidaan liittää monenlaista toimintaa, riippuen tavoitteista ja toimijoista. Koulutus-

yhteistyö voi tapahtua esimerkiksi kehitysyhteistyön kautta tai kokonaisen koulun 

tai päiväkodin koulutuspakettina, jolloin ymmärrettävästi yhteistyön ominaisuudet 

ja kaupallisuus on erilaista. Merkittävää on pohtia sitä, voidaanko tietyn maan 

pedagogiikka kaupallistaa. (Valkonen, Pesonen & Brunila 2020.) Suomalaisesta 

koulutuksesta puhuttaessa eräänlainen erinomaisuuden eetos näyttäytyy vah-

vana (kts. esim. Tervasmäki & Tomperi, 2018). Suomen koulutusjärjestelmän pe-
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rusta on pitkälle yhtenäistetty opettajankoulutusjärjestelmä, jonka kautta esimer-

kiksi lastentarhaopettajat ovat saaneet itselleen arvokasta osaamista. Suomessa 

kontrolloidaan monia muita maita enemmän opettajankoulutuksen sisäänottoa, 

ja laadunvalvonta on keskittynyt koulutuksen valintavaiheeseen sekä opiskelijoi-

den valmistumiseen yliopistosta. (Sahlberg 2015, 176–177.) Onkin hyvä pohtia, 

voidaanko suomalaisesta varhaiskasvatuksen pedagogiikasta kehittää kaupalli-

nen tuote, koska myös se nojaa vahvasti korkeakoulutettuun henkilökuntaan ja 

suomalaiseen koulutusjärjestelmään. 

Koulutusyhteistyökin voi olla koulutusvientiin liittyvää liiketoimintaa, jossa 

koulutusjärjestelmä, koulutus tai osaaminen pyritään muotoilemaan kaupalliseksi 

tuotteeksi tai palveluksi, josta ulkomainen taho maksaa (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö 2016, 3). Opetushallituksen uusin selvitys koulutusviennin osalta (kts. 

Juusola & Nokkala 2019) kokoaa hyvin ilmiön moninaisuuden ja vielä suhteelli-

sen tuoreen kehittämisen ja hyödyntämisen. Selvityksen mukaan merkittävä osa 

vuosina 2010–2019 julkaistusta kirjallisuudesta koski korkeakoulusektoria, ja tut-

kimuksissa näyttäytyivät erityisesti koulutusviennin markkinointia koskevat aihe-

alueet. Viimeaikaisissa julkaisuissa on kuitenkin lisääntyvässä määrin esimer-

kiksi konkreettisia koulutusvientitoteutuksia. (Juusola & Nokkala 2019.) 

Kiina on houkutteleva koulutusyhteistyökumppani valtaisan markkinapoten-

tiaalinsa vuoksi. Koulutuksen avulla pyritään usein muuttamaan olemassa olevia 

käytänteitä ja sitä kautta ratkaisemaan yhteiskunnan ongelmia. Sen avulla voi-

daan vaikuttaa muun muassa yksilön tietoihin, arvoihin, asenteisiin ja motivaati-

oon. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 17.) Koulutusyhteistyössä 

vastaanottavien maiden näkökulmasta on huomioitava lukuisat sosioekonomiset 

ja poliittiset tekijät (Korhonen & Alenius 2018, 22). Kehittyvien maiden koulutus-

järjestelmät eivät ole pystyneet vastaamaan koulutustarpeisiin, jonka takia kou-

lutusmarkkinoille on avautunut mahdollisuuksia ulkomaisille toimijoille ja palvelu-

tarjoajille. Koulutusyhteistyön kannalta edellä mainitut sosioekonomiset ja poliit-

tiset tekijät ovat kuitenkin monimutkaisia. Esimerkiksi Kiinassa hallitus on painot-

tanut, että kansainvälistä koulutusta tarvitaan työvoiman kouluttamiseksi sekä 

maan sosioekonomisen kehityksen tukemiseksi. Koulutusta ei kuitenkaan ole tar-

jolla Kiinan taloudellisesti tai sosiaalisesti heikoimmassa asemassa oleville alu-

eille. (Korhonen & Alenius 2018, 22.) 
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Koulutusreformin myötä Kiina on ollut kiinnostunut lainaamaan (educational 

borrowing) koulutuksen järjestämiseen ja opettamiseen liittyviä ideologioita toi-

sista maista. Globaalilla aikakaudella koulutuksen lainaaminen voidaan määri-

tellä tietoiseksi ja tarkoitukselliseksi toiminnaksi, jonka tavoitteena on koulutus-

politiikan kehittäminen. Tämä toteutuu havainnoimalla toisessa kontekstissa to-

teutettavaa politiikkaa, ja omaksumalla siitä tiettyjä uusia käsityksiä tai toiminta-

tapoja omaan politiikkaansa. Tämä kautta Kiina pyrkii saamaan aikaan muutosta 

ja kehitystä koulutuspolitiikkaansa. Esimerkki tällaisesta voi olla lisäkoulutuksen 

järjestäminen, jolloin koulutus siirretään toisesta maasta tai ulkomaisten mallien 

ja diskurssien vapaaehtoinen omaksumisena omaan maahan. Kiinan kohdalla 

tämä kiinnostus on kohdistunut erityisesti länsimaihin, kuten Yhdysvaltoihin, Sak-

saan ja muihin Euroopan maihin. (Tan 2016, 1.)  

Koulutusyhteistyön muodostamaa ylirajaista oppimistilaa voidaan pyrkiä 

hahmottamaan Faistin (2000) mallin mukaisesti, koska sitä kautta voidaan huo-

mioida myös mikrotason vaikutukset. Faistin (2000, 31) mukaan makrotasolla tut-

kitaan ylirajaiseen toimintaan ja liikkuvuuteen vaikuttavia globaaleja, alueellisia ja 

kansallisia taloudellisia rakenteita ja politiikkoja. Ylirajaisuuden mesotaso muo-

dostuu erilaisista verkostoista ja yhteisöistä, joihin kuuluvat esimerkiksi ylirajaiset 

taloudelliset verkostot ja laajemmat yhteisöt. Mikrotasolla taas keskitytään yksi-

löiden toimintaan ja ylirajaisiin yhteyksiin. (Faist 2000, 31, 197, 204–206) Tämän 

tutkimuksen näkökulmia rajatessa voitaisiin esimerkiksi makrotasolla tarkastella 

kiinalaisen koulutuspolitiikan ja koulutusjärjestelmän reformia sekä tavoitteita ke-

hittyä länsimaisempaan suuntaan. Mikrotason tarkastelussa voidaan keskittyä 

yksittäiseen päiväkotiin tai päiväkodinhenkilökunnan käsityksiin ja toimintaan. 

Näiden tasojen tarkastelemisen kautta voidaan hahmottaa Kiinan ja Suomen 

koulutusyhteistyön muodostama ylirajainen tila. Päiväkodissa saatetaan esimer-

kiksi tukea lapsilähtöistä lähestymistapaa (mikrotaso), mutta kovin autoritaarinen 

hallintokulttuuri (makrotaso) ylläpitää vanhoja käytänteitä ja rakenteita hidastaen 

arvoja uudistumasta. Tämä voi käytännössä näkyä esimerkiksi siinä, että yksit-

täisen opettajan tai kasvattajan käytännöt ja käsitykset ovat ristiriitaisia. Kasvat-

tajan käsitys voi olla lapsilähtöinen, mutta opetuskäytännöissä saattaa nousta 

esiin opettajalähtöinen lähestymistapa. (Pöyhönen & Hiltula 2006, 21; 23–24.) 
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Hu & Szente (2009, 247) toteavat, että Kiinan erityispiirteiden vuoksi eri 

opetuskulttuurien vaikutusten tutkiminen Manner-Kiinassa on tärkeää, jotta tule-

vaisuudessa voidaan tuottaa korkealaatuisia varhaiskasvatusohjelmia. Varhais-

kasvatuksen osalta Kiinan opetusministeriö (2018) on linjannut esiopetukselle 

seuraavanlaisia toimia: päiväkotien suunnittelu ja jakaminen, resurssien paranta-

minen, opetushenkilöstön ja opetuksen laadunvalvonnan järjestäminen sekä yk-

sityisten päiväkotien säätely. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että vuonna 

2035 esiopetus olisi mahdollistettu kaikille kiinalaisille perheille, myös vähävarai-

semmilla alueilla. 

Jo toteutuneiden koulutusjärjestelmän muutoksien myötä kiinalainen var-

haiskasvatus on muotoutunut monipuolisemmaksi ja avoimemmaksi (Zhu & 

Zhang 2008, 173). Gunin (2000, 2–4) mielestä olisi ensiarvoisen tärkeää huomi-

oida historiallinen konteksti, erityisesti poliittiset muutokset, tutkittaessa kii-

nalaista varhaiskasvatusta tarkemmin. Hän toteaa viimeisen kahdenkymmenen 

vuoden aikana tapahtuneen taloudellisen ja poliittisen reformin vaikuttaneen mer-

kittävästi kiinalaiseen yhteiskuntaan, ja ihmisten asenteisiin, käytökseen ja aja-

tuksiin koulutuksesta sekä muista elämän osa-alueista.  

Tan (2016, 13) kyseenalaistaa länsimaisten lähestymistapojen siirtämisen 

toiseen kontekstiin, koska siinä jätetään huomiotta muut kuin länsimaisen koulu-

tusajattelun ja -käytäntöjen kulttuuristen piirteiden vaikutus kulttuurien väliseen 

oppimiseen. Länsimaat ovat hänen mukaansa useimmiten tietoisia Kiinan kult-

tuurista, mutta ymmärryksen laadussa on paljon pinnallisuutta ja stereotypioita. 

Tässä on vaarana muun muassa länsimaalaisen ideologian nostaminen parem-

maksi. Etnosentrisyyden sijaan olisikin tärkeää lisätä tutkimusta eri kulttuurien 

käsityksistä, arvoista ja toimintatavoista. Etnosentrisyydellä tarkoitetaan sitä, että 

yksilö on taipuvainen arvottamaan ja selittämään muita kulttuureita oman kulttuu-

rinsa lähtökohdista (Rankinen 2008, 38). Eri kulttuurien välissä tapahtuvan oppi-

misen haasteena on se, miten yksilöt ja kulttuurit kuvataan niin, että kulttuurit 

eivät ole toisistaan erillisiä, muuttumattomia kokonaisuuksia ja yksilöt vain oman 

kulttuurinsa edustajia (Alenius & Korhonen 2017, 165).  
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4 NÄKÖKULMIA IHMISEN 

KEHITYKSEEN JA OPPIMISEEN 

4.1 Behavioristinen oppimiskäsitys 

Oppimisprosessin taustalla näyttäytyy usein ensisijaisesti olevan ajatus oppijoi-

den kyvyistä ja ahkeruudesta. Tällöin oppimisen ajatellaan olevan pitkälti tiedon 

siirtämistä, jossa jokin opettajalla oleva tai kirjassa esitetty tietokokonaisuus siir-

tyy oppijan päähän, joko hyvällä tai huonolla menestyksellä. (Rauste-von Wright 

ym. 2003, 20.) Behaviorismi oppimiskäsityksenä pitää ulkoista käytöstä konkreet-

tisena ja todellisena. Oppiminen määrittyy siten ulkoisen ja havaittavissa olevan 

käytöksen muutoksena. Oppimisen perustan nähdään olevan yksilön saamat fyy-

siset kokemukset. Henkisiä toimintoja ja ajatteluun liittyviä ilmiöitä ei niinkään pi-

detä merkittävinä tai sellaisina, johon voitaisiin vaikuttaa. (Säljö 2004, 48–50.) 

Behavioristisen ajattelun lähtökohdat perustuvat venäläisen psykologin Ivan 

Pavlovin (1849–1936) koirakokeilla toteutettuihin tutkimuksiin, joissa todettiin, 

että tiettyjä reaktioita voidaan laukaista keinoilla, joilla reaktio ei normaalisti käyn-

nistyisi. Näiden tutkimusten perusteella löydettiin yhteyksiä siihen, että tietyt re-

aktiot ovat joko opittuja tai hankittuja. Tutkimusten ansiosta ehdollistumista alet-

tiin pitää selityksenä ihmisten oppimisille ja sille, miten muutumme eri kokemus-

temme tuloksena. Tätä oppimiskäsitystä arkipäiväisiin käyttäytymismalleihin laa-

jensi B. F. Skinner (1904–1990), jonka tutkimukset osoittivat ehdollistumisen 

esiintyvän myös muussa kuin reflekseihin liittyvässä käyttäytymisessä. Skinnerin 

mukaan yksilö on taipuvainen toistamaan käytöstä, josta hän on saanut positii-

vista palautetta tai jolla hän voi välttää jotain epämukavaa. (Säljö 2004, 48–50.) 

Behaviorismi loi perustan oppimiselle monissa koulutusyhteyksissä. Ope-

tuksen perustana ovat tällöin opetusmateriaalit, joiden avulla oppija saa tiedon 

ulkopuoleltaan sopivina ja valmiiksi rajattuina yksikköinä. Tietoa rakennetaan 

ikään kuin tiiliskivimuuria, jossa yhdistetään pienempiä tietopalasia aina isompiin 
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tietoyksiköihin. Oppijan vastuulle jää se, miten hän onnistuu liittämään tiedot toi-

siinsa ja omaan käyttäytymiseensä. (Säljö, 2001, 50–51.) Opettajan rooli on 

tässä oppimiskäsityksessä keskeinen, ja opetus tapahtuu opettajalähtöisesti, 

jossa opettaja asiantuntijana kuvaa jonkin tietyn aihealueen sisällön oppilaille. 

Behaviorismissa oppija nähdään objektina, eikä aktiivisena osapuolena oppimis-

tapahtumassa. 

Behavioristisen oppimiskäsityksen pedagogiikassa muodostetaan oppimi-

siselle ulkoisesti säädeltäviä ärsykkeitä. Opetuksen järjestämisessä käytetään 

esimerkiksi seuraavanlaisia vaiheita: 1) käyttäytymiselle asetetaan tavoitteet, 2) 

oppimateriaalit jaetaan osakomponentteihin, 3) määritellään käyttäytymistä vah-

vistavat tekijät, 4) opetus etenee vaihe vaiheelta, 5) tulosten arviointi. Oppiminen 

ja opetus ovat ikään kuin tiedon siirtoa, jota voidaan sopivan kokoisina osina siir-

tää oppijoille. Oppimistulosten arviointi tapahtuu määrällisesti, erilaisia kokeita ja 

tenttejä hyödyntäen. (Tynjälä 1999, 29–31.) 

Edellä kuvattua ajatustapaa haastaa konstruktivistinen oppimiskäsitys. 

Siinä keskeisenä ei nähdä tiedon siirtyminen vaan, se miten oppija itse konstruoi 

eli valikoi ja tulkitsee tiedon aiemman tietonsa pohjalta. Tällä tavalla oppija raken-

taa kokemustensa kautta muodostuvaa kuvaa itsestään sekä ympäröivästä maa-

ilmasta. Tällöin oppimisprosessi on myös vahvasti yhteydessä kulttuuriin ja tilan-

teisiin, joissa oppiminen tapahtuu (Rauste-von Wright ym. 2003, 20.)  

4.2 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

Behaviorismia tarkasteltaessa on huomattu, että arkipäivän oppiminen ei rajaudu 

tiukasti ulkoiseen käyttäytymiseen ja ympäristön ärsykkeisiin. On myös selvää, 

että oppimisen laatu vaihtelee yksilön ja tilanteen mukaan, ja vaikka yksilöt muis-

taisivatkin yksittäiset asiat samoin, niistä muodostettu asiakokonaisuus voi olla 

hyvinkin erilainen. (Lehtinen ym. 2007, 75.) Behaviorismia seurasi kognitivismi, 

joka painottaa ihmisen ajattelua tutkimuskohteena (Säljö 2001, 47).  Kehitykseen 

ja oppimiseen liittyvät kognitiiviset nostivat esille sen, että oppijan aiemmat koke-

mukset ja tieto vaikuttavat siihen, miten hän oppii. Kognitiivinen lähestymistapa 

korostaa käsitystä ihmisestä aktiivisena toimijana, joka tietoisesti sekä tiedosta-

matta asettaa itselleen tavoitteita ja ohjaa toimintaansa tavoitteiden suuntaan. 

Tavoitteet taas määräytyvät yksilön aiempien kokemusten perusteella. (Lehtinen 
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ym. 2007, 77–78.) Tapaa, jolla kognitivismi näkyy oppimiskäsityksessä, kutsu-

taan konstruktivismiksi (Säljö 2001, 54). Tämän näkökulman mukaan ihminen ei 

ole passiivisesti havainnoiva olento (Säljö 2004, 57). 

Jotta voidaan ymmärtää tarkemmin, miten ihminen oppii erilaisissa kulttuu-

riympäristöissä, ja miten ajattelu muuttuu ja kehittyy, pitää ihmistä tarkastella tar-

kemmin kehityksen ja oppimisen tutkimuksen historian kautta. 1900-luvun tait-

teessa alkoivat J. M. Baldwinin johdolla ensimmäiset yritykset ratkaista ympäris-

tön ja oppijan vastakkainasettelua. Hän korosti erityisesti ympäristön ja ihmisen 

suhdetta sekä näiden välistä vuorovaikutusta, joka on oppimisen ja kehityksen 

keskeinen perusta. Hän pyrki myös kuvaamaan miten perimä ja ympäristö toimi-

vat yhdessä, niiden erottelun sijaan. Erityisesti Baldwin painotti sitä, että yksilö ei 

kehity itsekseen muista erillään, vaan muiden kanssa vuorovaikutuksessa. Bald-

winin esittämiä teorioita ovat kehittäneet edelleen erityisesti Jean Piaget ja Lev 

Vygotsky. (Lehtinen ym. 2007, 99–100.) 

Piaget ja hänen seuraajansa ovat vaikuttaneet suuresti erityisesti Euroopan 

maissa opetukseen liittyvään ajatteluun ja oppimiskäsitykseen, näin myös Suo-

messa. Hänen luomansa näkemys on ollut perustana opetussuunnitelmille sekä 

konkreettiselle koulutyölle. (Säljö 2004, 56, 60.) Piaget’n mukaan oppimisproses-

sissa yksilö luo havaintojensa perusteella toiminta- ja tietokokonaisuuksia eli 

skeemoja. Skeemojen kehitys tapahtuu assimilaation ja akkomodaation kautta. 

Assimilaatiossa vanha skeema ikään kuin sulautetaan uuteen informaatioon. Ak-

komodaatiossa taas yksilö hylkää vanhan skeeman kokonaan ja korvaa sen uu-

della. Uuden oppiminen ja älyllinen kehittyminen tapahtuu Piaget’n mukaan kog-

nitiivisten konfliktien kautta, jossa yksilö huomaa oman toiminta- tai tietoraken-

teensa puutteellisuuden ja sen seurauksena muodostaa uuden tietorakenteen eli 

skeeman. Piaget korostaa kehityksen olevan yksilöllinen, johon vaikuttaa kuiten-

kin sosiaalinen vuorovaikutus fyysisen ympäristön kanssa. Hän korostaa erityi-

sesti vertaisvuorovaikutusta, jonka kautta syntyy tehokkaimmin kognitiivisia kon-

flikteja, kun oppijat pyrkivät ymmärtämään toistensa käsityksiä. (Salovaara 2004; 

Säljö 2004, 58.) Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä ihmisen oppimiselle on 

tutkinut myös Lev Vygotsky, jonka teoria oppimisesta on osittain samankaltainen 

Piaget’n teorian kanssa. Hän kehitti Piaget’n teoriaa huomioimalla siinä erityisesti 

myös sosiokulttuurisen näkökulman. (Säljö 2001, 59, 61, 63.) 
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Piaget korosti lapsen aktiivisuutta hankkia itselleen älyllisiä ja fyysisiä koke-

muksia kehittyäkseen. Tämä korosti myös sitä, että lapsen tulisi hankkia koke-

muksia itse, ilman aikuisen puuttumista asiaan. Näkökulma vähensi kulttuurisen 

ja sosiaalisen taustan merkityksen vaikutusta opetukseen, koska ihmisen ajattelu 

näyttäytyi yhdenmukaisena. Tämä ajattelu eroaa kuitenkin nykytiedosta, jossa 

merkityksellisenä nähdään juuri se fyysinen todellisuus ja käsitysmaailma eli kult-

tuurinen ja sosiaalinen ympäristö, jossa yksilö on kasvanut. Konstruktivismin pe-

rusajatus on, että lapsi tekee havaintoja maailmasta olemalla fyysisesti yhtey-

dessä ulkomaailmaan, tunnustelemalla asioita, yhdistelemällä niitä toisiinsa ja 

katsomalla niiden reaktioita. (Säljö 2001, 59, 61, 63.)  

Ero Vygotskyn ja Piaget’n ajatusten välillä liittyy käsitykseen lapsen, ympä-

ristön ja yhteisön suhteesta sekä kielen ja viestinnän merkityksestä yksilön toi-

minnassa, oppimisessa ja ajattelussa. Piaget’n mukaan lapsi muodostaa itse kä-

sityksiään omasta toiminnastaan ja ympäristöstään, ympäristön ollessa pääasi-

assa passiivinen ja vain kohde lapsen toiminnalle. Vygotskyn edustama sosio-

kulttuurinen näkökulma taas näkee yksilön toiminnan ja ajattelun lähtökohtana 

yksilön oppimisen ja kollektiivisten resurssien vuorovaikutuksen. Siinä yksilön 

nähdään olevan syntymästään asti vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja yh-

dessä hankitut kokemukset ovat perusta yksilön kehitykselle. Kieli ja viestintä toi-

mivat välineinä muilta ihmisiltä vuorovaikutuksessa lainattuihin taitoihin ja tietoi-

hin. Sosiokulttuurisessa näkökulmassa viestinnän nähdään olevan ajattelun 

edellä, ja tietyn kielen oppiminen merkitsee myös tietyn kulttuurin ja tietyn yhteis-

kunnallisen yhteisön ominaisen ajattelutavan omaksumista. Sosiokulttuurinen 

näkökulma edustaakin yhteisöllisempää ja sosiaalisempaa näkemystä yksilön 

taitojen ja käsitysten välittämisestä ja luomisesta. Lapsen kehitys ja oppiminen 

näyttäytyy siis sosiaalistumisena käsityksiin, toimintoihin ja vuorovaikutusmallei-

hin, jotka ovat vahvasti kulttuurisia ja olemassa viestinnässä ja sen välityksellä, 

ja vaihtelevat paljon eri elinympäristöjen ja yhteiskuntien välillä. (Säljö 2001, 64, 

66.) 

Koko 1900-luvun ajan Piaget ja Vygotskyn kognitiiviseen psykologiaan pe-

rustuvat käsitykset ovat kilpailleet behaviorististen lähestymistapojen kanssa. Pe-

rinteiset opetustavat ovat myös usein leimattu behavioristisiksi, koska behavioris-

tisella teorialla on ollut iso merkitys opetuksen ja koulutuksen muotoutumisessa. 
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(Woolley, Benjamin & Woolley 2004.) Erilaiset oppimiskäsitykset eivät välttä-

mättä sulje toisiaan pois vaan saatamme eri tilanteissa toimia erilaisten oletusten 

pohjalta. Oppimiskäsitykset eivät siis ole yksilössä pysyviä rakenteita vaan voivat 

vaihtua tilanteesta toiseen. Oppimiskäsityksiä tutkittaessa eri käsitykset näyttäy-

tyvät erilaisina näkökulmina oppimisen ilmiöön, ja edustavat tällöin erilaisia tapoja 

tarkastella oppimista. (Tynjälä 1999, 14–15.) Vastakkainasettelu konstruktivismin 

ja behaviorismin välillä ei ole mielekäs, koska oppimis-opetusprosessi ei ole ikinä 

niin mustavalkoinen, että tietty oppimiskäsitys voisi toteutua täysin. 

Oppimisen teorioilla voidaan selittää oppimista tietystä näkökulmasta ja tiet-

tyyn tasoon tapahtuvana inhimillisenä toimintana. Oppimisesta ei ole olemassa 

vain yhtä totuutta vaan eri oppimisteorioiden tarkoituksena on selvittää monimut-

kaisen oppimisprosessin mekanismeja. Tästä ajatuksesta käsin kaikkien eri teo-

rioiden voidaan katsoa olevan omalla tavallaan oikeita. Tutustumalla keskeisiin 

oppimisteorioihin voidaan pohtia syvemmin lähestymistapoja, joilla tiettyjä oppi-

miskäsityksiä voidaan esimerkiksi vahvistaa. (Poikela 2003, 87.)  
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5 VARHAISKASVATUS KIINAN JA 

SUOMEN KULTTUUREISSA 

5.1 Opettaja- ja oppijakeskeinen opetuskulttuuri 

Varhaislapsuus korostuu oppimisen ja kehityksen kannalta merkittävänä elämän-

vaiheena, ja tästä syystä sen jatkuva tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää. Kou-

lutusyhteistyö on osa kansainvälistä kanssakäymistä eri maiden välillä ja onkin 

tärkeää löytää yhteinen pohja, jossa voimme liikkua siten, että pystymme pitä-

mään kiinni omista periaatteistamme, toisen arvoja loukkaamatta. Loppuviimein 

kanssakäyminen tapahtuukin yhden tuntevan ja ajattelevan yksilön suhteessa 

toiseen yksilöön. (Vartia 2009, 10.) Hujala (2009, 17–18) toteaa, että varhaiskas-

vatuksen tutkimus vaatii eri tieteenaloja, jolloin lapsen kehityksestä ja kasvusta 

voidaan muodostaa kokonaisvaltainen kuva. Hän kuvaa nykypäivän kasvattajien 

kohtaavan haasteita liittyen globalisaatioon, kulttuuriseen monimuotoisuuteen, 

taloudelliseen kilpailuun, teknologian kasvuun ja työolojen muuttumiseen. Nope-

asti muuttuva maailma vaatii opettajilta, kasvattajilta ja tutkijoilta aina vain syväl-

lisempää tietoa lapsen kehityksestä, jotta lapsen tarpeisiin pystytään vastaamaan 

oikealla tavalla. (Hujala 2009, 17–18.)  

Kulttuurien erot tulevat hyvin esille, kun pyrimme sovittamaan omia toimin-

tamallejamme toiseen kasvatuskulttuuriin. Koulutusta suunniteltaessa on tärkeä 

miettiä, millaisin keinoin koulutuksella voidaan tavoittaa koulutettavat sekä saada 

aikaan toivotut muutokset. Koulutus tarvitsee sekä hyvin suunniteltuja ulkoisia, 

että toimivia sisällöllisiä puitteita. Tärkeää onkin se, että koulutusta suunnittelevat 

ja toteuttavat organisaatiot kehittyvät huomioimaan ihmisen toimintaa, erityisesti 

oppimistoimintaa ja sen säätelyn periaatteita. (Rauste-von Wright ym. 2003, 21.) 

Kiinassa varhaiskasvatusta on pyritty kehittämään integroimalla länsimaista kou-

lutusfilosofiaa kansallisen opetussuunnitelman sisältämiin käytäntöihin. Prosessi 

on kuitenkin kohdannut monia haasteita johtuen Kiinan ainutlaatuisista kulttuuri-

sista ja taloudellisista ominaispiirteistä. (Hu & Szente 2009, 247.) 
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Opetus- ja koulutuskulttuurilla tarkoitetaan opetukseen ja koulutukseen liit-

tyviä yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä sekä niiden taustalla vaikuttavia asenteita 

ja arvoja. Sen nähdään käsittävän koko koulutusjärjestelmän vallitsevan käsityk-

sen opetuksesta ja oppimisesta, opetuksen tavoitteista, arvioinnista ja toteutta-

misesta. Opetuksen ja koulutuksen murrosvaiheissa ovat usein läsnä keskenään 

vastakkaiset tai ristiriitaiset arvot. Opetuskulttuurista puhuttaessa nostetaan esille 

yleensä kaksi eri asetelmaa: opettaja- ja oppijakeskeinen kulttuuri, jotka vastaa-

vat kappaleessa neljä kuvattuja oppisen teorioita. (Lehtinen ym. 2007, 248.) 

Opettajakeskeisen kulttuurin voidaan nähdä pohjautuvan behavioristiseen 

oppimiskäsitykseen, jossa opetus ja oppiminen näyttäytyy ikään kuin tiedon siir-

tämisenä. Tausta-ajatuksena on se, että oppija pyrkii suoriutumaan hänelle an-

netuista tehtävistä. Opettajalla vastaa opetuksen ohjauksesta: hän on vastuussa 

siitä, miten ja mitä opitaan. Oppijaa motivoi eniten virheen välttäminen. Oppimista 

arvioidaan pitkälti numeerisesti ja tuotospainotteisesti, jolloin oppijan itsearvioin-

nilla ei ole kovin keskeinen merkitys. Oppiminen ei myöskään näyttäydy yhteisöl-

lisenä prosessina, jossa vertaisarvioinnilla olisi merkitystä. (Pöyhönen 2006, 24–

25.) Opettajakeskeistä kulttuuria voidaan kutsua aikuiskeskeiseksi, joka tarkoit-

taa aikuisen näkökulman ja tarpeiden asettamista etusijalle (Kalliala 2008, 19–

20). 

Opettajajohtoisen kulttuurin vastakohtana voidaan nähdä oppijakeskeinen 

kulttuuri, jonka juuret ovat aikaisemmin kuvatussa konstruktivistisessa oppimis-

käsityksessä. Tässä kulttuurissa tausta-ajatuksena on oppijan aktiivisuus ja oma 

tiedonprosessointi: oppija pyrkii ymmärtämään maailmaa ja etsimään syitä sekä 

selityksiä. Tässä prosessissa oppijalle pyritään tarjoamaan ongelmia ja keinoja 

ratkaista ne, ohjausta ja tukea antamalla. Oppija on tässä opetuskulttuurissa kes-

keisenä ja itse tietoinen omista kyvyistään ja tavoitteistaan. (Pöyhönen 2006, 25.) 

Pöyhösen (2006, 29–30) mukaan oppijakeskeisen ajattelutavan mukaan toimiva 

opettaja pohtii syvällisemmin opiskeluprosessia ja opettamista kuin opettajakes-

keistä ajattelutapaa käyttävä opettaja. Merkittäviä kysymyksiä opetuskulttuurien 

muuttuessa on opetusyhteisön toimintakulttuurin valtasuhteiden määrittelyssä: 

tukeeko toimintakulttuuri kasvattajien irrottautumista perinteisistä valtaraken-

teista (kasvattaja-lapsi). Kuka oppimisprosessin mukaan omistaa oppimisen ja 

tiedon, ja kenellä on velvollisuus ja oikeus päättää oppimisprosessista. Oppimis-
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käsitysten asettaminen täysin vastakkain voi kuitenkin johtaa kyseenalaisiin tul-

kintoihin ja epätarkoituksenmukaisiin tapoihin järjestää oppimistilanteita (Lehti-

nen ym. 2007, 248). Oppijakeskeisen kasvatuskulttuurin voidaan sanoa olevan 

lapsilähtöistä. Sillä ei kuitenkaan tarkoiteta samaa kuin lapsijohtoisuudella, vaan 

toiminta on kuitenkin aikuisjohtoista. Aikuinen johtaa sellaista toimintaa, joka ko-

rostaa lapsen oikeutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. (Kalliala 2008, 19–

20.) 

Pöyhönen (2006, 33) toteaa, että kahta opetuskulttuuria ei pystytä täysin 

erottamaan toisistaan ja niiden vastakkainasettelu on turhaa. Opettaja voi työs-

kennellessään hyödyntää molempien tapoja ohjata ja opettaa. Opettaja- ja oppi-

jakeskeisyyden piirteet voivat limittyä yksittäisen opettajan ajattelussa ja käytän-

nöissä. Kahtiajakoisen ajattelun sijaan tulisi huomata miten erilaiset lähestymis-

tavat opettaa sopivat erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen. (Parker & Neuharth-

Pritchett 2006, 68.) Opetuskulttuurin muutoksessa kasvattaja ja lapsi joutuvat 

määrittämään roolinsa uudelleen. Kasvattaja saattaa kokea jättävänsä lapsen 

heitteille, kun antaa hänen vapaasti konstruoida omaa oppimistaan. Lapsen nä-

kökulmasta voidaan miettiä sitä, miten muutos vaikuttaa oppimisen laatuun: tu-

leeko oppimisensa heikompaa, jos opettaja ei ota siitä täyttä vastuuta, miten ja 

mitä opitaan. (Pöyhönen 2006, 32–33.) 

Kouluissa ja koulutuksessa opetus ja tiedonsiirto on toiminnan päätarkoitus. 

Ne perustuvat aina sekä oppimistapahtumaan, että tietojen laatuun liittyviin aja-

tuksiin ja käsityksiin. Nämä käsitykset pohjautuvat taas siihen, miten opettaja 

ajattelee, että tulee viestiä, jotta hän saa tiedot ja valmiudet siirrettyä eteenpäin. 

Opettaja itse ei välttämättä ole tietoinen toimintaansa ohjaavien käsitysten laa-

dusta. Nämä käsitykset taas ovat muodostuneet esimerkiksi koulun toimintatapo-

jen, kulttuurin ja oppilaan testausmenetelmien pohjalta, jolloin opettajan voi olla 

vaikea huomata olemassa olevia vaihtoehtoja ja muuttaa omia toimintatapojaan. 

(Säljö 2004, 45.) 

5.2 Suomen ja Kiinan opetuskulttuurien vertailua 

Varhaiskasvatus on Suomessa osa koulutusjärjestelmää, ja sen katsotaan ole-

van merkittävä vaihe lapsen oppimisen ja kasvun polulla. Varhaiskasvatusta to-

teutetaan Opetushallituksen laatiman Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 
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2018 mukaisesti, joiden laatimisen taustalla on vaikuttanut erityisesti varhaiskas-

vatuslaki. (Varhaiskasvatuslaki 2018.) Valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena 

on mahdollistaa yhdenvertaiset kehityksen, kasvun ja oppimisen lähtökohdat var-

haiskasvatukseen osallistuville lapsille (Opetushallitus 2018b, 7).  

Kiinassa varhaiskasvatuksen nähdään olevan olennainen osa lapsen kou-

lutuskokonaisuutta, vaikkakin esiopetus ei ole Kiinassa pakollista. Kuitenkin vain 

noin 28 % ikäluokasta käy maksullista ja vapaaehtoista 3–6 -vuotiaille tarkoitettua 

päiväkotia. (Opetushallitus 2008, 7.) Erilaiset kuntien, yritysten ja yhdistysten päi-

väkodit ja esikoulut tarjoavat kuitenkin useita maksullisia koulutus- ja opetusluok-

kia, joilla lapsille pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisimman hyvä ja menestynyt 

akateeminen tulevaisuus. Kiinassa harjoitettu yhden lapsen politiikka on myös 

johtanut siihen, että kiinalaiset vanhemmat ovat valmiita panostamaan paljon ra-

haa lapsensa koulutukseen. Iso osa päiväkotiin tai esiopetukseen menevistä lap-

sista asuu kaupungeissa. (Opetushallitus 2008, 7–8.)  

Suomessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 korostaa oppimis-

käsitystä, jonka mukaan lapsi kehittyy, kasvaa ja oppii vuorovaikutuksessa lä-

hiympäristönsä sekä muiden ihmisten kanssa. Lapsi nähdään itse aktiivisena toi-

mijana, joka on synnynnäisesti utelias ja halukas oppimaan uutta. Suunnitel-

massa oppiminen kuvataan kaikkialla tapahtuvaksi kokonaisvaltaiseksi proses-

siksi, jossa yhdistyvät lapsen tiedot, taidot, toiminta, tunteet, aistihavainnot, ke-

holliset kokemukset ja ajattelu. Lähtökohtana oppimiselle nähdään olevan lapsen 

aiemmat kokemukset, osaaminen ja mielenkiinnon kohteet. Osallisuuden ja op-

pimisen kannalta nähdään keskeisenä vertaisryhmän merkitys sekä lapsen ko-

kemus yhteisöön kuulumisesta. Oppimisen kannalta merkittävänä kuvataan 

leikki, ja sen merkityksellisyys tietoa, taitoja ja iloa tuottavana toimintana. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 korostaa erityisesti leikin pedagogista 

merkitystä lasten kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa ja kehityksessä sekä oppi-

misessa. Henkilöstön rooli on tukea ja ohjata lapsen oppimisprosessia ja tarjota 

lapselle tavoitteellista, kiinnostavaa ja sopivan haastavaa toimintaa, joka innos-

taa oppimaan lisää. (Opetushallitus 2018b, 21–22.)  

Zhu & Zhang (2008, 175) kuvaavat tämän hetkisen varhaiskasvatuksen Kii-

nassa olevan valikoitunut ja dynaaminen yhdistelmä perinteitä, kommunismia ja 

länsimaalaista kulttuuria. Kommunistinen kulttuuri on vaikuttanut käytännön var-

haiskasvatuksen toteutukseen, kuten organisaatioihin sekä opetussuunnitelmien 
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tavoitteisiin ja muotoihin. Perinteet taas ovat vaikuttaneet syvästi ideologioihin ja 

esimerkiksi käsitykseen lapsesta, oppimisesta, kehityksestä ja vuorovaikutussuh-

teen merkityksestä. Kiinan opetusministeriö pani toimeen viime vuosituhannen 

alussa koulutusreformin (New Curriculum Reform), jonka tarkoituksena on uudis-

taa koko kiinalainen koulutusjärjestelmä. Uudistus pyrkii kattamaan kaiken: ope-

tuksen tavoitteet ja ideologian, opetussuunnitelmat, pedagogiikan, arvioinnin ja 

koulujen johtamistavat. Monet asiantuntijat ja tutkijat ovat puoltaneet länsimaisen 

ideologian kuten konstruktivismin ja postmodernismin sekä länsimaisten toimin-

tatapojen kuten tutkivan oppimisen ja formatiivisen arvioinnin tuomista kiinalai-

seen koulutusjärjestelmään. (Tan 2016.)   

Kiinalaiset lastentarhanopettajat ovat tottuneet opettajalähtöiseen toiminta-

tapaan, ja uuden lapsikeskeisemmän käsityksen ja toimintatapojen omaksumi-

nen on ollut haastavaa, ja kuilu opetussuunnitelmaan kirjatun ideologian ja arki-

päivän käytännön toteutuksen välillä on ollut suuri (Qi & Melhuish 2016, 272–

273). Li, Rao & Tse (2012) tunnistavat myös haasteen länsimaisen pedagogiikan 

integroitumisessa kiinalaisiin käytäntöihin. Heidän tutkimuksensa paljasti kii-

nalaisten perinteiden vaikuttavan edelleen vahvasti, ja toiminnan olevan opetta-

jajohtoista. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että joitain länsimaisen pedagogii-

kan osa-alueita on omaksuttu varhaiskasvatuksen toimintatapoihin. Kiinassa to-

teutettavan esiopetuksen sisältö, kesto ja tavoitteet vaihtelevat paljon. Opetus voi 

tapahtua muutama tunti päivässä kerrallaan tai se voi kestää koko päivän. Sisäl-

löllisesti se voi sisältää esimerkiksi terveys- ja tapakasvatusta, moraalista ja ideo-

logista tietoutta, matematiikkaa, kieliä, tanssia, musiikkia, kuvaamataitoa ja liikun-

taa. (Opetushallitus 2008, 7–8.) 

Suomessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018 on määräävä 

asiakirja, joka ohjaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden pedagogista työtä lasten 

oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Se ohjaa varhaiskasvatuk-

sen ammattilaisten käsityksiä siitä, mitä oppiminen on ja miten se toteutetaan. 

Nämä käsitykset ohjaavat opetusmenetelmien valinnassa ja oppimisympäristöjä 

muokattaessa. (Vitikka 2010, 25–26.) Suomalainen oppimiskäsitys pohjautuu pit-

kälti sosiokulttuurisen ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen lähtökohtiin. Sosio-

kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna oppimista ei pidetä ainoastaan tiedon-

hankintana tai yksilön osaamisena ja asiantuntijuutena (Rajala, Hilppö, Kumpu-

lainen, Tissari, Krokfors & Lipponen 2010, 15). Oppiminen nähdään kulttuurisena 
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ja vuorovaikutuksellisena prosessina, jossa lapsi omaksuu yhteisönsä kulttuuri-

set työvälineet. Viitekehys korostaa juurikin oppimisen kulttuurisidonnaista ja so-

siaalista luonnetta, jossa vanhempien ja vertaisten merkitys korostuu. (Kronqvist 

2017, 18.) Konstruktivistinen teoria muodostaa osansa suomalaisesta oppimis-

käsityksestä. Siinä korostuu myös oppijan ja ympäristön vuorovaikutus, jossa op-

pija itse rakentaa omaa tietämystään ja oppimistaan. Teoria korostaa oppijan 

omaa aktiivista roolia, joka näkyy myös varhaiskasvatuksen suunnitelman perus-

teissa. (Kronqvist 2017, 17.) 

Säljö (2001, 65) kuvaa sosiokulttuurisessa näkökulmassa merkitykselliseksi 

sitä, miten yksilö oppii kuvaamaan ja tarkastelemaan todellisuutta sekä toimi-

maan siinä tavalla, jonka ympäristö sallii ja johon se kannustaa. Tämä toteutuu 

lasten kohdalla erityisesti leikin kautta, jossa lapsi oppii esimerkiksi perustavia 

vuorovaikutussääntöjä, esineiden ja henkilöiden nimityksiä ja mikä on hauskaa ja 

mikä ei. Näissä tilanteissa lapsi ei toimi yksinään vaan on ikään kuin oppipoikana 

mukana sosiaalisessa aikuisten ja vertaisten harjoittamassa vuorovaikutuksessa. 

Säljö (2001, 65) nostaa myös esille viestinnän ja kielenkäytön merkityksen sosio-

kulttuurista näkökulmaa tarkasteltaessa. Kieli ja viestintä toimivat tässä tapauk-

sessa linkkinä lapsen ja hänen ympäristönsä välillä, koska hän tulee sen avulla 

osalliseksi muiden kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta.  

Kiinalainen kasvatusperinne kunnioittaa sivistystä, ja sen käsityksen mu-

kaan jokaisella on potentiaalia tiedolliseen oppimiseen sekä moraaliseen hyvään 

(Huotari & Seppälä 1990, 235–236). Kiinalainen opetuskulttuuri perustuu pitkälti 

asioiden ulkoa muistamiseen. Akateemisuutta ja opinnoissa menestymistä arvos-

tetaan suuresti, ja nämä arvot heijastuvat kiinalaisten lasten koulutukseen, sosia-

lisaatioon ja vertaisryhmätoimintaan (Li ym. 2015, 122–123). Kiinalaista opetus-

kulttuuria onkin kritisoitu kirjatiedon suosimisesta, konservatiivisten arvojen levit-

tämisestä ja menneisyyteen suuntautumisesta. Luovuudelle ei opetuksessa an-

neta tilaa eikä kritiikkiä hyväksytä. Opetuksessa näkyy myös johtavan kommu-

nistisen puolueen politiikka, joka vie koululaitoksilta akateemisen vapauden ope-

tuksen toteuttamisesta. (Chinet 2018; Huotari & Seppälä 1990, 236.)  

Koiviston (2009, 39) näkökulmasta kiinalainen yhteiskunta elää murrosvai-

heessa. Länsimaiset ihanteet leviävät vauhdilla, ja ihmisten elämäntyyli on muut-

tunut uudenlaiseksi. Arkipäivän käytöksen ja tapojen taustalla vaikuttavat kuiten-

kin ikivanhat perinteet, joihin kuuluu vahvasti esimerkiksi kungfutselaisuus. Se on 
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yhteiskunta- ja moraalifilosofia, jonka pääkohteet ovat yhteiskunnallinen moraali 

ja etiikka. Kungfutselaisuuden opin peruspiirre on tietyllä tapaa ”taaksepäin kat-

sominen”, ja menneisyyden rauhan ja harmonian palauttaminen. Sen neljäksi tär-

keimmäksi opetukseksi voidaan nostaa seuraavat: 1) vakaan yhteiskunnan pe-

rusta on ihmisten välinen eriarvoisuus, 2) perhe on kaikkien sosiaalisten organi-

saatioiden ilmentymä, 3) muita ihmisiä ei kohdella tavalla, jolla ei itse haluaisi 

tulla kohdelluksi, 4) elämän tarkoitus on pyrkiä hankkimaan koulututusta ja taitoja, 

tekemään lujasti töitä, olla kärsivällinen ja sitkeä sekä olla kuluttamatta enemmän 

kuin on välttämätöntä. (Rankinen 48–49, 66–67.) Tämä näkyy käytännössä esi-

merkiksi siinä, että kiinalainen kulttuuri arvostaa lapsessa kuuliaisuuteen, kollek-

tivismiin, sosiaaliseen vastuuseen ja itsehillintään liittyviä ominaisuuksia ja piir-

teitä. Sitä vastoin esimerkiksi lapsia, joille tunteiden ja käyttäytymisen säätely on 

haastavaa, voidaan pitää itsekkäinä ja epäkohteliaina. (Li, Coplanb, Archbell, 

Bullock & Chena 2015, 122–123.) Itseilmaisusta on tullut kuitenkin viimeisten 

vuosikymmenien aikana arvostetumpaa, joka on johtanut siihen, että esimerkiksi 

ujoutta ja sosiaalista varautuneisuutta ei liitetä enää samalla tavalla koulumenes-

tykseen, vaan jopa päinvastoin huonoon menestymiseen. (Li ym. 2015, 123.) 

Käsitykset lapsen kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta ovat jatkuvan muu-

toksen alla sekä Suomessa, että muualla maailmassa. Karila (2013, 9) toteaa 

varhaiskasvatuksen pedagogiikan rakentuvan osana sen hetkistä aikaa, jolloin 

siihen vaikuttavat ajan haasteet sekä vaatimukset, mutta myös ammattilaissuku-

polvet, jotka sitä rakentavat. Opettajien ja kasvattajien käsitykset oppimisesta ja 

opettamisesta vaikuttavat merkittävästi heidän toimintaansa. Tästä syystä myös 

koulutusyhteistyötä suunniteltaessa ja muokattaessa on merkittävää ymmärtää 

molempien yhteistyön osapuolten olemassa olevia käsityksiä.  
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6 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Kiinan ja Suomen välisen koulutusyh-

teistyön kehittämiseksi varhaiskasvatuksen osalta. Tutkimus tarkasteli kiinalaisen 

varhaiskasvatushenkilöstön käsitystä pienten lasten kasvatuksesta, ja sitä kautta 

kartoitti kiinalaista oppimiskäsitystä. Oppimiskäsitystä tarkasteltiin tässä tutki-

muksessa behavioristisen ja konstruktivistisen oppimisteorian kautta, jossa be-

havioristinen ymmärretään käsitykseltään ja opetustyyliltään opettajalähtöiseksi 

ja konstruktivistinen taas lapsilähtöiseksi (Pöyhönen 2006, 24–25). Ylirajaisuus 

käsitteellä viitattiin tässä tutkimuksessa kansainvälisessä koulutusyhteistyössä 

tapahtuvaan ei-valtiollisten toimijoiden kansalliset rajat ylittäviin prosesseihin ja 

vuorovaikutukseen, joka muodostaa koulutusyhteistyön kontekstin (Vertovec 

2009; Faist 2000, 31). Kulttuurin käsitteen avulla huomioitiin kulttuurin tuottamat 

erot eri yhteisöjen välille, ja tätä kautta tuotiin esiin yksilön ja ympäristön vuoro-

vaikutuksessa muotoutuneet erilaiset ajatukset, arvot, tiedot ja asenteet (Säljö 

2004, 27). Edellä kuvatun perusteella päätutkimuskysymyksiksi muodostuivat:  

 

1. Millainen on tutkittujen kiinalaisten päiväkotien varhaiskasvatushenkilös-

tön käsitys lasten oppimisesta ja opetuksesta? 

2. Millaisen lähtökohdan kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön käsitykset 

muodostavat ylirajaiselle koulutusyhteistyölle? 
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Ensimmäisestä päätutkimuskysymyksestä johdettiin kolme tarkentavaa tutkimus-

kysymystä: 

1. Millaisia ovat varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsitykset ja ovatko 

taustamuuttujat (työvuodet, koulutusta, koulutustaso, ikä) yhteydessä em. 

käsityksiin? 

2. Onko varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsitysten ja opetuskäytäntöjen 

välillä havaittavissa yhteyksiä? 

3. Millaisia tavoitteita ja opetusmenetelmiä varhaiskasvatushenkilöstö käy-

tännössä hyödyntää pienten lasten kanssa työskennellessä? 

 

Tarkentavien tutkimuskysymysten avulla pystyttiin selkeämmin ohjaamaan 

tutkimuksen etenemistä, kyselylomakkeen muodostamista ja aineiston analy-

sointia. Ensimmäisessä tarkentavassa tutkimuskysymyksessä selvitettiin tausta-

muuttujien yhteyttä varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsityksiin. Sangin, 

Valcken, van Braakin ja Tondeurin (2009) tutkimuksessa kiinalaisten luokanopet-

tajien opettajalähtöisen oppimiskäsityksen, sukupuolen ja opetettavan aineen vä-

lillä löytyi yhteys. Suomessa luokanopettajien oppimiskäsityksiä tutkittaessa on 

huomattu, että nuoremman sukupolven opettajat (1970-luvun jälkeen syntyneet) 

vaikuttaisivat edustavan oppijalähtöistä kulttuuria. He ovat useammin sitä mieltä, 

että oppija on oppimisen keskiössä ja on myös itse vastuussa oppimisestaan. 

(Pöyhönen 2006, 30.) 

Toisessa tarkentavassa tutkimuskysymyksessä etsittiin vastausta siihen, 

löytyykö varhaiskasvattajan oppimiskäsityksen ja opetuskäytäntöjen välillä yh-

teyttä. Oletuksena oli, että oppimiskäsitys näkyy myös opetuskäytäntöjen valin-

nassa. Sang ym. (2009) mukaan kiinalaiset luokanopettajat eivät toteuta oppi-

miskäsityksen mukaista opetus henkilöstön sekoittavan erilaisia käsityksiä ja 

opetuskäytäntöjä keskenään (kts. esim. Sang ym. 2009).  

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä tarkasteltiin, mitä työtapoja ja -mene-

telmiä varhaiskasvatushenkilöstö käyttää työssään pienten lasten kanssa ja 

mitkä asiat kuvattiin oppimisen tavoitteiksi.  Aiemmassa tutkimuksessa kiinalai-

sen varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsitys näyttäytyi lapsilähtöisenä, mutta 

opetuskäytäntöjä ja työtapoja tarkasteltaessa tunnistettiin kuitenkin opettajaläh-

töisempi oppimiskäsitys (kts. esim. Qi & Melhuish 2016; Hu 2011).  
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

7.1 Tutkimuksen metodologia ja aineistonkeruu 

Tutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana toimii realismi, koska tarkoituksena 

on tuottaa tutkittavasta ilmiöstä objektiivista tietoa. Realismissa tietyn ilmiön 

tarkka havainnointi ja tutkiminen mahdollistaa pääsyn ympäristöstä, näkökul-

masta ja tutkijasta riippumattomaan totuuteen ja tietoon. (Lähdesmäki ym. 2015.) 

Yksi realismin lähtökohdista on se, että maailma nähdään muuttuvana avoimena 

järjestelmänä, kiinteän rakenteen sijaan. Sosiaalinen todellisuus luo kehyksen 

avoimelle järjestelmälle, jota selittää monien kulttuuristen ja sosiaalisten meka-

nismien yhtäaikainen toiminta. Todellisuuden kerrostumissa olevat mekanismit ja 

rakenteet vaikuttavat toisiinsa. (Korteniemi 2005, 19, 23.) Realismi suuntaa usein 

käyttämään määrällisiä tutkimusmenetelmiä, mutta tutkija voi hyödyntää myös 

laadullisia menetelmiä. (Lähdesmäki ym. 2015.) Tämän tutkimuksen kohdalla tut-

kimuskysymykset ohjaavat menetelmien valinnassa sekä määrälliseen että laa-

dulliseen suuntaan. 

Tutkimuksessa määrällistä tutkimusotetta käytettiin, koska sen avulla pyrit-

tiin selvittämään oppimiskäsityksiin liittyviä prosenttiosuuksiin ja taustamuuttujien 

lukumääriin liittyviä kysymyksiä. Määrällisen tutkimuksen tavoite on kartoittaa 

olemassa olevaa tilannetta, ja se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi esitutkimuk-

sena, jolla pyritään löytämään tutkittavaa ilmiötä selittäviä tekijöitä. (Heikkilä 

2014; Vilkka 2014, 20.) Keskiössä on aiemman aiheeseen liittyvän teorian tutki-

minen, käsitteiden määrittely, analyysivaiheessa aineiston muuttaminen tilastolli-

sesti käsiteltävään muotoon sekä aineistoon perustuvien päätelmien tekeminen 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 140). Uutta tietoa tuotettaessa teorian 

kautta luodaan raamit, joiden avulla selitetään ja tarkastellaan todellisuutta 

(Vilkka 2015, 34).  
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Laadullisen tutkimuksen kautta laajennettiin kokonaisuutta, ymmärtämällä 

ilmiön laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä. Laadullisen tutkimuksen avulla pys-

tytään usein tarkentamaan ja konkretisoimaan teorian rajoja sekä löytämään kult-

tuurisia säännönmukaisuuksia. (Hirsjärvi ym. 2015, 161.) Tässä tutkimuksessa 

sillä pyrittiin löytämään tiettyjä kulttuuriin ja sen sisältämiin käsityksiin liittyviä ope-

tuksen työtapoja ja -menetelmiä. Ihmistieteitä koskevassa laadullisessa tutkimuk-

sessa tarkastellaan tutkimuskysymyksiä merkitysten maailmana. Nämä merkityk-

set esiintyvät ihmisten toimintana, tavoitteiden asettamisina, hallinnollisina raken-

teina sekä muina asioina ja tapahtumina, jotka syntyvät ihmisen aloitteesta ja 

päättyvät ihmiseen. (Varto 2005, 29.)  

 Tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut kuvaavat tutkimuksessa käy-

tettyä tutkimusstrategiaa. Yksittäisten metodien sekä tutkimusstrategian valinta 

riippuu asetetuista tutkimuskysymyksistä. (Hirsjärvi ym. 2015, 132.) Tämän tutki-

muksen tutkimusstrategiana käytettiin survey-tutkimusta. Sille on ominaista ke-

rätä kyselyn avulla tietoa suurelta ihmisjoukolta. Survey-tutkimuksen lähtökoh-

tana on selvittää tietyn ilmiön tai ominaisuuksien esiintymistä tai yleisyyttä. Ai-

neiston avulla vertaillaan, selitetään ja kuvaillaan tutkittavaa ilmiötä. Survey-tut-

kimuksen lähtökohdat ovat määrällisessä tutkimuksessa, mutta laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen erottelu ei kuitenkaan aina ole helppoa tai tarkoituksen 

mukaista. (Lähdesmäki ym. 2015; Hirsjärvi ym. 2015, 134; 136, 193; Abbot 2003, 

13–14.) 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruu tapahtui sähköistä kyselytyökalua hyö-

dyntäen. Kyselylomake sisälsi monivalintakysymyksiä, Likertin asteikkoon perus-

tuvia kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeeseen muodostettiin 

neljä osiota, joista toisen ja kolmannen osion kysymysten avulla tuotettiin numee-

rista tietoa, jota laajennettiin neljännen osion avointen kysymysten avulla. Koska 

tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ohjaavat sekä laadulliseen että määräl-

liseen suuntaan, voitiin tutkimusaineistoa käsitellä sekä tilastollisia analyysime-

netelmiä että laadullista sisällönanalyysia hyödyntäen. Tällaista useiden eri ana-

lyysitapojen hyödyntämistä kutsutaan analyysitriangulaatioksi. Sen tarkoituksena 

on pyrkiä laajentamaan kuvaa tutkittavasta kohteesta. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 
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Tässä tutkimuksessa sähköisenä kyselytyökaluna toimi Google Forms, 

jonka arvioitiin sopivan parhaiten tämän tutkimuksen aineistonkeruun menetel-

mäksi. Google Forms mahdollisti myös sen, että vastaajan oli mahdollisuus valita 

vastaako englannin vai kiinan kielellä. Kyselylomake saavutti vastaajat sähkö-

postin välityksellä, jossa oli linkki kyselyyn. Tämän tyyppinen kyselytyökalu mah-

dollisti aineiston keräämisen toisesta maasta ja sen avulla pystyttiin tavoittamaan 

laaja otanta.  

Kyselylomakkeen suunnittelua edelsi tutkittavan aiheen teoriaan ja aiem-

paan tutkimukseen perehtyminen, tutkimusongelmien ja -kysymysten tarkenta-

minen sekä käsitteiden määrittely. Tutkimuskysymysten tarkka rajaaminen on 

oleellista ennen kyselylomakkeen laadintaa, jotta on mahdollista saada vastauk-

sia haettuihin kysymyksiin (Heikkilä 2014, 46). Kyselylomake laadittiin alun perin 

englanninkielisenä, mutta se käännettiin myös kiinan kielelle, äidinkieleltään kii-

nalaisen henkilön avustuksella. Tällä pyrittiin siihen, että vastaajat varmasti ym-

märtävät kyselylomakkeen kysymykset. Raportoinnissa ei katsottu järkeväksi 

kääntää kaikkia kyselylomakkeen osioita englannista suomeksi, koska niille ei 

ollut löydettävissä vastaavia suomenkielisiä termejä. Kyselylomake (liite 1) muo-

dostui neljästä osiosta, ja se pyrittiin muotoilemaan mahdollisimman helpoksi ja 

nopeaksi vastata. Ensimmäisessä osassa oli vastausohje, jossa kuvattiin tutki-

muksen tavoite, kerrottiin vastaajan anonymiteetin säilyttämisestä sekä aineiston 

tuhoamisesta pro gradu -tutkielman valmistumisen jälkeen.  

Toisessa osiossa keskityttiin selvittämään tutkimuksen näkökulmasta olen-

naisia taustamuuttujia kuten vastaajien ikää, sukupuolta, koulutustaustaa, koulu-

tustasoa ja työskentelyvuosia. Suurin osa kysymyksistä oli monivalintakysymyk-

siä, jonka avulla pyrittiin kysymysten vertailukelpoisuuteen (Vilkka 2015, 106). 

Suljetuissa monivalintakysymyksissä vastaaja valitsi itselleen sopivimman vas-

tausvaihtoehdon. Tämän tyyppiset kysymykset ovat tarkoituksenmukaisia silloin, 

kun mahdolliset, selvästi rajatut vastausvaihtoehdot tiedetään etukäteen. Moni-

valintakysymysten joukossa oli myös kysymyksiä, joiden vastausvaihto oli avoin. 

Tätä on hyvä käyttää silloin, kun ei voida olla varmoja siitä, onko kysymykseen 

tarjottu kaikkia mahdollisia vastausvaihtoehtoja. (Heikkilä 2014, 49–50.) Koulu-

tustaustaan ja -tasoon liittyvät kysymykset muotoiltiin kiinalaisen yhteyshenkilön 

ja Opetushallituksen (2008) Kiinan koulutusjärjestelmää käsittelevän julkaisun 
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avulla. Osiossa oli kaiken kaikkiaan kymmenen kysymystä ja niihin kaikkiin vas-

taaminen oli pakollista. 

Kolmannessa osiossa vastaajien oppimiskäsitystä pyrittiin selvittämään eri-

laisia kysymysväittämiä hyödyntäen. Näihin kysymyksiin vastaukset valittiin as-

teikkotyyppisistä vastausvaihtoehdoista. Arviointiasteikkona käytettiin 5-portaista 

Likert-asteikkoa, jossa ääripäät olivat 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa 

mieltä. Keskelle jätettiin neutraali vaihtoehto: ei samaa, eikä eri mieltä. Neutraali 

vaihtoehto sulki pois pakkovastaamisen ongelman, jossa vastaaja joutuisi valit-

semaan vaihtoehdon ilman asiaan liittyvää mielipidettä. (Valli 2015, 57.) 

Kysymykset valikoitiin ja muotoiltiin hyödyntäen Teacher Beliefs Surveyta 

(TBS) ja Scale for Constructivist Learning Environment Management Skills 

(SCLEMS) -mittareita. Opettajien käsityksiä arvioiva mittari (Teacher Beliefs Sur-

vey, TBS) koostuu neljästä ulottuvuudesta: perinteinen johtaminen, perinteinen 

opetus, konstruktivistinen opetus ja konstruktivistinen vanhemmuus. Mittari on 

luotu konstruktivistisia ja behavioristisia oppimisen teorioita hyödyntäen. Mittarin 

avulla on mahdollista tuoda esiin opettajan oppimiskäsitys ja esimerkiksi voiko 

opettaja johtaa luokkaansa behavioristisen teorian tapaan, mutta kuitenkin ope-

tuksessaan hyödyntää konstruktivistista lähestymistapaa oppimiseen ja opetta-

miseen. (Benjamin, 2003.) Mittarin tarkoituksena on pystyä mittaamaan opetta-

jien konstruktivistisen ja behavioristisen käsitysten ja uskomusten muutosta hei-

dän opiskellessaan ja siirtyessään työelämään. TBS -mittarilla saatujen tutkimus-

tulosten perustella on mahdollista kehittää opettajaopiskelijoiden koulutuksen 

opetussuunnitelmaa. (Woolley, Benjamin & Woolley 2004, 320.)  

Scale for Constructivist Learning Environment Management Skills 

(SCLEMS) -mittari koostuu kuudesta ulottuvuudesta: kommunikointi ja vuorovai-

kutus, suhteen luominen, taitojen kehittäminen, ajankäyttö ja arviointi, opettami-

nen ja oppiminen sekä oppimisympäristön järjestäminen. SCLEMS-mittari on ke-

hitetty arvioimaan yläkoulu- ja lukio-opettajien taitoja konstruktivistisen oppimis-

ympäristön muodostamiseksi. (Yildirim 2014.)  Asetettujen tutkimuskysymysten 

sekä teorian perusteella TBS- ja SCLEMS -mittareista valikoitiin 28 väittämää tä-

män tutkimuksen kyselylomakkeeseen. Kysymysten valinnassa ja muotoilussa 

huomioitiin niiden soveltuminen päiväkotikontekstiin sekä pienten lasten opetuk-

seen ja oppimiseen. Tämän osion kysymyksiin vastaaminen oli vastaajille pakol-

lista. 
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Kyselylomakkeen neljännessä osiossa oli neljä avointa kysymystä. Avoi-

milla kysymyksillä pyrittiin löytämään laajempia ja monipuolisempia ulottuvuuksia 

tutkittavaan ilmiöön liittyen. Vastaajaa pyydettiin kuvailemaan lyhyesti henkilö-

kohtaisia käsityksiään lapsen opettamisesta, oppimisesta, opetusmenetelmistä 

sekä oppimisen tavoitteista. Avointen kysymysten etuna on se, että vastaajilla on 

mahdollisuus kertoa spontaaneja ajatuksiaan ja mielipiteitään. Ne kuvaavat vas-

taajan ajattelua ja mielipiteitä ilman johdattelevia vastausvaihtoehtoja. (Hirsjärvi 

ym. 2015, 201.) Avointen kysymysten kohdalla päätettiin vastausmotivaation yl-

läpitämiseksi jättää vastaaminen vapaaehtoiseksi.  

7.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja vastaajat 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Kiinasta, maantieteellisesti Pekingin ja Shadongin 

alueella sijaitsevista päiväkodeista. Tutkimukseen osallistujat olivat päiväko-

deissa työskenteleviä varhaiskasvatuksen työntekijöitä ja syntyperäisiä kiinalai-

sia. Tutkimuksen kohderyhmä, kyselylomakkeeseen vastanneet päiväkotien var-

haiskasvatuksen työtekijät tavoitettiin usean kiinalaisen yhteyshenkilön kautta. 

Tutkimuksen tekijällä oli kaksi yhteyshenkilöä Suomessa, ja heidän avullaan löy-

tyi kiinalaisia yhteyshenkilöitä, jotka jakoivat kohderyhmälle kyselylomakkeen 

linkkiä sähköpostin välityksellä. Tutkimukseen osallistui 205 varhaiskasvatuk-

sessa työskentelevää henkilöä, joista 201 oli naisia ja neljä miehiä. Vastaajat oli-

vat iältään 20–51 -vuotiaita (ka = 27.7, kh = 5.8) ja töissä sekä kunnallisissa (N = 

201), että yksityisissä (N = 4) päiväkodeissa. Tutkimuksen otoskoko haluttiin 

mahdollisimman suureksi, joten tutkimukseen haluttiin mukaan kaikki varhaiskas-

vatuksessa työskentelevät ammattiryhmät. Tutkimusaineiston vastaajat olivat 

työskennelleet päiväkodissa 0–31 vuotta (ka = 6.2, kh = 5.9). Vastaajien ikää, 

koulutustaustaa, koulutustasoa ja työvuosia käytettiin taustamuuttujina tässä tut-

kimuksessa. 

Kiinassa lastentarhanopettajia kouluttavat siihen erikoistuneet oppilaitokset 

(Kindergarten Teacher Training Schools), jotka voivat olla tasoltaan verrattaessa 

suomen koulutusjärjestelmään joko toisen asteen tai toisen asteen jälkeistä kou-

lutusta. Koulutus vastaa pitkälti Suomen luokanopettajakoulutusta, ja pääsyvaa-

timuksena on hyväksytty peruskoulu (jos toisen asteen koulutus) tai lukion ja kan-
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sallisen yliopiston pääsykokeen suorittaminen (jos toisen asteen jälkeinen koulu-

tus) (Opetushallitus 2008, 20.) Vertailu Suomen koulutusjärjestelmään on kuiten-

kin haastavaa, koska koulutusjärjestelmät poikkeavat toisistaan niin suuresti. 

Vastaajilla oli mahdollisuus valita koulutustaustaa kysyttäessä seitsemästä vaih-

toehdosta, koska aineistoon haluttiin mukaan kaikki varhaiskasvatuksessa työs-

kentelevät ammattiryhmät (kuvio 1). Vastaukset jakautuivat viiden koulutustaus-

tan kesken kohtalaisen tasaisesti, joista kolme eniten vastauksia saanutta olivat: 

University 29,3 % (N = 60), College 22,9 % (N = 47) ja ”Normal”, teachers 18,0 

% (N = 37). 

 

 

Koulutustasoa kysyttäessä vastaajien oli mahdollista valita neljästä eri vaih-

toehdosta omaa koulutustaan vastaava taso (kuvio 2). Vastaajista 56,6 % (N = 

116) kertoi koulutuksensa olevan kandidaatintutkinnon tasoinen, ja 41,0 % (N = 

84) vastaajista oli valinnut koulutustasokseen korkeakoulututkinnon (academic 

degree). Maisterin- ja tohtorintutkinnot vaikuttavat olevan tämän tutkimusaineis-

ton perusteella kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön keskuudessa harvinai-

sempia. 

KUVIO 1. Vastaajien (N = 205) koulutustaustajakauma. 
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Kyselylomakkeessa kartoitettiin työntekijän asemaa ryhmässä, ryhmän ko-

koa ja ryhmässä olevien lasten ikäjakaumaa. Tämän tutkimusaineiston vastaa-

jista puolet (50,7 %) vastasi työskentelyasemansa olevan ”johtava opettaja”. 

”Avustava opettaja” vaihtoehdon valitsi 35,6 % ja ”muu” vaihtoehdon 13,7 %. Vas-

taajista 47,3 % kertoi työskentelevänsä ryhmässä, jossa on yli 35 lasta ja 38,0 % 

vastasi työskentelevänsä ryhmässä, jossa on 30–35 lasta. Lasten ikää kysyttä-

essä 72,7 % vastasi työskentelevänsä 3–5 -vuotiaiden lasten kanssa, 26,3 % yli 

5-vuotiaiden ja 1,0 % (N = 2) 0–3 -vuotiaiden kanssa.  

7.3 Kvantitatiivinen analyysi 

Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS-ohjelmalla (versio 25; 2019). Tässä analyy-

sissa olivat mukana kyselylomakkeen ensimmäisellä ja toisella osioilla kerätyt 

muuttujat. Ennen varsinaisten tulosten tarkastelua kuvataan analyysin etenemi-

nen tilastollisten analyysimenetelmien sekä sisällönanalyysin osalta. Tämän 

avulla pystytään havainnollistamaan tulkinnan rakentuminen ja lopullisten tulos-

ten muodostuminen. Tässä tutkimuksessa käytettiin määrällisen aineiston ana-

lyysimenetelmänä kuvailevaa tilastoanalyysia. Tutkimusaineistoa kuvattiin tilas-

41,0 %

56,6 %

2,0 %

0,5 %

Korkeakoulututkinto
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Maisterintutkinto
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KUVIO 2. Vastaajien (N= 205) koulutustaso jakauma.Vastaajien (N = 205) kou-
lutustasojakauma. 
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tollisten tunnuslukujen ja taulukoiden avulla. Tämän kautta aineistosta voitiin to-

deta eri prosenttimääriä, riippuvuussuhteita, yleisyyttä ja jakautumista luokkiin. 

(Lähdesmäki ym. 2015.)  

Aineiston tarkastelu aloitettiin vastaamalla ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseen: millaisia ovat varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsitykset ja ovatko 

taustamuuttujat (työvuodet, koulutusta, koulutustaso, ikä) yhteydessä em. käsi-

tyksiin? Oppimiskäsityksiä pyrittiin mittaamaan usean eri muuttujan avulla. Näitä 

muuttujia tulkittiin eksploratiivisen faktorianalyysin avulla. 

Faktorianalyysin keinoin pyritään löytämään aineistosta oletettuja ulottu-

vuuksia ja piirteitä. Faktorianalyysi menetelmänä mahdollistaa esimerkiksi usei-

den järjestysasteikolla mitattujen muuttujien antaman informaation tiivistämisen 

faktoreihin. Faktorinanalyysi perustuu muuttujien väliseen korrelaatioon, eli muo-

dostuvaan faktoriin valikoituvat ne alkuperäiset muuttujat, joihin vastaajat ovat 

vastanneet samansuuntaisesti. Sen avulla pystytään myös kokeilemaan tutki-

musta varten muodostetun mittarin rakennevaliditeettia eli sitä, kuvaavatko kes-

kenään korreloivat muuttujat todella sitä ilmiötä, jota niiden on tarkoitus mitata, 

sekä myös mittauksen rakennevaliditeettia eli sitä onko juuri tässä mittauksessa 

saatu teoreettisia oletuksia ja aiempia tutkimuksia vastaava tulos. (Heikkilä 2014, 

Tähtinen, Laakkonen & Broberg 2011, 168–171, KvantiMOTV 2004, Nummen-

maa 2004, 332–336.)  

Tässä tutkimuksessa faktorianalyysi suoritettiin käyttäen Principal axis fac-

toring -menetelmää. Tämä on ekstraktointimenetelmä, jolla aineistosta voidaan 

määrittää malliin tulevat faktorit sekä niiden yhteydet mallissa oleviin muuttujiin. 

Principal axis factoring -menetelmä valittiin, koska aineisto ei ollut kaikilta osin 

normaalisti jakautunut. (Nummenmaa 2004, 344–345.) Rotatointimenetelmänä 

tässä tutkimuksessa toimi Direct Oblimin, joka on vinokulmainen ratkaisu, jossa 

faktoriakselivat eivät ole kohtisuorassa toisiinsa nähden, ja jossa faktorit saavat 

korreloida keskenään. Rotatoinnin avulla pyritään siihen, että jokainen muuttuja 

latautuisi selkeästi vain yhdelle faktorille. (Tähtinen ym. 2011, 169; 171, Num-

menmaa 2004, 346–347.) 

Muuttujien kommunaliteettiarvo kuvaa sitä, kuinka suuren osan mukaan 

otetut faktorit selittävät kyseisestä muuttujasta, eli sitä kuinka paljon tietyn muut-

tujan vaihtelusta faktorit ovat uuttaneet itseensä. Kriteerinä pidettiin yksittäisten 

osioiden vähintään <0.20 kommunaliteettia, jolloin raja-arvon alle jääneet osiot 
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pudotettiin pois. Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) -testillä voitiin arvioida, soveltuuko 

aineisto faktorianalyysiin. Se tuottaa arvion siitä, kuinka paljon yhteistä vaihtelua 

analyysissa mukana olevien muuttujien välillä on. Mikäli luku on alle 0.50, muut-

tujat eivät sovellu faktorianalyysiin. KMO-testissä voidaan nähdä myös Bartlettin 

testin tuottama p-arvo, joka ilmaisee, esiintyykö muuttujien välillä nollasta poik-

keavia arvoja, kun p-arvo <0.005. Se kertoo testituloksen olevan merkitsevä ja 

aineiston sopivan faktorianalyysiin. (Tähtinen ym. 2011, 169, 171, 173; Nummen-

maa 2004, 346–347.)  

Tässä tutkimuksessa faktorianalyysiin syötettiin kaikki oppimiskäsitystä ja -

opetustapoja kuvailevat muuttujat (N = 23). KMO-testin (0.90) mukaan väittämät 

sopivat faktorointiin. Myös Bartlettin testi (p = <0.00) oli tilastollisesti merkitsevä. 

Faktoreiden ominaisarvoja tarkasteltaessa voidaan todeta niiden latautuvan kol-

meen faktoriin. Taulukossa 1 on kuvattu näiden kolmen faktorin ominaisarvot ja 

selitysosuudet. Koska ominaisarvot olivat <1, nämä kolme faktoria otettiin mu-

kaan tarkasteluun. Selitysosuus kertoo, kuinka monta prosenttia yksittäinen fak-

tori selittää muuttujien hajonnasta. Yhteenlaskettu selitysosuus kuvaa kaikkien 

faktoreiden yhdessä muodostaman selitysosuuden. (Nummenmaa 2004, 350.) 

 

TAULUKKO 1. Faktorianalyysin tuloksena saatujen faktorien ominaisarvot ja se-
litysosuudet. 

 

Faktoroinnin seurauksena muodostui kolme summamuuttujaa, jotka olivat 

lapsilähtöinen oppimiskäsitys, opettajalähtöinen oppimiskäsitys ja lapsilähtöiset 

opetuskäytännöt. Ennen summamuuttujien muodostamista testattiin muuttujien 

reliabiliteettia. Reliabiliteettikertoimen avulla pystytään arvioimaan sitä, ovatko 

Ominaisarvot 

Faktori Yhteensä Selitysosuus (%) Yhteenlaskettu 

selitysosuus (%) 

1 7,2 32,8 32,8 

2 3,2 14,7 47,5 

3 1,3 5,7 53,2 
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oppimiskäsitysmittarin osiot, jotka muodostuvat useasta eri kysymyksestä, sisäi-

sesti yhteneväisiä. Tämän perusteella voidaan ilmaista summamuuttajan reliaa-

belius eli se, kuinka hyvin käytetty mittari ilmaisee todellisen vaihtelun osuuden, 

ja millainen osuus tuloksesta johtuu satunnaisista mittausvirheistä. Laajemmin 

määritellen reliabiliteetti- tai reliaabeliuskäsite viittaavat myös mittarin, mittausti-

lanteen ja mittauskohteen pysyvyyteen. Reliabiliteettia voidaan mitata 

Cronbachin alfa -kertoimella. Mitä lähempänä alfan arvo on ykköstä, sitä yhden-

mukaisempia mittarin muuttujat ovat keskenään. (Tähtinen ym. 2011, 51–53.) 

 Jokainen summamuuttuja koostui vähintään neljästä ja enintään kahdek-

sasta muuttujaa kuvaavasta kysymyksestä (liite 2). Tämän tutkimusaineiston 

summamuuttujien sisältämien muuttujien Cronbachin alfa -kertoimet saivat kor-

keita arvoja (α = .78–.89), joten muuttujien voitiin olettaa kuvaavan hyvin faktori-

analyysin perusteella muodostettuja ulottuvuuksia. Asteikkotyyppisten kysymys-

ten tulosten selkeyttämiseksi analyysin lopuksi asteikon arvot koodattiin uudel-

leen. Neutraali vastausvaihtoehto 3 (ei samaa, eikä eri mieltä), jätettiin tarkaste-

lusta pois ja koodattiin arvoksi 0. Uudelleen koodattu asteikko muodostui seuraa-

vanlaiseksi: 1= täysin samaa mieltä, 2= samaa mieltä, 3= eri mieltä ja 4= täysin 

eri mieltä.  

Tutkimuskysymyksen Onko varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsitysten 

ja opetuskäytäntöjen välillä havaittavissa yhteyksiä? mukaisesti varhaiskasvatus-

henkilöstön oppimiskäsitysten ja taustamuuttujien välisiä yhteyksiä pyrittiin tar-

kastelemaan korrelaatioanalyysin avulla. Korrelaatiokertoimien tarkastelu ei yk-

sinään pysty kuvaamaan kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuutta, vaan 

ainoastaan sitä poikkeaako havaittu yhteys merkitsevästi nollasta (Nummenmaa 

2004, 280). Tässä tutkimuksessa muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltaessa 

hyödynnettiin Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa (r) niille muuttujille, 

jotka olivat normaalisti jakautuneita. Sen avulla voidaan nähdä kahden muuttujan 

välisen lineaarisen yhteyden voimakkuus. Korrelaatiokertoimien arvot vaihtelivat 

välillä -1–1. (Nummenmaa 2004, 267–268.) Muuttujia, jotka eivät täyttäneet nor-

maalijakauman kriteereitä, tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen 

(rs) avulla. Sen avulla voidaan mitata sitä, kuinka samanlainen havaintojen järjes-

tys kahdella muuttujalla on. Tässäkin tapauksessa muuttujien arvot vaihtelivat -

1–1 välillä. (Nummenmaa 2004, 271.)  
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Oppimiskäsityksiä kuvaavat summamuuttujat ja taustamuuttujat ristiintaulu-

koitiin, minkä lisäksi tarkasteltiin Khin neliö -testiä. Ristiintaulukoinnin avulla py-

rittiin selvittämään, mitkä taustamuuttujat erottuvat muita merkittävimpinä eri op-

pimiskäsitysten kohdalla. Niiden muuttujien kohdalla, joissa tulos ei ollut tilastol-

lisesti merkitsevä, käytettiin analyysimenetelmänä kuvailevaa analyysia. Ristiin-

taulukoinnin avulla vertailtiin mahdollisia eroavaisuuksia kuvailevalla tasolla eri 

taustamuuttujien ja oppimiskäsitysten välillä. Khin neliö -testiä käytettiin, koska 

haluttiin etsiä vastausta kysymykseen ovatko muuttujat toisistaan riippuvaisia. 

(Tähtinen ym. 2011, 123–124, 137.) 

7.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 205 vastaajaa. Avoimet kysymykset olivat va-

paaehtoisia vastata, ja vastaajien määrä jakautui niihin seuraavasti: ensimmäi-

seen kysymykseen vastasi 198, toiseen kysymykseen 195, kolmanteen kysymyk-

seen 191 ja neljänteen kysymykseen 192 henkilöä. Vastaukset on kerätty vas-

taajien omalla äidinkielellään eli kiinaksi, ja ne ovat käännetty englannin kielelle 

analyysia varten. Tulokset esitellään kappaleessa kahdeksan suomeksi.  

Aineiston avoimia kysymyksiä analysoitiin laadullisen, aineistolähtöisen si-

sällönanalyysin avulla. Aineistolähtöisen analyysin avulla tutkimusaineistosta 

muodostettiin teoreettinen kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi 2018, 80). Kaikkiin 

tutkimusaineiston vastauksiin tutustuttiin aluksi huolellisesti. Sisällönanalyysissa 

aineistoa pyritään erittelemään ja tiivistämään sekä löytämään eroja ja yhtäläi-

syyksiä. Tutkittavasta ilmiöstä pyritään muodostamaan tiivistetty kuvaus, joka 

kytkeytyy laajempaan kontekstiin sekä ilmiötä koskevaan muuhun tutkimukseen. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

Sisällönanalyysissa aineisto pilkotaan ensin osiin, käsitteellistetään ja sen 

jälkeen järjestetään uudelleen uusiksi kokonaisuuksiksi (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

109). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi toteutettiin aineistolähtöisesti. Siihen 

kuuluu kolme vaihetta: 1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klus-

terointi eli ryhmittely ja 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 110–111). 

Sisällönanalyysissä tulee ensin erotella mikä on tärkeää tietoa ja jättää 

kaikki muu tieto pois analysoinnista. Tässä tutkimuksessa avoimilla kysymyksillä 
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kerätyn aineiston analysointi alkoi vastausten kääntämisellä kiinan kielestä eng-

lantiin. Kääntämisessä hyödynnettiin Google Translate -käännösohjelmaa. Alku-

peräiset kysymykset näkyvät liitteessä 1. Avoimet kysymykset olivat seuraavan-

laiset: 

1. Mikä on mielestäsi tärkeintä opettaessasi pieniä lapsia?  

2. Minkälaisia opetusmenetelmiä käytät päivittäin lasten kanssa? (Esimer-

kiksi leikki, keskustelu, kynätehtävät, lukeminen)  

3. Minkälaiset oppimistavoitteet ovat tärkeitä? (Kuvaile oma näkemyksesi)  

4. Miten lapset oppivat parhaiten? (Oma mielipiteesi)  

 

Analyysi eteni siten, että aineistoa alettiin käymään läpi teemoitellen, yksi 

kysymys ja siihen liittyvät vastaukset kerrallaan. Teemoittelussa painotettiin sitä, 

mitä kustakin aihepiiristä on sanottu (Tuomi & Sarajärvi 2018, 79). Vastauksista 

eroteltiin samankaltaisuuksia eri värien avulla ja ne pelkistettiin (redusointi). Tä-

män jälkeen pelkistetyt vastaukset ryhmiteltiin alakategorioihin (klusterointi). Pel-

kistäminen ja ryhmittely tapahtui asetettujen tutkimuskysymysten ohjaamana. 

Yhtäläisyyksiä sisältävät ilmaisut eroteltiin omiksi alakategorioiksi, jotka nimettiin 

mahdollisimman hyvin sisältöä kuvaaviksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Taulukossa 2 näkyy esimerkki aineiston pelkistämisestä ja ryhmittelystä. 
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TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston pelkistämisestä ja ryhmittelystä. 

Pelkistetyt ilmaisut Ryhmitelty ilmaisu Alakategoria 

Lapsen mielenkiinnonkohtei-

den kartoittaminen, rakkaus, 

kunnioitus lasta kohtaan, kärsi-

vällisyys, turvallisuus, laadukas 

toiminta, tietoisuus lapsen kehi-

tyksestä, kyky nähdä lapsen 

näkökulma, ennakointi, lapsen 

tukeminen vastoinkäymisissä 

Kasvattajan 

ominaisuudet 

ja toiminta 

 

 

 

 

Kasvatus- ja opetus-

työn toteuttaminen 

Lapsen kuunteleminen, tasa-

arvo, lapsen mielipiteiden ja 

ajatusten huomioinen 

Kommunikointi ja 

vuorovaikutus lap-

sen kanssa 

 

Kouluvalmiuksien oppiminen, 

tehtävien suorittaminen, taito-

jen omaksuminen, ongelman-

ratkaisutaitojen kehittyminen, 

lapsen itsenäinen ajattelu ja toi-

minta, lapsen itsevarmuuden 

tukeminen, keskittyminen 

Oppimisen tavoitteet 

 

 

 

 

Kasvatus- ja opetus-

työn päämäärät 

Sääntöjen oppiminen, moraali-

kasvatus, hyvät tavat 

Arvokasvatus  

 

Aineiston abstrahointivaiheessa pyrittiin luomaan muodostuneista kategori-

oista synteesi etsimällä muodostuneiden alakategorioiden väliltä samankaltai-

suuksia ja säännönmukaisuuksia. Tässä vaiheessa analyysia kaikista kysymyk-

sistä kootut alakategoriat koottiin samaan tiedostoon, jolloin niiden samankaltai-

suuksia ja erilaisuuksia vertailemalla pystyttiin muodostamaan yläkategorioita tut-

kittavasta ilmiöstä. Tämän aineistolähtöisen sisällönanalyysin tulokset raportoi-

daan myöhemmin tutkimuksen tulososassa, avaten samalla tarkemmin kategori-

oita suorien lainauksien avulla. Esimerkki analyysin etenemisestä abstrahointi-

vaiheessa näkyy taulukossa 3.  
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TAULUKKO 3. Esimerkki analyysin etenemisestä. 

Alakategoria Yläkategoria 

• Lapsilähtöinen oppiminen 

• Opettajalähtöinen oppiminen 

Oppiminen ja oppimisen tavoitteet 

• Kasvatus- ja opetustyön pää-

määrät 

• Lapsen oppiminen ja taidot (ta-

voitteet) 

• Lapsen kokonaisvaltainen hy-

vinvointi (tavoitteet) 

• Kasvatus- ja opetusmenetel-

mät 

Opettaminen ja opetusmenetelmät 

• Opettaminen ja kasvattaminen 

(kasvattajan toiminta) 

• Kasvatus- ja opetustyön toteut-

taminen 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

8.1 Varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsitykset ja niiden yhteys 
taustamuuttujiin 

Tutkimustulokset esitellään tarkentavien tutkimuskysymysten mukaisesti, jotka 

esiteltiin kappaleessa kuusi. Ensimmäisen tarkentavan tutkimuskysymyksen mu-

kaisesti tarkasteltiin sitä, millaisia ovat varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsi-

tykset, ja ovatko taustamuuttujat (työvuodet, koulutustausta, koulutustaso, ikä) 

yhteydessä edellä mainittuihin käsityksiin. Tässä tutkimuksessa oppimiskäsitystä 

tutkittiin 28 väittämän avulla. Väittämät muodostavat kaksi oppimiskäsityksen, 

jotka ovat osa-aluetta lapsilähtöinen ja opettajalähtöinen sekä yhden opetuskäy-

tänteitä kuvaavan osa-alueen. Oppimiskäsityksiä kuvaavien muuttujien tilastolli-

set tunnusluvut on esitetty taulukossa 4. Taulukosta voidaan nähdä vastaajien 

mielipiteiden jakautuminen summamuuttujan kuvaamassa ulottuvuudessa sekä 

tulkita muuttujan normaalijakautuneisuutta. 

TAULUKKO 4. Oppimiskäsitysmuuttujien tilastolliset tunnusluvut (N = 205). 

 ka1 kh2 g1
3 g2

4 

Lapsilähtöinen oppimiskäsitys 1.44 .66 1.84 4.35 

Opettajalähtöinen oppimiskäsitys 2.71 .71 -0.28 .020 

Huomaa: 1Keskiarvo; 2Keskihajonta; 3Vinous; 4Huipukkuus 

 

Vastausasteikon uudelleen koodauksen jälkeen vastaajien antamat arvot 

vaihtelivat välillä 1–4, jossa 1 = täysin samaa mieltä ja 4 = täysin eri mieltä. Lap-

silähtöinen oppimiskäsitys -muuttujan keskiarvo oli 1.44 ja keskihajonta 0.66. 

Tunnuslukuja ja muuttujan frekvenssejä (taulukko 5) tarkasteltaessa voitiin to-

deta, että lähes kaikki vastaajat (96,5 %) olivat täysin samaa mieltä tai samaa 

mieltä lapsilähtöisen oppimiskäsityksen kanssa. Eri mieltä tai täysin eri mieltä 
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lapsilähtöisen oppimiskäsityksen kanssa oli vastaajista yhteensä vain 3,4 %. vi-

nouden ja huipukkuuden arvoja tulkitsemalla voitiin todeta, että lapsilähtöinen op-

pimiskäsitys -muuttuja ei ollut normaalijakautunut, joten siihen tuli soveltaa ei-

parametrisia testejä.  

Opettajalähtöinen oppimiskäsitys -muuttujan keskiarvo oli 2.71 ja keskiha-

jonta 0.71. Vastaajista yli puolet (65,9 %) vastasi olevansa eri mieltä tai täysin eri 

mieltä opettajalähtöisen oppimiskäsityksen kanssa. Samaa mieltä tai täysin sa-

maa mieltä oli yhteensä 34,6 % vastaajista. (Taulukko 5.) Muuttujan vinous- ja 

huipukkuusarvoja tarkastelemalla voitiin todeta, että muuttuja oli normaalijakau-

tunut, joten siihen voitiin soveltaa parametrisia testejä. Verrattuna lapsilähtöiseen 

oppimiskäsitykseen, opettajalähtöinen oppimiskäsitys jakoi vastaajat selkeäm-

min kahtia. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pystytään tämän perusteella to-

teamaan, että kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsitys näyttää 

edustavan voimakkaasti lapsilähtöistä oppimiskäsitystä, mutta opettajalähtöisen 

käsityksen kanssa samaa mieltä oli myös merkittävä määrä vastaajia. 

TAULUKKO 5. Varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsitykset. 

 Lapsilähtöinen  

oppimiskäsitys 

 

Opettajalähtöinen  

oppimiskäsitys 

 Frekvenssi % Frekvenssi % 

Täysin samaa mieltä 128 62,4 9 4,4 

Samaa mieltä 70 34,1 62 30,2 

Eri mieltä 1 0,5 113 55,1 

Täysin eri mieltä 6 2,9 21 10,2 

Yhteensä 205 100,0 205 100,0 

 

Laadullisen aineiston osalta teemoittelun avulla pystyttiin tunnistamaan kaksi ala-

kategoriaa oppimiskäsityksiin liittyen. Nämä kategoriat olivat lapsilähtöinen oppi-

minen ja opettajalähtöinen oppiminen. Osa vastaajista kuvasi lapsen oppimisen 

liittyvän vahvasti lapsen omaan toimintaan esimerkiksi seuraavasti: 

”Askel askeleelta omien kiinnostuksen kohteiden ja kykyjen mukaan” (V654) 

”Omien henkilökohtaisten polkujen seuraaminen ja kiinnostuksenkohteiden 
kehittyminen vapaasti oikeaan suuntaan” (V623) 
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Lapsen oma aktiivisuus tutkia itse ympäristöään, olla innostunut ja kiinnostunut, 

kykyä oppia itsenäisesti ja halua oppia, keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä sekä 

sinnikkyyttä kuvattiin merkittäviksi oppimista edistäviksi tekijöiksi. Oppimisen ku-

vattiin kumpuavan lapsen sisältä, ja sisäisen kiinnostuksen tiettyjä asioita koh-

taan olevan oppimista eteenpäin vievä voima: 

”Kiinnostus ja innostuneisuus on paras opettaja.” (V433) 

”Aktiivinen osallistuminen useisiin aktiviteetteihin, rohkeus tutkia ja kokeilla, 
löytää ongelmia ja kysellä sekä ratkoa ongelmia.” (V445) 

”Kiinnostus on paras opettaja, ja sen käyttäminen on tärkeintä tutkittaessa ja 
kokemuksia saataessa.” (V501) 

Edellä kuvatuista vastauksista voidaan tunnistaa lapsilähtöinen oppimiskä-

sitys, jossa lapsi on aktiivinen toimija, pyrkien ymmärtämään maailmaa tutkien 

sekä syitä ja selityksiä etsien. Kasvattajan roolia oppimisprosessissa kuvattiin 

seuraavasti: 

”Vapaa ympäristö, jossa opettajat ovat mentoreita, kannustajia ja yhteistyö-
kumppaneita.” (V546) 

”Itsenäinen tutkiminen aikuisen tuella.” (V603) 

”Seuraa lapsen kiinnostuksen kohteita.” (V608) 

Vastauksissa kuvautui se, että kasvattaja on oppimisprosessissa lapsen ohjaaja 

ja tukee häntä tarjoamalla kiinnostuksen kohteita, niihin liittyviä ongelmia sekä 

mahdollisia keinoja ratkaista ne. Lapsi kuvattiin itsenäiseksi ja tietyllä tasolla tie-

toiseksi omista kyvyistään. Osassa vastauksista kuvattiin myös opettajan tai kas-

vattajan vastuuta ja hallintaa oppimisesta: 

” – – opettaja toteuttaa koulutusta oikealla tavalla.” (V449) 

”Opettaja tarjoaa ongelman ja ohjaa ongelmanratkaisuun.” (V505) 

”Opettaja tarjoaa soveltuvan ympäristön, paljon materiaalia pelien ja leikkien 
muodossa, jotta lapset voivat saada kokemuksia niiden kautta ja syventää 
kokemusmaailmaansa.” (V630) 

”Riittävät materiaalit, rento ympäristö ja hyvin valmistautuneet opettajat.” 
(V670) 

”Löytää ja havaita tosielämän ongelmia, ja tuoda niitä luokkaan tutkittavaksi.” 
(V552) 



57 

”Opettajien opettaminen oppituntien valmistelussa ja siinä, että ne otetaan 
vakavasti – –.” (V469) 

” – – opettaja on opas, joka ohjaa siihen, kuinka oppia – –”(V601) 

Edellä olevat sitaatit kuvaavat oppimiskäsityksen sisältävän jossain määrin 

piirteitä opettajalähtöisestä oppimiskäsityksestä, koska ne sisältävät viittauksia 

siihen, että lapset suorittavat opettajan suunnittelemia tehtäviä ja tarjoamia on-

gelmia. Tätä näkökulmaa tukivat myös vastaukset, joissa korostettiin opettajan 

omaa hyvää valmistautumista lasten opettamiseen, esimerkiksi opettajaoppaita 

seuraamalla. Opettajan rooli esitettiin tärkeänä ja merkittävänä lasten oppimisen 

kannalta. Varsinaisia kuvauksia lasten arvioinnista ei tällä kyselyllä saatu, mutta 

oppimistavoitteeksi kuvattiin pitkälti lasten kouluvalmiuksien ja opiskelutaitojen 

sekä lasten kykyjen kehittäminen. Opetuksen tavoitteisiin palataan vielä tarkem-

min luvussa 8.3. Opettajan rooli oppimisessa nähtiin edellä mainittujen ulottu-

vuuksien lisäksi muun muassa lapsen mielenkiinnon kohteiden havainnointina ja 

tukemisena, lapsen psyykkisen ja fyysisen kehityksen sekä persoonan huomioi-

misena toimintoja suunniteltaessa, lapsen kunnioittamisena ja kuuntelemisena, 

hyvän luottamussuhteen luomisena lapseen sekä erilaisten pulmien tarjoamisena 

ja ongelmanratkaisussa tukemisena.  

Kvantitatiivista analyysia hyödyntäen tutkittiin ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen mukaisesti taustamuuttujien (ikä, työvuodet, koulutustausta, koulutus-

taso) yhteyttä muodostettuihin oppimiskäsitysmuuttujiin. Yhteyden tutkiminen ta-

pahtui ensin korrelaatioita tarkastelemalla. Lapsilähtöisen oppimiskäsityksen yh-

teyttä taustamuuttujiin tutkittiin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla, koska 

muuttuja ei ollut normaalisti jakautunut. Korrelaatioita tarkastelemalla voitiin ha-

vaita, että yhdenkään taustamuuttujien ja oppimiskäsitysmuuttujan välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä (p <.05) (taulukko 6). Sama tarkastelu suoritet-

tiin opettajalähtöinen oppimiskäsitys -muuttujalle suhteessa taustamuuttujiin, 

hyödyntäen Pearsonin korrelaatiokerrointa muuttujan ollessa normaalijakautu-

nut. Myös tässä tilanteessa havaittiin, että oppimiskäsityksellä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä taustamuuttujiin (taulukko 6).  
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TAULUKKO 6. Iän, työskentelyvuosien, koulutustaustan ja koulutustason korre-
latiiviset yhteydet lapsilähtöiseen ja opettajalähtöiseen oppimiskäsitykseen. 

Oppimiskäsitysmuuttujille ja taustamuuttujille suoritettiin ristiintaulukointi ja 

Khin neliö -testi.  Khin neliö -testin mukaan yhdenkään taustamuuttujan ja oppi-

miskäsitysten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Tämä tarkoitti siis sitä, 

että tässä tutkimuksessa ja aineistossa vastaajan iällä, työskentelyvuosilla, kou-

lutustasolla tai -taustalla ei todettu olevan yhteyttä vastaajan oppimiskäsitykseen.  

8.2 Varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsityksen yhteys opetus-
käytäntöihin  

Faktorianalyysin avulla vastauksista pystyttiin muodostamaan lapsilähtöiset ope-

tuskäytännöt -muuttuja. Opetuskäytäntöjä kuvaavan muuttujan tilastolliset tun-

nusluvut ja frekvenssit on esitetty taulukoissa 7 ja 8. Kuten edellä oppimiskäsi-

tysmuuttujien kanssa, myös tässä kohtaa vastaajien antamat arvot vaihtelivat vä-

lillä 1–4. Lukuja ja prosenttiosuuksia tarkasteltaessa voitiin todeta vastaajien ole-

van voimakkaasti, joko täysin samaa mieltä tai samaa mieltä (96,1 %) lapsiläh-

töisten opetuskäytäntöjen kanssa (ka = 1.6, kh = 0.63). Vain 4 % vastaajista vas-

tasi olevansa täysin eri mieltä tai eri mieltä lapsilähtöisten opetuskäytäntöjen 

kanssa.  

TAULUKKO 7. Lapsilähtöiset opetuskäytännöt muuttujan tilastolliset tunnuslu-
vut (N = 205). 

 ka1 kh2 g1
3 g2

4 

Lapsilähtöiset opetuskäytännöt 1.60 .63 1.04 2.15 

Huomaa. 1Keskiarvo; 2Keskihajonta; 3Vinous; 4Huipukkuus 

 Ikä Työskentely-

vuodet 

Koulutus-

tausta 

Koulutus-

taso 

Lapsilähtöinen 

oppimiskäsitys (rs) 

-.089 -.117 -.088 -.114 

Opettajalähtöinen  

oppimiskäsitys (r) 

-.03 -.086 .053 -.068 
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TAULUKKO 8. Varhaiskasvatushenkilöstön opetuskäytännöt. 

Lapsilähtöiset opetuskäytännöt 

 Frekvenssi % 

Täysin samaa mieltä 94 45,9 

Samaa mieltä 103 50,2 

Eri mieltä 4 2,0 

Täysin eri mieltä 4 2,0 

Yhteensä 205 100,0 

 

Toisen tutkimuskysymyksen mukaisesti tarkasteltiin oppimiskäsitysten yh-

teyttä opetuskäytänteisiin. Tässä kohtaa oltiin kiinnostuneita siitä, voidaanko löy-

tää yhteyksiä, jotka näyttävät henkilöstön sekoittavan erilaisia käsityksiä ja ope-

tuskäytänteitä keskenään (kts. esim. Sang ym. 2009), esimerkiksi siten, että opet-

tajalähtöinen oppimiskäsitys olisi yhteydessä lapsilähtöisiin opetuskäytänteisiin. 

Yhteyttä tietyn oppimiskäsityksen ja lapsilähtöisten opetuskäytänteiden välillä tar-

kasteltiin ensin Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla.  
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TAULUKKO 9. Opettajalähtöisen oppimiskäsityksen, lapsilähtöisten opetuskäy-
täntöjen ja lapsilähtöisen oppimiskäsityksen korrelatiiviset yhteydet 

 Opettajalähtöiset 

oppimiskäsitys 

Lapsilähtöiset 

opetuskäytännöt 

Lapsilähtöinen 

oppimiskäsitys 

Opettajajohtoinen     rs 

oppimiskäsitys          p 

. .011 

.880 

-.008 

.913 

Lapsilähtöiset           rs 

opetuskäytännöt     p 

 . .369 

.000 

Lapsilähtöinen    rs              

oppimiskäsitys           p 

  . 

Huomaa: Lihavoidut tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä, p < .05 

Taulukosta 9 voidaan todeta, että lapsilähtöisen oppimiskäsityksen ja lapsi-

lähtöisten opetuskäytäntöjen välillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys (rs = .37, p 

< .05). Opettajalähtöisellä oppimiskäsityksellä ja lapsilähtöisillä opetuskäytän-

teillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Lapsilähtöisen oppimiskäsityksen 

yhteyttä lapsilähtöisiin opetuskäytänteisiin tutkittiin ristiintaulukoinnin avulla. Lap-

silähtöisen oppimiskäsityksen kanssa samaa mieltä olevista vastaajista 99,5% 

arvioi olevansa myös samaa mieltä lapsilähtöisten opetuskäytänteiden kanssa. 

Khin neliö -testin mukaan (Χ² = 129,351; df = 1; p = 0.00) lapsilähtöisen oppimis-

käsityksen ja lapsilähtöisten opetuskäytänteiden välillä oli tilastollisesti merkit-

sevä ero. 

8.3 Varhaiskasvatushenkilöstön asettamat oppimisen tavoitteet ja 
opetusmenetelmät 

Kyselyssä olleiden avointen kysymysten avulla pyrittiin saamaan aineistoa, jolla 

voitiin vastata tutkimuskysymykseen millaisia tavoitteita varhaiskasvatushenki-

löstö asettaa oppimiselle, ja millaisia opetusmenetelmiä he käytännössä hyödyn-

tävät pienten lasten kanssa työskennellessään. Teemoittelun avulla muodostet-

tiin kaksi yläkategoriaa, joista toinen kuvasi lapsen taidoille asetettuja tavoitteita 

ja toinen lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja kehitykselle asetettuja ta-

voitteita. Oppimisen tavoitteeksi kuvattiin lapsen itsenäistyminen monella osa-
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alueella esimerkiksi ajattelussa ja ongelmanratkaisussa. Tiettyjen taitojen oppi-

misessa merkittävästi eniten kuvattiin kouluvalmiuksien omaksumista ja oppi-

maan oppimista: 

”Kehittää kouluvalmiuksia ja opiskelutaitoja.” (V430) 

”Laadukas kouluvalmiuksien oppiminen.” (V511) 

”Hyvät opiskelutaidot ja elämänlaatu – –.” (V493) 

” – – kyetä ajattelemaan ja oppimaan oma-aloitteisesti – –.” (V673) 

”Lapsen kykyjen kehittäminen.” (V652) 

”Koulukulttuurin omaksuminen.” (V598) 

”Ongelmanratkaisun oppiminen.” (V600) 

Edellä kuvattujen ulottuvuuksien lisäksi vastaajat korostivat lapsen oppimisen ta-

voitteena olevan hyvien tapojen ja käytöksen sekä moraalin kehittyminen: 

” – – hyvien oppimisvalmiuksien ja moraalin kehittyminen.” (V549) 

”Hyvien tapojen kehittyminen.” (V634) 

”Moraalin ja tiedon omaksumisen oppiminen.” (V591) 

 ”Hyvät tavat ja käytös.” (V499) 

”Hyvien tapojen omaksuminen.” (V507) 

Näiden lisäksi vastaajat nostivat tärkeiksi oppimistavoitteiksi sääntöjen oppimi-

sen, kuuntelemisen, tunnetaitojen oppimisen ja kyseenalaistamisen. Kokonais-

valtaisemmiksi oppimistavoitteiksi mainittiin muun muassa onnellisuus, uteliai-

suus, rohkeus kohdata vastoinkäymisiä, terveys, elämänlaatu, yhteisöön kuulu-

minen, mielikuvitus, sosiaalisuus ja hyvien elintapojen omaksuminen. Monet ku-

vasivat yksittäisten tavoitteiden sijaan lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen ja 

sen tukemisen olevan tärkein oppimistavoite. 

Opetusmenetelmiin ja opettamiseen liittyvistä vastauksista voitiin tunnistaa 

kaksi yläkategoriaa: kasvatus- ja opetusmenetelmät ja opettaminen ja kasvatta-

minen (kasvattajan toiminta). Nämä kategoriat yhdessä kuvailivat sitä, miten vas-

taajien mielestä lapsen kehittymistä ja oppimista tukeva toiminta tulisi järjestää, 
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miten kasvattaja itse toimii parhaiten oppisen tukijana ja millaisia opetusmenetel-

miä hän työssään hyödyntää. Kasvattajan ominaisuuksia ja toimintaa kuvattiin 

esimerkiksi seuraavasti: 

”Ymmärtää mitä pieni lapsi ajattelee.” (V27) 

”Etsiä lasten mielenkiinnon kohteita.” (V53) 

”Seurata lapsia ja tämän kiinnostuksen kohteita.” (V38) 

”Rakastaa heitä, kunnioittaa heitä ja opettaa heille hyviä tapoja.” (V89) 

” – – sallia lasten oppia ajattelemaan itsenäisesti, ratkaista pieniä ongelmia, 
kehittää hyvät käytöstavat, tukea optimismiin ja ongelmien kohtaamiseen, 
lapsen uskallus yrittää ja tutkia, käyttää mielikuvitusta ja olla luova.” (V96) 

Tärkeiksi asioiksi vastaajat nostivat muun muassa lapsen mielenkiinnon kohtei-

den kartoittamisen, kärsivällisyyden, rakkauden osoittamisen, lapsen kunnioitta-

misen, kyvyn asettua lapsen asemaan, ennakoida, tietää lapsen kehityksestä 

sekä luoda turvallinen ympäristö, jossa voi tukea lasta vastoinkäymisissä. Mer-

kittävänä pidettiin myös lapsen kuuntelemista, mielipiteiden ja ajatusten huomioi-

mista sekä tasa-arvon toteuttamista.  

Vastaajat kuvasivat hyödyntävänsä opetustilanteiden suunnittelussa erilai-

sia artikkeleita, lapsen toiminnan havainnointia ja tutkimista, yhteisopettajuutta, 

pitkää opetuskokemusta, itse esimerkkien näyttämistä sekä kommunikointia las-

ten kanssa. Opetusmenetelmät pystyttiin jakamaan karkeasti ryhmä- ja yksilöme-

netelmiin. Ryhmämenetelmät kuvattiin vastauksissa seuraavasti: 

”Lukeminen, leikki, kommunikointi.” (V120) 

”Leikki, lukeminen, keskustelu.” (V140) 

”Koulun leikkiminen.” (V201) 

”Draama, lukeminen.” (V257) 

 ”Draama, ryhmäopetus.” (V289) 

”Kommunikointi.” (V225) 

Suurin osa vastauksista kuvasi leikin olevan käytetyin opetusmenetelmä. Leikki-

misessä monta mainintaa sai erityisesti se, että lasten kanssa leikitään koulua. 
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Sen lisäksi paljon mainintoja saivat draamamenetelmät ja opetuspelit. Edellä ku-

vatuissa oppimistavoitteissa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista kuvautui lapsen 

kouluvalmiuksien ja koulutaitojen kehittäminen. Tähän tavoitteiseen pyrittiin vas-

taamaan hyödyntämällä opetusmenetelmänä koulun leikkimistä. Useissa vas-

tauksissa kuvattiin, että lapset oppivat parhaiten, kun kouluvalmiuksia harjoitel-

laan arkipäivän tilanteissa: 

”Koulun leikkiminen, ja sitä kautta omien mielenkiinnon kohteiden löytämi-
nen.” (V725) 

” – – oppimispelit, spontaanioppiminen.” (V669) 

”Koulun leikkiminen – –.” (V730) 

Vastauksissa korostettiin myös kommunikoinnin merkitystä opetusmenetelmien 

käytössä. Yksittäisen lapsen kohdalla opetusmenetelmiksi kuvattiin lapsen mie-

lenkiinnonkohteiden hyödyntämistä, oppimaan ohjaamista, tunteiden selittä-

mistä, yhteenvetojen tekemistä, yksilökeskustelua sekä työskentelyn ja levon ryt-

mittämistä. 

8.4 Tulosten yhteenveto 

Ensimmäisen päätutkimuskysymyksen mukaisesti aineiston tarkastelulla pyrittiin 

muodostamaan kuvaus siitä, millainen on tutkittujen kiinalaisten päiväkotien var-

haiskasvatushenkilöstön käsitys lasten oppimisesta ja opetuksesta. Oppimiskä-

sitystä tarkasteltiin konstruktivistisen ja behavioristisen oppimisteorian kautta, 

jossa konstruktivistinen ymmärretään käsitykseltään ja opetustyyliltään lapsiläh-

töiseksi ja behavioristinen taas opettajalähtöiseksi (Pöyhönen 2006, 24–25). Fak-

torianalyysin tuloksena pystyttiin tunnistamaan kaksi oppimiskäsitystä: lapsiläh-

töinen ja opettajalähtöinen. Oppimiskäsitysmuuttujia tarkasteltaessa voitiin to-

deta varhaiskasvatushenkilöstön edustavan voimakkaasti lapsilähtöistä oppimis-

käsitystä. Opettajalähtöisen oppimiskäsityksen osalta vastaajat jakautuivat 

enemmän kahtia painottuen hieman enemmän olemaan eri mieltä tämän oppi-

miskäsityksen kanssa. Sisällönanalyysin tulokset tukevat kvantitatiivisella ana-

lyysilla saatuja tuloksia. Vastausten perusteella oppimiskäsitys kuvautui lapsiläh-

töiseksi. Tämä näkyi kuvauksissa, jossa lapsi esitettiin aktiivisena toimijana ja 



64 

oppimisen tapahtuvan lapsesta itsestään lähtöisin. Sinnikkyys, innostuneisuus ja 

halu oppia kuvattiin oppimista eteenpäin vievinä voimia.  

Kasvattajan rooli kuvautui tässä tutkimuksessa tasa-arvoisena lapsen kiin-

nostuksen kohteiden, oppimiskokemusten mahdollistaja ja oppimisen ohjaajana. 

Tämä kuvaus vastaa hyvin oppijakeskeistä opetuskulttuuria, jossa oppija pyrkii 

itse ymmärtämään maailmaa sekä etsimään syitä ja selityksiä. Opettajan rooli on 

tarjota ongelmia ja keinoja ratkaista ne sekä ohjata ja tukea oppimista. (Pöyhö-

nen 2006, 25.) Vastauksista voitiin kuitenkin myös nähdä, että vastaajat arvottivat 

oman toimintansa kasvattajana merkittäväksi ja kokivat oman opetustoimintansa 

mahdollistavan parhaat oppimistulokset. Vastauksista välittyi kuva, jonka mu-

kaan lapset suorittavat opettajan suunnittelemia tehtäviä ja tarjoamia ongelmia. 

Kasvattajan valmistautumista opettamiseen, esimerkiksi opettajaoppaita seuraa-

malla korostettiin jonkin verran. Nämä tulokset kuvaavat opettajalähtöisen oppi-

miskäsityksen piirteitä, joita myös kvantitatiivisen analyysin tuloksena voitiin tun-

nistaa.  

Varhaiskasvattajan iällä, työskentelyvuosilla, koulutustaustalla tai koulutus-

tasolla ei tässä tutkimuksessa havaittu yhteyttä tiettyyn oppimiskäsitykseen. Op-

pimiskäsityksen ja opetuskäytäntöjen välistä yhteyttä tarkasteltaessa löydettiin 

lapsilähtöisen oppimiskäsityksen ja lapsilähtöisten opetuskäytäntöjen väliltä tilas-

tollisesti merkitsevä yhteys. Opettajalähtöisellä oppimiskäsityksellä ja lapsilähtöi-

sillä opetuskäytännöillä ei tässä tutkimuksessa näyttäytynyt tilastollisesti merkit-

sevää yhteyttä. Tämän perusteella ei pystytty tilastollisesti osoittamaan henkilös-

tön sekoittavan erilaisia oppimiskäsityksiä ja opetuskäytännöillä keskenään.  

Varhaiskasvatushenkilöstön asettamat oppistavoitteet liittyivät vahvasti lap-

sen kouluvalmiuksien ja oppimaan oppimisen kehittämiseen. Useasti mainitut op-

pimistavoitteet liittyivät myös hyvien tapojen ja moraalin kehittymiseen. Tavoittei-

siin liittyen voitiin muodostaa kaksi kategoriaa, joista toinen kuvasi lapsen taidoille 

asetettuja tavoitteita ja toinen lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja kehityk-

selle asetettuja tavoitteita.  

Varhaiskasvatushenkilöstön käyttämät opetusmenetelmät jaettiin kahteen 

kategoriaan, joista toinen kuvasi kasvatus- ja opetusmenetelmiä ja toinen var-

haiskasvattajan omaan toimintaa liittyviä toimintatapoja. Opetusmenetelminä esi-

tettiin esimerkiksi lukemista, keskustelua ja draamaa. Eniten vastauksissa koros-

tettiin leikin hyödyntämistä eri opetusmenetelmissä. Monet vastaajat tarkensivat 
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hyödyntävänsä erityisesti koulun leikkimistä lasten kanssa työskennellessään, 

saavuttaakseen oppimiselle asettamiaan tavoitteita. 

Toisen päätutkimuskysymyksen mukaisesti oppimiskäsityksistä saaduista 

tuloksista pyrittiin johtamaan Kiinan ja Suomen ylirajaisen koulutusyhteistyön läh-

tökohtia. Tulokset osoittivat, että kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön oppimis-

käsitys oli painottunut konstruktivistiseen eli lapsilähtöiseen oppimiskäsitykseen, 

vaikka havaittavissa oli lisäksi behavioristisia eli opettajalähtöisen oppimiskäsi-

tyksen piirteitä. Saatujen tulosten perusteella voitiin todeta, että koulutusyhteis-

työssä voidaan käyttää konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia näkökul-

mia, ja että lähtökohdat ovat melko samankaltaiset suomalaisen varhaiskasva-

tuksen kanssa. Tutkimuksen perusteella koulutusyhteistyötä suunniteltaessa on 

kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota kiinalaisiin toimintatapoihin ja opetusmenetel-

miin, ja siihen, miten niitä voitaisiin parhaiten yhdistää suomalaiseen opetuskult-

tuuriin. Kiinalaisen käsityksen mukaan varhaiskasvatuksen lähtökohtana näyttää 

olevan erityisesti kouluvalmiuksien tukeminen sekä hyvien tapojen ja moraalin 

opettaminen. 
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9 POHDINTA 

9.1 Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön oppimis-

käsityksiä ja niihin liittyviä opetuskäytäntöjä pienten lasten kasvatuksessa. Tä-

män pohjalta tarkasteltiin sitä, millaisen lähtökohdan nämä käsitykset muodosta-

vat Kiinan ja Suomen ylirajaiselle koulutusyhteistyölle. Tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen tarkoituksena oli antaa konteksti koulutusyhteistyön toisen osapuo-

len, tässä tapauksessa Kiinan, tutkimiselle. Tarkastelu rajautui tässä tutkimuk-

sessa määrittelemään kansainvälisen koulutusyhteistyön kannalta tärkeitä ulot-

tuvuuksia: kulttuuria, ylirajaisuutta, erilaisia oppimistraditioita sekä oppimiskäy-

täntöjä. Tätä kautta saatiin paremmin hahmotettua kehystä, johon tämä tutkimus 

kiinnittyy.  

Tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää havaintoa siitä, että 

kiinalainen varhaiskasvatushenkilöstö vaikuttaa edustavan hyvin lapsilähtöistä 

oppimiskäsitystä, joka vastaa konstruktivistista oppimisteoriaa. Merkittävä lisäha-

vainto on kuitenkin se, että tutkimuksen perusteella pystyttiin tunnistamaan myös 

opettajalähtöisen oppimiskäsityksen piirteitä, joita kasvattajat työssään noudatti-

vat. Tämä tulos on yhteneväinen Lin, Liubin, DeBeayan, McFaddenan ja Pancin 

(2018) tutkimuksen kanssa, jossa kiinalaisten esikouluopettajien oppimiskäsityk-

siä ja käytäntöjä tutkittaessa huomattiin niiden edustavan lapsilähtöistä oppimis-

käsitystä. Esikouluopettajat tunnistivat aktiivisen oppimisen, jokaisen lapsen 

osallistamisen sekä oppitunnin yhdistämisen jokapäiväisiin toimintoihin. Li ym. 

tutkimuksen esikouluopettajat uskoivat oman opetuksensa olevan merkitykselli-

nen oppimisen edistäjä. He myös määrittelivät tarkasti opetuksen sisällön, eteni-

vät opetuksessa sarjallisesti ja muodostivat opetuksesta lopuksi yhteenvedon.  

Tarkasteltaessa tarkemmin varhaiskasvattajan roolia oppimisessa voitiin tä-

män tutkimuksen osalta huomata lapsilähtöisen sekä opettajalähtöisen oppimis-
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käsityksen piirteitä. Varhaiskasvatushenkilöstö kuvautui vastauksissa tasa-arvoi-

sena lapsen kiinnostuksen kohteiden ja oppimisen ohjaajana sekä oppimiskoke-

musten mahdollistajana. Varhaiskasvattajan rooli oppimisprosessissa ja tavoit-

teiden saavuttamisessa oli ohjata ja tukea lasta tarjoamalla hänen mielenkiinnon 

kohteisiinsa liittyviä ongelmia ja keinoja ratkaista niitä. Nämä kuvaukset edusta-

vat lapsilähtöisen oppimiskäsityksen ideologiaa. Vastauksissa nähtiin kuitenkin 

Li ym. (2018) tutkimuksen kanssa samoja piirteitä siitä, että varhaiskasvattajat 

ajattelivat itse omalla valmistautumisellaan, opetuksen suunnittelulla, tehtävien ja 

ongelmien tarjoamisena lapsen suoritettavaksi, vaikuttavan merkittävästi lapsen 

oppimiseen. Näiden piirteiden ajatelllaan kuvastavan opettajalähtöisempää oppi-

miskäsitystä, jossa opettaja määrittelee tarkemmin oppimisen reitin. 

Kiinalaisen kulttuurin piirteet välittyivät tässä tutkimuksessa erityisesti hen-

kilöstön oppimiselle asettamien tavoitteiden kuvauksissa. Useimmat tutkittavat 

vastasivat tavoitteiden liittyvän lapsen kouluvalmiuksien tukemiseen sekä hyvien 

tapojen ja moraalin kehittymiseen. Li ym. (2015, 122–123) mukaan akateemi-

suutta ja opinnoissa menestymistä arvostetaan Kiinassa suuresti, ja nämä arvot 

heijastuvat koulutukseen. Hofsteden (1993) kulttuurin ulottuvuuksiin kuuluva val-

taetäisyys kuvasi kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa sitä, miten suuren val-

taetäisyyden maissa lapsille opetetaan kuuliaisuutta suhteessa vanhempaan ih-

miseen. Tämän ulottuvuuden voisi ajatella näkyvän myös tämän tutkimuksen 

vastauksissa, joissa varhaiskasvatushenkilöstö painotti hyviä tapojen ja sääntö-

jen opettamista lapsille. 

Hu & Szente (2009) toteavat, että kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön 

vuorovaikutuksen lasten kanssa näyttäytyvän yleisesti positiivisena. Heidän tut-

kimuksessaan todettiin kuitenkin lapsen näkevän kasvattajan voimakkaana auk-

toriteettina, ystävän, auttajan tai leikkikaverin sijaan. Tutkimuksen henkilöstö oli 

hyvin koulutettua, ja rohkaisivat lapsia aktiiviseen osallistumiseen. Opettajat eivät 

kuitenkaan sallineet lapsille kovin paljon virheitä, eivätkä antaneet lapselle tilaa 

korjata vastausta tai ongelmaa itse. Hu & Szente (2009) kuvaavat kiinalaisen 

kulttuurin opettavan lapset hyvin kuuliaisiksi, joka näkyy esimerkiksi siinä, että 

lapset voivat istua pitkiä aikoja hiljaa.  

Ylirajaisen koulutusyhteistyö teoreettinen tarkastelu muodostui tässä tutki-

muksessa haasteelliseksi. Kulttuurien eroavaisuuksia tarkasteltaessa huomattiin 
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Kiinan ja Suomen kuvautuvan monelta osin lähes toistensa vastakohtina. Koulu-

tusyhteistyön kannalta tärkeää oli tunnistaa oppimiskäsitysten ilmenemistä Kii-

nassa, jolloin erilaiset käsitykset ja työtavat voidaan huomioida yhteistyötä suun-

niteltaessa ja toteutettaessa. Ylirajaisuuskäsitteen näkökulmaa pyrittiin tuomaan 

tähän tutkimukseen, jotta pystyttäisiin tarkasteluun, joka ei esitä yksilöitä ainoas-

taan kulttuurinsa edustajina ja kulttuureita itsenäisinä toimijoina, vaan irrottautuu 

kulttuurilähtöisestä tarkastelusta (Alenius & Korhonen 2017, 174). 

Faistin (2000, 31, 197, 204–206) mallia mukaillen voidaan pyrkiä tunnista-

maan eri tasoja ja tiloja, joista ylirajainen koulutusyhteistyö tässä tutkimuksessa 

muodostuu. Makrotason tekijöiksi voidaan hahmottaa yhteiskunnan kehitys ja 

esimerkiksi muuttuva politiikka (Alenius & Korhonen 2017, 171). Tässä tutkimuk-

sessa nämä tekijät muodostuivat kiinalaisen koulutusjärjestelmän muutosten tar-

kastelusta, jossa tunnistettiin kiinalaisen koulutusjärjestelmän kehittyneen paljon 

länsimaiseen suuntaan. Tämän voidaan ajatella antavan myös hyvät lähtökoh-

dan koulutusyhteistyön toteuttamiselle, Kiinan ollessa varsin avoin vastaanotta-

maan koulutusjärjestelmänsä kehitystä tukevaa yhteistyötä (Tan 2016, 1). Kui-

tenkin Li ym. (2012) tunnistivat länsimaisen pedagogiikan integroitumisessa 

haasteita suhteessa kiinalaisiin opetuskäytäntöihin. Tutkimuksen mukaan kii-

nalaiset perinteet vaikuttavat vahvasti siihen, että opetuskäytännöt ja -opetuskult-

tuuri näyttäytyvät opettajalähtöisenä. Tutkimuksessa kävi kuitenkin myös ilmi, 

että joitain länsimaisen pedagogiikan osa-alueita on omaksuttu varhaiskasvatuk-

sen toimintatapoihin. (Li ym. 2012.)  

Ylirajaisessa tilassa mesotason muodostavat erilaiset perhetilat ja verkos-

tot, joiden kautta esimerkiksi Aleniuksen ja Korhosen (2017, 172) tutkimuksessa 

välitettiin ja luotiin uudenlaisia toimintatapoja sekä jaettiin ja sisäistettiin erilaisia 

käsityksiä. Koulutusyhteistyössä voidaan ajatella, että erilaiset työskentelyryhmät 

ja yhteistyössä olevat organisaatiot voivat muodostaa tällaisia tiloja. Tällaiset yli-

rajaiset työyhteisöt ja ammattilaisten muodostamat verkostot rakentavat lähtö-

kohdat, joissa erilaisten ammatillisten käytäntöjen jakaminen ja sisäistäminen 

mahdollistuu (Alenius ja Korhonen 2017, 173). 

Tämän tutkimuksen varsinaisten tulosten avulla pyritään mikrotason tarkas-

teluun, jossa keskitytään hahmottamaan yksilöiden toimintaa, jotka tässä kohtaa 

olivat kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön käsityksiä. Mikrotasolla voidaan 
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muun muassa vertailla koulutusyhteistyön osapuolten käsityksiä ja toimintata-

poja, jakaa yhteiskunnallisia ajattelu- ja toimintatapoja ylirajaisesti, vertailla am-

matillisia käytäntöjä ja jakaa ylirajaisesti tietoa ja työskentelytapoja sekä kehittää 

hybridejä kulttuurikäytäntöjä (Alenius & Korhonen 2017, 172).  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan kuvata niitä lähtökohtia, 

joita kuvatut käsitykset ja tavat asettavat Kiinan ja Suomen ylirajaiselle koulutus-

yhteistyölle. Kiinalainen varhaiskasvatushenkilöstö vaikuttaa omaksuneen länsi-

maalaista, ja sitä kautta myös suomalaista oppimiskäsitystä vastaavan käsityk-

sen pienen lapsen kasvattamisesta ja opettamisesta. Suomen varhaiskasvatus-

henkilöstön oppimiskäsitystä tarkastelevaa tutkimusta ei tämän tutkimuksen tar-

kasteluiden puitteissa löydetty. Oletetaan kuitenkin, että Suomessa noudatetaan 

pitkälti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 21) mukaista oppimis-

käsitystä:  

”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsi-
tykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat vuorovaiku-
tuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa. Oppimiskäsitys pohjau-
tuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapset ovat synnyn-
näisesti uteliaita ja haluavat oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita.” 

Edellä oleva kuvaus sisältää paljon samoja elementtejä, joita myös tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella kuvattiin kiinalaiseen oppiskäsitykseen kuulu-

vaksi. Wong, Chan & Lai (2009) tunnistivat myös samanlaisen oppimiskäsityksen 

tutkiessaan hongkongilaisten varhaiskasvatuksen opiskelijoiden käsityksiä oppi-

misesta. Wong ym. (2009) tutkimuksessa opiskelijoiden käsitys kuvautui kon-

struktivistista oppimiskäsitystä vastaavaksi. He näkivät tiedon rakentuvan oppi-

misprosessissa ponnistelun seurauksena ja ajattelivat, ettei tieto ollut ylhäältä-

päin annettua. 

Tässä tutkimuksessa nousi esiin kiinalaisten varhaiskasvattajien näkemys 

siitä, miten oppimisprosessissa on tärkeä tukea lapsen kiinnostuksenkohteiden 

löytämistä. Samanlainen kuvaus löytyy myös suomalaisesta oppimiskäsityk-

sestä: 

”Varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat koke-
mukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa.” (Varhaiskasva-
tuksen perusteet 2018, 22). 
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Tämänkin tutkimuksen tuloksista voidaan kuitenkin havaita kulttuuristen pe-

rinteiden näkyminen kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön käsityksissä ja käy-

tännön toimintatavoissa. Hu & Szente (2009) toteavat kiinalaisen varhaiskasva-

tushenkilöstön olevan innokkaita, myötätuntoisia ja työmoraaliltaan vahvoja. 

Henkilöstö on sitoutunut auttamaan yksittäistä lasta saavuttamaan täyden poten-

tiaalinsa. Hun & Szenten (2009) mukaan ongelmallista on kuitenkin henkilöstön 

osaamisen puute toteuttaa lasten kehityksen kannalta laadukasta varhaiskasva-

tusta, joka vaikuttaa käytännön opetuksen järjestämiseen ja opetuskäytäntöihin. 

Sekä Kiinassa, että Suomessa lapsilähtöinen toiminta, joka sisältää leikkiä, aktii-

vista osallistumista ja ongelmanratkaisua, nähdään kasvatuksen ja opetuksen 

toiminnan muotoina ja lähtökohtina. Tämä antaa hyvät lähtökohdat ylirajaisen 

koulutusyhteistyön kehittämiselle.  

Tulosten tarkastelussa pyrittiin löytämään mahdollinen ero oppimiskäsityk-

sen ja käytännön toimintatapojen välillä. Tällaista ei nyt kuitenkaan tämän tutki-

muksen osalta pystytty todentamaan. Qi & Melhuish (2016, 272–273) toteavat 

kiinalaisten lastentarhanopettajien tottuneen opettajalähtöiseen toimintatapaan, 

ja opetussuunnitelmaan kirjatun uuden lapsilähtöisemmän käsityksen ja toimin-

tatapojen omaksuminen on ollut haastavaa. Tämä on näkynyt erityisesti suurina 

eroina opetussuunnitelmaan kirjatun ideologian ja arkipäivän käytännön toteutuk-

sen välillä. Erot Suomen ja Kiinan välillä näkyivät erityisesti oppimiselle asete-

tuissa tavoitteissa. Koulutusyhteistyössä eri kulttuurit ja käsitykset voidaan nähdä 

näkökulmien moninaisuutena, jolloin niitä ei nähdä vain yhtä näkökulmaa katta-

vana vaan laaja-alaisempana, jolloin tiedon jakaminen ja sen tuottaminen olisi 

yhteistä eri paikkojen ja ihmisten välillä. 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat huomionarvoisia, sillä niiden avulla tuotet-

tiin uutta tietoa ylirajaisen koulutusyhteistyön kehittämiseksi tarkastelemalla lä-

hemmin kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön näkökulmia. Tutkimustuloksia 

voidaan hyödyntää Suomen ja Kiinan välisen koulutusyhteistyön kehittämisessä 

varhaiskasvatuksen osalta. Lisäämällä kiinnostusta koulutusyhteistyön osapuol-

ten näkökulmiin voidaan edistää koulutusyhteistöiden vaikuttavuutta ja luoda 

ikään kuin hybridikäsityksiä ja -toimintatapoja, jotka huomioivat molempien osa-

puolten tämänhetkiset käsitykset ja tavat. Hyvin suunnitellulla yhteistyöllä voi-

daan huomioida tässäkin tutkimuksessa ilmentyneet ulottuvuudet kulttuurieroista 
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ja erilaisista oppimiskäsityksistä.  On hyvä pohtia mitä oppiminen ja kasvu tar-

koittavat monimuotoisissa ja muuttuvissa kulttuuriympäristöissä. Näihin liittyy 

vahvasti muun muassa se millaisia taitoja ja kompetensseja tarvitaan kulttuurien 

välisissä yhteyksissä. Kulttuurien välisessä kanssakäymisessä oppiminen voi-

daan ymmärtää esimerkiksi kulttuurien välisen ymmärryksen hankkimisena ja 

kulttuuriin liittyvien käytäntöjen, arvojen ja uskomusten tunnistamisena. (Korho-

nen 2010, 26.) Koska varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmän alkupäässä, sen 

merkitys yksilön koulutuspolkuun on merkityksellinen. Varhaiskasvatushenkilös-

tön omaksumat opetuskulttuurit ja käsitykset oppimisesta vaikuttavat suorasti op-

pijoiden eli lasten kokemuksiin, oppimiseen ja käsitykseen itsestään oppijana. 

9.2 Tutkimuksen arviointia 

Ihmisellä on taipumus ajatella itseään objektiivisena, ja luulla tarkkailevansa 

maailmaa puolueettomasti. Hän tekee sitä kuitenkin aina oman kulttuurinsa kes-

keltä. (Vartia 2009, 19.) Tämän tutkimuksen tekijä on suomalainen, länsimaalai-

nen ja edustaa siten omaa kulttuuriaan. Maailmassa on seitsemän ja puoli miljar-

dia ihmistä, joista suomalaisia on alle kuusi miljoonaa. Suomalainen tapa toimia 

ja ajatella on vain yksi satojen muiden joukossa. Vasta ymmärtämällä omien toi-

mintamalliensa erityispiirteitä, voi pystyä oppimaan toisilta sen, minkä he voivat 

osata meitä paremmin (Vartia 2009, 19). Tämän tutkimuksen tavoitteena ei ollut 

osoittaa toisen kulttuurin ja sen sisältämien arvojen tai tapojen huonommuutta 

suhteessa omaamme, vaan osoittaa eroavaisuudet, joita esimerkiksi kulttuuri 

tuottaa kansainvälisessä kanssakäymisessä. Tätä kautta voimme löytää keinoja, 

miten voimme saada yhteistyöstä suurimmat hyödyt molemmille osapuolille.  

Kaikilla meillä on jonkinlainen käsitys oppimisesta, jota emme kuitenkaan 

usein tietoisesti pohdiskele. Tämä käsitys ohjaa tiedostamattamme omaa oppi-

mistamme sekä sitä, miten ohjaamme ja opetamme muita. Kun tullaan tietoiseksi 

oppimista koskevista käsityksistä, on niihin myös mahdollista vaikuttaa tieteelli-

sen tietoon pohjaten. (Tynjälä 1999, 12.) Esimerkiksi jos vieraaseen opetuskult-

tuuriin menevä opettaja tai asiantuntija tuntee opetuskulttuurisen perustan, on 

hänen helpompi valita pedagogiset ratkaisut ja mukauttaa omaa toimintaansa 

(Pöyhönen & Hiltula 2006, 12–13). Oman toiminnan arviointi onnistuu paremmin, 

kun kyseenalaistaa perinteisiä toimintaprosesseja (Rauste-von Wright ym. 2003, 
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15). Siksi tämä tutkimus on myös relevantti kasvatustieteellisestä sekä yhteiskun-

nallisesta näkökulmasta. 

 
Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tämä tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselytutkimuksen etuna on se, 

että se mahdollistaa laajojen tutkimusaineistojen keräämisen. Siihen liittyy kui-

tenkin myös muutamia haasteita, joita tarkasteltiin jo tutkimusmenetelmää ja koh-

deryhmää valittaessa. Sähköisten kyselyiden ongelmana on usein vastauskato. 

Parhaimmillaan vastausprosentit ovat 30–40 %, jota on mahdollista nostaa jonkin 

verran muistutuksien avulla. (Hirsjärvi ym. 2015, 195–196.) Tässä tutkimuksessa 

vastausprosenttia on vaikea arvioida. Kyselyä lähetettiin sähköpostitse eteenpäin 

kahden suomalaisen kontaktin avulla, heidän kiinalaisille yhteyshenkilöillensä, 

jotka jakoivat kyselyä sähköpostilinkkinä kohderyhmilleen. Vastaajajoukko 205 

vastaajaa jäi lopulta pieneksi, joten tuloksia ei voida yleistää. Erityisesti, kun ky-

seessä on vielä Kiinan kokoinen maa. Niillä saatiin kuitenkin suuntaa antavaa ja 

tätä otosta kuvaavaa tietoa kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön käsityksistä 

lasten oppimiseen ja opettamiseen liittyen.  

Tutkimusta arvioitaessa tulee tarkastella sen validiteettia eli pätevyyttä sekä 

reliabiliteettia eli luotettavuutta ja toistettavuutta (Hirsjärvi ym. 2015, 231; Vilkka 

2015, 194). Tutkimuksen pätevyydellä tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä 

mitata sitä, mitä tutkimuksessa oli tarkoituskin mitata. Tässä tutkimuksessa tällä 

tarkoitetaan sitä, että vastaajat ovat ymmärtäneet käytetyn kyselylomakkeen ja 

sen kysymykset. Tulokset vääristyvät silloin, jos vastaaja ei ole vastatessaan aja-

tellut tutkijan olettamalla tavalla. (Vilkka 2015, 193.) Tutkimusvälineenä käytetty 

kyselylomake on kulttuurisidonnainen ja esimerkiksi kysymysten muotoilu edus-

taa länsimaista ajattelutapaa. Vastaajat ovat kuitenkin olleet tämän kulttuuriryh-

män ulkopuolelta. Tämä vaikuttaa tutkimuksen pätevyyteen ja luotettavuuteen. 

Tämän ongelman poissulkemiseksi tutkimuksessa käytetty kyselylomake pohjau-

tui tutkittuihin ja hyväksi todettuihin TBS- ja SCLEMS -mittareihin. Aineistonke-

ruuta varten kyselylomake käännettiin englannista kiinaksi. Tällä pyrittiin siihen, 

etteivät tulokset vääristyisi, vaan vastaaja ymmärtäisi kysymyksen oikein. Validi-

teettia ei kuitenkaan voida tarkastella siltä osin, miten kääntäminen on vaikuttanut 
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kysymysten merkityksiin ja ymmärrettävyyteen. Analyysivaiheessa eri käsityk-

sien ja käytäntöjen yhteensopivuutta tarkasteltiin eksploratiivisella faktorianalyy-

sillä sekä reliabiliteettikertoimien avulla, jotta voitiin varmistua siitä, että muuttujat 

kuvaavat mahdollisimman tarkasti samaa oppimiskäsitystä tai opetuskäytäntöä. 

Näiden yllä kuvattujen tekijöiden vuoksi tutkimuksen validiteetti muodostui hy-

väksi. 

Tutkimuksen luotettavuus liittyy mittaustulosten tarkkuuden ja toistettavuu-

den lisäksi tutkimuksen aikaan ja paikkaan (Hirsjärvi ym. 2015, 231). Tässä tut-

kimuksessa käytettiin tilastollisia menetelmiä, jolloin toistettavuus on helposti to-

teutettavissa. Tätä tukee myös se, että tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat 

aikaisempien tutkimusten tuloksia. Strukturoidun kyselylomakkeen avulla tutki-

mus on helposti toistettavissa uudelleen, koska kysymykset olivat kaikille vastaa-

jille samat. Luotettavuutta lisää myös riittävän suuri otoskoko pro gradu -tutkiel-

man tasoiselle tutkimukselle, vaikka tuloksia ei voidakaan yleistää laajemmin. 

Luotettavuutta parantaa myös tutkimusaiheen laaja ja monipuolinen tarkastelu 

suhteessa aiempiin tutkimuksiin. 

Kyselytutkimuksena toteutetun tutkimuksen hyviin ja tutkimuksen luotetta-

vuutta parantaviin puoliin kuuluu se, että tutkija ei vaikuta olemuksellaan tai läs-

näolollaan vastauksiin. Kysely mahdollisti myös useiden eri kysymysten esittämi-

sen. Ongelmaksi saattaa nousta kuitenkin vastaajien suhtautuminen kyselyyn: 

kuinka vakavasti vastaajat suhtautuvat ja vastaavatko he huolellisesti ja rehelli-

sesti (Hirsjärvi ym. 2015, 195). Rajoituksena voisi ajatella myös olevan se, että 

vastaavatko vastaajat kyselyyn, niin kuin olettavat, että olisi oikein vastata, esi-

merkiksi opetussuunnitelman pohjalta. Luotettavuuden arvioinnista voidaan to-

deta, että saadut tulokset syntyivät valitusta tutkimusasetelmasta, eli kyselylo-

makkeen avulla pystyttiin hankkimaan haluttua tietoa kiinalaisten varhaiskasvat-

tajien käsityksistä. Tutkimuksen luotettavuuteen olisi voitu vaikuttaa kyselylomak-

keen pilotoinnilla, jolloin mahdollisia ongelmalliseksi todettuja kohtia olisi voitu 

muuttaa ennen varsinaisen aineistonkeruun toteuttamista. 
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Tutkimuksen eettisyys 

 

Hyvä tieteellinen tutkimus huomioi tutkimusetiikan eli hyvien tieteellisten käytän-

töjen noudattamisen (Vilkka 2015, 31). Kyselylomakkeen sisältämässä saatekir-

jeessä vakuutettiin tutkimuksen luottamuksellisuutta ja anonymiteetin säilyttä-

mistä. Nämä ovat tärkeitä lupauksia tutkittavalle, ja niiden tulee kantaa läpi koko 

tutkimuksen raportoinnin. Tärkeää on, että tutkittavat henkilöt, ryhmät ja muut 

tunnistettavissa olevat tiedot säilyvät tuntemattomina. Yksityisyydensuojaamisen 

lähtökohtana voidaan nähdä velvollisuusetikkaan liittyvä ihmisarvon kunnioitta-

minen. Yksityisyydensuoja toteutuu parhaiten, kun ihminen saa itse päättää osal-

listuuko tutkimukseen, mitä tietoja he antavat itsestään tutkimukseen ja millä eh-

doin. (Kuula 2006, 126.) Tutkimusta koskivat Suomen lakien lisäksi myös kan-

sainväliset sopimukset (Kuula 2006, 124). Tässä tutkimuksessa tunnistamisen 

riskiä ei ole, koska kvantitatiivisessa tutkimuksessa tuloksia ei kirjata yksilöittäin. 

Tutkimuksessa ei kysytty sellaisia tunnistetietoja tutkittavilta, joiden avulla heidät 

voitaisiin tunnistaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin pro gradu -tutkielmaa varten, 

jonka jälkeen se hävitettiin. Aineistoa ei myöskään luovutettu ulkopuolisille ta-

hoille.  

Tutkimuksessa oli tärkeä miettiä, miten numerotieto esitettiin sanallisesti. 

Tutkimustulokset voivat vahingoittaa tutkittavien tai tutkittavan kohteen elämää, 

jos ne ovat esitetty tutkimuskohdetta tyypittelevinä tai loukkaavina, yksipuolisina, 

halventavina tai mustamaalaavina (Vilkka 2007, 164). Tutkimusta tehdessä tut-

kija vaikuttaa kaikkiin tutkimuksen osa-alueisiin aina aineistonkeruusta tulkintaan 

asti. Tieteellisen tutkimuksen vaatimusten ja tavoitteiden ei tulisi olla ristiriidassa 

taloudellisen hyödyn tavoittelemisen kanssa, vaan ne voidaan yhdistää tuke-

maan toisiaan ja luomaan mielekkäämpää ja tuottavampaa. (Vilkka 2015, 31.)  

9.3 Jatkotutkimusaiheita 

Tämä tutkimuksen perusteella kiinalaisen varhaiskasvatushenkilöstön oppimis-

käsityksessä näyttäytyy paljon samankaltaisuuksia suomalaisen oppimiskäsityk-

sen kanssa. Kansainvälisten koulutusyhteistyön konteksti on ilmiönä moniulottei-

nen, johon paikallisen toimijan lähempi tarkastelu muodostaa yhdenlaisen näkö-
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kulman. Kiinnostava jatkotutkimusaihe Kiinan ja Suomen ylirajaisen koulutusyh-

teistyön tarkastelemiseksi voisi olla tietyn koulutusyhteistyöprojektin tarkempi tut-

kiminen. Tutkimuksen lähtökohtana voisi tutkia samaa standardoitua mittaria 

käyttämällä suomalaisen varhaiskasvatushenkilöstön oppimiskäsitystä. Tämä 

olisi perusteltua siksi, että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2018 sisäl-

tämän oppimiskäsityksen juurtumisesta suomalaisen pedagogiikkaan ja opetus-

käytäntöihin ei ole tehty tutkimusta. Tällä tavoin voitaisiin vertailevan tutkimuksen 

avulla tarkastella ja vertailla koulutusyhteistyön osapuolten oppimiskäsityksiä, ja 

niiden samankaltaisuuksia ja eroja tarkemmin. Tarkempi tutkimus maiden välillä 

voisi tapahtua molemmista maista samalla mittarilla kerättyjen vastausten avulla, 

kuten esimerkiksi Hofsteden (1993) tutkimuksissa tehtiin. 

Jatkotutkimuksissa olisi myös hyvä huomioida Kiinan sisäiset maantieteel-

liset erot, kuten esimerkiksi Sang ym. (2009) tutkimuksessa tehtiin. Tarkastelua 

voisi tehdä myös varhaiskasvatushenkilöstön opiskeluvuosien yhteydestä oppi-

miskäsitykseen. Tarkempien oppimiskäsitykseen ja toimintatapoihin liittyvien 

osa-alueiden tarkastelemiseksi olisi hyvä tarkastella kiinalaisen varhaiskasvatuk-

sen sisältämää arviointiprosessia, jonka kautta voitaisiin huomioida paremmin kii-

nalaisen varhaiskasvatuksen tavoitteita ja arvoja. Suomessa Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa 2018 arviointi perustuu suurelta osin varhaiskasvatus-

henkilöstön suunnittelemaan ja toteuttamaan pedagogiikkaan, ei niinkään yksit-

täisen lapsen oppimisen arviointiin (Opetushallitus 2018, 61). Koulutustason tar-

kempi vertaaminen Suomen vastaaviin voisi mahdollistaa tutkimusasetelman, 

jonka kautta päästäisiin tarkastelemaan suurimpia Kiinan ja Suomen varhaiskas-

vatuksen välisiä eroavaisuuksia, ja näin ollen kiinnittää niihin erityistä huomiota. 

Tällä tavoin voitaisiin mahdollistaa kulttuurista riippumaton koulutuksen kehittä-

minen, kun kulttuurierojen huomioimiseen keskityttäisiin tietoisesti. 

Tämän tutkimuksen tulosten kautta olisi kiinnostavaa pyrkiä miettimään 

koulutusyhteistyön osapuolten kulttuurien välisiä taitoja ja sitä kautta kehittämään 

yhteistyön vaikuttavuutta. Näiden taitojen avulla olisi mahdollista ymmärtää kult-

tuurin kaikki osa-alueet, mutta etenkin ne, jotka liittyvät yhteisön sosiaaliseen ra-

kenteeseen ja yksilöiden käsityksiin ja arvoihin sekä ajattelu- ja toimintatapoihin. 

Tätä kautta kansainvälinen koulutusyhteistyö mahdollistaa kaikkien siihen osal-

listuvien tasapuolisemman ja täydemmän osallistumisen. (Korhonen & Alenius 

2018, 28.)  
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Maailmassa on tällä hetkellä käsillä globaalimuutos vallitsevan korona-pan-

demian takia. Pandemia on pakottanut globalisaation ikään kuin tauolle, koska 

ihmisten liikkuminen paikasta ja maasta toiseen on rajoitettua. Uusi tilanne on 

tuonut eteemme uudenlaiset haasteet. Aika näyttää, miten ja mihin suuntaan jo 

aloitetut koulutusyhteistyöhankkeet tulevat etenemään. Kommunikoinnin ja vuo-

rovaikutuksen muodot tulevat kehittymään edelleen, kun eri valtioiden koulutuk-

sen toimijat kohtaavat. Olemme tilanteessa, jossa pakonkin edestä tulisi alkaa 

kehittää tietotekniikkaa hyödyntävää vuorovaikutusta myös koulutusyhteistöiden 

osalta. Tätä kautta voitaisiin mahdollistaa ylirajainen oppimistila, jossa käytännön 

tason ideoita, eri pedagogiikkoja ja opetusmenetelmiä voitaisiin jakaa kahden 

maan välillä. 

Koulutusyhteistyön perustat liittyvät usein taloudellisen hyödyn tavoitteluun. 

Arvostettu suomalainen taloustieteen emeritus professori Sixten Korkman (2019) 

totesi kolumnissaan, että ”Hyvin kohdennetut panostukset lapsipolitiikkaan ovat 

tehokas keino vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta.” Hän jatkoi kuitenkin: 

”– – etusijalle tulee asettaa lapsen oikeudet ja perheiden hyvinvointi.” Tämä lau-

sahdus antaa hyvät lähtökohdat myös varhaiskasvatuksen koulutusyhteistyön ar-

vopohjalle. Kulttuurien yhteensovittamisessa viime kädessä tärkeintä on kuiten-

kin yksilöiden ja yhteisön hyvinvointi. Parhaimmillaan koulutusyhteistyössä mo-

lemmat osapuolet voivat oppia toisiltaan.  
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Master's thesis 2019 
Questionnaire for Chinese kindergarten personnel 
 

Dear Participant, 

My name is Reetta Kouki and I am a graduate student from Tampere University, Finland. 
I´m studying educational studies and for my final thesis, I am researching what kind of 
learning beliefs Chinese kindergarten personnel have and what kind of teaching methods 
and practices they are using to help children learn.  

My research is part of EduCell Group´s education export project from Finland to China. 
Because you are working in kindergarten, I am kindly asking you to participate in this 
research study by completing the attached survey. The beliefs of the personnel in kin-
dergarten have significant effect on children´s learning experience. Your answers will 
enable improving EduCell Group´s education export project. Completing this question-
naire will require approximately 10 minutes. 
 
This questionnaire asks you to describe different aspects of your views about learning 
and teaching. There are no right or wrong answers. Your opinion is what is wanted. 
Background questions are asked for data analysis. Please note that your response 
will stay anonymous and confidential during the whole research process. Individ-
ual respondents will not be identified, only the researcher will see the answers and the 
data will be destroyed after the report is completed. 

Thank you for your time. 

 
Sincerely, 
 
Reetta Kouki 
Master´s student researcher 
Faculty of Education and Culture 
Tampere University 
reetta.kouki@tuni.fi 
 
 
Vesa Korhonen 
Thesis instructor 
Research director, senior lecturer 
Faculty of Education and Culture 
Tampere University 
vesa.korhonen@tuni.fi  

https://www.sanakirja.org/search.php?id=108565&l2=17
https://www.sanakirja.org/search.php?id=108565&l2=17


 

Background information 

 

Select one (1) answer for each following question or write a number.  

 

1. Gender 

1) Male 

2) Female   

 

2. Age (Please write a number.) 

 
 

3. What is your educational background? 

 

1. University  

2. College  

3. “Normal”, teachers  

4. Teachers’ college  

5. Teachers’ university 

6. Workers’ (vocational) university  

7. Adult higher education institution  

 

4. What is your educational degree? 

1) High school degree  

2) Academic degree  

3) Bachelor’s degree  

4) Master’s degree  

5) Doctor’s degree 

 

5. What is your teaching position? 

1) Lead teacher 

2) Assistant teacher 

3) Other 

 

6. How many years you have worked in the kindergarten? (Please round up to whole 

years.) 

 

7. How many children you have in your class? 

1) 5-10 

2) 10-15 

3) 15-20 

4) 20-25 

5) 25-30 

6) 30-35 

7) over 35 

 

 



 

8. How old the children in your class are? 

1) 0-3 

2) 3-5 

3) over 5 

 

9. Type of kindergarten 

1) Public  

2) Private 

 

10.  Are you native Chinese? 

1. Yes 

2. No 

If you answered no, what´s your nationality? 

 

  



 

 

Kindergarten personnel’s learning beliefs, teaching methods and co-

operation with parents 

 

Following sentences asks you to describe different aspects of your views about 

learning, teaching and cooperating with parents. On the next few pages, you will 

find 28 sentences. Answer-scale is 1-5. 

For each item please circle one of the numbers (1-5). The numbers stand for 
the following responses: 

1 = Strongly disagree 
2 = Disagree 
3 = Neither agree or disagree (neutral)  
4 = Agree 
5 = Strongly agree 

 

11. Sentences 1-20 
 

1. I believe children learn best when there is a fixed schedule 

2. I take child opinions into account 

3. I devise learning activities for the active learning of the children 

4. I am a firm believer in paper-and-pencil tasks 

5. If I am not directing class events, the most likely result is chaos 

6. I often create thematic units based on children´s interests and ideas 

7. I prefer to assess children informally through observations and con-

ferences 

8. I generally use the teacher´s guide to lead discussions of a story or 

text 

9. It is important that I establish class control before I become too 

friendly with children  

10. I like to make curriculum choices for children because they can´t 

know what they need to learn 

11. I invite parents to volunteer in or visit my class almost any time 

12. It is more important for children to learn to obey rules than to make 

their own decisions 

13. When there is a dispute between children in my class, I try to inter-

vene immediately to resolve the problem 



 

14. I find that textbooks and other published materials are the best 

sources for creating my curriculum 

15. I make it easy for parents to contact me at kindergarten or home 

16. My primary role as an educator is to help children become learners, 

not to teach particular content knowledge 

17. I make it a priority in my class to give children time to play together 

when I am not directing them 

18. In my class I take care of the learning materials and set them out for 

children when they need them 

19. My children spend the majority of their seatwork time working individ-

ually 

20. Children´s need to learn that there are consequences for inappropri-

ate behavior 

 

12. Sentences 21-28 

 

21. To be sure that I teach children all necessary content and skills, I fol-

low a textbook or workbook 

22. I use various teaching methods and techniques which are consistent 

with the lesson´s purpose 

23. I support the development of problem-solving skills of children 

24. I encourage the children to communicate both with me and each 

other 

25. An essential part of my role is supporting a child´s family when prob-

lems are interfering with child´s learning 

26. I encourage the children to give decisions independently 

27. I communicate with the parents mainly through report cards and par-

ent-teacher conferences 

28. Parents' opinions affect the curriculum and how I put it into practice 
 

  



 

Your learning beliefs and teaching methods 

Describe following questions shortly 

 

1. What do you think is the most important thing you do when you´re teaching 

young children? 

 

2. What kind of teaching methods you´re using daily with the children? (e.g. play, 

conversation, paper-and pencil tasks, reading) 

 

3. What kinds of learning goals are important? (describe your own view) 

 

4. How do children learn best? (Your own opinion) 
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Osiot sekä niistä muodostetut summamuuttujat F1 F2 F3 

Lapsilähtöinen oppimiskäsitys    

I support the development of problem-solving skills of children .86   

I encourage the children to communicate both with me and each other .85   

Children´s need to learn that there are consequences for inappropriate behav-

ior 

.75   

I encourage the children to give decisions independently .74   

I use various teaching methods and techniques which are consistent with the 

lesson´s purpose 

.73   

My primary role as an educator is to help children become learners, not to 

teach particular content knowledge 

.35   

I make it a priority in my class to give children time to play together when I am 

not directing them 

.31   

Cronbachin α = .89    

Opettajalähtöinen oppimiskäsitys    

I like to make curriculum choices for children because they can´t know what 

they need to learn 

 .76  

I find that textbooks and other published materials are the best sources for 

creating my curriculum 

 .67  

It is more important for children to learn to obey rules than to make their own 

decisions 

 .60  

When there is a dispute between children in my class, I try to intervene imme-

diately to resolve the problem 

 .59  

If I am not directing class events, the most likely result is chaos  .51  

In my class I take care of the learning materials and set them out for children 

when they need them 

 .46  

My children spend the majority of their seat-work time working individually  .44  

To be sure that I teach children all necessary content and skills, I follow a 

textbook or workbook 

 .35  

Cronbachin α = .78    

Lapsilähtöiset opetuskäytännöt    

I often create thematic units based on children´s interests and ideas   .73 

I prefer to assess children informally through observations and conferences   .72 

I take child opinions into account   .61 

I devise learning activities for the active learning of the children   .60 

Cronbachin α = .83    


