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TIIVISTELMÄ 
 
Tutkielmassa selvitettiin kasvatusvastuun jakautumista ja opettajan ja maahanmuuttajataustaisten 
vanhempien kasvatusnäkemyksiä monikulttuurisessa koulussa.  Lähestymistapa oli 
aineistopohjainen. Tutkimusaineisto hankittiin teemahaastattelujen avulla. Tutkimusta varten 
haastateltiin perusopetuksen alakoulun kolmea opettajaa, yhtä suomalaistaustaista perhettä ja neljää 
maahanmuuttajataustaista perhettä. Tavoitteena oli selvittää kasvatusvastuun jakautumista, miten 
haastateltavat määrittelevät kasvatusvastuun ja mitkä asiat heille ovat tärkeitä. 
 
Keskeinen tutkimustulos on, että opettajien mielestä aikuisen täytyy ottaa vastuu lapsesta. Kodilla 
on päävastuu lapsen kasvatuksesta, koska koti rakentaa perustan toimimiselle myös koulussa. 
Opettajien mielestä kodin kasvatusvastuu liittyy lähinnä sosiaaliseen kasvatukseen, kuten toisten 
huomioon ottamiseen, toisten kanssa toimimiseen ja kohteliaisuuteen. Maahanmuuttajataustaisten 
vanhempien näkökulma kasvatusvastuuseen oli toisenlainen. Heidän mielestään ei kasvatusvastuuta 
voinut samalla tavalla jakaa, vaan kasvatusvastuu kuului yhtenevästi sekä heille että opettajalle. 
Heidän mielestään opettajalla oli koulussa samat valtuudet kuin heillä itsellään kotona. He eivät siis 
olleet valmiita jakamaan vastuuta tehtäväperustaisesti niin kuin opettajat. 
 
Yhteistyötä opettajat mielestään tekivät riittävästi vanhempien kanssa. Maahanmuuttajavanhempien 
kanssa he eivät olleet yhteistyössä enempää kuin suomalaistaustaisten vanhempien kanssa. 
Perusteena he käyttivät tasaveroisuutta ja oikeudenmukaisuutta, jotka olivat opettajien keskeisiä 
arvoja. Niinpä maahanmuuttajavanhemmat eivät kokeneet opettajien toimivan riittävästi 
yhteistyössä heidän kanssaan. He olisivat toivoneet enemmän välittömiä kontakteja, varsinkin 
ongelmatapauksiin puuttumista esimerkiksi lähettämällä kotiin tekstiviesti, jos läksyt olivat lapsella 
tekemättä.  
  
Opettajien suhtautumista maahanmuuttajaoppilaisiin leimasi tasaveroisuus suhteessa muihin 
oppilaisiin. Maahanmuuttajataustaista oppilasta pyrittiin kohtelemaan kuin ketä tahansa, kunhan 
hän sulautui luokkaan ainakin kielen suhteen. Jossain määrin oli nähtävissä myös pohdintaa 
erilaiseen kulttuuriin kuuluviin käytöstapoihin liittyen, mutta opettajien suhtautuminen omaan 
muutokseen oli olla pikemminkin muutoksen objekti kuin subjekti. Opettajat halusivat pääosin 
pitäytyä omissa opetusmenetelmissään ja reflektointia erilaisen kulttuurin kohtaamisen suhteen ei 
tullut esille haastatteluissa. Tietoa opettajilla tuntui olevan, mutta tieto koski lähinnä kulttuuriin 
liittyviä ulkoisia tapoja.  
 
Opettajien mielestä maahanmuuttajalapset olivat hyvin kasvatettuja ja suhtautuivat koulunkäyntiin 
kunnianhimoisesti. Opettajat arvioivat, että lapsista pidettiin kotona hyvää huolta ja koulun arvostus 
näkyi vanhempien arvostavassa suhtautumisessa opettajaan ja kouluun. Myös oppilaiden käytös 
antoi opettajien mielestä viitteitä samasta suhtautumisesta. Yksi opettajista kuvasi 



auktoriteettikasvatuksen olevan maahanmuuttajataustaisissa perheissä parempaa kuin 
suomalaistaustaisissa, ainakin koulun kannalta. Negatiivisia asenteita opettajat eivät tuoneet suoraan 
esiin. Toisaalta kaikilla haastatelluilla opettajilla oli vain lyhyt kokemus maahanmuuttajista. 
Aasialaista kasvatusta kuvaavat vertaukset ja sanonnat; ”Lapsi on kuin kukka” ”Kun kasvatat 
lapsen, rakennat yhden maan tai kaupungin”. Jokainen perhe oli tullessaan joutunut kohtaamaan 
kulttuurishokin siinä merkityksessä, että suomalainen kasvatus näyttäytyi heille 
välinpitämättömyytenä lapsia kohtaan. Lapset maleksivat kaduilla ja nuoret lapsetkin saattoivat 
polttaa tupakkaa ja juoda kaljaa. 
 
Monikulttuurinen kompetenssi ja suhtautuminen erilaisuuteen ovat avaimia menestymiseen 
monikulttuurisessa ympäristössä. Opettajille monikulttuuriset valmiudet ovat erityisen tärkeitä, jotta 
he pystyvät toimimaan menestyksekkäästi uusissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Onnistuminen eri 
kulttuureista tulevien oppilaiden kanssa edellyttää myös erilaisten kulttuuriperusteisten 
ajattelumallien ymmärtämistä. Ei riitä, että tietää ja tuntee erilaisten kulttuurien tavat. 
Kasvatusvastuukin joutuu toisenlaiseen valoon huomioitaessa erilaiset kulttuuriperusteiset 
ajatusmallit   
 
 
Asiasanat: maahanmuuttaja, opettaja, vanhemmat, kollektiivinen kulttuuri, individualistinen 
kulttuuri, valtaetäisyys, kasvatus eri kulttuureissa, kasvatusvastuu, monikulttuurinen kompetenssi 
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1 JOHDANTO 
 
 
Yhteiskunnan muuttuessa kotielämä ja lasten kasvatusympäristö on muuttunut. Vanhemmat ovat 

usein yhteiskunnan oravanpyörässä. Kotona yhdessä lasten kanssa vietettävä aika on vähentynyt 

työelämän ja elintasovaatimusten myötä. Lasten elämään on astunut joukko rinnakkaiskasvattajia; 

päivähoidon työntekijät, opettajat, kerhojen ja harrastusten ohjaajat jne. Vanhempien halu kasvattaa 

lapsensa hyvin ja saada lopputuloksena hyvä ihminen tuskin on kuitenkaan vähentynyt. Onko 

kuitenkin yhdessä lasten kanssa vietettävän ajan vähentyminen vähentänyt myös vanhempien 

auktoriteettia lasten silmissä? Onko kasvatusvastuu siirtynyt vanhemmilta yhteiskunnallisille 

instituutioille ja koulutetuille ammattihenkilöille? 

 

Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja ja olen työvuosieni aikana työskennellyt myös 

päiväkodissa. Muutama vuosi sitten olin itse viemässä lapsiani päiväkotiin ja tilanteet loivat 

uudenlaisen näkökulman kasvatusvastuuajatteluuni. Heräsin pohtimaan ”ammattikasvattajien” 

halukkuutta luopua omasta alueestaan vanhempien hyväksi. Itse koin tietäväni ammatti-ihmisenä 

lapsestani kaiken ja myös tuntevani hänet perin pohjin, koska olin ollut työelämän lisäksi myös 

kotiäitinä useamman vuoden ja hoitanut lapsiani päätoimisesti. Koin kuitenkin päiväkodin 

henkilökunnan aika ajoin toimivan automaattisesti ikään kuin heidän tulisi antaa neuvoja ja ohjata 

vanhempaa, koska tunsivat mielestään lapseni niin hyvin. Kasvatusvastuututkimukset antavat 

ymmärtää, että ammattikasvattajien mielestä vanhemmat eivät ota lapsistaan riittävästi vastuuta, 

mutta onko syynä aina vanhempien välinpitämättömyys? Onko vanhemmat ammattikasvattajien 

taholta kasvatettu ajattelemaan, ettei heidän mielipiteillään olekaan ehkä niin suurta merkitystä? 

 

Onko tämä yksinomaan länsimainen tai peräti vain pohjoismainen ilmiö. Viettäessäni puoli vuotta 

perheeni kanssa ulkomailla törmäsin kasvatusnäkemysten eroavaisuuksiin. Oma vaikutelmani oli, 

että kasvatus oli monilta osin selkeämpää ja vanhemmille luonnollisempaa esimerkiksi Lähi-idästä 

tulevilla vanhemmilla. Pohjoismaista tulevilla vanhemmilla puolestaan oli tapana selittää ja 

neuvotella aivan pienenkin lapsen kanssa pienistäkin asioista. Selkeää rankaisemista, kieltoja ja 

pakkoa vältettiin, koska pelkona oli lapsen saama trauma. Lähi-idästä tulevat vanhemmat antoivat 

lapselleen selkeät säännöt ja myös rangaistukset olivat selkeät. Vanhemmat myös ilmaisivat 

myönteiset ja kielteiset tunteensa lapselle. Heillä oli vahva ote ja asema, voisi puhua myös 

auktoriteetista suhteessa lapseensa.  
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Kasvatuskulttuurien eroavaisuuksiin on törmätty myös Suomessa viime vuosina maahanmuuttajien 

lukumäärän kasvaessa. Maahanmuuttaja tuo mukanaan oman kulttuurinsa, perinteensä, tapansa ja 

tottumuksensa, usein myös uskontonsa. Myös kouluissa opettajat joutuvat jatkuvasti kohtaamaan 

erilaiset ruokailutottumukset, erilaiset näkemykset kasvatuksesta ja erilaiset arvostukset. 

Kohtaavatko maahanmuuttajien ja opettajan odotukset ja arvostukset toisiaan? Olisiko meillä 

individualistista kulttuuria edustavilla suomalaisilla jotain opittavaa kollektiivisesta kulttuurista 

tulevilta? Maahanmuuttajien erilainen kulttuurinen tausta vaikuttaa myös heidän kasvatus-

näkemyksiinsä ja odotuksiinsa ja ovat usein myös toisenlaisia kuin suomalaistaustaisilla 

vanhemmilla. Käytän työssäni maahanmuuttajavanhemmista myös käsitettä maahanmuuttaja-

taustaiset vanhemmat, koska yhdellä perheistä oli haastattelua tehtäessä jo Suomen kansallisuus. 

Tarkoitan kuitenkin käsitteillä samaa eli perheen lähtökohtaa jossakin toisessa kulttuurissa kuin 

Suomessa. 

 

Omasta lastentarhanopettajataustastani johtuen halusin välttää liiallista subjektiivisuutta 

näkökulmissani ja päädyin tässä tutkielmassa tutkimaan perusopetuksen alakoulun opettajien ja 

maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkökulmia kasvatusvastuuseen. Päivähoito-sektorilla 

kasvatuskumppanuutta ja kasvatusyhteistyötä on tutkittu monin eri tutkimuksin. Tässä työssä 

selvitän kasvatuskulttuuria perheissä ja kasvatusvastuun jakautumista koulun ja kodin välillä. 

Tutkin myös perheen erilaisen kulttuuritaustan mahdollista vaikutusta opettajan kasvatus-

näkemyksiin. Mukaan tutkimukseen oli tarkoitus ottaa myös suomalaistaustaisia vanhempia, mutta 

en onnistunut saamaan heitä haastateltaviksi. Vertailukohtana yhteisissä aiheissa maahanmuuttaja-

taustaisille vanhemmille toimii suomalaistaustainen opettajapariskunta. 

 

Lähtökohtani tutkimuksen teolle oli kasvatusvastuu ja sen jakautuminen. Kasvatusvastuu yleisellä 

tasolla on ollut tapetilla Suomessa jo pidemmän aikaa ja sen puitteissa on toteutettu myös useita 

hankkeita. Hankkeiden pääasiallinen tavoite on ollut löytää toimivia keinoja lisätä ja laajentaa 

keinoja, joilla lisättäisiin kasvatusvastuun ottamista. Osapuolina ovat olleet sekä koulut, vanhemmat 

että yhteiskunta. Useimmiten on päädytty yhteisöllisiin menetelmiin ja yhteisölliseen 

kasvatusajatteluun, jonka mukaan kaikki ovat vastuussa lasten kasvattamisesta yhdessä.     
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2 KASVATUS MONIKULTTUURISESSA KONTEKSTISSA 

 

2.1. Kulttuurinen monimuotoisuus Suomen kouluissa 
 

2.1.1. Maahanmuuttajat Suomessa 

 

Ulkomaalaislaissa (2004) määritellään maahanmuuttaja, joka voi olla siirtolainen, pakolainen, 

turvapaikanhakija tai paluumuuttaja. He kaikki muodostavat etnisen vähemmistöryhmän uuteen 

kotimaahansa. Siirtolainen voi olla maahanmuuttaja tai maastamuuttaja. Paluumuuttaja on alun 

perin Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää esimerkiksi inkeriläiset. Pakolainen on YK:n 

määritelmän mukaan ihminen, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä 

joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen 

ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Turvapaikanhakija on sekä suojelun tarpeen 

että humanitääristen syiden vuoksi saanut oleskeluluvan maassa. Turvapaikanhakija pyytää suojaa 

ja oleskeluoikeutta vasta saapuessaan tai pian saavuttuaan maahan. Kiintiöpakolainen on saanut 

muuttoluvan maahan vuosittaisen pakolaiskiintiön mukaan. (Ulkomaalaislaki 2004; Talib, Löfström 

& Meri 2004, 20–21.)  

 

Vuoden 2005 lopussa Suomessa oli 113 852 ulkomaan kansalaista (2,2 % koko väestöstä). Näistä 

naisia 56 101 ja miehiä 57 751. Ulkomailla syntyneitä oli 176 612, joista entisen Neuvostoliiton 

alueella syntyneitä 40 196, Ruotsissa 29 527 ja Virossa 12 597. Helsingissä asuu 27 %. Vuonna 

2005 paluumuuttajia oli lähinnä idästä (687). Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on 750. 

(Työministeriön www-sivut: www.mol.fi/migration.) 

 

2.1.2. Sopeutuminen uuteen kulttuuriin  
 

Maahanmuuttajien sopeutumista (kuvio 1.) uuteen kulttuuriin eli akkulturaatiota voidaan kuvata 

Berryn akkulturaatiomallin (Pehkonen 2006, 25) mukaan assimilaationa, marginalisaationa, 

separaationa ja integraationa. Assimilaatiossa eli sulautumisessa maahanmuuttaja omaksuu uuden 

kulttuurin hyläten samalla oman kulttuurinsa tapoineen ja perinteineen. Marginalisaatio tarkoittaa 

sekä oman että uuden kulttuurin hylkäämistä. Separaatiossa maahanmuuttaja haluaa suojautua 

valtaväestön negatiiviselta suhtautumiselta vetäytymällä omaksi ryhmäksensä ja pyrkimällä 
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ylläpitämään ryhmän sisällä perinteitä ja ryhmäkontrollia. Lasten kasvatuksessa halutaan erityisesti 

vaalia oman kulttuurin perinteitä. Integraatiossa maahanmuuttaja sopeutuu uuteen kulttuuriin, mutta 

samalla ylläpitää oman kulttuurinsa tapoja ja perinteitä sen rinnalla (Talib ym. 2004, 44–46). 

Pakolais- ja siirtolaisuuspoliittisen periaateohjelman (1994) mukaan integraatio takaa parhaan 

sopeutumisen. (Matinheikki-Kokko 1997, 10–12). Integraatiota on käsitteenä käytetty yhtenevänä 

maahan-muuttajien kotoutumisen kanssa, mutta parhaan mahdollisen kotoutumisen kannalta usein 

maahanmuuttajan on myös assimiloiduttava yhteiskuntaan esimerkiksi kielen osalta. Integraatio 

tarkoittaa maahanmuuttajien täysivaltaista jäsenyyttä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Kuviossa 

voidaan suhtautuminen valtakulttuuriin määritellä myös halukkuutena osallistua yhteiskunta-

elämään (Pehkonen 2006, 25). Yksilötasolla sopeutumisessa tapahtuu muutoksia hänen identiteetin 

tunteessaan, arvoissaan ja asenteissaan. Muutokset siirtyvät sukupolvelta toiselle sosialisaatio-

prosessin välityksellä. (Alitolppa-Niitamo 1993, 29.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Berryn akkulturaatiomalli (Berry et al. 1992) 

 

Maahanmuuttajille laaditaan heidän saapuessaan Suomeen ns. kotoutumissuunnitelma, jota täysi-

ikäinen maahanmuuttaja on myös itse laatimassa. Kotoutuminen on maahanmuuttajan yksilöllistä 

kehitystä, jonka tavoitteena on hänen osallistumisensa työelämään ja yhteiskunnan toimintaan 

samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Kotouttaminen puolestaan on viranomaisten 

kotoutumista edistävät ja tukevat toimenpiteet, voimavarat ja palvelut. Kotoutumissuunnitelma 

koskee henkilöitä, joilla on kotikunta Suomessa. Sen taustalla ovat Yhdenvertaisuuslaki 2004, 

Suomen perustuslaki, Ulkomaalaislaki 2004 ja Maahanmuuttajien Kotouttamislaki 1999. Niiden 

tavoitteena on yhdenvertainen osallistuminen ja jäsenyys, integraatio yhteiskuntaan.  

    

  Kyllä Ei 

 Kyllä  Integraatio eli 

sopeutuminen 

Assimilaatio eli 

sulautuminen 

 Ei Separaatio eli 

eristäytyminen 

Marginalisaatio eli 

syrjäytyminen 

Suhtautuminen 
valtakulttuuriin
haluaa säilyttää 
ryhmien väliset 
suhteet 
 

Tärkeää säilyttää oma kulttuuri ja identiteetti 
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Kotouttamissuunnitelma sisältää kotoutumiskoulutuksen, johon täysi-ikäisellä maahanmuuttajalla 

on oikeus enintään kolme vuotta. Opetushallituksen maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 

valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman 1999 mukaan koulutus antaa perusvalmiudet yhteis-

kuntaan sopeutumiseksi sisältäen viisi kokonaisuutta: kielelliset valmiudet (10-20ov), 

yhteiskunnalliset valmiudet (2-5ov), matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (2-5ov), elämän-

hallinnan valmiudet (2-5ov), opiskelun ja ammatinvalinnan valmiudet (4-10ov). Vaihteluväli 

opintojen määrässä on 20-40ov. Lisäksi opintoihin kuuluu 4ov työssäoppimiseen valmentautumista 

ja vähintään kahden alan ammatilliseen koulutukseen tutustumista. Opiskelijat saavat henkilö-

kohtaista ja muuta opinto-ohjausta opintoihinsa. Opinnoissa joustetaan yksilöllisesti.� 

�

Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman 2004 mukaan perusopetuksen 

yhteydessä voidaan järjestää maahanmuuttajille perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistava 

opetus on tarkoitettu jokaiselle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen tai ruotsin 

kielen taito ei vielä ole riittävän hyvä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 

6–10-vuotiaille vähintään 450 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 500 tuntia. Kodin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä samassa opetussuunnitelmassa sanotaan yhteistyössä otettavan huomioon 

perheiden kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. ”Huoltajat tutustutetaan 

kasvamiseen ja kasvatukseen suomalaisessa yhteiskunnassa, suomalaiseen koulujärjestelmään, 

opetussuunnitelmaan, oppilaan arviointiin, opetusmenetelmiin sekä oppilaan omaan opinto-

ohjelmaan. Opetuksen järjestäjän on luotava edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle.  Yhteistyön 

lähtökohtana tulee olla eri osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.” 

 
 
2.1.3. Perhe ja uusi kulttuuri 
 
 
Muutto on jo sinänsä stressaava tilanne. Yleinen asioiden hoitaminen vie aikaa, jos ei vielä hallitse 

paikallista kieltä, maahanmuuttajalla on paine monien asioiden samanaikaisuudesta ja saattaa olla 

monenlaista epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Maahanmuuttajat kantavat mukanaan usein myös 

traumoja taustaansa liittyen. Stressiä lisäävät erilaiset toimintamallit esimerkiksi kuinka toimia 

kaupoissa ja toimistoissa. Lisäksi kulttuuriset mallit ovat erilaiset. Kotoutuminen on aina 

yksilöllistä, tilannesidonnaista ja vie oman aikansa. Kotoutuminen on usein perheen sisällä 

eriaikaista. Lapset oppivat kielen useimmiten vanhempiaan nopeammin koulussa ja päiväkodissa. 

Aikuisilla ovat kontaktit uutta kieltä puhuvaan väestöön yleensä vähäisempiä ja kielen oppiminen 

vie pidemmän aikaa. Uusi tilanne kielen kanssa Alitolppa-Niitamon (2005, 105–106) mukaan 
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saattaa aiheuttaa tilanteen, jossa lapsi toimii perheen tulkkina ja sen myötä myös vanhemmista 

tuntuu, että he menettävät vanhemmuuden arvovaltaansa lastensa silmissä. Myös vanhempien 

väliset roolit saattavat muuttua, jos perheen äiti oppiikin kielen aiemmin ja mahdollisesti työllistyy 

miestään aiemmin. Näin vaimosta tuleekin perheen elättäjä, mikä saattaa olla lähtömaan tilanteesta 

katsottuna nurinkurista ja miehen identiteettiä uhkaavaa. Uusi tilanne vaatii sopeutumista 

uudenlaisiin rooleihin sekä perheen sisällä että sen ulkopuolella. Lapset sopeutuvat uuteen 

kulttuuriin yleensä nopeasti, koska pääsevät tutustumaan päiväkodin tai koulun kautta uuteen 

kieleen, uusiin ystäviin ja heidän kulttuuriinsa. Ristiriitatilanteita voi syntyä siinä vaiheessa, kun 

perheen omat ja uuden ympäristön käsitykset oikeasta ja väärästä ovatkin ristiriidassa toistensa 

kanssa. Lapsi yleensä pyrkii löytämään tasapainon erilaisten käsitysten välillä.  

 

Valtaväestön asenteet vaikuttavat aina kotoutumiseen. Jaakkolan (2005) vuosina 1987–2003 

tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten asenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi. 

Pääkaupunkiseudulla asuvat, vihreät ja kokoomuksen kannattajat ovat myönteisesti suhtautuvia 

työvoiman suhteen, vihreät ja vasemmistoliittoon kuuluvat haluaisivat puolestaan enemmän pako-

laisia. Koulutuksella on todettu olevan vaikutusta asenteisiin, yleensä pidemmälle koulutetuilla on 

suvaitsevammat asenteet. Kontaktihypoteesin mukaan kielteiset asenteet vähenevät henkilö-

kohtaisten kontaktien myötä. Toisaalta myös kontaktien laadulla on merkitystä, jos ensimmäinen 

kontakti on ollut negatiivinen, myös jatkossa suhtautuminen on negatiivista. Suomalaisten asentei-

siin on edellä mainitun tutkimuksen mukaan todettu olleen vaikutus myös maan taloudellisella 

tilanteella. Laman aikana maahanmuuttoon suhtauduttiin kielteisemmin. Myös ulkonäölliset seikat 

vaikuttavat asenteisiin siten, että ulkonäöltään suomalaisista poikkeaviin esimerkiksi arabeihin ja 

somaleihin suhtaudutaan kielteisemmin. 

 

2.1.4. Kohtaamisia eri kulttuurien kanssa koulussa 
 

Kansallisten kulttuurien törmäyksiä syntyy, kun toisenlaisesta koulutuskulttuurista ja toisenlaisten 

kulttuuristen mallien maista tulevat maahanmuuttajat astuvat sisälle koulutusjärjestelmäämme. 

Pakolaisina ja turvapaikanhakijoina maahamme tulevat maahanmuuttajat tulevat useimmiten ns. 

kollektiivisista eli yhteisöllisistä kulttuureista. Yhteisöllisissä kulttuureissa niin perheyhteisöjen 

sisällä kuin koulussakin auktoriteetti on keskeinen päätösten tekijä. Perheyhteisössä se saattaa olla 

perheen vanhin miespuolinen henkilö ja ydinperheessä isä. Koulussa puolestaan opettaja on ehdoton 

auktoriteetti, jota myös vanhemmat kunnioittavat ja arvostavat. Monesti maahanmuuttaja saattaa 



 13 

kuvata opettajan valtaa koulussa samanlaiseksi kuin vanhemmilla on kotona ja he myös odottavat 

opettajan käyttäytyvän arvonsa mukaisesti.  

 

Yhteisöllisille kulttuureille tyypillistä ovat myös yhteisölliset toimintaperiaatteet: päätöksenteossa 

on tukena oma perheen ja suvun muodostama yhteisö. Yhteisöltä on mahdollisuus saada tukea ja 

neuvoja päätöksiin. Kohtaaminen suomalaisen individualistisen kulttuurin kanssa tuottaa hanka-

luuksia, koska yhtäkkiä päätökset on tehtävä yksin ja itsenäisesti, mahdollisesti kokonaan ilman 

oman perheen ja yhteisön tukea. Yleinen kontaktien väheneminen voi myös tuottaa ongelmia. 

Puurula (2002, 228) lainaa Hofstedea määritellessään kollektiivisen ja individualistisen kulttuurien 

eroavaisuuksien näkymistä opetuskulttuurisssa. Kollektiivinen määritellään modernia ja indi-

vidualismi postmodernia perinnettä noudattaviksi. Puurulan mukaan kollektiivisesta kulttuurista 

tuleville opiskelijoille on tyypillistä mm. opiskelijoiden ryhmävastuu, opettajakeskeiset opetus-

menetelmät, opettajan kaikkitietävyys, sosiaalisen nousun tavoittelu koulutuksen kautta ja teke-

minen oppimisen tavoitteena. Individualistiselle kulttuurille on tyypillistä mm. oppijakeskeiset 

oppimismenetelmät, jatkuva ja elinikäinen oppiminen, oppimaan oppiminen kasvatuksen pää-

määränä, opiskelijoiden oma-aloitteisuus, oman hyödyn tavoittelu, tasavertaisuus opettajan ja 

opiskelijan välillä ja opiskelijan ohjaaminen tiedon lähteille. Puurusen asetelma modernin ja 

postmodernin välillä tosin pitää sisällään myös arvoasetelman kehittyneen ja vähemmän 

kehittyneen välillä, koska sen mukaan postmoderniin on siirrytty modernin kautta.  

 

Yhteisöllisen kasvatuksen keskipisteenä on perhe ja isän asema perheessä. Perinteitä pyritään 

pitämään yllä ja yksilö määrittyy suhteessa toisiin ihmisiin. Yksilön riippuvuutta toisista ihmisistä 

korostetaan ja vanhemmat tekevät lasta koskevat päätökset, lapsi ei yleensä tee itsenäisiä päätöksiä. 

Vanhemmat ovat lapsesta päävastuullisia, lapsi ei ole näin ollen täysin itse vastuussa teoistaan. 

Yksilölliset ominaisuudet pyritään valjastamaan yhteisölle hyödyllisiksi, koska yksilöllisillä 

ominaisuuksilla on itsessään toissijainen arvo. Individualistinen eli yksilökeskeinen kulttuuri 

puolestaan korostaa yksilön arvoa, itsenäisyyttä ja riippumattomuutta toisista ihmisistä. (Talib ym. 

2004, 52–55. ).  

 

Aini Pehkonen (2006, 63) on tutkimuksessaan todennut maahanmuuttajien kiinnittävän huomiota 

erityisesti lasten ja nuorten huonoon käytökseen Suomessa suhteessa aikuisiin ja vanhoihin 

ihmisiin. Tätä pidettiin välinpitämättömän kasvatuksen syynä. Kotona olevat maahanmuuttajaäidit 

erityisesti ihmettelivät sitä, etteivät suomalaiset kasvata ja huolehdi lapsistaan, vaikka ovat 

korkeasti koulutettuja. Elinolosuhteisiin ja turvallisuuteen Suomessa oltiin kuitenkin tyytyväisiä. 
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Koulujen vanhempainiltoja pidettiin muodollisina, ne eivät herättäneet luottamusta. Parempana 

vaihtoehtona olisi pidetty koko perheiden yhteisiä kokoontumisia. 

 

2.2. Kulttuuriset mallit käyttäytymisen taustalla  
 

2.2.1. Kulttuuri ja sosialisaatio 
 

”Kulttuurinen syndrooma on malli, jota kuvaavat yhteiset uskomukset, asenteet, normit, roolit ja 

arvot, jotka organisoituvat tietyn teeman ympärille ja joita voidaan löytää tietyillä 

maantieteellisillä alueilla tietyn historiallisen ajanjakson kuluessa” Näin määrittelee Triandis 

(1995, 43) kulttuurin. Jos määritelmää hieman avataan, siitä löytyvät alkuosan uskomukset, 

asenteet, normit, roolit ja arvot, jotka ovat yhteisölle yhteisiä tekijöitä ja tekevät yhteisöstä yhteisön. 

Kulttuuri myös kytkeytyy tiettyyn alueeseen. Alue voi olla hyvinkin pieni. Suomessa voisime 

puhua vaikkapa hämäläisestä kulttuurista tai itäsuomalaisesta kulttuurista. Myös eri paikkakunnilla 

saattaa olla erilaisia kulttuurisia erityispiirteitä. Oleellista on myös huomata historiallisen 

ajanjakson merkitys kulttuurille. Yhteiskunnalliset muutokset ja katastrofit vaikuttavat kulttuuriin ja 

myös muuttavat sitä. Esimerkiksi sodalla on merkitystä ihmisten käytökselle ja roolit, arvot ja 

asenteet useimmiten muuttuvat kriittisen yhteiskunnallisen ajanjakson aikana. Kulttuuri on siis altis 

muutoksille. 

 

Kulttuurin siirtymiseen sukupolvelta toiselle vaikuttaa kasvatus ja sosialisaatio. Kasvatusta ja 

sosialisaatiota tapahtuu sekä perheen sisällä että lapsen kehittyessä myös perheen ulkopuolella 

vuorovaikutuksen ja mallioppimisen kautta. Sosialisaatiossa lapsi omaksuu oman kulttuurinsa ja 

etnisen ryhmänsä perustan, arvot ja omaan kulttuuriinsa kuuluvat ajattelumallit, tuntemukset ja 

suhtautumis- ja toimintatavat erilaisiin asioihin ja ihmisiin. Alitolppa-Niitamon (1993, 19–23) 

mukaan kulttuurin välittyminen tapahtuu sosialisaation kautta. Kasvatus on osa sosialisaatiota. 

Kulttuurin kautta välittyy tieto oikeasta ja väärästä, sopivasta ja sopimattomasta käyttäytymisestä ja 

mallioppimisen kautta omaksumme erilaiset elämiseen liittyvät tavat ja tottumukset. Tietty 

yhteiskunta pitää sisällään kulttuurin ja sen alakulttuureina toimivat esimerkiksi eri etniset ryhmät, 

eri ikäryhmien kulttuurit, sukupuolten kulttuurit ja perhekulttuurit. Etninen ryhmä tarkoittaa 

ryhmää, jonka jäsenet kokevat itsensä keskenään samanlaiseksi yhteisen alkuperänsä vuosi. 

Alkuperä voi olla todellinen tai kuviteltu. Perusteena samanlaisuudelle voi olla kansallinen tai 

maantieteellinen alkuperä, sama rotu, uskonto tai kieli.  
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Sosialisaatio alkaa perhepiirissä, jossa lapsi oppii perustaidot, kuten kielen, toimintatavat ihmisten 

kanssa, perussäännöt ja – normit. Sosialisaatiokenttä laajenee kouluikäisellä kontaktien lisään-

tymisen myötä. Lapsi saa kontakteja kavereiden kautta erilaisiin perhekulttuureihin ja näkee 

muunkinlaista elämää kuin kotonaan. Sosialisaatio jatkuu nuoruudessa ja aikuisuudessa kohdatta-

essa erilaisia toimintakulttuureja esimerkiksi opiskelemaan ja työelämään lähdettäessä. Myös 

yhteiskunnan erilaiset organisaatiot, poliittinen elämä ja media vaikuttavat arvoihin, asenteisiin, 

tapoihin ja muuhun kulttuuriin. Alitolppa-Niitamon (1993, 22–23) mukaan eri kulttuureilla on myös 

taipumus muokata tai vahvistaa persoonallisuuden erilaisia piirteitä.  

 

Maahanmuuttajat tulevat omasta kansallisesta kulttuurisesta taustastaan. Heillä on omat 

uskomuksensa, toimintamallinsa, asenteensa, norminsa, roolinsa ja arvonsa ja myös oman 

lähtömaansa yhteiskunnallisen tilanteen tuomat vaikutteet omassa elämässään. Hofstede (1993, 17) 

puhuu kulttuurisista malleista. ”Kulttuuri on ihmismielen opittua ohjelmointia, joka erottaa jonkin 

ihmisryhmän tai luokan ihmiset toisista.” Arvot ovat perustana kulttuurille, joten niiden merkitys 

myös maahanmuuttajien kohdalla on suuri.  Arvot on opittu suurimmaksi osaksi jo ennen 10. 

ikävuotta ja niiden muuttaminen myöhemmin on vaikeaa (mt.25).  

 

Hofstede (mt. 24) kuvaa kulttuurin eri tasoja kuviossa 2. Kulttuuri ilmenee symboleina, joita ovat 

sanat, eleet, kuvat tai esineet, joilla on tietty merkitys. Seuraavana tasona ovat sankarit, jotka ovat 

kulttuurissa ihannoituja ja arvostettuja kuolleita tai elossa olevia henkilöitä. Heillä saattaa olla 

ihannoituja luonteenpiirteitä ja käyttäytymismalleja. Rituaalit ovat seuraava syvempi taso. 

Rituaaleiksi luetaan esimerkiksi jokapäiväiset tavat ja toiminnot, joita käytetään kollektiivisesti 

kussakin kulttuurissa. Niitä pidetään välttämättöminä niiden itsensä vuoksi. Esimerkiksi 

kätteleminen on yksi tällainen rituaali. Syvimpänä tasona ja pääosin tiedostamattomana ovat arvot. 

Ne tarkoittavat yksilön tai ryhmän käsityksiä toivottavasta. (mt. 24–26.) Useimmat kuvion tasoista 

ovat piilossa ja tulevat näkyviin vain toimintana. Liisa Salo-Lee (1996, 7-8) vertaa kulttuuria 

jäävuoreen, josta kaksi kolmasosaa on veden pinnan alapuolella piilossa. Yksi kolmasosaa tulee 

näkyviin kielenä, ruokana, vaatetuksena ja käytöstapoina. Varsinainen kulttuuri jää piiloon ja 

ulkopuolelta tuleva oppii tuntemaan sen vasta pidemmän kyseisessä kulttuurissa viettämänsä 

ajanjakson kuluessa.  
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SYMBOLIT

SANKARIT

RITUAALIT

ARVOT

 
Kuvio 2. Kulttuurin eri tasot (Hofstede 1993, 24) 
 

2.2.2. Valtaetäisyys 
 

Hofstede jakaa kulttuuriset mallit viiteen aspektiin: valtaetäisyys, yksilöllisyys-yhteisöllisyys, 

maskuliinisuus-feminiinisyys, epävarmuuden välttäminen ja pitkän tähtäimen-lyhyen tähtäimen 

orientaatio (Hofstede 2001, 29). Triandis (1995) on puolestaan tehnyt tutkimuksia akselilla 

yksilöllisyys-yhteisöllisyys. Keskityn seuraavaksi esittelemään syvemmin Hofsteden valtaetäisyys-

akselia ja sen jälkeen yksilöllisyys-yhteisöllisyys-akselia.  

 

Suomessa rautatieasemalla voi tavallinen ihminen mennä juttelemaan kahvilassa junan vaihtoa 

odottelevan presidentin puolison kanssa ja jopa sinutella tätä loukkaamatta kuitenkaan häntä. 

Esimerkiksi Kiinassa samanlainen käytös aiheuttaisi pahennusta. Sinutteleminen olisi kauhistus ja 

maan johtajaa puolisoineen ei olisi edes sopivaa mennä oma-aloitteisesti puhuttelemaan. 

Käyttäytymiseen kuuluisivat myös monet rituaalit, jotka vahvistaisivat henkilön asemaa suhteessa 

tavallisiin kansalaisiin. Käyttäytymisen taustalla vaikuttavat erilaiset arvot, asiat, joita kyseisessä 

kulttuurissa arvostetaan. Suomalaiset arvostavat muun muassa tasa-arvoisuutta, kiinalaiset 

puolestaan arvostavat auktoriteetteja ja asemaa ja myös sietävät eriarvoisuutta paremmin. Hofstede 

(1993, 43–52; 2001, 29) sanoo valtaetäisyyden mittaavan vähiten valtaa käyttävien odotusta tai 

hyväksyntää suhteessa vallan epätasaiseen jakautumiseen eli tasa-arvoisuuden ratkaisemiseen. 
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Hofstede (1993, 2001) on tutkinut IBM:n henkilöstöä 53 maassa. Tutkimustensa perusteella hän on 

luokitellut eri maita valtaetäisyysindeksin perusteella joko suuren tai pienen valtaetäisyyden maiksi. 

Suomi kuuluu muiden länsimaiden kanssa pienen valtaetäisyyden maihin. Useimmat Aasian ja 

Keski-Amerikan maat puolestaan kuuluvat suuren valtaetäisyyden maihin. Koulutus ja työpaikan 

arvoasema vaikuttaa kuitenkin valtaetäisyyden kokemiseen Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa 

tehdyn tutkimuksen mukaan siten, että koulutustason ja arvoaseman ollessa heikko, valtaetäisyys on 

suuri. Yleissäännöksi osoittautui periaate, että suuren valtaetäisyyden maissa valtaetäisyys oli suuri 

koulutustasosta ja arvoasemasta riippumatta, pienen valtaetäisyyden maissa puolestaan vähän 

koulutetuilla ja arvoasemaltaan heikoilla valtaetäisyys oli lähes yhtä suuri kuin suuren 

valtaetäisyyden maissa.  

 

2.2.2.1. Valtaetäisyys- kasvatus ja koulu 

 

Suuren valtaetäisyyden maille on tyypillistä esimerkiksi opettajan selkeä auktoriteettiasema 

suhteessa oppilaisiin. Pienen valtaetäisyyden maissa riippuvuus on pieni ja tasa-arvoisuus 

tärkeämpää opettajan ja oppilaan välillä. Auktoriteettiasema syntyy vasta, kun auktoriteetille 

”alamaiset” suostuvat siihen. Hofsteden (2001, 82) mukaan ”Auktoriteetti toimii yhdessä 

tottelevaisuuden kanssa”. Kasvatuksella on auktoriteettiaseman ja valtaetäisyyden synnylle 

merkitystä. Jos lapsi kasvatetaan ja sosiaalistetaan suuren valtaetäisyyden kulttuurissa ja kulttuuriin, 

auktoriteetin kunnioittaminen on hänelle luonnollista. Toisaalta kasvatus ja sosiaalistaminen pienen 

valtaetäisyyden kulttuurissa totuttaa lapset tietynlaiseen tapaan puhua vanhemmille ja opettajalle ja 

myös pienelle valtaetäisyydelle tyypilliseen tapaan olla vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ihmisten 

kanssa. Taustalla vaikuttavat kulttuurin arvot ja arvostukset; asiat, joita pidetään kyseisessä 

kulttuurissa tärkeinä. 

 

2.2.2.2. Suhde auktoriteetteihin ja riippuvuus 

 

Tyypillisiä piirteitä suuren valtaetäisyyden maiden kasvatukselle ovat kovaan työhön ja tottelevai-

suuteen kasvattaminen, lasten oletetaan olevan kuuliaisia vanhemmilleen ja kunnioittavan myös 

muita vanhempia ihmisiä. Lapsia pidetään myös vanhuuden turvana. Vanhemman ja nuoremman 

lapsen välisessä suhteessa saattaa näkyä myös samankaltainen kunnioitus- ja tottelevaisuus- aspekti. 

Vanhempien ihmisten ja omien vanhempien kunnioittaminen on tärkeä asia vielä aikuisillakin.  

Pienen valtaetäisyyden maissa painotetaan enemmän itsenäisyyttä ja lapsia kasvatetaan oma-

aloitteisuuteen niin aikaisin kuin mahdollista. Jos tunteiden osoittaminen, lämpö ja kiinteys perheen 
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sisäisissä ihmissuhteissa on tyypillistä suuren valtaetäisyyden maissa, pienen valtaetäisyyden 

maissa perheen ihmissuhteille on tyypillistä etäisyys, kylmyys ja vähäinen riippuvaisuus. (Hofstede 

2001, 98–100.) 

 

Lasten sosialisaatio jatkuu kouluelämässä. Kunkin kulttuurin arvot saavat ilmiasunsa koulussa. 

Suuren valtaetäisyyden kulttuurissa opettajaa kunnioitetaan, usein myös teititellään ja oppilaat 

nousevat seisomaan, kun opettaja tulee luokkaan. Opetus on opettajakeskeistä eikä oppilaiden oma-

aloitteisuus ole suotavaa. Kritiikki opettajan toimintaa kohtaan on tuomittavaa. Hofsteden (2001, 

101) mukaan opettaja on enemmänkin kuin guru, joka jakaa henkilökohtaista viisautta ja oppilaan 

oppiminen on usein opettajan ansiota. Suhde opettajaan voi olla kuitenkin hyvin läheinen ja opettaja 

on täysillä valtuuksilla toimiva, lähes vanhempiin verrattu.  

 

Pienen valtakulttuurin maissa opettaja suhtautuu oppilaisiin tasa-arvoisesti ja oppilaat myös 

odottavat sitä. Opettajaa voidaan sinutella ja opetus on yleensä enemmän oppilaslähtöistä. 

Oppilaitten oma-aloitteisuus, omien mielipiteiden ilmaiseminen ja jopa eriävien mielipiteiden 

ilmaiseminen on suotavaa. Suhde opettajaan on kuitenkin neutraali tai viileä tunnetasolla, koska 

tärkeintä on oppilaan oppiminen ja itsenäisyys. Koulujärjestelmä ei tue riippuvaisuutta opettajasta. 

Opettaja ei jaa omaa viisauttaan vaan pikemmin neutraalia totuutta. (mt. 101.) 

 

2.2.2.3. Rangaistukset eri valtaetäisyyden kulttuureissa 

 

Suuren valtaetäisyyden kulttuurissa kuri saattaa olla tiukka. Fyysinen kurittaminen on sallittua. 

Kurinpidollisissa ongelmissa opettaja olettaa vanhempien olevan tiiviissä yhteistyössä lapsen 

”palauttamisessa ruotuun”. Pienen valtaetäisyyden kulttuurissa opettajalla on neutraali asema tiedon 

jakajana. Ongelmatilanteissa vanhemmat saattavat olla lapsen puolella opettajaa vastaan. Koko 

luokalle annettu kollektiivinen rangaistus on suuren valtaetäisyyden kulttuurissa sallittua, pienen 

valtaetäisyyden kulttuurissa sitä pidetään lasten väärinkohteluna. Perustana on valtaetäisyys 

oppilaiden ja opettajan välillä; suuressa valtaetäisyydessä rangaistus vahvistaa sitä, pienessä 

valtaetäisyydessä se rikkoo oppilaiden yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä. (Hofstede 2001, 101.)  

 

Koska pienen valtaetäisyyden kulttuurissa arvostetaan itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta, erilaisia 

oppijoita ja vähemmän lahjakkaita kohdellaan koulussa usein enemmän suuren valtaetäisyyden 

tyylillä eli opettajakeskeisesti ja passivoivasti . Pienen valtaetäisyyden kulttuureissa työväenluokan 

perheistä tulevilla lapsilla eivät lähtökohdat ole yhtä hyvät kuin keskiluokkaisista perheistä tulevilla 
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lapsilla, koska usein keskiluokkaisissa perheissä on lapset jo sosiaalistettu pieneen valtaetäisyyteen, 

kun taas työväenluokan perheissä suureen valtaetäisyyteen. Maan vauraudella on todettu olevan 

yhteyttä pieneen valtaetäisyyteen ja monesti pienen valtaetäisyyden maissa myös väestö on kor-

keammin ja paremmin koulutettua. (mt. 100–101, 107.)  

 

2.2.3. Kollektiivisuus-individualismi 
 

”Individualismi on yleensä yhteiskunnassa, jossa yksilöiden väliset suhteet ovat irtonaisia: Jokaisen 

odotetaan pitävän huolta itsestään ja vain omasta perheestään. Kollektiivisuus on yhteiskunnassa, 

jossa ihmiset syntymästään lähtien kiinnittyvät vahvaan, tiiviiseen sisäryhmään, joka suojelee 

ihmistä koko tämän eliniän odottaen kyseenalaistamatonta uskollisuutta.” (Hofstede 2001, 225.) 

Kollektiivisuutta voitaisiin verrata myös veteen ja individualismia jäähän. Voidaan myös löytää 

enemmän kollektiivisia piirteitä naisista, individualistisia piirteitä enemmän ylemmistä 

sosiaaliluokista, kaupunkiympäristöstä ja nuoremmilta henkilöiltä. Noin 70 prosenttia maailman 

väestöstä on kollektiivikulttuureista. Suurimmat kollektiivikulttuureja edustavista väestöistä 

löytyvät Kiinasta ja Intiasta. Individualismin katsotaan sijoittuvan Eurooppaan ja Pohjois-

Amerikkaan.  

 

Mikään maa ei ole puhtaasti individualistinen tai kollektiivinen vaan kaikista maista löytyy 

molempia piirteitä ja vaihtelua esiintyy myös yksilöiden ja perheiden tasoilla. Kulttuuriset mallit 

ovat Triandisin (1995, 27; 66–68) mukaan tilannesidonnaisia; joku on individualisti töissä ja 

kollektivisti kotona perheen parissa. Kulttuuriset mallit saattavat myös muuttua eri 

elämäntilanteissa ja – vaiheissa, mutta ihminen on taipuvainen toteuttamaan sitä kulttuurista mallia, 

jonka on oppinut. Toisenlaisen mallin toteuttaminen vaatii huomattavaa työtä. Matkustelun, 

ulkomailla asumisen ja mahdollisuuden itse päättää elämäntyylistään on todettu muuttavan ihmistä 

individualistisemmaksi. Toisaalta on myös mahdollista, että toiseen kulttuuriin muuttava 

individualisti saattaa omaksua paikallisen kollektiivisen kulttuurin piirteitä. Ryhmässä tehtävien 

töiden on todettu esimerkiksi työelämässä lisäävän kollektiivisuuteen kuuluvia piirteitä. Myös 

koulutus yleensä lisää individualistisia piirteitä lukuun ottamatta perinteisiä kouluja esim. 

koraanikouluja, pyhäkouluja ja oman etnisen ryhmän kielellä annettua koulutusta, joiden on 

päinvastoin todettu lisäävän kollektiivisia piirteitä.  
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Kollektiiviselle kulttuurille on ominaista eläminen suurissa sukuyhteisöissä, joissa usein perheen 

päänä toimii suvun vanhin miespuolinen henkilö. Hän saattaa vastata koko yhteisön rahankäytöstä 

siten, että aikuiset lapsetkin tuovat palkkarahansa tälle päämiehelle, joka sitten jakaa ne 

tasapuolisesti kaikille. Yhteisössä saattaa elää isovanhempien lisäksi setiä, tätejä ja serkkuja. 

Individualistiselle kulttuurille on ominaista eläminen ydinperheissä ja sukulaisten välinen 

yhteydenpito saattaa olla hyvinkin vähäistä. Kollektiivisessa sukuyhteisössä elämisestä seuraa 

itsestäänselvyytenä pyrkimys harmoniaan ja näin ollen myös riitojen välttäminen. Vanhempia 

henkilöitä kunnioitetaan omien vanhempien lisäksi. Valtaetäisyys on suuri. Molemmissa 

kulttuureissa vaikuttavat taustalla hyvin voimakkaat arvostukset. Se vaikuttaa Hofsteden (2001, 

210–211) mukaan monesti myös suhtautumiseen toisesta kulttuuripiiristä tuleviin henkilöihin, 

toisaalta saattaa tuoda kansallista ylpeyttä omasta onnistumisesta. Esimerkiksi monien 

amerikkalaisten mielestä Yhdysvaltojen suuruus on individualismin ansiota.  

 

2.2.3.1. Kollektiivisuuden ja individualismin taustaa  

 

Englantilaiset poliittiset filosofit käyttivät 1700–1800- luvuilla termejä individualismi ja 

kollektivismi ensimmäisen kerran. Individualismi viittasi liberalismiin, yksilön vapauteen ja 

ryhmiin, joihin liittyminen ja joista eroaminen oli täysin vapaaehtoista. Kollektivismi puolestaan 

liitettiin autoritaarisuuteen, yksilön oikeuksista luopumiseen ja auktoriteetille alistumiseen. 

Kohtaamisia individualistien (mm. Locke ja Adam Smith) ja kollektivistien (mm. Jean-Jacques 

Rousseau ja marxilaiset) välillä tapahtui edelleen 1900- luvulla. (Triandis 1995, 19–41.)  

 

Esikoisoikeus (Englannissa 1200) tarkoitti kaiken omaisuuden jäämistä vanhimmalle pojalle ja 

muiden lasten jäädessä ilman. Järjestelmä ajoi perheen muut pojat hankkimaan omaisuutensa muilla 

tavoilla. Yltäkylläisyyttä pyrittiin hankkimaan kaupankäynnillä ja yrittäjyydellä. Yltäkylläisyys 

johti samalla myös individualismiin. Myös nopeat sosiaaliset muutokset kuten sosiaalinen taistelu 

asemasta, yksin toteutettava työ ja monet muutot johtavat individualismiin. Muutot irrottavat 

yksilön sosiaalisesta verkostosta ja ryhmistä ja pakottavat toimimaan yksin. (mt. 19–21.) 

 

2.2.3.2. Riippuvaisuus-riippumattomuus 

 

Markus & Kitayama (1991, 226–227) ovat määritelleet minän (self) itsenäiseksi tai 

riippumattomaksi ja riippuvaiseksi. Itsenäisen minän kehitysperiaatteet kytkeytyvät länsimaihin ja 

individualistiseen kulttuuriin. Riippuvaiseksi minältään kehittyminen kytkeytyy enemmän 
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kollektiivisiin maihin. Individualistisessa kulttuurissa itsenäisen minän käytöstä ohjaa persoonan 

ainutlaatuisuus ja sisäiseen maailmaan kuuluvat ajatukset, tunteet ja toiminta. Toisten ihmisten rooli 

on lähinnä vahvistaa käsitystä itsestä. Riippuvaisen persoonan kehittyminen on riippuvaista toisista 

ihmisistä ja ’itse’ määrittyy nimenomaan suhteesta toisiin ihmisiin. Kollektiivisissa kulttuureissa se 

tarkoittaa sukua ja perhettä. Oman itsen määrittely on tilannesidonnaista, ei niinkään omasta 

sisäisestä ajattelusta rakentuvaa. Käytöstä säätelee suhde toisiin enemmän kuin autonomian tarve.  

 

Kollektiivikulttuurissa lapsi on yhtä äidin kanssa ja riippuvaisuus ja sosiaaliset suhteet ovat 

keskiössä. Kulttuurissa tarjotaan lapselle paljon aikaa, neuvontaa ja ohjausta. Joskus joudutaan 

lapsen tottelevaisuus hankkimaan murtamalla tämän tahto hyvinkin kovin keinoin. Lapset tulevat 

usein myös hyvin riippuvaisiksi opettajista ja muista aikuisista ja odottavat saavansa tukea näiltä 

elämänsä päätöksiin. Vanhempien kontrollilla on merkitys nimenomaan lapsen sosiaalistamisessa 

ryhmän ja yhteiskunnan jäseneksi. Individualistisessa kulttuurissa vanhempien kontrollilla on usein 

negatiivinen leima ja sitä pidetään kontrollina, joka rajoittaa lasta. (Triandis 1995, 63–68.) 

 

2.2.3.3. Auktoriteetit ja ryhmän etu 

 

Kollektiiviselle kasvatukselle on tyypillistä kasvattaa lapsi kunnioittamaan auktoriteetteja. 

Auktoriteetteina kotiympäristössä ovat omat vanhemmat, mutta myös sukuyhteisöön kuuluvat muut 

aikuiset. Kollektiivisen kulttuurin sukuyhteisö on tiivis ja lapsien kuuluu olla riippuvaisia aikuisten 

päätöksistä ja vielä aikuisenakin he ovat vanhempien ihmisten päätöksille tottelevaisia. Ryhmän etu 

menee oman edun edelle eli lapsen omilla mielipiteillä asioihin ei ole niin suurta merkitystä kuin 

aikuisten mielipiteillä ja päätöksillä. Lapsi kasvatetaan näin riippuvaiseksi aikuisista ja heidän 

mielipiteistään. Lapsesta tulee näin myös enemmän ulkoapäin ohjautuva.  

 

Individualistinen kasvatus painottaa lapsen omia kokemuksia, omia persoonallisuuden piirteitä ja 

omia mielipiteitä. Mielipiteitä saatetaan kysyä lapselta jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa ja niillä on 

yleensä myös vaikutusta. Kasvatuksen tavoitteena on ohjata lapsi löytämään ”oma tiensä” eli 

hänelle sopiva yksilöllinen tapa opiskella, löytää ammatti ja tulevaisuus. Lapsi saa tehdä itsenäisiä 

ratkaisuja jo paljon aikaisemmin kuin kollektiivisessa kulttuurissa. Kollektiivisessa kulttuurissa 

lapsen uranvalintaan vaikuttaa usein eniten vanhempien päätös, ei niinkään lapsen tahto. 

Koulutuksella on Hofsteden (1993, 87–95) mukaan kollektiivisessa kulttuurissa merkitystä 

erilaisten taitojen oppimisessa, individualistisessa puolestaan itse oppimisella on itseisarvoa. 

Koulutuksen tarkoituksena on myös löytää oma paikka yhteiskunnassa yksilönä, kollektiivisessa 



 22 

korostetaan yhteisön hyötyä saavutettujen taitojen suhteen. Perinteisiä asioita arvostetaan. Myös 

koulutuksesta mahdollisesti saatu diplomi ennen kaikkea on kunniaksi ryhmälle ja siitä saatava 

sosiaalinen hyväksyntä on arvostetumpaa kuin yksilön itsetunto. (Hofstede 1993, 87–95.) 

 

Säännöt ryhmän sisällä oleville ovat toiset kuin ryhmän ulkopuolisille ja on myös moraalisesti 

oikein suosia omaan sukuun kuuluvaa, se on jopa ilman muuta selvyys. Individualistisessa 

kasvatuksessa taas oman ryhmän suosiminen ei ole moraalisesti oikein, vaan jopa paheksuttavaa. 

Tärkeitä individualismiin kytkeytyviä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. 

Kollektiivisessa kasvatuksessa arvostetaan oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä myös, mutta 

omalle perheelle tai suvulle tuotettu häpeä on arvoasteikolla korkeammalla. (Hofstede 1993, 87–

95.) 

 

2.2.3.4. Rankaisemisen seurauksena syyllisyys tai häpeä 

 

Myös lapsen rankaiseminen kohdistuu enemmän sisäisiin asioihin, voidaan sanoa individualistisen 

kasvatuksen enemmän syyllistävän. Tavoitteena on herättää lapsen sisäinen syyllisyyden tunne ja 

toivoa sen ohjaavan lapsen käytöstä. Merkityksellisinä perusteluina huonolle käytökselle ovat 

huono omatunto ja pahan mielen tuottaminen toiselle. Kollektiiviselle kasvatukselle on tyypillistä 

puolestaan häpeään perustuva rankaisu. Siinä lapselle perustellaan rankaisua sillä, että hän tuottaa 

huonolla käytöksellään häpeää ehkä vanhemmilleen, perheelleen ja jopa suvulleen. Toisaalta se 

johtaa myös siihen, että lapsi ei ole vastuussa teoistaan, vaan kasvaa pikemmin ajatukseen, että teon 

paljastuminen on enemmän häpeää tuottava kuin itse paha teko. Myös fyysinen rankaiseminen on 

Triandisin (1995, 14) mukaan sallittua, koska yksilön oikeudet eivät ole yhtä tärkeitä kuin ryhmän 

etu, ryhmään sopeutuminen ja konsensuksen säilyttäminen ryhmässä. Individualistinen kasvatus 

taas pyrkii siihen, että lapsi itsenäisesti kykenisi erottamaan hyvän ja pahan käytöksen omatuntonsa 

perusteella. Yksilön etu menee ryhmän edun edelle.  

 

Oman ryhmän jäseniä kohdellaan oikeutetusti paremmin kollektiivisissa kulttuureissa kuin 

individualistissa, joissa taas pyritään oikeudenmukaisuuteen, joka sisältää kaikkien tasapuolisen 

kohtelun. Myös kouluelämässä ”kasvojen” säilyttäminen ja häpeän välttäminen on tärkeää. Opettaja 

käsittelee yksilöä kollektiivikulttuurissa ensisijaisesti ryhmänsä jäsenenä, ei yksilönä. Kun opettaja 

haluaa rangaista, hän herättää häpeäntunteen ja vetoaa ryhmän kunniaan. Oma ryhmä laittaa siten 

jäsenensä itse kuriin. Individualistisessa kulttuurissa jokainen yksilö odottaa tulevansa kohdelluksi 

tasapuolisesti ja yksilönä omasta taustastaan huolimatta. Avoimuus ja erilaistenkin omien 
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mielipiteiden ilmaiseminen ei ole kasvojen menettämistä vaan jopa suotavaa. (Hofstede 1993, 87–

95.) 

 

2.2.3.5. Erimielisyyden ilmaiseminen  

 

Ryhmän sisäinen konsensus on tärkeää, koska riidat ja erimielisyys tuovat hajaannusta ryhmän 

kiinteyteen. Kritiikki ei olekaan suotavaa kollektiivisessa kasvatuksessa vaan tulkitaan huonoksi 

käytökseksi ja kapinallisuudeksi. Individualistinen kasvatus puolestaan suorastaan rohkaisee omiin 

ajatuksiin, luovaan ajatteluun, ideoihin ja kritiikin esiintuomiseen, jopa kasvokkain, mikä olisi 

kauhistus kollektiivisessa kasvatuksessa. Lasta kannustetaan omien mielipiteiden esiintuomiseen ja 

palautteen antamiseen. Lapsen on sallittua sanoa ”ei”. Ongelmia saatetaan ratkaista väittelemällä ja 

väittelyn väitetään ”puhdistavan ilmaa”. Kollektiivisessa kasvatuksessa taas lapsen on ennen 

kaikkea noudatettava vanhempien antamia ohjeita, eikä niistä sovi kieltäytyä. Myös velvollisuudet 

ovat tärkeä osa kollektiivikulttuuria.  

 

2.2.3.6. Kohtaamiset individualistisen ja kollektiivisen kulttuurin välillä 

 

Erilaisista kulttuuritaustoista tuleville lapsille keskinäiset kohtaamiset saattavat tuottaa ongelmia. 

Tappelutilanteessa kollektiivikulttuurista tulevan lapsen tulisi hakea tukea vanhemmiltaan tai 

ryhmältään, individualistin tulee ratkaista ongelma itse. Ryhmätilanteissa kollektiivikulttuureista 

tulevat lapset ovat valmiimpia yhteistyöhön ja yhteistoimintaan kuin individualistisesta kulttuurista 

tulevat. Kollektiivikulttuureissa myös aikuiset helpommin puuttuvat vieraidenkin perheiden asioihin 

esimerkiksi huomauttamalla vanhemmille lapsen vaillinaisesta pukeutumisest. He kokevat olevansa 

vastuussta myös muista kuin omista lapsistaan. Individualistisessa kulttuurissa väliintulot taas 

puuttuvat usein täysin, vaikka tilanne olisi hyvinkin kriittinen. Yleisesti ottaen kollektiivikulttuuri 

on lämpimämpi ja usein kontrolloivampi kuin individualistinen. Aggressiivisuuden ilmaiseminen 

on kollektiivikulttuurissa harvinaisempaa kuin individualistisessa. Ilmeisesti se johtuu tiiviistä 

ryhmäsidoksista ja suuren suvun kanssa elämisestä, joiden yhtenäisyydelle aggressiivisuus on uhka. 

(Triandis 1995, 63–68.)  

 

Tiukka alistuminen aikuisten ja ryhmän mielipiteille luo kollektiivikulttuurista tuleville lapsille 

erilaisen pohjan koulumaailmaan. Lapset ovat tottuneet kuuntelemaan ja tottelemaan eikä omien 

mielipiteiden ilmaiseminen ole suotavaa. Kollektiivikulttuurista individualistiseen kulttuuriin 

tulevilla lapsilla on esimerkiksi ryhmätöiden tekemiseen ja oman luovuuden käyttöä vaativiin 
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tehtäviin erilaiset lähtökohdat kuin individualistisessa kulttuurissa kasvaneilla lapsilla. Toisaalta 

lapset saattavat olla tottelevaisempia, koska ovat tottuneet sopeutumaan aikuisten päätösvaltaan 

asioissa, myös opetus on yleensä opettajakeskeistä ja vuoropuhelua on vähän. Ryhmän sisäisissä 

tehtävissä vuorottelu ja vastuun jakaminen puolestaan on heille luonnollista. (Hofstede 1993, 87–

95.) 

 

2.2.4. Valtaetäisyys ja individualistinen ja kollektiivinen kulttuuri 
 

Hofstede esittelee eri maat indeksin perusteella eriasteisiksi individualistisuuden ja valtaetäisyyden 

suhteen. Kollektiivisuus-yksilöllisyys-akselilla Suomi sijoittuu individualististen maiden joukkoon. 

Iran ja Pakistan, jotka ovat tässä tutkielmassa haastateltavien naapurimaita, sijoittuvat 

yhteisöllisyys-akselille. Valtaetäisyydeltään Suomi on pienen (VE indeksi 35, I 64) ja esimerkiksi 

Iran (VE 60, I 40) ja Pakistan (VE 60, I 10), Afganistanin naapurimaat suuren valtaetäisyyden 

maita. Hofstede on löytänyt yhteyden tutkiessaan 50 maan indeksejä valtaetäisyyden ja 

yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden suhteen. Useimmiten suuren valtaetäisyyden maa on 

yhteisöllinen, samoin kuin pienen valtaetäisyyden maa yksilöllinen. Kuitenkin poikkeuksena ovat 

esimerkiksi Costa Rica (pieni VE, mutta K), Itävalta ja Israel (pieni VE, mutta I). Suurimmaksi 

yhteneväksi tekijäksi akseleitten välillä osoittautui kuitenkin maan vauraus. Vauraammat maat 

olivat yleensä yhteydessä yksilöllisyyden ja pienen valtaetäisyyden kanssa. Käsitteellisesti 

valtaetäisyys liittyy emotionaaliseen riippuvuuteen vahvemmista ihmisistä ja individualismi 

riippuvuuteen ryhmään, organisaatioihin ja kollektiiveihin. (Hofstede 2001, 216–217.)   

 

Valtaetäisyys ja individualismi-kollektiivisuus- akselit menevät Hofsteden ja Triandisin teorioissa 

osittain päällekkäin. Hofstede yhdistää esimerkiksi samanlaisen kurikäsityksen suuren 

valtaetäisyyden kulttuuriin kuin Triandis kollektiivikulttuuriin. Useimmiten näin onkin, kollektiivi-

kulttuurissa on suuri valtaetäisyys ja kuri on tiukka ja ryhmän sisäinen riippuvuus on suuri. Suuren 

valtaetäisyyden maa on useimmiten myös kollektiivikulttuuri. Tasa-arvoisuus on puolestaan 

enemmän individualistisen ja pienen valtaetäisyyden kulttuureihin kuuluva arvo.  

 

Kollektiivisessa ja valtaetäisyydeltään suuressa kulttuurissa ihmiset painottavat enemmän ryhmää ja 

sen etuja, individualistisessa ja pienen valtaetäisyyden kulttuurissa puolestaan yksilöä, hänen 

tuntemuksiaan ja kokemuksiaan. Kollektiivisessa kulttuurissa lapsi saa olla lapsi mahdollisimman 

kauan ja riippuvaisuus vanhemmista ja suvusta on jopa toivottua. Individualistisissa kulttuureissa 
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lapsi kasvatetaan itsenäiseksi mahdollisimman aikaisin ja riippuvaisuus toisista ihmisistä ei ole 

ihailtava ominaisuus. Kaikissa kulttuureissa löytyy kuitenkin painotuksia kummastakin tavasta 

toimia. Puhdas kollektiivikulttuuri tai individualistinen kulttuuri ei ole ihanne vaan jonkinlainen 

yhdistelmä näistä kahdesta, vaikka puhtaitakin versioita esiintyy monien ryhmittymien parissa 

ympäri maailmaa.  

 

Kulttuurit voidaan tyypitellä tiettyjen mallien perusteella, mutta aina löytyy kulttuurin sisältä myös 

poikkeuksia, jotka eivät sovi annettuun malliin. Esimerkiksi Suomessa voi olla hyvinkin 

kollektiivisesti asuvia ja eläviä ihmisiä tai henkilöitä, jotka kunnioittavat voimakkaasti 

auktoriteetteja ja pitävät näihin suurta valtaetäisyyttä toiminnallaan ja asenteillaan. Hofstede ja 

Triandis ovat keskittyneet tutkimuksissaan käyttämään kvantitatiivisia menetelmiä ja ovat 

tutkimuksissaan saaneet tuloksena, että esimerkiksi 85 % jonkun maan väestöstä voisi olla 

kollektiivisesti suuntautuneita. Loppu 15 % olisi jotain muuta. Kvalitatiivinen tutkimus tuokin 

syvempää näkemystä kvantitatiivisiin menetelmiin. 

 

2.3. Kasvatuksen ja koulumaailman murros  
 
 
2.3.1. Opettajuus muutoksen paineessa 
 
 
Yhteiskunnallinen ja opettajanhuoneissa käyty keskustelu koulun ja opettajien asemasta on 

kulminoitunut keskusteluun opettajan auktoriteetin menettämisestä. Kouluissa työrauhaongelmat 

ovat kasvaneet ja opettajat ovat hakeneet syitä niihin. Kasvatusvastuukysymykset ovat olleet 

tapetilla, koska opettajat monin paikoin ovat kokeneet vanhempien väistyneen kasvatusvastuusta ja 

samaan aikaan kokeneet saaneensa vastuuta sellaisistakin asioista, joista he eivät opettajina koe 

olevansa vastuussa. Toisaalta oppilasaines on muuttunut erilaiseksi ja perinteisellä opettajalla on 

ollut vaikeuksia kurinpidossa. Opettajan perinteinen auktoriteettisuhde oppilaaseen on 

murentumassa.  

 

Tässä kappaleessa lähestyn opettajan auktoriteetin kriisiä aluksi etsien syitä murrokselle, joka on 

vaikuttanut koulutuspolitiikkaan ja koulutuksen asemaan yhteiskunnassa. Sen jälkeen määrittelen 

auktoriteettia käsitteenä ja ilmiönä. Lopuksi tarkastelen tulevaisuuden näkymiä Suomessa mm. 

lisääntyvän globalisaation ja maahanmuuton vaikutuksia koulutuspolitiikkaan ja opettajuuteen. 
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2.3.2. Muutosta, muutosta, muutosta…  
 

Kyösti Kurtakko (2006) Lapin yliopistosta on lähestynyt koulun ja kasvatuksen yhteiskunnallisen 

aseman muutosta artikkelissaan vuoden 2002 kasvatustieteen päivien julkaisussa. Artikkelissaan 

hän etsii syitä aseman muutokseen vaikuttaneisiin tekijöihin ja jakaa ne neljään kategoriaan: 

kulttuuria ja elämäntapaa yhtenäistävien rakenteiden vahvistuminen, markkinatalouden tulemisen 

koulutuspolitiikan lähtökohdaksi, postmodernismin nousun ja konstruktivistisen pedagogiikan. 

Globalisaatio on lisännyt eri maiden välistä vaihtoa ja yhtenäistymistä. Talouden hyödyn 

maksimoimiseksi onkin luotu ylikansallisia yrityksiä ja tuotantoa on siirretty kolmansiin maihin. 

Kurtakko esittää, että asiakkaaseen vaikuttamisen maksimoimiseksi on nykyinen koulutuspoliittinen 

ajattelu talouden etujen mukaista. Opiskelijan oma henkilökohtainen vastuu omasta oppimisestaan 

ja kasvamisestaan avaa vaikuttamisväylän suoraan yksilön ajatteluun, koska ulkoapäin tulevilla 

rajoituksilla ei ole valtaa ohjata yksilön ajattelua. Globalisaatio sisältää yksilön valinnanvapauden 

ihanteen, jokainen saa valita, mitä itse kokee oikeaksi, sitä ei voida määrätä ulkoapäin rajoituksilla. 

Globaalin talouden toimijat pystyvät ohjaamaan yhteiskunnan toimintaa. Uusi koulutuspolitiikka on 

myös myyty kouluihin jokaisen opiskelijan oman elämän subjekti-leimalla. Lisäksi brändi-ajattelu 

ohjaa ajattelua median välityksellä. Median mahti onkin kasvanut jo siihen pisteeseen, että 

Kurtakko väittää markkinoijien olevan tämän päivän kasvattajia.  

 

Markkinatalouden astumisen koulutuspolitiikan lähtökohdaksi Kurtakko sanoo näkyvän käsitteistön 

ja arvioinnin perustan muuttumisessa. Esimerkiksi oppilasaines ja – materiaali, läpivirtaus, imago ja 

tulosohjaus ovat käytössä nykyisessä koulutuspoliittisessa sanastossa. Koulutuspolitiikassa on otettu 

käyttöön myös yritysmaailman toimintamalleja ja valjastettu koulutusta elinkeinoelämän 

palvelukseen. Näin on tuettu oppilaitosten välistä kilpailua. Tästä kaikesta on seurannut koulun 

erityisaseman katoaminen yhteiskunnassa. Tyypilliseen 1990-luvun malliin myös valta on siirretty 

paikalliselle tasolle. Jos valintaan liittyvä valta on siirretty yksilölle, myös kansallisella tasolla valta 

on siirretty kouluille ja paikalliselle tasolle. Rehtoreiden asemaa on vahvistettu, mutta todellinen 

valta on lähinnä ollut näennäistä, rehtoreiden kädet ovat olleet useimmiten sidottuja ylempiin 

päätöksentekijöihin. 

 

Postmodernismin valtakausi oikeuttaa muutoksen. Postmodernismin valta on lähinnä elämyksissä, 

ei auktoriteeteissa ja auktoriteettien antamissa ohjeissa. Myös kasvattajan hyvyyden kriteeriksi on 
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noussut taito ylittää arki, ei niinkään tiedon antama auktoriteetti. Opettaminen ja kasvattaminen ovat 

korvautumassa oppimisen ja omaehtoisen kasvun tukemisen käsitteillä. Prosessi on kääntynyt 

sisältäpäin tapahtuvaksi, ei ulkoapäin ohjautuvaksi. Neljäntenä muutokseen vaikuttavana tekijänä 

Kurtakko (mt.) mainitsee konstruktivistisen pedagogiikan. Se ohjaa hänen mukaansa rajojen 

asettamisesta pikemmin rajojen ylittämiseen. Vastuu kasvamisesta on sen myötä siirtynyt 

kasvavalle itselleen. Elämyspedagogiikka on postmodernismin ja konstruktivismin 

kohtaamiskenttä. Siinä pyritään jatkuvasti ylittämään omat rajat ja saamaan uusia kokemuksia. 

Elämänhallinta alkaa muodostua kokemusten määrästä ja laadusta.  

 

2.3.3. Auktoriteetti käsitteenä 

 
Auktoriteetti käsitetään usein väärin yhdistämällä käsite autoritaarisuuteen. Auktoriteettia voi olla 

sekä positiivista että negatiivista ja autoritaarisuus on sen negatiivinen ilmenemismuoto. 

Auktoriteetti ei myöskään ole sama kuin valta, vaikka auktoriteettia käytettäessä käytetään myös 

usein valtaa. Auktoriteetti ilmenee aina ihmisten välisessä suhteessa eli se ilmaisee kahden tai 

useamman ihmisen välistä tilaa ja jos ihmisellä on auktoriteettia, hänellä on sitä suhteessa johonkin 

tai joihinkin (Nuutinen 2000, 177). Kirjavainen (1999, 98–99) määrittelee ilmaisut auktoriteetti, kun 

henkilöllä on auktoriteetti ja kun henkilö on auktoriteettiasemassa. Kun joku on auktoriteetti, 

hänellä on jostain asiasta hyvät tiedot ja hän on siinä asiassa auktoriteetti. Kun henkilöllä on 

auktoriteetti, toiset ovat valmiita tottelemaan tai seuraamaan häntä ja hänen antamiaan ohjeita. Kun 

henkilö on auktoriteettiasemassa, hänet on asetettu asemaan, jossa hän voi antaa normeja. Lisäksi 

voidaan määritellä auktoriteetin oikeutus eli legitimiteetti. Eksperttiyteen perustuvassa 

auktoriteetissa esimerkiksi lääkäri on onnettomuuspaikalla tilanteessa auktoriteetti, mutta häntä ei 

ole asetettu varsinaiseen auktoriteettiasemaan. Karismaattinen auktoriteetti tarkoittaa puolestaan 

tilannetta, jossa henkilöllä on auktoriteettia asiantuntemuksesta tai asemasta huolimatta, kuten 

esimerkiksi poliittisella tai uskonnollisella johtajalla. Opettaja voi olla auktoriteettiasemaan asetettu, 

mutta hänellä ei silti ole oppilaiden keskuudessa auktoriteettia. Wrongin mukaan auktoriteetti voi 

perustua pakkoon, palkitsemiseen, legimiteettiin tai pätevyyteen (Nuutinen 2000, 177).  

 

Bochenskin mukaan auktoriteetti on suhde, ei ominaisuus. Sen osina ovat auktoriteetin haltija, sille 

alistettu henkilö ja asiaankuuluva alue. Kaksi henkilöä voi olla auktoriteetteja toinen toiselleen eri 

alueilla. Esim. opiskelija voi olla alkuvaiheessa tutkimustaan opettajansa auktoriteetin alainen 

tutkittavalla alueella, mutta tutkimuksen valmistuttua saattaa tulla opettajalleen auktoriteetiksi ko. 
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alueella. Myös lapsi voi tulla vanhemmilleen auktoriteetiksi oman kokemuksensa kautta. Esim. jos 

lapsella on kipeä korva, hänellä on auktoriteetti vanhempiinsa ja kaikkiin muihin ihmisiin nähden 

myös sillä alueella, koska vain lapsella on tieto tästä kivusta. Tältä pohjalta jokainen ihminen voi 

siis olla toiselle ihmiselle auktoriteetti jollain alueella. Näin ollen kukaan ei myöskään voi olla 

auktoriteetti kaikilla alueilla toisiin nähden. Ei ole olemassa absoluuttista inhimillistä auktoriteettia. 

Ei ole myöskään perusteltua kieltäytyä tunnustamasta mitään auktoriteettia. (Puolimatka 1999, 233–

234.) 

 

Nuutinen (2000, 178) käyttää artikkelissaan Airaksisen esittämää tyypittelyä auktoriteetista. 

Airaksinen jakaa auktoriteetin de facto- auktoriteettiin, spesialisti eli teoreettiseen auktoriteettiin ja 

normatiiviseen auktoriteettin. De facto- auktoriteetti saattaa joutua auktoriteettiasemaan 

tahtomattaan tai tietämättään, jos vain toinen osapuoli valitsee hänet esikuvakseen ja tukee henkilön 

ajatuksia, mielipiteitä jne.  Auktoriteetilla ei välttämättä ole yleistä kannatusta. 

Spesialistiauktoriteetilla on ominaisuuksia, jotka tekevät hänestä auktoriteetin, mutta vain jos toinen 

osapuoli kääntyy hänen puoleensa. Tästä voisi olla esimerkkinä tieteellinen auktoriteetti. 

Spesialistiauktoriteeteilla on yhteiskunnassa suuri valta asiantuntijuuden määrittelemisessä ja myös 

siinä miten paljon käyttää omaa asiantuntijuuttaan toisen osapuolen hyväksi. Normatiivisella 

auktoriteetilla on oikeus vaatia toista osapuolta kiinnostumaan hänen auktoriteettivaatimuksistaan ja 

niitä vastaavista päätöksistä. Tässä tyypissä yhdistyy asiantuntemus ja sosiaalinen konsensus 

viiteryhmän sisällä. Opettaja-virkamiehet Nuutinen määrittelee muodollisesti kuuluviksi 

normatiivisen auktoriteetin tyyppiin. Vallan näkökulmasta auktoriteetti on suhdekäsite, jossa 

molemmat osapuolet vaikuttavat lopputulokseen. Opettajat ovat myös osana valtaverkostoja, joiden 

kautta heihin pyritään vaikuttamaan sekä koulun ulkopuolelta että sisäpuolelta.  

 

2.3.4. Kenellä on auktoriteettia? 
 

Nuutinen (2000, 179) on tutkinut opettajien käsityksiä auktoriteettisuhteistaan oppilaisiin, 

vanhempiin ja muihin valtakumppaneihin nähden. Hän on kerännyt aineistonsa 1990-luvulla, jolloin 

toteutettiin ns. hallinnon hajauttaminen paikallistasolle. Se on hänen mukaansa vaikuttanut myös 

opettajien aseman uudelleenjäsentymiseen. Kun valtaa jakaa rahaa on siirretty kuntatasolle, 

kunnissa on ollut kuitenkin hyvin vähän ymmärrystä ja kykyä nähdä koulutuksen ja kasvatuksen 

arvo (Kurtakko 2000).  
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Tutkimuksessaan Nuutinen (2000, 180–181) on todennut opettajien arvioivan työtoverinsa, rehtorit, 

johtajat ja lapset hyvin asiantunteviksi ja ylemmät päätöksentekijät huonosti perillä asioista 

oleviksi. Auktoriteettiin liittyen tutkimuksessa todetaan, etteivät opettajat kokeneet oppilaiden 

uhkaavan asemaansa, koska opettajat pitivät oppilaita asiantuntevina eivätkä pitäneet heidän 

valtaansa liian suurena. Perusopetuslakiin (1998/628, § 3) on uutena pykälänä tuotu esiin 

yhteistyövelvoite vanhempien kanssa. Suhtautuminen vanhempiin oli toisenlainen kuin 

työtovereihin ja lapsiin. Opettajista 41,2 % piti vanhempia hyvin asioihin perehtyneinä. 

Vanhempien vallan määrää pidettiin sopivana. Myönteisesti vanhempien asiantuntemukseen 

suhtautui 22,2 %, mutta varauksellisesti 68,1 % ja kielteisesti 9,7 %. Alle 35- vuotiaissa opettajissa 

ei ollut lainkaan kielteisesti suhtautuvia, vanhimmissa heitä oli 20 % ja lastentarhanopettajista vain 

2 % oli kielteisesti suhtautuvia. Eroja oli myös eri luokka-asteilla opettavien välillä siten, että 

yläasteen opettajista 92,9 % oli joko varauksellisesti tai kielteisesti suhtautuvia ja 1-6-luokkien 

opettajista puolestaan 76 %.  Opettajilla ei ole ilmeisesti halua luopua ja jakaa omaa asiantuntija-

auktoriteettiaan ainakaan vanhempien kanssa. Selityksenä on haettu opettajien halua erottautua 

maallikoista ja korostaa omaa asiantuntijuuttaan (mt. 182). 

 

2.3.5. Tarvitaanko auktoriteettia? 
 

Edellä on määritelty auktoriteetti suhdekäsitteeksi, todettu opettajien perinteisen auktoriteetin 

olevan murentumassa koulumaailmassa ja haettu syitä sen murentumiseen. Onko postmodernin 

ajattelun ja konstruktivistisen pedagogiikan tuoma muutos oikea suunta ja onko sen tulos odotettu 

vai onko sille edes asetettu suoranaisia pysyviä tavoitteita? Tommi Hoikkala (2001, 77) kaipaa 

yhteisöllistä vanhemmuutta, yhteisöllistä kasvatusta ja epäitsekkyyttä. Hoikkalan mielestä kriisi ei 

ole siinä, etteivätkö opettajat koulussa hallitse kiusaamista, vaan että kriisi on kokonaisuuden 

kuviossa. Kasvatus kokonaisuudessaan on kriisissä. Hänen mielestään kasvatus on kontrollia ja 

kontrollointia vaativa prosessi, se vaatii aikuista. Se vaatii myös aikaa ja kärsivällisyyttä, 

taustakseen vakaan yhteiskunnan ja sitä ilmentävän yhteisörakenteen. Kurtakko (2000) puolestaan 

väittää kasvatuksen aina olevan jonkin asteista ja jonkin muotoista pakottamista. Sopivatko nämä 

näkökulmat nykyaikaiseen ajatteluun? Eivätkö kontrolli ja pakko ole hyvinkin negatiivisia 

käsitteitä, erityisesti yhdistettäessä kasvatusajatteluun? 

 

Puolimatkan (1999, 242–245) mielestä auktoriteetti on perusteltua kolmesta eri syystä: lapsen 

kypsymättömyydestä, tarpeesta hajauttaa yhteiskunnallista valtaa ja yleisistä yhteistyön tarpeista 
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johtuen.  Ensimmäinen kehityspsykologinen näkemys perustuu ajatuksiin, että lapsen on saatava 

aikuiselta apua kokemustensa jäsentämiseen, lapsi saattaa ilman ohjausta vaarantaa oman 

terveytensä ja vahingoittaa itseään ja kasvatuksen on herätettävä lapsi vapauteen ja itsenäisyyden 

vastaanottamiseen. Lapsen kasvu on riippuvainen vuorovaikutuskokemuksista ja lapsen mieli 

jäsentyy suhteessa aikuiseen. Auktoriteetin tehtävänä on suojella lasta vaaroilta ja ohjata säilymään 

hengissä. Aikuisen tehtävänä on etsiä lapsen hyvää, ei omaa etuansa. Säännöt ja rajoitukset antavat 

lapselle vapauden tulevaisuuteen. Jos lapsi saisi täyden vapauden tehdä päätökset itse, hän saattaisi 

tehdä valintoja, jotka rajoittaisivat hänen valintamahdollisuuksiaan tulevaisuudessa.    

 

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta Puolimatka tarkastelee vallan hajauttamisen vaikutusta 

kasvatukseen toisin kuin Kurtakko. Puolimatkan (mt. 251–252) mukaan vallan hajauttaminen 

edistää yhteiskunnan rakenteellista pluralismia. Hänen mukaansa se mahdollistaa vanhempien ja 

opettajien ohjaavan ja tiedollisen auktoriteetin käyttämisen lapseen toisella tavalla kuin jos 

yhteiskunta kontrolloisi koululaitosta rajoittaen sen itsenäisyyttä ja toisaalta määräisi myös mitä 

vanhemmat opettavat lapsilleen kotona. Jos yhteiskunta on hyvin yhdenmukainen, yksipuolinen 

mielenmuokkaus tulee todennäköisemmäksi. Puolimatka tuo myös esiin käsitteen indoktrinaatio, 

joka tarkoittaa piiloista mielenmuokkausta. Keskitetty yhteiskunnan valtarakenne ja 

auktoriteettirakenne suosii yhdenmukaisia näkökulmia, eriytynyt yhteiskunta puolestaan 

mahdollistaa erilaisuuden ja moninaisuuden luoden perustan ei-indoktrinoivalle opetukselle.  

 

Yhteistoiminnalliset tarpeet puolestaan edellyttävät myös auktoriteettia Puolimatkan (mt. 255–256) 

mukaan. Kasvatusinstituutio on yhteisö ja auktoriteettia tarvitaan saamaan yhteistoiminta sujumaan 

ja päättämään mihin päämääriin yhdessä pyritään. Koululuokassa tarvitaan opettajaa auktoriteettina 

päätösten teossa ja yksimielisyyden saavuttamisessa. Yhteinen hyvä päämäärä vaatii myös 

auktoriteettia, koska ihmisillä ja oppilailla voi olla eri käsityksiä siitä, mikä on hyvä päämäärä.  

Kaksi ihmistä pystyy suorittamaan tehtävän yhdessä, mutta jos mukana on useampia henkilöitä, on 

välttämätöntä olla auktoriteetti. Auktoriteetin idea on, että kun päätös on saavutettu, se sitoo 

kaikkia.     

 

Sinänsä Puolimatkan ja Kurtakon näkökulmat auktoriteettiin eivät poikkea toisistaan kovin paljon, 

lähinnä kyse on erilaisesta lähestymiskulmasta asiaan. Kurtakko lähestyy auktoriteetin ongelmaa 

yhteiskunnan muutoksen kautta, Puolimatka puolestaan arvonäkökulmasta.    

 

 



 31 

2.3.6. Kohtaamisia eri kulttuurien kanssa  
 

Globalisaatio ei pelkästään ole tuonut muutoksia yhteiskunnan taloudelliselle puolella vaan myös 

ihmisten siirtyminen vapaammin maasta toiseen on mahdollistunut. Myös maahanmuuttoon liittyvät 

muut ilmiöt kuten pakolaisuus ja turvapaikanhakijat ovat vaikuttamassa yhteiskuntaamme ja 

koulutuspolitiikkaamme. Suomi on sitoutunut vuosittaiseen turvapaikkakiintiöön ja sen kautta 

vastaanottamaan maahanmuuttajia. Maahanmuuttajien kotouttamiseen yhteiskuntaamme kuuluu 

olennaisena osana maahanmuuttajakoulutus. Kulttuurien törmäyksiä opettajan näkökulmasta 

syntyy, kun toisenlaisesta koulutuskulttuurista tulevat maahanmuuttajat astuvat sisälle 

koulutusjärjestelmäämme.  

 

Maahanmuuttajat tulevat useimmiten ns. kollektiivisista eli yhteisöllisistä kulttuureista. 

Yhteisöllisissä kulttuureissa niin perheyhteisöjen sisällä kuin koulussakin auktoriteetti on keskeinen 

päätösten tekijä. Perheyhteisössä se saattaa olla perheen vanhin miespuolinen henkilö. Koulussa 

puolestaan opettaja on ehdoton auktoriteetti, jota myös vanhemmat kunnioittavat ja arvostavat. 

Monesti maahanmuuttaja saattaa kuvata opettajan valtaa koulussa samanlaiseksi kuin vanhemmilla 

on kotona ja he myös odottavat opettajan käyttäytyvän arvonsa mukaisesti. Hofstede (1993, 56) 

puhuu asiasta myös käsitteellä valtaetäisyys. Suuren valtaetäisyyden maille on tyypillistä opettajan 

selkeä auktoriteettiasema suhteessa oppilaisiin. Suomi kuuluu muiden länsimaiden kanssa pienen 

valtaetäisyyden maihin, joille on tyypillistä tasa-arvoisuus esimerkiksi opettajan ja oppilaan välillä.  

 

Perustana uuden kulttuurin kohtaamiselle on kyky reflektiiviseen ajatteluun ja kyky tunnistaa omia 

näkökulmia ja asenteita. Lähtökohtana tunnistamiselle on käydä läpi oma kulttuuritausta 

esimerkiksi oma kasvatus ja sosialisaatioprosessi ja tästä syntyneet kulttuuriset ajattelumallit. Tämä 

antaa perustan ymmärtää myös toisella kulttuurisella mallilla ajattelevaa ja toimivaa 

maahanmuuttajaa. Sekä ammatillisten että perusopetuksen opettajien suhtautuminen 

maahanmuuttajiin on viimeisten tutkimusten (Pitkänen 2006) mukaan pääosin myönteisiä. Asenteet 

ovat muuttuneet vuodesta 1999 myönteisemmiksi. Tutkimuksessa tutkittiin esimerkiksi 

suhtautumista maahanmuuttopolitiikkaan, erilaisten ulkomaalaisryhmien maahantuloon ja 

vastaanottoon, kanssakäymiseen ja kokemuksiin maahanmuuttajien kanssa. Suurimmiksi 

ongelmiksi työssä ulkomaalaistaustaisten kanssa opettajat toivat esiin mm. kielivaikeudet ja 

kulttuurisista eroavaisuuksista johtuvat seikat. Opettajat kokivat myös epävarmuutta johtuen 

koulutuksen puutteesta.  
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Talib (2002, 101–106) on jakanut opettajat kolmeen erilaiseen suhtautumistapaan erilaisesta 

kulttuuristaustasta tulevaan oppilaaseen: Sulauttajat ja arjen puurtajat, Suvaitsevat ja 

monikulttuurisesti suuntautuneet ja suvaitsemattomat ja turhautuneet. Sulauttajat näkevät 

erilaisuuden negatiivisena asiana ja pyrkivät sulauttamaan oppilaan suomalaiseen kulttuuriin. Hän 

ei huomioi erilaisuutta opetusjärjestelyissään ja myös asenteissa on tiedostamattomia 

ennakkoluuloja. Opetustapa voi olla kontrolloiva ja tunneilla on tiukka kuri ja järjestys. Opetus on 

opettajakeskeistä ja rutiininomaista puurtamista. Monikulttuurisuus koetaan ongelmana, koska se 

tuo lisää työtä.  Suvaitsevat ja monikulttuurisesti suuntautuneet opettajat suhtautuvat myönteisesti 

monikulttuuriseen kasvatukseen, mutta ovat hieman pelokkaita uusia asioita kohtaan. Opettaja 

haluaa opettaa suomalaisetkin lapset suvaitsevaisiksi ja haluaa itsekin tiedostaa vastuunsa 

monikulttuurisuudesta. Erilaiset oppilaat edustavat opettajalle kuitenkin poikkeavuutta normeista, 

jonka korjaamiseksi oppilaalle on annettava lisä- ja erityisopetusta. Opettajan ihmiskäsitys on 

individualistinen. Suvaitsemattomat ja turhautuneet opettajat ovat asenteiltaan jäykkiä, 

suvaitsemattomia ja turhautuneita. Opettajat eivät haluaisi opettaa maahanmuuttajalapsia, joita 

kohtaan heillä on lähinnä aggressioita ja säälintunteita. Opettaja kuvaa oppilaitaan omista 

tuntemuksistaan lähtien turvautuen stereotypioihin ja yleistyksiin. Tuntemukset vaihtelevat 

turhautuneisuudesta epävarmuuteen ja kovuuteen. Opettaja kokee oman työnsä epätyydyttäväksi ja 

saattaa peitellä omaa epävarmuuttaan suhtautumalla maahanmuuttajaoppilaaseen asenteellisella 

kovuudella ja autoritaarisuudella. Hän kokee maahanmuuttajaoppilaan tuoman haasteen lähinnä 

lisärasitteena. 

 

2.4. Kasvatusvastuu  
 

2.4.1. Mitä on kasvatusvastuu 
 

Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt yhteiskunnassa. Häiriökäyttäytyminen kouluissa on 

noussut esille lehtikirjoittelussa ja sen syitä on lähdetty pohtimaan. Pirjo Tiluksen (2004, 16) 

mukaan yhteisöllisyyden häviäminen ja sen myötä turvaverkkojen löystyminen on muuttanut 

opettajan perinteistä roolia. Opettaja on saattanut kokea olevansa myös sosiaalityöntekijä, poliisi, 

perheterapeutti tai tuomari. ”Vanhemmilla on päävastuu lapsesta”, todetaan koulujen opetus-

suunnitelmissa. ”Vanhemmat ovat luopuneet vastuustaan tai se on jopa viety heiltä pois”, tutkijat 

toteavat. Kasvatusvastuu on lapsesta huolehtimista. Kasvatusvastuu on myös vaivannäköä lapsen 

takia, väittäisin.  
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2.4.2. Kasvatusvastuun jakautumisesta perheiden ja ammattikasvattajien välillä 
 

Kuronen on tutkinut lasten hoidon ja kasvatuksen asiantuntijoiden äitiyttä koskevia käsityksiä ja 

mainitsee tutkimuksessaan kasvatuksen ammatillistumisen; äidit pyritään kouluttamaan äitiyteen 

ammatti-ihmisten aloitteesta. DuBois on myös tutkimuksessaan todennut, että ammatti-ihmisten 

käyttämät teoriat ja tutkimukset, joihin toiminta on sidottu, ovat osoittautuneet vallitsevia sosiaalisia 

arvoja tukeviksi pikemmin kuin niitä kyseenalaistaviksi. Kurosen mukaan onkin suhtauduttava 

kriittisesti asiantuntijoiden käytännön toimintaan. Nätkin (1986) puolestaan on kritisoinut 

hyvinvointivaltiota, joka on tunkeutunut perheeseen ja ottanut hoitaakseen sen tehtäviä heikentäen 

sitä. (Kuronen 1989, 30–32.) 

 

Björnbergin (1992, 4) mukaan kasvatusvastuu on siirtynyt enenevässä määrin kasvatus- ja 

hoitoinstituutioille pois vanhemmilta. Tämä on todettu tutkimuksilla myös Suomessa, jossa vuonna 

1985 päivähoitoikäisistä lapsista runsas kolmannes oli päivähoidossa, vuonna 1999 jo puolet 

(Alasuutari 2003, 13). Maarit Alasuutari (mt. 27–28) on tutkinut vanhempien tulkintoja 

yhteiskunnallisesta kasvatuksesta ja vanhemmuuden määrittymistä heidän puheessaan. Hänen 

mukaansa tämän sukupolven kasvattajilla ei ole ensimmäistä kertaa pitkän tradition tuomia 

vastauksia siihen, kuinka kasvatustehtävät tulisi jakaa, mikä on yhteiskunnallisten kasvattajien 

luonnollinen rooli ja kuinka heidän kanssaan tehdään yhteistyötä. Hän viittaa myös Denickiin 

(1989), jonka mukaan tämän sukupolven vanhemmat ovat ensimmäisiä, joiden on kasvatettava 

lapsensa toisin kuin heidät itse on kasvatettu.  

 

Perhebarometrein (Reuna 1999; Seppälä 2000) on tutkittu mm. yhteiskunnan vastuuta lapsiperheistä 

ja kasvatusvastuun jakautumista vanhempien ja ammattikasvattajien välillä. Molemmat tutkimukset 

toteutettiin kvantitatiivisin menetelmin. Seppälän (2000, 23–29) tutkimuksen mukaan 

ammattikasvattajien mielestä heillä on liikaa vastuuta. Erityisopettajista jopa 90 prosenttia oli sitä 

mieltä. Vanhempien mielestä vastuu puolestaan on jakautunut sopivasti. Osa vanhemmista oli jopa 

sitä mieltä, että vastuuta on heillä liikaa. Ammattikasvattajien mielestä syinä vastuun jakautumiseen 

oli mm. työelämän kasvavat vaatimukset, yhteisen ajan puute ja vanhempien epävarmuus 

kasvattajina. Heidän mielestään nykyvanhemmat eivät uskalla, kykene tai viitsi ottaa vastuuta ja 

asettaa rajoja, muut asiat ovat vanhemmille tärkeämpiä. Vanhempien mielestä päävastuu 

kasvatuksesta on kotona ja ammattikasvattajat vain tukevat vanhempia kasvatustehtävässä. Vuoden 

2007 perhebarometrissä (2007, 65–66) tutkittiin mm. suomalaisten näkemyksiä yhteiskunnan ja 
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perheen välisestä vastuusta. Sen mukaan lähes neljä viidesosaa suomalaisista oli vähintään melko 

samaa mieltä väitteen ”Vanhemmat antavat liikaa lastenkasvatusvastuuta yhteiskunnalle” kanssa. 

Vastaajista useimmiten yli 40-vuotiaat olivat sitä mieltä. Perheen sisäisiin ongelmiin toivottiin 

ulkopuolista puuttumista 55 % vuonna 1997 ja vuonna 2007 70 %. Perheen sisäisiin ongelmiin 

puuttumista pitivät huonona erityisesti yli 50-vuotiaat vailla ammatillista koulutusta olevat ja 

miehet, mutta myös sellaiset vastaajat, joilla itsellään oli lapsia verrattuna lapsettomiin vastaajiin. 

 

Seppälä (2000, 27–30, 64) tutki kasvatusvastuun jakautumista eri taitojen suhteen. Sosiaalisiin ja 

eettisiin taitoihin luettiin sosiaalisuus ja yhteisön jäsenyyteen kasvaminen, moraalisuuteen ja 

eettisyyteen liittyvien taitojen oppiminen. Kasvatustehtävistä siihen kuuluivat: lapsen 

kasvattaminen erottamaan oikea väärästä, tekojen seurausten ymmärtäminen, erilaisten tunteiden 

ilmaiseminen, toisten ihmisten kunnioittaminen ja kuunteleminen, vastuunotto itsestä ja muista, 

kasvaminen suvaitsevaisuuteen ja pettymysten sietoon. Sosiaalisten ja eettisten taitojen osalta 

molempien, erityisesti vanhempien mielestä kasvatusvastuu kuuluu vanhemmille. Tutkimustulos 

herättää kysymyksiä, miksi ammattikasvattajien mielestä vanhemmat eivät ota vastuuta, vaikka he 

ovat valmiita siihen jopa enemmän kuin ammattikasvattajien mielestä on edes tarpeen. Seppälä 

arvelee syiksi ammattikasvattajien keskuuteen vanhempien ammattikasvattajiin kohdistaman 

arvostuksen myötä syntynyttä myyttiä ja liioiteltuja näkemyksiä vanhempien kasvatusvastuun 

pakoilusta.  Muita tutkittuja osa-alueita olivat kognitiiviset perustaidot ja -tiedot sekä luovuus ja 

itseilmaisu. Kognitiivisten perustaitojen ja -tietojen sekä luovuuden ja itseilmaisun alueilla 

molempien mielestä kasvatusvastuun katsottiin kuuluvan koululle, mutta edelleen 

ammattikasvattajien mielestä suurin osa vanhemmista ei näilläkään alueilla ota tarpeeksi vastuuta 

lapsensa kasvatuksesta. 

 

2.4.3. Tuki vanhemmille edistää kasvatusvastuuta 
 

Lasten ja nuorten lisääntynyt pahoinvointi, kasvatusvastuun pohtiminen ja varmasti myös hätä 

lasten ja nuorten puolesta on saanut aikaan Suomessa useita erilaisia projekteja. Ns. Laukaan mallin 

pohjalta syntynyt Yhdessä elämään - projekti on ollut mallina monille muille samanlaista 

yhteisöllistä kasvatusvastuuta soveltaville projekteille. Laukaan mallissa perusajatuksena on 

afrikkalainen sanonta ”lapsen kasvattamiseen tarvitaan koko kylä”. Lasten ja nuorten ongelmiin on 

tartuttu kaikkien heidän vaikutuspiirissään olevien aikuisten voimalla. Aikuiset ovat kokoontuneet 
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yhteen ja laatineet yhteiset pelisäännöt lapsia ja nuoria varten. Kasvatusvastuun on kuitenkin 

korostettu olevan ensisijassa lapsen vanhemmilla. (Eskelinen 2000.)  

 

Suomen kuntaliiton ”Kasvatus tulevaisuuteen”- hanke ja valtakunnallinen kouluelämän MUKAVA- 

hanke ovat syntyneet samoista lähtökohdista. Niissä on pyritty löytämään keinoja, joilla voitaisiin 

tukea vanhempien kasvatustyötä. MUKAVA-termi tulee sanoista Muistuttaa KAsvatusVAstuusta. 

Aikaisempi tasapaino kasvatusvastuun jakautumisen suhteen ei toteudu enää tänä päivänä, vaan 

lapset elävät kodin, koulun ja vanhempien työn kolmiossa (Pulkkinen & Launonen 2005, 8). 

MUKAVA- hanke on valtakunnallinen Sitran rahoittama kokeilu- ja tutkimushanke, joka 

muodostuu seitsemästä osaprojektista. Sen tavoitteena on mm. vähentää oppilaiden yksinoloa 

aamuisin ja iltapäivisin, tukea heidän sosiaalista kehitystään ja persoonallista kasvuaan ja vahvistaa 

koulun ja oppilaiden sosiaalista pääomaa. MUKAVA- hankkeen puitteissa on lisäksi toteutettu 

kokonaiskoulupäiväkokeilu, jonka tarkoituksena on tukea lapsen sosioemotionaalista kehitystä. 

(Salminen 2005; Launonen ym. 2005.) Pulkkinen & Launosen (2005, 8) mukaan on tarpeen 

kehitellä uusia yhteistyömalleja, jotta hyvä kasvatuksellinen tasapaino löytyisi. Myös vastuun 

tasapainoinen jakautuminen on merkityksellistä, koska lasten on saatava monipuoliset 

mahdollisuudet kehittyä tiedoissaan, taidoissaan ja tunne-elämässään. MUKAVA-projektin 

selvityksessä (http://opspro.peda.net/jyu/) tehdään myös vertailua Englannin, Kanadan ja USA:n 

lainsäädäntöön, jossa alle 12- vuotiaan jättäminen yksin on lain mukaan kiellettyä. Toisaalta 

tuodaan esiin maita, joissa vanhempien työssäoloaikana vanhemmat olettavat yhteiskunnan 

automaattisesti huolehtivan lapsistaan esimerkiksi entisen Itä-Saksan alueella. Ruotsissa on 

käytössä iltapäiväkotijärjestelmä ansiotyössä käyvien vanhempien lapsille. Sen lisäksi myös 

nuorille on Ruotsissa perustettu vapaa-ajan keskuksia koulun jälkeistä aikaa varten.  

 

Vanhempainliiton teettämässä Vanhempain barometrissä 2007 osoitetaan, että vanhempien 

suhtautuminen eheytettyyn koulupäivään jakaantuu kahtia: 41,1 % kannattaa ja 40,4 % vastustaa 

sitä. Eheytetyssä koulupäivässä harrastustoiminta on kytketty koulupäivään ja ajatuksen vastustajat 

käyttivätkin tätä perustelunaan haluten pitää harrastustoiminnan ja koulun erillään toisistaan. 

Harrastukset ovat heidän mukaansa lapsen ja perheen omaa aikaa. He eivät myöskään olleet 

halukkaita näin siirtämään kasvatusvastuuta enää lisää koululle. (Vanhempien barometri 2007, 9-

10.) Mielenkiintoista tässä on jälleen mielipiteiden ristiriitaisuus: opettajat ottavat usein kantaa 

siihen, että lapset vain viedään harrastuksiin ja harrastukset häiritsevät myös koulutyötä. 

Vanhempien näkökulma puolestaan on, että harrastukset ovat perheen yhteistä aikaa. 
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2.4.4. Koulun ja kodin välinen yhteistyö 
 

Koulun ja kodin välisen yhteistyön on todettu useissa tutkimuksissa vaikuttavan myönteisesti 

koulussa menestymiseen ja osallistumiseen. Oppilaat myös oppivat enemmän, kun oppilaan koti, 

koulu ja ympäröivä yhteisö tukevat koulunkäyntiä. (Epstein 2006, 6,7). Koulussa kasvatusvastuun 

jakautuminen ilmenee esimerkiksi yhteistyön määränä opettajan ja vanhempien välillä. Vanhempien 

ja opettajan välistä kasvatusvastuuta voidaan tarkastella myös opetuslainsäädännön kautta. Vuonna 

1999 astui voimaan uusi perusopetusta ohjaava lainsäädäntö (Perusopetuslaki 628/1998 ja –asetus 

852/1998). Opetuksen tavoitteena on mm. tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti 

vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen ja antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä 

osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Uutena asiana laissa on 

mainittu opettajan vastuu yhteistyöstä vanhempien kanssa. Perusopetuslain (3§) mukaan koulujen 

tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetuslaissa on uutena asiana myös määrätty 

koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisvastuu. Opetussuunnitelman perusteissa (2004) 

määritellään hyvän kasvatusympäristön rakentamisen perusteita. Uutena asiana siinä on myös 

määritelty vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö (Pulkkinen & Launonen 2005, 60–61).   

 

Koulujen vastuu keskittyy lähinnä opetukseen ja kasvatusvastuuta ollaan antamassa pois jollekin 

toiselle osapuolelle, vaikka opetussuunnitelman perusteissa onkin kasvatusvastuu määritelty 

yhteiseksi asiaksi. MUKAVA- projektissa pyrittiin tuomaan huoli oppilaan koulun ulkopuolisesta 

ajasta opettajille ja kodeille yhteiseksi asiaksi, jossa kasvatusvastuu koulupäivästä jaettaisiin 

kokonaisvaltaisesti. Yhteisen kasvatusvastuun perustana oli lapsen hyvä. (Pulkkinen & Launonen 

2005, 68–69.) Vuonna 2005 vanhemmilta sitten tiedusteltiin mahdollista muutosta yhteydenpidossa 

koulun ja kodin välillä projektin aikana. Kolmasosan mukaan se oli tiivistynyt ja viidesosan 

mukaan vähentynyt. Kaiken kaikkiaan projektin myötä vanhempien suhtautuminen oli muuttunut 

positiivisemmaksi. 

 

Vanhempainliitto (Metso & Mikkonen 2007, 13–14) toteutti 2007 kyselyn vanhempien 

näkemyksistä lasten kouluhyvinvoinnista. Kyselyssä esitettiin mm. kodin ja koulun yhteistyöhön 

liittyviä väittämiä vanhemmille. 71,3 % vanhemmista oli osittain tai täysin samaa mieltä ”Saan 

riittävästi tietoa lapseni koulunkäynnistä.”-väitteen kanssa. 26,8 % oli jokseenkin tai täysin eri 

mieltä väitteen kanssa. Tiedonkulku vanhemmille riippui myös lapsen iästä, lukiolaisten 
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vanhemmat kokivat saavansa tietoa riittämättömästi. Yli puolet kyselyyn osallistuneista oli 

tyytyväisiä koulun aktiivisuuteen yhteistyössä ja koki myös tulevansa kuulluksi koulunkäyntiä 

koskevissa asioissa. Vain vajaa puolet vanhemmista puolestaan koki pääsevänsä vaikuttamaan 

koulun toiminnan kehittämiseen. Keskeisimpiä yhteistyön alueita olivat opintoretkien 

rahoittaminen, teemapäivien, tapahtumien ja retkien järjestäminen ja muu varainhankinta. 

Vähemmän yhteistyötä tehtiin koulun opetuksen kehittämisessä (10,7 %) ja koulupäivän 

rakenteeseen liittyvissä asioissa (5 %).  

 

Vanhempainiltoja järjestettiin yleensä yksi tai kaksi lukuvuoden aikana. 36,9 % ilmoitti 

vanhempainiltoja olevan yksi, 46,1 %:n mukaan kaksi. Henkilökohtaisia keskusteluja opettajan 

kanssa järjestettiin samoin yksi tai kaksi lukuvuodessa. Vanhemmat toivoivat lisää 

vanhempainiltoja oppilaiden kouluhyvinvoinnin parantamiseksi.  Opettajalta odotettiin 

ammattitaitoisuutta ja tasapuolista, mutta myös yksilöllistä suhtautumista oppilaisiin. Opettajan 

myös odotettiin kehittävän itseään ja käyttäytyvän jämäkästi. Vanhemmat pitivät tärkeänä opettajan 

ja vanhempien tutustumista toisiinsa. Vanhempien tulisi vastaajien mielestä tarjota tukea ja apua 

lapselle koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Vanhempien pitäisi kotona myös opettaa hyviä 

käytöstapoja lapsille ja huolehtia lasten tasapainoisesta päivästä esimerkiksi riittävästä unesta. 

Vanhempien pitäisi myös arvostaa opettajan tekemää työtä eikä puhua negatiivisesti lasten kuullen 

opettajasta ja koulunkäynnistä. Opettajan koettiin olevan pedagogisista ratkaisuista vastuussa. (Mt. 

16–17.)  

 

Tutkimustulokset ja projektit kertovat erilaisista näkökulmista kasvatusvastuuseen. Riippumatta 

näkökulmasta ne tuovat esiin molempien osapuolten huolen lapsista. Esille nousee myös syyllisten 

etsiminen ja siinä mielessä vastuun pakoileminen, kumpikaan osapuoli ei haluaisi tunnustaa 

olevansa syyllinen tai vastuullinen lasten pahoinvointiin. Rajaviivojen vetäminen vastuuseen on 

ikään kuin helpompaa kuin yhteinen ongelmiin pureutuminen. Keskimäärin vanhemmat ovat 

tyytyväisiä koulun ottamaan vastuuseen, opettajat puolestaan eivät ole tyytyväisiä vanhempien 

ottamaan vastuuseen. Yhteyden löytämiseen on tarvittu avuksi projekteja ja ulkopuolisia henkilöitä. 

 
 
2.4.5. Rajanveto opetuksen ja kasvatuksen välillä 
 
 
Edellä määriteltiin kasvatusvastuuta ja käytiin läpi siihen liittyviä tutkimuksia. Kasvatusta ja 

opetusta molempia toteutetaan koulussa, mutta miten niiden välinen ero määritellään? Opettaminen 
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voidaan määritellä toiminnaksi, joka pyrkii edistämään tietämään tulemista (Puolimatka 1995, 122). 

Kasvatuksellisessa opetuksessa ei opettaja käytä auktoriteettisuhdetta estämään oppilaan oman 

arviointikyvyn kehittymistä ja soveltamista opetustilanteen ja oppisisältöjen arviointiin (Puolimatka 

1995, 142). Kasvatus puolestaan on laajempi käsite. Leino & Leino (1995, 7) määrittelevät 

kasvatuksen käsitteenä seuraavasti: ”Kasvatus on inhimillisen toiminnan muoto, jota esiintyy 

kaikissa yhteisöissä. Se on käytännön toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa yksilöä sopeutumaan 

yhteisöön ja tukea samalla yhteisön säilymistä ja kehittymistä. Kasvatus voidaan määritellä elävään 

olentoon kohdistuvaksi vaikuttamiseksi yhteiskunnassa arvostettavien päämäärien suunnassa.” 

Määritelmästä voidaan erottaa erilaisia ominaisuuksia, jotka ovat tyypillisiä kasvatukselle. Kasvatus 

on aina jonkinlaista toimintaa. Se kytkeytyy myös yhteisöön, jossa se esiintyy. Se auttaa yksilöä 

yhteisöön sopeutumisessa ja toisaalta ylläpitää yhteisön toimintaa välittämällä yhteisön arvoja, 

asenteita ja ajattelu- ja toimintatapoja yksilölle. Kasvatus on aina myös vaikuttamista yksilöön. 

Vaikuttaminen voi tapahtua joko tietoisesti tai tiedostamattomasti.  

 

Opettaja on aina vaikuttaja, halusi sitä tai ei. Hän vaikuttaa oppilaisiin esimerkkinsä kautta ja myös 

tiedostamattomasti opetustyyleihin liittyvissä valinnoissaan. Kasvatus on aina myös 

vuorovaikutusta, vaikka opetus olisi hyvin pitkälle vietyä luento-opetustakin, kuuntelijoiden 

sanattomat viestit ovat osa vuorovaikutusprosessia. Koulukontekstiin sijoittuvaa kasvatusta 

kutsutaan tavallisesti opetukseksi (Leino & Leino 1995, 9). Kasvatuksen tulokset voidaan nähdä 

oppimisena, mutta oppimista voi tapahtua ilman kasvatustakin. Oppiminen on vain kasvatuksen 

yksi osa.(mt.16.) Opetusoppi eli didaktiikka puolestaan tutkii sitä mitä opetetaan ja miten.(mt.58.) 

Hirsjärven (1987, 46) mukaan kasvatus voi olla joko tuotos, johon pyritään toiminnalla tai prosessi. 

Prosessissa pyritään vaikuttamaan ja muutokseen eri tavoin. Prosessi perustuu tavoitteisiin ja 

tarkoituksiin. Kasvatus on hänen mukaansa aina tarkoituksellista toimintaa. 
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 
Kulttuurinen monimuotoisuus lisääntyy Suomen kouluissa ja maahanmuuttajat tuovat uusia piirteitä 

koulukulttuuriin yhteiskunnan tuoman muutoksen lisäksi. Koulumaailmaa ja yhteiskuntaakin 

polttava kysymys on löytää ratkaisu koulurauhaa rikkoviin tekijöihin. Tähän kysymykseen on 

etsitty vastausta kasvatusvastuun jakautumisesta vanhempien ja opettajan välillä. Monenlaisin 

projektein on haettu myös käytännön ratkaisuja ja malleja, mutta maahanmuuttajien ehkä myös 

uutta tarjoavaa näkemystä oman kulttuurisen taustansa pohjalta ei ole tutkittu. 

Maahanmuuttajataustainen perhe tuo erilaisen kulttuurisen näkemyksensä kouluelämään. Heille 

tyypillinen kasvatuksen kulttuurinen ajattelumalli ei olekaan ehkä tyypillinen heidän lapsensa 

opettajalle. Minkälaisia tilanteita siitä syntyy ja olisiko mahdollisuus uusiin löytöihin kohtaamisen 

myötä?  

 

Tutkimuskysymykseni lähestyvät tutkimusaineistoa viitekehyksestä, jossa keskeisinä käsitteinä ovat 

maahanmuuttajuus ja sopeutuminen suomalaiseen koulukulttuuriin, kulttuuriset mallit ajattelussa, 

erityisesti Hofsteden valtaetäisyys- ja Triandisin kollektiivisuus-individualismi- akselit, lisäksi 

huomioin yhteiskunnan muutosta koulun näkökulmasta. Kasvatusvastuuta tarkastelen nimenomaan 

ammattikasvattajan ja vanhemman vastuun näkökulmasta. Kasvatusnäkemykset pohjautuvat oman 

kulttuurimme arvoihin ja ajattelutapoihin. Kun kaksi erilaiseen kulttuuriin pohjautuvaa kasvatus-

näkemystä kohtaavat, siitä voi syntyä kriisi tai sitten se on mahdollisuus uuteen. Seuraavassa kolme 

tutkimuksen pääkysymystä:  

 

 

1. Kenellä on kasvatusvastuu? 

2. Onko kulttuurisilla erityispiirteillä vaikutusta opettajan suhtautumiseen vanhempiin 

kasvattajina? 

3. Miten maahanmuuttajataustaiset vanhemmat määrittelevät kasvatusvastuun? 

 

 

Lapset ovat ”tulevaisuuden toivo” ja koulu on omalta osaltaan väylä saattamassa heidät 

yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. Monin tutkimuksin on pyritty selvittämään kasvatusvastuuta 

ja sitä, kantavatko vanhemmat vastuuta vai ei. Toisaalta on pyritty selvittämään syitä moniin 

työrauhaongelmiin kouluissa ja haettu syytä siihen muun muassa vanhempien vähentyneestä 
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kasvatusvastuusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kasvatusvastuun jakautumista 

opettajan ja maahanmuuttajataustaisten vanhempien välillä. Kuinka kasvatusvastuu ilmenee 

koulussa ja kodissa? Miten opettaja kantaa kasvatusvastuuta ja kuinka vanhemmat ottavat sitä? 

Miten opettaja ja vanhemmat määrittelevät kasvatusvastuun? 

 

Toisena tutkimuksen päälinjana on selvittää opettajan kasvatusnäkemyksen ja 

maahanmuuttajaperheen kasvatusnäkemyksen suhdetta. Maahanmuuttajilla näkyy erilaisten 

kulttuuristen mallien vaikutus kasvatusnäkemyksissä. Maahanmuuttopoliittisen ohjelman (2004) 

tavoitteena on maahanmuuttajien integroituminen yhteiskuntaan. Kouluympäristön ja opettajan on 

omalta osaltaan sopeuduttava erilaisuuden vastaanottamiseen ja autettava maahanmuuttajaa 

sopeutumisprosessissa. Miten opettaja lähestyy toisesta kulttuuritaustasta tulevaa oppilasta ja hänen 

perhettään? Huomioiko opettaja erilaisen kulttuuritaustan? 

 

Kolmantena tutkimuksen linjana on tutkia maahanmuuttajataustaisten perheiden kasvatus- ja 

kasvatusvastuunäkemyksiä. Suomalaistaustainen perhe tulee yksilökeskeistä kasvatusta 

painottavasta kulttuurista, jossa on pieni valtaetäisyys ja maahanmuuttajaperhe usein puolestaan 

yhteisökeskeisestä kollektiivikulttuurista, jossa on suuri valtaetäisyys. Tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää, mitä asioita maahanmuuttajaperhe arvostaa tärkeimpinä asioina lapsen kasvatuksessa ja 

miten vanhemmat määrittelevät kasvatusvastuun oman kulttuurisen taustansa pohjalta? Tutkin myös 

perheen näkemysten suhdetta valtaetäisyyden ja kollektiivisen kasvatusnäkemyksen suhteen 

suomalaiseen pienen valtaetäisyyden ja individualistisen koulukulttuuriin ja opettajaan.   
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUKSEN    

SUORITTAMINEN  
 

4.1. Menetelmän valinta 
 

Ryhtyessäni tutkimaan kasvatusvastuuta ja erityisesti maahanmuuttajavanhempien ja heidän 

lastensa opettajien näkökulmaa siihen, valitsin tutkimusmenetelmäksi haastattelun ja lähestymis-

tavaksi aineistolähtöisyyden. Kasvatusvastuukysymyksiä on tutkittu kvantitatiivisin menetelmin 

esimerkiksi perhebarometrein (esim. Reuna ja Seppälä). Kvalitatiivisin menetelmin esimerkiksi 

haastattelulla on mahdollisuus saada esille enemmän yksilöllisiä ja uudenlaisia näkökulmia, jotka 

ovat kvantitatiivisin menetelmin jääneet marginaalitapauksiksi. Maahanmuuttajaperheet ovat 

sinänsä jo marginaalitapauksia Suomessa vähäisen lukumääränsä vuoksi ja heidän näkemyksiään 

kasvatusvastuusta ei ole tutkittu aiemmin.  

 

Maahanmuuttajista löytyikin runsaasti tutkimusaineistoa lähinnä uuteen kotimaahan kotoutumiseen 

ja rasismiin liittyen. Myös kasvatusvastuu on ollut esillä monenlaisissa suomalaisissa yhteisölliseen 

kasvatukseen liittyvissä tutkimusprojekteissa. Maahanmuuttajien kasvatusnäkemyksiä ja 

kasvatusvastuuajattelua ei kuitenkaan ole tutkittu. Päätin suorittaa tutkimuksen puolistrukturoitua 

teemahaastattelua käyttämällä. Halusin päästä henkilökohtaisesti tapaamaan erityisesti 

maahanmuuttajia, päästä ymmärrykseen heidän henkilökohtaisista näkemyksistään ja erityisesti 

kuulla heidän oma henkilökohtainen näkökulmansa. Halusin myös päästä näkemään sekä 

maahanmuuttajaperheet että opettajan silmästä silmään, jotta voisin saada vaikutelman ihmisestä 

erilaisten kulttuurien takana kaikkine ilmeineen ja eleineen, pukeutumisineen ja mahdollisesti 

koteineen. Koska lisäksi kirjallinen vastaaminen suomen kielellä saattaisi tuottaa maahanmuuttajille 

kielivaikeuksia, päädyin puolistrukturoituun haastatteluun, jossa haastattelu etenisi tiettyjen 

etukäteen valittujen teemojen ympärillä. Halusin jättää vapauden tutkittavien näkökulmille ja siksi 

myös halusin haastattelun etenevän vapaammin vain teemojen, ei suoranaisten suorien kysymysten 

ympärillä. 

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja aineistolähtöinen. Aineistolähtöisyydellä tarkoitan tässä 

avoimuutta haastatteluaineistosta löydetyille sisällöille, myös niille sisällöille, jotka eivät 

suoranaisesti ole yhteydessä mainittuihin teorioihin eri kulttuurisista malleista ja kasvatusvastuusta. 

Pyrin tutkimusaineistostani löytämään erityisesti kasvatusvastuun jakautumiseen liittyviä sisältöjä, 
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mutta olin avoin myös muille haastattelussa kulttuuritaustasta kumpuileville kasvatukseen liittyville 

ajatuksille. Kasvatusvastuu käsitteenä on hieman monivivahteinen ja siksi pyrinkin löytämään 

konkreettisia muotoja, joissa kasvatusvastuu ilmenee. Näistä mainittakoon yhteistyön muotoja 

koulun ja kodin välillä ja ongelmatilanteisiin puuttuminen, jotka sisällytin haastattelukysymyksiin.  

 
 
4.2. Tutkimusluvan ja haastateltavien hankkiminen 
 
 
Olin kuullut ystävältäni, joka työskentelee Työhallinnossa, että paikkakunnalla on 

maahanmuuttajia, jotka voisivat soveltua tutkimukseeni. Valmistettuani kysymykset ensimmäistä 

haastattelua varten, otin yhteyttä ystävääni, joka lupasi alustavasti kysyä, jos maahanmuuttajista 

löytyisi haastatteluun halukkaita vanhempia, joilla olisi lapsi 3-4-luokalla perusopetuksen 

alakoulussa. Kerroin ystävälleni välitettäväksi mahdollisille haastateltaville, että tutkin kulttuuriin 

liittyviä kasvatuskäsityksiä ja niiden eroavaisuuksia suomalaistaustaisen ja maahanmuuttajaperheen 

välillä ja lisäksi tutkin myös opettajan kasvatuskäsitystä haastattelemalla. Haastattelu tapahtuisi 

mieluiten heidän kodissaan, jotta minulla olisi paremmin mahdollisuus päästä sisälle heidän 

kulttuuriinsa ja saada kokonaiskäsitys siitä. Kerroin nauhoittavani haastattelut, mutta vain omaan 

käyttööni. Korostin ystävälleni, ettei kyseessä ole siis kyttääminen, käytetäänkö perheessä 

lainvastaisia kuritusmenetelmiä ja siksi halusin hänen painottavan nauhojen tulevan vain omaan 

käyttööni ja henkilötietojen jäävän samoin vain minulle. Kaksi perhettä löytyikin haastateltavaksi.  

 

Ystävääni varten tarvittava tutkimuslupa (liite 1) yhteystietojen luovuttamista varten oli myös 

hankittava. Luvan saannin jälkeen otin maahanmuuttajaperheisiin yhteyttä ja heidän kauttaan 

heidän lapsensa opettajaan ja opettajan kautta oli tarkoitus järjestää mukaan suomalaistaustaiset 

perheet, joiden koulutustausta olisi maahanmuuttajataustaisia perheitä vastaava ja lasten lukumäärä 

vastaisi myös toisiaan. Lapsen olisi hyvä olla noin 3-4 – luokkalainen, jotta koulusta olisi jo 

kokemusta sekä lapsella että vanhemmilla. Sovin puhelimitse haastatteluajankohdat vanhempien 

kanssa ja pyysin samalla yhteystiedot opettajaan. Otin opettajien kautta sähköpostitse heidän 

luokkiensa vanhempiin saamatta yhtään vastausta suomalaistaustaisilta vanhemmilta, toistin 

viestinlähetyksen samoin tuloksin. Yksi opettaja ilmoitti itse kysyvänsä vanhempia haastateltavaksi, 

vanhempia ei ilmaantunut tätäkään reittiä. Yksi suomalaistaustainen perhe löytyi yhden opettajan 

kautta. Koska muilta suomalaistaustaisilta vanhemmilta ei tullut yhteydenottoja, jouduin 

supistamaan haastateltavien lukumäärää ja päätin jättää suomalaistaustaiset haastattelematta. Sen 

sijaan hain kaksi maahanmuuttajataustaista perhettä lisää haastateltaviksi. Toisesta 
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vastaavankokoisesta kaupungista myös Länsi-Suomen läänin alueelta sain erään ystäväni kautta 

kontaktin kahteen maahanmuuttajataustaiseen perheeseen ja sitä kautta myös toisen perheen 

opettajaan. Toisen perheen lapsen opettaja ei sähköpostin kautta tapahtuneista yhteydenotoista 

huolimatta vastannut.  

 

Haastateltujen perusopetuksen kolmannen luokan opettajien lukumäärä oli siis kolme, lisäksi 

suomalaistaustaisen perheen opettajapariskunta, joista toinen oli perusopetuksen alakoulun ja toinen 

yläkoulun opettaja ja yksi opettajista opetti heidän lastaan. Opettajaperheen kanssa kävimme läpi 

sekä opettajille että vanhemmille osoitetut kysymykset. Opettajista kolme oli naista ja kaksi miestä. 

Ennen haastattelua kerroin opettajille tekeväni haastattelua kasvatuskäsityksiin ja kulttuureihin 

liittyen. En halunnut tuoda esiin kasvatusvastuukysymystä, koska ajattelin opettajien orientoituvan 

liikaa siihen ja tuovan vastauksissaan esiin vain ”hyväksyttyjä näkökulmia”. Toivoin haastattelun 

tuovan esiin todellisia kasvatusvastuun ilmenemismuotoja. Kahta opettajaa haastattelin kotona 

(opettajapariskunta), kahta koululla ja yhtä kahvilassa. Lähtökohtana olisi ollut päästä 

haastattelemaan kotiin, jotta opettajanroolista irtautuminen olisi helpottunut. Kaksi opettajista halusi 

haastattelun työaikanaan koululla ja yhdelle opettajista haastattelu kävi muuna aikana koulun 

ulkopuolella. Opettajapariskunta toivotti haastattelijan kotiinsa tervetulleeksi. 

 

Maahanmuuttajataustaisia perheitä oli haastateltavina neljä. Haastatteluissa oli mukana yhtä 

perhettä lukuun ottamatta molemmat vanhemmat, yhden perheen haastattelussa oli vain äiti. 

Haastattelutilanteessa perheen lapset olivat yleensä kotona, pääosin toisessa huoneessa tai ulkona 

omissa puuhissaan. Haastattelut tein suomeksi. En harkinnut tulkin käyttämistä, koska perheet 

ilmoittivat kontaktihenkilöideni mukaan hallitsevansa kieltä riittävästi. Haastattelutilanteissa 

vanhemmat toisinaan käyttivät apuna lapsiaan kääntämässä vaikeimpia sanoja. 

Maahanmuuttajataustaisten perheiden lähtömaa oli Afganistan. Kolme maahanmuuttajataustaisen 

perheen vanhempien haastattelua suoritin haastateltavien kotona ja yhden maahanmuuttajaperheen 

haastattelin tyhjässä luentosalissa.  

 

4.3. Haastattelu menetelmänä 
 
 
Haastattelu on menetelmänä kvalitatiivinen ja soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa pyritään 

selvittämään tutkittavien havaintoja tilanteista. Haastattelulla päästään lähelle tutkittavien antamia 

merkityksiä ilmiöille ja tapahtumille. Haastattelu myös soveltuu vähän kartoitettujen alueiden 

tutkimiseen, koska se jättää tilaa haastattelun rönsyämiselle erilaisiin ennalta-arvaamattomiin 
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suuntiin. Haastattelu myös mahdollistaa vastausten tarkentamisen haastattelutilanteessa. 

Haastattelussa on siis mahdollista joustaa monellakin eri tavalla. Siinä voidaan huomioida myös 

tilanne ja tila, jossa haastattelu pidetään. Myös kysymysten esittämisjärjestyksessä on mahdollisuus 

joustaa tarpeen mukaan. Haastateltava voi myös tarkentaa epäselviä kohtia. Haastattelussa on myös 

käytössä useampi aisti, joiden perusteella voidaan tarkentaa vastausten oikeellisuutta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 27–28, 35–36.) Tässä tutkimuksessa käytin puolistrukturoitua 

teemahaastattelumenetelmää, joissain tapauksissa myös avoimempia kysymyksiä. Huomasin 

useamman haastattelun tehtyäni, että olin sisäistänyt kysymykset ja osasin etukäteen arvioida 

keskustelun mahdollista kulkua, niinpä aina ei ollut enää tarpeellista esittää tarkkaa kysymystä, vain 

ohjata keskustelu teeman ympärille avainsana mainiten.  

  

Rastas esittelee Ruusuvuoren ym. (2005, 78–102) toimittamassa kirjassa näkökulmia eri kulttuurien 

kohtaamiseen haastattelutilanteessa. Haastateltavien henkilöiden kulttuuriseen taustaan on 

hyödyllistä tutustua ennen haastattelua. Haastattelun tavoitteena on tasavertainen kohtaaminen ja 

erilaisten kulttuurien tuomaa jännitettä voi purkaa jo alkuvaiheessa aloittamalla haastattelu 

kulttuurieroja koskevalla kysymyksellä. Haastattelussa on huomioitava myös samanlaisten ja 

erilaisten asioiden vaikutus haastatteluun esim. ihonväri, uskonto, yhteiskuntaluokka ja poliittinen 

sitoutuminen. Yhteiset asiat haastattelijan ja haastateltavan välillä madaltavat rimaa 

haastattelutilanteessa, erilaiset puolestaan voivat luoda lisäjännitteitä. Vaikutukset ulottuvat myös 

tilanteessa tuotettuun aineistoon. Haastattelutilanteessa on myös selvitettävä tunteeko haastateltava 

tutkimuksen tavoitteet ja tarkoituksen samoin kuin haastattelija. Haastattelijan on käytävä läpi 

kysymystensä esioletukset. 

 

Haastatteluaineiston analyysissä on huomioitava oma mahdollinen perehtymättömyys toisen 

kulttuuriin, koska sillä on merkitystä siihen, millaisia tulkintoja tekee haastateltavan asioille 

antamista merkityksistä. Haastattelijan on myös oltava tietoinen erilaisuus-samanlaisuus - 

jännitteestä ja sen vaikutuksista ja ne on tuotava analyysissä esiin. Haastattelijalla on myös oma 

tapansa ymmärtää, puhua ja toimia ja nämä vaikuttavat tuotetun aineiston luonteeseen. Tutkijan on 

tehtävä näkyväksi omat positionsa ja analysoitava niiden merkitys. Tutkijan refleksiivisyys 

tarkoittaa sitä, että tutkija tuo esiin oman asennoitumisensa ja sen vaikutuksen tutkimuksen kulkuun 

ja tuloksiin. Tutkijan on oltava tietoinen omista ominaisuuksistaan, tutkijan ja tutkimusobjektin 

välisistä eroista ja niiden merkityksestä tutkimussuhteelle ja koko tutkimukselle. Paikantumisella 

tarkoitetaan oman tiedon rajojen erittelyä hakemalla esim. haastatteluaineistosta, 
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tutkimuspäiväkirjasta tai kenttämuistiinpanoista. Kenttäpäiväkirjaan kirjataan kokemukset ennen ja 

heti haastattelun jälkeen. (Mt. 78–102.) 

 

4.4. Haastattelujen rakentaminen ja toteuttaminen 
 

Lähdin rakentamaan haastattelua viitekehyksestä, jossa voisin tutkia toisaalta kasvatusvastuun 

jakautumiseen liittyviä seikkoja, sitä kenellä vastuu kasvatuksesta on ja samalla tutkia 

maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkemyksiä kotikasvatuksesta. Haastattelun teema-alueet 

määrittyivät viitekehyksestä, jossa maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ovat kollektiivisen 

kulttuurin edustajina ja opettajat oman ammattikuntansa edustajina. Mukaan keskusteluun tuli ikään 

kuin automaattisesti myös opettajan auktoriteettiasema, koska se tuntui kytkeytyvän sekä 

vanhempien että opettajan mielestä kasvatukseen ja opettajilla lisäksi kasvatusnäkemysten 

murrokseen. Vanhemmat tarkastelivat sitä omasta kulttuurinsa viitekehyksestä, opettajat puolestaan 

yhteiskunnan tai vanhempien näkökulmasta. Maahanmuuttajavanhemmat myös automaattisesti 

tekivät vertailuja suomalaisen ja oman kulttuurinsa kasvatuksen välillä oman kokemuksensa 

pohjalta.   

 
Laatiessani kysymyksiä maahanmuuttajataustaisia vanhempia varten huomioin kysymysten 

kielellisen rakenteen. Pyrin tekemään kysymyksistä yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä, koska 

en tiennyt haastateltavien kielenosaamisen tasoa. Siitä olikin hyötyä itse haastattelutilanteessa, 

mutta yllätyksiäkin sattui, koska kielitaito saattoi kuitenkin olla toinen kuin kontaktihenkilö oli 

vakuuttanut. Toisaalta arkikielen taito maahanmuuttajavanhemmilla saattoi olla hyvä, mutta 

keskusteltaessa kuitenkin erityisempää sanavarastoa vaativista asioista, se ei enää riittänytkään. 

Omalta osaltani huomasin kuitenkin käyttäväni osittain monimutkaisia ilmaisuja ja joidenkin 

itselleni arkikieleen kuuluvien käsitteiden olevankin outoja haastateltaville. Jossakin tapauksessa 

jouduin myös johdattelemaan tarpeettomasti kysymyksessä, että tulin ymmärretyksi.  

 

Maahanmuuttajataustaiset perheet olivat ilmeisimmin tottuneet olemaan erilaisten viranomaisten 

haastateltavina, koska varsinkin taustaa koskeviin kysymyksiin vastaukset tulivat lähes 

rutiininomaisesti. Huomasin jossakin vaiheessa ottavani roolia sosiaalityöntekijänä, joka haluaa 

ymmärtää ja auttaa. Roolissa pysyminen olisi kuitenkin aiheuttanut lipeämisen itse 

haastattelurungosta, josta olikin apua tilanteeseen. Saattaa olla, että haastateltavilla oli omien 

viranomaiskontaktiensa takia myös omia ennakko-odotuksia ja joissakin tilanteissa olin 

huomaavinani lievää ärtymystä kyselemiseen. Tiettyihin kulttuurieroavaisuuksiin liittyvät seikat 
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varmasti korostuvat viranomaiskontakteissa ja keskusteluissa nostetaan esiin esimerkiksi 

kasvatukseen liittyviä seikkoja, jotka eivät ole Suomessa luvallisia tai ovat jopa lainvastaisia. Tämä 

saattaa lisätä arkuutta ja varovaisuutta haastattelutilanteessa puhuttaessa kurikäsityksistä tai jopa 

sukupuolirooleista.  

 

Maahanmuuttajien taustakulttuuri on useimmiten kollektiivikulttuuri. Ennen haastattelujen 

aloittamista perehdyin Triandisin ja Hofsteden kollektiivikulttuuriajatuksiin. Etsin myös materiaalia 

kasvatusvastuuajatteluun liittyen tutustuen mm. Loimaan projektiin ja Lea Pulkkisen ajatteluun. 

Nämä ajatukset toimivat teoreettisena viitekehyksenä tutkimukselleni. Henkilökohtaisesti minua 

olisi kiinnostanut myös kasvatusvastuun yhteiskunnallinen puoli, kuinka yhteiskunnallisesti 

kasvatusvastuuajattelu on mahdollisesti muuttunut ja mitkä toimenpiteet ovat todellisuudessa 

vaikuttaneet kasvatusvastuun siirtymiseen pois vanhemmilta. Tässä tutkielmassa kuitenkin 

keskityin maahanmuuttajavanhempien ja opettajan kasvatusnäkemyksiin. Kiinnitin huomiota myös 

omaan pukeutumiseeni haastatteluun mentäessä. Pyrin pukeutumaan siististi ja hillitysti. Olin myös 

varustautunut lahjoilla lapsille ja aikuisille (karkkipussi ja kukkia), koska tiesin kyseisessä 

kulttuurissa olevan yleistä lahjojen tuominen. Haastattelun aikana pyrin kyselemään tasapuolisesti, 

mutta ensin kysyin perheen isän mielipidettä asiaan. Pääsääntöisesti keskustelut kuitenkin sujuivat 

varsin tasapuolisissa merkeissä siten, että sekä äiti että isä olivat molemmat äänessä.  

 

Haastattelukysymykset (liite 2) jaoin aihealueisiin. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien teemat 

olivat tausta, opetus, yhteistyö, arvot ja kotikasvatus. Opettajien teemat olivat tausta, arvot, 

yhteistyö, opetus, kasvatusvastuu. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien kysymyksillä pyrin 

selvittämään onko vanhemmilla kokemuksia oman kulttuurinsa kouluelämästä ja miten he näkevät 

suomalaisen koulukulttuurin siihen verrattuna. Pyysin heitä myös määrittelemään mielestään hyvän 

opettajan. Kysymysten avulla oli tarkoitus selvittää myös ongelmatilanteisiin puuttumista, koska 

kollektiivikulttuurissa ja suuren valtaetäisyyden maassa se poikkeaa hyvinkin paljon 

individualistisesta ja pienen valtakulttuurin maasta. Yhteistyöhön liittyvien kysymysten oli tarkoitus 

selvittää yhteistyön määrää ja sen riittävyyttä vanhempien kokemuksena erityisesti. 

Arvokysymykset pyrkivät selvittämään vanhempien kasvatuksessa tärkeinä pitämiä asioita, ehkä ne 

poikkeaisivat opettajan näkemyksestä ja toisaalta tyypillisistä suomalaisista näkemyksistä ja 

arvoista. Näihin liittyen kysyin myös kysymyksen lapsen ystäviin liittyen, koska oletin ystävän 

piirteiden sisältävän arvostettavia asioita heidän mielestään. Kotikasvatukseen liittyvät kysymykset 

olivat kollektiivikulttuuriin liittyvien tyypillisten seikkojen hakemista. Olisiko mahdollisesti tämän 

perheen kotikasvatus tyypillistä kollektiiviselle kulttuurille? Teemoina olivat totteleminen, 
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suhtautuminen valehteluun, suku ja yhteisökontaktit, säännöt ja velvollisuudet kotona, tunteiden 

ilmaiseminen ja lapsen tulevaisuus.  

 

Opettajille esitetyt kysymykset koskivat taustan osalta aiempaa kokemusta, mahdollista koulutusta, 

omaa halukkuutta opettaa maahanmuuttajia ja yleensä odotuksia ja tilanteen tuomia kokemuksia. 

Arvokysymyksillä pyrin selvittämään heidän omia arvojaan, ovatko tiedostaneet niitä ja myös 

ovatko oivaltaneet eroavaisuuksia suhteessa eri kulttuureihin. Yhteistyökysymyksillä hain vastausta 

yhteistyön määrään ja laatuun maahanmuuttajien kanssa erityisesti. Opettamiseen liittyvillä 

kysymyksillä pyrin löytämään vastauksia, oliko opettaja huomannut eroavaisuuksia 

suomalaistaustaisten ja maahanmuuttajataustaisten luokkakäyttäytymisessä esimerkiksi antaako 

kollektiivinen kulttuuri paremmat ryhmätyövalmiudet maahanmuuttajataustaiselle lapselle ja 

vahvistaako kulttuurinen tausta lapsen erimielisyyden näyttämistä myös muissa kuin 

kotiympäristössä. Kasvatusvastuukysymykset otin aivan loppuvaiheessa keskustelua. Ne kysyin 

opettajilta varsinaista kasvatusvastuu- käsitettä käyttäen.    

 

4.5. Haastattelujen purkaminen ja litterointi 
 

Haastattelut nauhoitin, litteroin ja analysoin laadullista sisällön analyysiä käyttämällä. Litterointi 

tapahtui sanatarkasti, en kirjannut taukoja tai äänenpainoja, koska tarkoitukseni oli tulkita aineistoa 

lähinnä sen sisältöä analysoiden. Välittömästi haastattelujen jälkeen kirjasin myös vaikutelmia 

haastattelupaikasta, tilanteesta ja vuorovaikutuksesta haastattelun aikana. Litteroinnin yhteydessä 

palasin keskeisiin haastattelun teemoihin. Useimmiten litteroinnin tulkinnassa esille nousseet 

keskeiset asiat olivat samoja, jotka kirjasin haastattelun jälkeen itselleni muistiin. Ensivaikutelmat 

keskeisistä asioista haastatteluissa osoittautuivat litterointienkin jälkeen paikkansapitäviksi. 

Haastattelun jälkeen tehdyt huomiot olivat myös hyödyllisiä keskustelujen litteroinnin yhteydessä, 

koska joissakin tilanteissa puhe saattoi olla epäselvää joko kielellisistä tai nauhoitukseen liittyvistä 

syistä johtuen. Välittömästi haastattelutilanteen jälkeen kirjasin ylös myös omia tuntemuksiani ja 

arvioitani haastattelutilanteesta. Tarkoitukseni oli saada ylös tekijöitä, jotka mahdollisesti 

vaikuttivat aineistoon oman käyttäytymiseni tai tilanteen kautta. Kirjasin ylös kuvausta paikasta, 

jossa haastattelu tapahtui, haastattelutilanteesta, omasta suhtautumisestani haastateltavaan ja omia 

tuntemuksiani haastattelusta ylipäätänsä.      
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4.6. Litterointien analysoinnista  

 
Kuvio 3. Haastatteluaineiston käsittely analyysistä synteesiin. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 144) 

 

Yllä oleva kaavio kuvaa haastatteluaineiston käsittelyprosessia. Aineistokokonaisuus analysoidaan 

ja eri vaiheiden kautta osasista synteesin kautta muodostetaan uusia kokonaisuuksia. Seuraavassa 

hieman siitä, kuinka käytännön tasolla toteutin kuviota. Analysointi tapahtui siten, että ensin luin 

läpi haastattelun kerrallaan, jaoin tekstin kappaleisiin aihealueiden mukaan, lähinnä liittyen 

kysymyksiin ja vastauksiin. Kirjasin ylös, jos joku tietty asia nousi haastattelusta selvästi jo tässä 

vaiheessa esiin esimerkiksi kielivaikeudet opettajilla yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa. 

Tummensin tekstistä myös keskeisiä teemoja ja ydinlauseita. Kirjasin jokaisesta haastattelusta siinä 

esiin nousseet teemat. Tämän vaiheen jälkeen kirjasin yhteiset teemat ja yhdistin eri haastatteluista 

saamani sisällöt teemoihin. Teemat eivät aina käyneet yksiin tehtyjen kysymysten kanssa 

esimerkiksi maahanmuuttajaperheitten haastatteluista sain yhtenä yhdistävänä teemana ”hyvä 

opettaja- odotukset”. Koko ajan kirjasin myös ylös haastatteluista heränneitä kysymyksiä 

esimerkiksi opettajien haastatteluiden pohjalta heräsi ajatus ammattiyhdistyspolitiikan vaikutuksista 

opettajien näkemyksin, koska yleinen vaikutelma oli, että opettajat asennoituvat kasvatusvastuuseen 

keskimäärin samalla tavalla kuin esimerkiksi media on julkisuuteen välittänyt.  
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Analysointivaiheessa palasin teoriataustaani ja totesin siinä olevan laajentamisen varaa. Opettajien 

haastatteluissa tuli esille kasvatuksen ja opetuksen rajaviiva, toisaalta opettajat useimmiten nostivat 

keskusteluun esille auktoriteetin ja koulun muuttuneet olosuhteet. Niinpä päätin laajentaa 

kasvatusvastuu-aihepiiriä ja lisäsin kasvatuksen ja opetuksen sisällöllisen ja käsitteellisen 

eroavaisuuden teoriaan, jotta pystyisin tarkemmin tarkastelemaan haastatteluissa esille tulleita 

kohtia. Otin esille tutkimuksen lähtökohdissa auktoriteettikäsitykset, jotka kytkeytyvät myös 

Hofsteden valtaetäisyys-ulottuvuuteen. 
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5 TULOKSET 
 

5.1. Haastattelutilanne ja vuorovaikutus opettajien kanssa 
 

Haastattelin kolme opettajaa ja opettajapariskunnan, kaikki olivat suomalaistaustaisia opettajia. 

Haastattelut kestivät puolesta tunnista 4 tuntiin. Kolme opettajista oli maahanmuuttajataustaisten 

perheiden 9-10- vuotiaiden poikien opettajia. Opettajapariskunnalla oli samanikäinen poika, joka oli 

yhden haastatellun opettajan luokalla myös. Pariskunnasta toinen oli opettajana yläkoulussa ja 

toinen alakoulussa. Opettajista kaksi oli miestä ja kolme naista. Opettajien iät olivat 35–55 vuoden 

välillä. Opettajana toimimisajat olivat 12, 16 (kaksi opettajaa) ja 30 vuotta (kaksi opettajaa). 

Haastattelut sovin puhelimitse, kun olin saanut perheiltä luvan haastatella opettajia. Kaksi 

haastattelua toteutin koululla kesken oppitunnin. Luokassa oli ilmeisesti avustaja haastattelun ajan. 

Pariskunnan haastattelun suoritin heidän kodissaan ja yhden opettajan haastattelin kahvilassa 

opettajan itsensä ehdotuksesta. Jotta opettajalla olisi mahdollisuus irrottautua roolistaan opettajana, 

ehdotin kaikille jotain toista ympäristöä haastattelun pitopaikaksi, mutta se ei kaikkien kanssa 

onnistunut. Olin kertonut etukäteen, että nauhoitan haastattelun ja yksi opettajista tunnustikin 

hieman jännittävänsä nauhoitusta. Haastatteluun en usko sen kuitenkaan vaikuttaneen.  

 

Kysymykset esitin vasta siinä tilanteessa useimmiten keskustelua myötäilevässä järjestyksessä eli 

esitin seuraavan kysymyksen, joka vaikutti olevan lähimpänä sen hetken keskustelun suuntaa. 

Keskustelu oli opettajien kanssa kaiken kaikkiaan helppoa, he olivat puheliaita ja varsinkin 

vastuusta keskustellessa, he suorastaan innostuivat esittämään ja pohtimaan omia näkökulmiaan 

asioista. Kasvatuksesta keskusteleminen kasvatuksen ammattilaisten kanssa oli kiehtovaa. Itse 

pystyin vetäytymään sivustaseuraajaksi haastatteluissa ja antamaan vain seuraavan vinkin aiheesta 

toiseen siirryttäessä. Koin kuitenkin samanveroisuutta haastateltavien kanssa kasvattajana itsekin. 

Omaan asenteeseeni kiinnitin huomiota ennen haastatteluja, jotta ensivaikutelma minusta olisi 

myönteinen ja pyrin positiivisuuteen ja myönteisyyteen jo kohtaamistilanteesta alkaen. Huomasin 

myös opettajan itsensä asennoitumisen vaikutuksen vastauksissa. Jos opettajalla oli itsellään 

selkeästi kiinnostusta maahanmuuttajiin ja muihin kulttuureihin, huomasin vastaamisen näihin 

kysymyksiin olevan pohdittua ja syvällistä. Oma mielenkiinto ja innostus tulivat myös esiin siinä, 

kun haastattelupaikkaa valittiin ja opettaja itse halusi tulla kouluajan ulkopuolella haastateltavaksi. 

Haastattelupaikat kouluilla olivat rauhassa suuremmilta häiriöiltä ja opettajat mielestäni pystyivät 

puhumaan vapaasti. Toisaalta keskustelussa esiin tulleet asiat olivat varmasti sellaisia, jotka olivat 
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keskustelun kohteena myös opettajien kesken koululla. Opettajat eivät mielestäni olleet erityisen 

varautuneita, mutta ehkä kouluympäristö kuitenkin sitoo opettajaa enemmän omaan opettajan 

rooliinsa. Kotihaastattelu avasi paljon väljempiä keskusteluja ja vapautti tunnelmaa, samoin 

kahvilassa tehty haastattelu, tosin tiukka aikataulu sitoi jälkimmäistä haastattelua jonkin verran.  

 

5.2. Tulokset opettajien haastatteluista 

 
Opettajien haastattelut jaoin seuraaviin teemoihin: (Taustatilanteet), lisäkoulutuksen tarve, 

kompetenssi, kasvatusnäkemys/mitä arvostaa kasvatuksessa, kasvatusvastuu, maahanmuuttajien 

kohtaaminen, opetustyyli, yhteistyö vanhempien kanssa, ongelmatilanteisiin puuttuminen ja 

muutosehdotukset. Haastattelujen sisällöt hajotin edellisten teemojen sisään. Seuraavaksi tiivistin 

teemoja ja sain seuraavanlaisen luokittelun, jossa yhdistin myös teemoja yhteen seuraavasti: 

kasvatusnäkemykset, kompetenssiin yhdistin maahanmuuttajien kohtaaminen, lisäkoulutuksen 

tarve ja opetustyyli, ja kasvatusvastuuseen yhteistyö vanhempien kanssa, ongelmatilanteisiin 

puuttuminen ja muutosehdotukset.  

 
Haastateltavia opettajia oli viisi, kaksi heistä (pariskunta) haastattelin kotona ja he olivat samalla 

edustamassa suomalaistaustaisia vanhempia. Käytän heidän haastattelustaan nousevia aihealueita 

tässä lisänä siltä osin, kun keskustelussa sivusimme opettajan näkökulmaa teemoihin. Heidän 

haastattelussaan käytin sekä opettajien että maahanmuuttajataustaisten vanhempien kysymyksiä 

maahanmuuttajia koskevia kysymyksiä lukuunottamatta. Kolmesta muusta opettajasta kahdella oli 

tämän hetkinen maahanmuuttajaoppilas toinen koko uran aikana, kokemusta heillä oli kaiken 

kaikkiaan 2-3 vuotta molemmilla. Kolmannella opettajalla tämä oppilas oli ensimmäinen 

maahanmuuttajaoppilas, oppilas oli nyt kolmatta vuotta hänen luokallaan. Kokemus oli siltä osin 

melko suppea, myöskään mitään lisäkoulutusta opettajat eivät olleet saaneet tai hankkineet 

maahanmuuttajien opettamista tai kohtaamista ajatellen. Käytän opettajista kirjaimia A, B ja C sekä 

pariskunnasta kirjainta D. 

 

5.2.1. Kasvatusnäkemykset  

 
Kasvatusnäkemyksillä hain asioita, joita opettajat arvostavat yleensä kasvatuksessa, mitkä asiat ovat 

heille tärkeitä. A:n keskeiset arvot olivat toisen ihmisen kunnioittaminen iästä, sukupuolesta, 
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rodusta, terveydentilasta ja mistään muustakaan riippumatta. Hän piti myös tärkeänä 

oikeudenmukaisuutta. Huumori oli väline, jota hän kertoi pitävänsä tärkeänä, koska se saattoi 

tarjota väylän, jos sitä ei muuta kautta löydy. Maahanmuuttajaoppilaan huumoria hän kertoi 

ihmetelleensä, että se kävi niin hyvin yksiin hänen huumorinsa kanssa, kulttuuriero ei näkynyt siinä 

lainkaan. Hän oli kiinnittänyt huomiota myös maahanmuuttajaperheen arvostuksiin, jotka 

poikkesivat hänen mielestään suomalaistaustaisista perheistä. Maahanmuuttajat arvostivat hänen 

mielestään esimerkiksi kouluruokailua, koulutusta, koulua, terveydenhuoltoa ja koko 

oppilashuoltoa. Suomalaisperheet tuntuivat valittavan ja rutisevan joka asiasta.  

 

B piti tärkeänä, että opetetaan ottamaan toiset huomioon, antamaan muille tilaa, pidetään huolta 

hyvistä käyttäytymissäännöistä ja kunnon perusopetuksesta. Hän piti itseään vanhanaikaisena 

opettajana, joka pitää kurin ja järjestyksen ja haluaa, että oppilaat hallitsevat perusasiat 

mahdollisimman hyvin ja osaavat tehdä työtä. Kurin ja järjestyksen hän kertoi pitävänsä niin 

pitkälle kuin oli kohtuudella mahdollista. Hän piti tärkeänä sitä, että oppilaat hallitsevat 

perusopetuksessa opittavat asiat, syntyy hyvää ja kunnollista jälkeä ennen kuin oppilaat lähtevät 

eteenpäin.  

 

C arvosti tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta kaikkia kohtaan ja kaikkien oppilaiden tasapuolista 

kohtelua yhtä arvokkaina. Hänen mielestään oli tärkeää tehdä nuhdellessa selväksi moitteen 

kohdistuvan oppilaan tekemiseen, ei persoonaan tai henkilöön. Opettajat toimivat hänen mielestään 

myös rooli- ja käytösmalleina siitä, kuinka käyttäydytään toisten ihmisten kanssa ja kuinka tullaan 

toimeen. Rehellisyys ja ystävällisyys toisia kohtaan olivat hänelle myös tärkeitä. Hän piti omia 

arvojaan perisuomalaisina arvoina. Hän lisäksi mainitsi, että Suomen koulujen arvot pohjautuvat 

opetussuunnitelmaan ja ovat kaikkialla samat. 

 

5.2.2. Kompetenssi 

 
5.2.2.1. Lisäkoulutuksen tarve 

 

Kompetenssilla tarkoitan tässä kykyä ja halua kohdata erilaisuus ja nimenomaan erilaisesta 

kulttuurista tuleva oppilas. Myös tieto toisesta kulttuurista on osa kompetenssia. Lisäkoulutuksen 

tarpeen kokeminen vaihteli hieman eri opettajilla. Yksi opettajista (A) olisi ollut kiinnostunut 

tietämään erilaisten kulttuurien arjesta ja kaipasi yleisestikin lisää tietoa maahanmuuttajista. Hän oli 
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itse myös aktiivisesti kysellyt oppilaalta hänen kulttuuristaan. Kaksi muuta opettajista eivät olleet 

kiinnostuneita lisäkoulutuksesta. Toinen (B) koki tietävänsä jo ”aika paljon” islamista ja 

maahanmuuttajista ja koska oppilailla ei ollut ollut kielivaikeuksia tullessaan, ei pitänyt 

lisäkoulutusta senkään vuoksi tarpeellisena. ”Jos oppilas olisi ollut ummikko, olisi vaikea upottaa 

luokkaan.” Opettajan tavoitteena oli ilmeisimmin oppilaan assimilaatio luokkaan ainakin kielen 

osalta. Lisäksi hän tarkasteli asiaa pikemmin oman ammattitaitonsa kuin kompetenssin 

näkökulmasta. Opettaja C ei kokenut lisäkoulutusta tarpeellisena, koska piti omaa 

opettajakoulutustaan riittävänä. Perusteluna hän käytti sitä, ettei kaikkia erilaisia oppilaita varten 

voinut olla erilaista koulutusta. Lisäksi hän perusteli näkemyksiään sillä, että oppilaat kuitenkin 

ovat omia persoonallisuuksia, vaikka olisivat eri kulttuureistakin, ”Maahanmuuttajalapset 

pärjäävät luokassa ihan niinku muutkin.” Tyypillistä tälle opettajalle oli tarkastella muutenkin 

oppilaita pääosin heidän persoonallisuudestaan ja luonteestaan käsin.  

 

5.2.2.2. Asennoituminen ja suhtautuminen maahanmuuttajaoppilaisiin 

 

Itse asennoituminen erilaisuuteen kävi ilmi lisäksi joistakin haastattelun kohdista. Opettaja A toi 

esiin tarkastelukulman ”Olisin ollut väärä opettaja”. Hän epäili omaa suhtautumistaan toiseen 

maahanmuuttajaoppilaaseen, joka oli ollut toisella luokalla samassa koulussa ja jolle hän oli myös 

pitänyt jonkin verran opetusta. Oliko kyse siitä, että opettaja ei ajatellut pystyvänsä sopeuttamaan 

omaa opetustyyliään toiseen oppilaaseen vai oliko taustalla vain kokemus erilaisuuden kohtaamisen 

objektina pikemmin kuin subjektina olemisesta. Sama ajattelutapa nousi esiin myös 

opettajapariskunnan (D) haastattelussa. Keskustelimme haastattelussa siitä, voiko opettaja opettaa 

luokkaansa aina luokasta 1 luokkaan 6 asti. Keskustelussa nousi esiin näkökulma, ettei aina 

opettajan ja lapsen persoonallisuus ”natsaa” yhteen. ”Jos on sellanen opettaja, jonka 

opetusmenetelmät on sellasia, jotka ei tue sitä, mitä vanhemmat näkis hyväksi sille omalle 

lapselleen niin kyllä se on hyvä, että se (opettaja)  vaihtuu jossain vaiheessa.”  ”Siinä voi tulla 

sellasia asenteita jotain lasta kohtaan, että toi oli tommonen jo ekalla luokalla.” Keskustelussa 

kuitenkin jäi huomioimatta näkökulma, että olisiko opettajan toiminnan muutoksella voinut 

vaikuttaa tilanteeseen, olisiko opettaja voinut hallita kuitenkin omaa toimintatapaansa ja mukauttaa 

omia opetusmenetelmiään tai – tyylejään tilanteeseen. Vaikutelmaksi jäi, että tilanne oli jotensakin 

lopullinen, opettaja oli tyylinsä valinnut ja jos oppilaan persoonallisuus ei siihen mahdu, sille ei 

mahtanut mitään.  
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Opettajalla A oli jonkin verran pelkoa siitä, jos hän rikkoo oppilaan kulttuurin sääntöjä, koska oli 

kokenut, ettei poika erikseen tuo oman kulttuurinsa näkemyksiä esille. A oli kuitenkin pohtinut 

kulttuurien eroavaisuuksia ja kertoikin oppilaan esitelleen omia äidinkielen taitojaan toisillekin 

oppilaille. A oli esittänyt kulttuurin oppilaille ihannoivaan sävyyn ”Suomalaiset oli vielä mettässä, 

kun ne jo kukoisti siellä”. Taustalla oli ajatus arvoista, jotka olivat opettajan käsityksen mukaan 

inhimillisesti katsottuna kehittyneemmät kuin meillä. Hän oli myös pohtinut kulttuurin 

näkökulmasta kohtaamista maahanmuuttajaperheen isän kanssa. Oliko isän käytös mahdollisesti 

kulttuurista johtuvaa, kun isä ei keskustelussa katsonut silmiin. Opettaja B korosti 

suhtautumisessaan, ettei halunnut toimia poikkeavasti maahanmuuttajaoppilaan kohdalla ja koska 

kielivaikeuksia ei ollut, ei siihen ollut hänen mielestään myöskään tarvetta. Opettaja C puolestaan 

korosti, ettei kulttuurin eroavaisuudella ollut merkitystä, koska eroavaisuudet ovat vain oppilaiden 

luonne-eroavaisuuksia.  

 

Mentäessä syvemmälle kohtaamisten erityispiirteissä, A kommentoi ”rikkaus on suurempi kuin 

järjestelyhaitat”. Tämä kuvasti hänen positiivista ja avointa asennettaan uuteen, hän ei kokenut 

ensin mainitsemiaan uskonnonopetuksen järjestelyjä kuitenkaan niin suurina haittatekijöinä kuin 

rikkautta, jota oppilas oli tuonut mukanaan luokkaansa. Opettaja piti oppilasta valoisana, 

lahjakkaana ja avoimena, ”oikeana helmenä” luokallaan. Oppilas tuli lisäksi hyvin toimeen 

luokkakavereittensa kanssa. Kielivaikeutta oli kokenut vain jonkin verran, lähinnä se tuli esiin 

erityisissä käsitteissä, mutta halusi verrata sitä suomalaisten lasten kielitaitoon, joka ei hänen 

mielestään ollut samojen käsitteiden kohdalla kehuttava. Opettaja B puolestaan korosti erityisesti 

kielivaikeutta, hän oli kiinnittänyt huomiota tyypillisiin maahanmuuttajien kielivaikeuksiin eli 

sanavaraston puutteeseen, varsinkin abstrakteissa käsitteissä eri oppiaineissa. Hänen mielestään 

maahanmuuttajat eivät heidän kouluunsa tuo mitään erityistä, ovat yksi erityisryhmä muiden 

joukossa. Hän koki myös tietävänsä asioista paljon, lähinnä keskeiset islamin piirteet, eikä pitänyt 

itsekään tilannetta mitenkään hankalana. ”Pitää kattoa alussa, että mitä erityisiä sääntöjä on 

erityisesti ruoka, huolehtiiko lapsi, vai pitääkö opettajan huolehtia, ettei tule sitten mitään turhia 

ristiriitoja”. Keskeinen tavoite oli välttää ristiriitatilanteita erilaisen kulttuurin kanssa ja että 

oppilaat sulautuvat luokkaansa. B ei ollut pohtinut oman kulttuurin säilyttämiseen liittyviä piirteitä, 

ongelmana kommunikoinnissa piti sitä, ettei voinut olla varma oliko vastapuoli ymmärtänyt, mitä 

hän sanoi. Opettaja C korosti kohtaamisissa luonne-eroja, jotka korostuvat lapsilla entistä enemmän, 

koska ovat aitoja, ”Eivät ole oppineet peittämään erilaisuuttaan niin kuin aikuiset pystyvät 

peittämään kokemuksen tuomalla rutiinilla”. Kysyttäessä C muisti kyllä ruokailutavat ja uskonnon, 

vaikka aluksi kertoi, ettei ole mitään erityistä huomioitavaa. C korosti useassa eri yhteydessä 
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voimakkaasti tasa-arvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta omassa toiminnassaan ja se näkyi myös 

hänen suhtautumisessaan maahanmuuttajiin, hän halusi suhtautua heihin nimenomaan 

samanarvoisina muiden lasten rinnalla.  

 

Maahanmuuttajalapset eivät eronneet opettajien mielestä muista lapsista. A kuvaili lasta toisten 

kanssa hyvin toimeen tulevaksi, ”normaalit kiistat toisten kanssa, joista on hyvin selvitty”. B:n 

mukaan oppilas ei eroa muista lapsista, piti lasta erittäin vilkkaana, vertasi samoin kuin A oppilaita 

vastaaviin maahanmuuttajatyttöihin ja arvelivat kulttuurista tulevan kasvatuksen aiheuttavan 

erilaisuutta sukupuolien välillä. Tytöt olivat huomattavasti hiljaisempia ja pojat olivat varsinkin B:n 

mielestä kasvatettu siten, että isät olivat kotona auktoriteetteja ja pojat kasvoivat myös ehkä hieman 

alentavaan käytökseen suhteessa naisopettajiin. B kertoi oppilaan peittelevän, jos koki, ettei tiennyt 

jotain asiaa tai ei ymmärtänyt ohjeita. Kulttuurin vaikutusta hän ei tässä yhteydessä ollut ajatellut. 

Opettaja C oli opettanut maahanmuuttajia samoin kuin muitakin ja hänen mielestään he toimivat 

samoin kuin kaikki muutkin oppilaat, tekevät kotiläksyt, lukevat kokeisiin ja käyvät koulua. Hän ei 

ole muuta odottanutkaan, koska olivat osanneet kieltä tullessaan luokalle.   

 

5.2.2.3. Tyypittelyä Talibin mukaan 

 

Opettajilla oli kaikilla hieman erilainen lähestymisnäkökulma oppilaisiinsa ja heidän edustamaansa 

kulttuuriin. Opettaja A oli avoin ja selkeästi valmis muuttamaan myös omia näkökulmiaan. Hän 

kaipasi lisää tietoa, vaikka ei ilmeisesti ollut sitä kuitenkaan itse lähtenyt hakemaan. Hän oli myös 

pohtinut kulttuurisia näkökulmia eri tilanteissa, hän halusi olla tuomassa näkökulmia myös luokan 

muille oppilaille. Tarkastelunäkökulma opetustyyliin ja sen muuttamiseen oli lähinnä 

opettajakeskeinen, vaikkakin näkyi pyrkimystä avarampaan ajatteluun. Hän myös pelkäsi 

rikkovansa kulttuurisia sääntöjä. Talibin jaottelun mukaan voisin luokitella hänet suvaitsevaksi ja 

monikulttuurisesti suuntautuneeksi opettajaksi. Tyypillisesti voidaan myös hänen ihmiskäsitystään 

pitää individualistisena. Hän halusi tuoda esiin oppilaan yksilöllisiä piirteitä ja opetustaan 

tarkastelee enemmän individualistisesta näkökulmasta. Kasvatusvastuuasioissa, jotka käsittelen 

myöhemmin oli kuitenkin selvästi näkyvissä hyvinkin kollektiivisuuteen liittyviä ajatuksia. Opettaja 

B edustaa enemmän Talibin luokittelun mukaan sulauttajaa ja arjen puurtajaa. Opettaja piti itseään 

kovan kurin ylläpitäjänä ja halusi, että lapset oppivat tietyt tarpeelliset perusasiat koulussa. 

Opetustyylin opettaja- tai oppilaskeskeisyys ei suorastaan tullut haastattelussa esille vain opettajan 

selkeästi työlleen asettamat tavoitteet. Ryhmätöiden tekemisestä opetuksessa ei tullut esille, 

käyttikö opettaja niitä, vastauksena oli vain, että normaaliin tyyliin. Suhtautuminen 
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maahanmuuttajalapsiin oli enemmän rutiininomaista ja pyrkimys oli välttää nostamasta esiin mitään 

erityispiirteitä, tavoitteena oli sulauttaa oppilas luokkaan. Opettaja C oli näiden kahden välimuoto. 

Individualismi arvomaailmana nousi esiin lasten erilaisten luonteiden huomioimisessa ja voimakas 

tasa-arvoisuuden esiintuominen, mutta hänen suhtautumisensa erilaisiin kulttuureihin oli osin 

torjuvaa tai hän pyrki välttämään sen pohtimista vetoamalla tasa-arvoisuuteen, joka olisi ehkä 

rikkoutunut, jos olisi nostettu esiin erityispiirteitä. Erilaisuus ei ollutkaan rikkautta.  

 

5.2.3. Kasvatusvastuu 

 
5.2.3.1. Miten opettajat määrittelevät kasvatusvastuun? 

 
Kasvatusvastuu tuntui olevan opettajille hyvin polttava aihe. Vältin sen esille ottamista haastattelun 

alkuvaiheessa ja haastatteluun mennessä myös kerroin vain tulevani haastattelemaan kasvatukseen 

ja eri kulttuureihin liittyen. Oletin, että haastattelun tuloksena olisivat sen seurauksena aidommat 

mielipiteet, jos en etukäteen toisi varsinaista aihettani esille vaan lähestyisin aihetta ikään kuin 

takakautta yleensä kasvatuksesta ja maahanmuuttajuudesta käsin. Liitin tähän teemaan yhteistyön 

vanhempien kanssa. Opettaja A:n mielestä vastuu liittyy aikuisuuteen. Aikuisuus tarkoittaa sitä, että 

kantaa vastuunsa suhteessa toisiin ihmisiin ja hänellä on myös vapaus siihen. Lapset kokevat 

turvallisuutta, kun aikuiset kantavat vastuunsa. Sitten A toi esille hyvinkin kollektiivisen käsityksen 

vastuusta: ”Jokaisen aikuisen pitäis olla vastuussa lapsesta, mutta näinhän ei oo…” ”Jos mä nään, 

että lapset heittää roskia tuolla kaupan pihalla, niin mä meen kyllä heti niinku opettaja”.  B ei 

määrittele kasvatusvastuuta erikseen, hän otti vain kantaa vastuun vaihteluun vanhemmilla. Hänen 

mielestään on lapsia, joista huolehditaan oikein hyvin, sitten on lapsia, jotka ovat välillä 

lastenkodissa. C Määritteli kasvatusvastuun ajankäytöllisestä näkökulmasta. Hänen mukaansa sillä 

perusteella kasvatusvastuu on kotona, koska lapset ovat hereilläoloajastaan enemmän kotona.   

 

5.2.3.2. Mitä kasvatusvastuuseen kuuluu opettajien mielestä? 

 

Mitä vastuuseen kotona ja koulussa sitten kuuluu? A:n mielestä perusvastuu lapsesta on kotona, 

opettaja on vastuussa lapsesta koulussa koululaisena. Opettaja ottaa myös vastuun, että oppilaat 

toimivat hänen ohjeidensa mukaan. Kotona rakennetaan puolestaan perustus sille, kuinka ihmisiin 

suhtaudutaan, koulussa valvotaan, mitä koulussa tekevät. Kotona pidetään huoli perushoidosta; 

puhtaista vaatteista ja turvallisesta elinympäristöstä. Kotona aikuisten on vedettävä raja, koska 
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mennään esimerkiksi nukkumaan. ”Jos lapsi rutisee, niin rutiskoon, mutta kyllä meet nukkuun. 

Piste”. Aikuisten vastuulla on myös toimia suodattimena, mitä lapsi esimerkiksi katsoo televisiosta. 

Hänen mielestään laiminlyönti näkyy pienillä lapsilla etenkin siinä, ettei kotiläksyistä huolehdita. 

Opettaja B:n luokalla kasvatusvastuun ottaminen näkyi monella eri tavalla; osasta oppilaista 

huolehditaan oikein hyvin, osa taas on välillä lastenkodissa ja välillä kotona. ”…siitä voi jo päätellä 

kasvatusvastuusta jotakin”. Kasvatusvastuun laiminlyöminen ilmenee koulussa hänen mukaansa 

lähinnä tehtävien tekemättä jättämisenä, tavaroista ei huolehdita, ettei lasta ole opetettu ottamaan 

vastuuta siitä omasta koulutyöstään pienessä mittakaavassa ja lapset ovat kuin heitteillä.  

 

Opettaja C:n mielestä kasvatusvastuu on pääasiassa kodilla, koska lapsi on kotona 19 tuntia ja 

koulussa 5 tuntia. Koulun kasvatusvastuu tapahtuu niissä puitteissa, joissa ajan ja mahdollisuuksien 

mukaan kasvatetaan niin hyvin kuin pystytään. Koululle kuuluu ryhmässä toimiminen, toisten 

ihmisten huomioonottaminen, kohteliaisuus, tervehtiminen, kiittäminen ja anteeksipyytäminen ja 

ryhmässä toimimiseen liittyvät taidot. Kohteliaisuustavat ja toisen huomioonottaminen kuuluvat 

myös kodille, sen lisäksi muut kasvatukseen liittyvät asiat. Tavoitteena on kuitenkin tukea toinen 

toistaan. Opettajalla on kuitenkin oltava auktoriteettia sanoa ja puuttua tilanteisiin koulussa. Kuri 

mahdollistaa koulussa turvallisen koulunkäynnin ja kaikille lapsille yhtäläisen oppimisen 

mahdollisuuden. ”Että se on sellanen niinku sellanen selkäranka, jonka mukaan toimitaan. Että kun 

se on kunnossa, niin sillon täällä on turvallista lasten olla ja hyvä oppia”. 

 

Perheen D mielestä kasvatusvastuuseen kuuluu opettajan osalla kasvatus ja opetus koulussa, mutta 

raja on häilyvä, koska markkinoiden järjestäminenkin voitaisiin heidän mukaansa katsoa 

opetukselliseksi toiminnaksi. Vanhemmat ovat heidän mukaansa tulleet opettajan tontille viime 

aikoina. Nimettömät viestit rehtorille ja opettajillekin on lisääntynyt. On myös tullut ilmi tapauksia, 

että vanhemmat ovat aloittaneet ajojahdin, joka on kohdistunut opettajaan. Vanhempainillastakin on 

saattanut tulla agitaatiotilaisuus, joka on päättynyt yhteiseen hyökkäykseen opettajaa kohtaan. 

Opettaja ovat monin paikoin avuttomia tilanteessa. Heidän on monesti vaikea ehkäistäkään 

vaikeuksia, koska opettajilla ei ole vaitiolovelvollisuutta ja he eivät saa juuri mitään tietoja edes 

niistä oppilaista, joilla voi olla hyvinkin vaikeita ongelmia, jotka vaikuttavat myös 

opetustilanteeseen. Apua he lähtevät ongelmallisessa tilanteessa ensimmäisenä hakemaan 

työtovereilta ja rehtorilta.  Jos opettaja joutuu vaikeitten ongelmatilanteisiin, voi syy olla 

opettajassakin. Heidän mielestään opettajan on vedettävä raja sen välillä, mitkä asiat kuuluvat 

hänelle esimerkiksi huoltajuusriitoihin ei pidä sotkeentua. 
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5.2.3.3. Mikä on johtanut kasvatusvastuun muutokseen? 

 

Kasvatusvastuuseen liittyvien ongelmien lähtökohtiin opettajat löysivät syyn kotona tapahtuneesta 

vallanvaihdoksesta; vanhemmat ovat menettäneet auktoriteettinsa suhteessa lapsiinsa, lapset ovat 

alkaneet olla niitä, jotka määrittelevät rajat ja sen, mitä tehdään ja milloin. A:n mukaan vanhemmat 

sälyttävät koululle vastuuta sellaisista asioista, mitä eivät pysty tekemään. Kaikilla oppilailla ei ole 

enää ymmärrystä siitä, mikä on oikein, mikä väärin, mitä saa tehdä ja mitä ei. Kotona lapset 

saattavat päättää asioista, eivät ole tottuneet siihen, että aikuinen päättää. Suurin osa vanhemmista 

kuitenkin hänen mukaansa ymmärtää, jos soittaa kotiin, että heidän pitää muuttaa jotain 

toiminnassaan. A:n mielestä kasvatusvastuu pitäisi ottaa esille pienten lasten, aikuisten, politiikan, 

arjen ja kaikilla tasoilla. Hän koki jopa sanan kasvatusvastuu olevan hukassa, koska myös 

arvomaailma on hukassa. Vanhemmat eivät enää vietä yhteistä aikaa lastensa kanssa ja 

valveillaoloaikana opettajat ovat enemmän lasten kanssa kuin vanhemmat. Tässä kohdassa 

näkökulma erosi täysin C:n näkökulmasta, joka tulkitsi arvomaailman pysyneen samana, mutta 

pikemmin ulkoisten seikkojen aiheuttaneen tilanteen. Hän myös oli laskenut lasten viettävän 

enemmän aikaa vanhempien kuin opettajan seurassa.  

 

B sanoi osalle perheistä olevan täysin hämärää, kuka perheessä määrää. ”Näkee sellasen tilanteen 

esimerkiksi, jossa lapsi ja vanhempi on tässä ja tulee esimerkiks semmonen tunne, että kumpikos se 

tässä nyt johtaa”. 22 lapsen luokasta ainakin puolet on uusioperheistä tai yksinhuoltajaperheistä. 

Lähtökohtana pitäisi olla, että vanhempi on lapsen yläpuolella. Kunnioitus syntyy hänen mielestään 

perinteestä. Lapset eivät enää aina tiedä, kenen luo menevät milloinkin. Ero- ja uusioperheissä tavat 

ja perinteet eivät enää siirry, vaan tilalle tulee uusia tapoja, jotka eivät ehkä enää puolen vuoden 

päästä ole voimassa, kun kumppani ja asuinpaikka saattavat vaihtua. Tässä tilanteessa lapset ottavat 

ohjat käsiinsä, joka sitten heijastuu hänen mukaansa kouluunkin. B kertoi joutuvansa yhä enemmän 

tekemään yhteistyötä perhekeskuksen, sosiaalitoimen ja koulupsykologin kanssa erilaisissa 

ongelmatilanteissa. Tälläkin hetkellä hänen luokallaan oli useita oppilaita, joilla oli 

perhekeskussuhde ja yksi odotti kiireellisenä pääsyä. Hän arveli ongelmien kaksinkertaistuneen 

viiden vuoden aikana.  

 

C luotti vahvasti vanhempien kykyyn tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin ja siihen, että 

vanhemmat kyllä tietävät, kuinka lasta kasvatetaan. Arvomaailma on hänen mukaansa myös 

edelleen yhteinen, mutta ongelmien lähtökohtana hän näkee yhteiskunnallisen tilanteen. Valmiuden 

ja mahdollisuudet eli jaksamisen rajat vain ovat erilaiset. ”Nyky-yhteiskunta on sellanen, että 
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toisilla on asiat erittäin hyvin, paljon paremmin kuin aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä. 

Sitte taas toisilla asiat on, voisko sanoa, että vielä huonommin kuin aikaisemmin. Tämmönen 

yhteiskunnan eriarvoistuminen kyllä näkyy koulussa”. Kommenteissaan hän oli hyvin varovainen ja 

pyrki välttämään kaikenlaista vanhempien syyllistämistä, hän ilmaisi ikään kuin kasvatusvastuun 

huonosti hoitavat vanhemmat olisivat enemmänkin uhreja itse kuin itse muutokseen vaikuttavia 

vastuullisia subjekteja. Hän myös pyrki neutraaliin asenteeseen, kun kysyin hänen toiveitaan tai 

odotuksiaan vanhempien suhteen. Esiin kuitenkin nousi myös sama aikuisen ja lapsen suhde. Hän 

halusi mieluummin ilmaista asiat toiveina. ”Elikkä he toimis oikeudenmukaisesti, opettais heille, 

mitä on oikea ja väärä. Uskaltaisivat olla reilusti aikuisia omalle lapsellensa. Elikkä myös osaisivat 

sanoa ei ja kieltää, silloin kun on syytä. Eivät antaisi kaikessa periksi, vaan opettaisivat sietämään 

myös pettymystä”. Tämä toisaalta on ristiriidassa aiemman näkökulman kanssa, että arvomaailma 

on sama. Arvomaailma tulee näkyviin tekoina ja onko vanhempien arvomaailma sitten sama 

opettajien kanssa, jos toiminta kuitenkin poikkeaa toisistaan. Kaikki opettajat kuitenkin kokivat, 

etteivät vanhemmat vedä rajoja lapsilleen ja oikean ja väärän opettaminen ei ole enää ilman muuta 

selvä asia.   

 

Perhe D:n mielestä kasvatusvastuuseen liittyvät ongelmat johtuvat arvomaailman muutoksesta jopa 

kansallisella tasolla. Lasten kanssa ei enää olla ”oikeasti”, vaan pinnallisuus näkyy joka paikassa. 

Hienot autot ja talot ovat tärkeämpiä, pelkkä oleminen lasten kanssa ei riitä, vaan tärkeämpää on, 

mitä harrastaa. Vanhemmat vaativat ja heittävät kommenttinsa ja lähtevät. ”Jos antautuu 

keskusteluun, on aina se riski, että häviää”. Monesti vanhemmat hyppäävät lapsen kelkkaan ja 

nousevat yhdessä lapsen kanssa vastustamaan koulua.   

 

5.2.3.4. Käsitykset maahanmuuttajista 

 

A ja B olivat sitä mieltä, että maahanmuuttajalapset oli kasvatettu hyvin. A oli kiinnittänyt 

huomiota kunnianhimoiseen suhtautumiseen vastuuntuntoiseen koulunkäyntiin. Hän oli 

huomioinut, että hyvin harvoin oli edes mitään unohduksia. B piti maahanmuuttajalapsia hyvin 

kasvatettuina, joille on opetettu, että koulu ja opettaja ovat auktoriteetteja. Heistä pidetään hyvää 

huolta ja koki koulun kannalta auktoriteettikasvatuksen myös parempana kuin suomalaisperheissä, 

koska lapset on totutettu siihen, että mitä koulussa sanotaan, se myös tarkoittaa jotain. 

Suhtautumisessa naisopettajiin hän oli nähnyt eron kasvatuksessa, tosin eroavaisuuden hän oli 

huomannut vain romaniperheen suhteen. Jollakin tavalla hän oli myös valmis kytkemään nämä 

kaksi kulttuuria yhteen, koska molemmissa mies on auktoriteetti ja esimerkillään näyttää 
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suhtautumista myös naisiin. C oli kannassaan yksiselitteinen ja ilmaisi pitävänsä 

maahanmuuttajaperheiden kasvatusperiaatteita samanlaisina kuin suomalaisilla perheillä. 

 

5.2.3.5. Yhteistyö maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa 

 

Opettajien tekemä yhteistyö vanhempien kanssa osoittautui samanlaiseksi kuin suomalaistaustaisten 

perheiden kanssa. A kertoi keskustelleensa maahanmuuttajavanhempien kanssa noin puoli tuntia ja 

mukana keskustelussa oli ollut perheen isä. Opettaja valitteli kielivaikeuksia ja pohti myös isän 

käyttäytymistä keskustelussa. Isä oli hänen tulkintansa mukaan välttänyt katsekontaktia eikä ollut 

katsonut silmiin. A arveli sen johtuneen kulttuurista, ehkei isä ollut tottunut puhumaan tällä tavalla. 

Yhteydenpidosta ongelmatilanteissa opettaja kertoi välittömästi ottavansa yhteyttä kotiin, jos tulee 

esimerkiksi unohduksia tai ainakin, jos tilanne toistui, jotta vanhemmat osaisivat kiinnittää 

huomiota. Hän vertasi maahanmuuttajaoppilaan suhtautumista nuhteluun valehtelusta kertomalla 

hänen olleen tosi nolona tilanteesta ja kuuli kotonakin tilanteesta olleen vakavat keskustelut. Osa 

oppilaista ei ottanut valehtelusta nuhtelemista vakavasti, totesivat vain, että valehtelevathan 

aikuisetkin. 

 

Opettajaa B vanhemmat saivat tulla tapaamaan kerran vuodessa, toisella luokalla hän kävi kaikki 

läpi, samoin 3. luokalla, nyt osan kanssa oli puhunut puhelimessa. Ensimmäisellä kerralla oli 

varannut toisen opettajan kanssa tulkin paikalle ensimmäiseen yhteiseen keskusteluun vanhempien 

kanssa ”…että saatiin kaikki asiat varmasti selitettyä”.  Koki puhelimessa yhteydenpidon vaikeana. 

Käytti usein viestin välittäjänä oppilaan vanhempaa sisarusta, jonka kautta tarkisti, että viestit oli 

ymmärretty kotona. Hän myös kertoi huomanneensa vasta jonkin ajan kuluttua, etteivät tule koko 

päivänä kouluun, kun oli joulujuhla. ”Ja mä selitin, että teidän ei tartte osallistua juhlaan, jos 

koette, että se on väärin, mutta todistus pitäisi tulla hakemaan. Että ei ole mitään syytä, miksei voi 

tulla luokkaan sitä hakemaan”. Vakavammissa ongelmatilanteissa hän otti heti suoraan yhteyttä 

vanhempiin. Koki ongelmana sen, että oppilaat joutuvat odottamaan apua ja hoitoon pääsyä usein 

kauan. Maahanmuuttajien suojana piti tiukkaa perheyhteisöä. 

 

C:llä oli myös normaalit peruskuviot yhteistyössä ja hän tapasi vanhemmat yleensä kerran 

vuodessa. Molemmat vanhemmista olivat olleet vanhempainvartissa mukana. Hänen mielestään 

molemmat olivat olleet normaalin myönteisiä ja erittäin yhteistyöhaluisia siinä. Keskusteluissa ei 

ollut tullut esille mitään kulttuuriin liittyvää, ei ollut kokenut myöskään mitään kieliongelmia 

vanhempien kanssa. ”Mulle ainakin jäi sellanen kuva, että ne asiat mitä siinä tuli esille niin me 
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ymmärrettiin toinen toistamme”. Ei ollut ollut mitään erityisiä ongelmatilanteita perheen kanssa, 

jotta olisi tarvittu suoria yhteydenottoja. Joskus oli törmännyt oppilaan isään, kun tämä oli tullut 

hakemaan lastaan koulusta. Ongelmatilanteissa oli huomannut oppilaan kääntävän katseensa 

lattiaan vältellen katsekontaktia. Hän oli kokenut pärjäävänsä kaikkien ongelmien kanssa luokkansa 

kanssa ihan normaalisti. Maahanmuuttajaoppilas oli vilkas ja opettaja oli joutunut toisinaan 

komentamaan työrauhan ja riitojen suhteen, mutta ei pitänyt niitä mitenkään kulttuuriin liittyvinä 

ongelmina, vaan vain luonteeseen kuuluvina.  

 

5.3. Haastattelutilanne ja vuorovaikutus maahanmuuttajataustaisten 

perheiden kanssa 
 

Maahanmuuttajataustaisten perheiden koulutustaso oli kolmessa perheessä toimihenkilötasoa. 

Yhdessä perheessä isä oli ollut käsityöammatissa ja äiti kotona. Osa vanhemmista oli toiminut 

kotimaassaan harjoittaen omaa ammattiaan ja osa vain pienen ajan. He olivat joutuneet maansa 

poliittisen muutoksen seurauksena muuttamaan pois. Tarkemmin emme keskustelun aikana käyneet 

läpi lähtöön liittyviä syitä. Perheiden äideistä kahdella oli joko jonkin verran tai sitten kokonaan 

koulutustaan vastaavaa työtä, kaksi äideistä oli äitiyslomalla. Isistä kaksi oli työttömänä, yksi oli 

työllistettynä ei- koulutustaan vastaavassa työssä ja yksi isä oli työssä ei koulutustaan vastaavassa 

tehtävässä. Kaikki perheet olivat tulleet jonkin toisen kauttakulkumaan kautta esimerkiksi Iranista, 

Pakistanista ja Intiasta turvapaikanhakijoina. Kauttakulkumaassa perheet olivat viettäneet aikaa 2-

16 vuotta työskennellen siellä yleensä muissa kuin koulutustaan vastaavissa töissä. Suomeen yksi 

perhe oli tullut turvapaikkakiintiön kautta, yksi perhe oli päätynyt vahingossa tarkoituksenaan tulla 

Englantiin (vrt. England-Finland yhtenevä lausuminen), yksi perhe oli kuullut Suomen hyvästä 

koulutusjärjestelmästä ja hakeutunut tänne itse turvapaikkaperustein, yksi perhe oli junalla päätynyt 

Suomeen Venäjän kautta turvapaikanhakijoina tietämättä Suomesta mitään etukäteen. Suomessa 

tähän asti vietetty aika oli kolmella perheellä 5 vuotta ja yhdellä perheellä 12 vuotta.  

 

Kahdessa perheessä oli viisi lasta ja kahdessä neljä lasta. Haastattelua tehtäessä lapset olivat paikan 

päällä, mutta useimmiten jossain toisessa tilassa tai huoneessa. Kolmen perheen vanhemmat olivat 

40–50- vuotiaita, yhden perheen vanhemmat noin 30-vuotiaita. Yhden perheen lapsi oli jo 

4.luokalla, muiden perheiden lapset olivat 3-luokkalaisia. Kaikkien 3-4- luokkalaiset lapset olivat 

poikia. Haastatteluista kaksi kesti 4-5 tuntia ja kaksi haastatteluista noin 1-2 tuntia. Haastattelujen 

nauhoitettava osuus kesti noin 1-2 tuntia jokaisessa perheessä. Kahdessa perheessä tarjottiin 
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useamman ruokalajin ateria haastattelun päätteeksi, ruokailun aikana keskustelua jatkettiin 

vapaammissa merkeissä. Sisälle mennessä otin automaattisesti kengät pois. Huomasin kuitenkin, 

että jaloissa oli hyvä olla kengät tai sitten jalkojen tuli olla paljaat, pelkät sukalliset jalat eivät olleet 

suotava vaihtoehto. Yhdessä paikassa jalkoihini annettiin sisäkengät ja yhdessä pidettiin tarkasti 

huolta, etten pitänyt jalkoja paljaalla lattialla, vaan katsottiin pöydästäkin istumapaikka, jossa matto 

osui jalkojen alle.   

 

Mennessäni haastattelemaan haastateltavien suhtautuminen oli lähes aina hyvin ystävällistä, lapset 

tulivat tervehtimään kädestä. Haastateltavat kertoivat näkemyksiään avoimesti. Perheessä, jossa isä 

ei ollut haastattelussa mukana, tilanne oli hieman kireämpi ilmeisesti perheen pienen vauvan 

vatsavaivoista johtuen. Kahden perheen haastattelua kieliongelmat eivät juuri haitanneet, mutta 

kahdessa haastattelussa oli hieman enemmän vaikeuksia. Vaikeuksia näissä perheissä oli 

esimerkiksi käsitteissä suku, heimo ja yhteistyö. Kielivaikeudet olivat odottamattomia ja jouduinkin 

keskustelun aikana yksinkertaistamaan käsitteitäni, joiden luulin olevan selkeitä. Huomasin myös 

itse käyttäväni luonnostaan monimutkaista kieltä ja karsin ylimääräistä selittelyä puheestani. 

Onnistuin mielestäni kuitenkin asettamaan kysymykset riittävän lyhyesti, jotta en johdattelisi 

vastauksia. Perheiden Suomessa-asumisaika oli 5 vuotta. Kolmannessa 5 vuotta Suomessa 

asuneessa perheessä ei kielivaikeuksia ollut samassa mittakaavassa. Kolmen perheen haastattelussa 

äiti oli enemmän äänessä, näistä yhden perheen haastattelussa, koska isä ei ollut paikalla. Yhdessä 

haastattelussa isä puhui enemmän ja äiti tarkensi, vaikka oli kielitaidoltaan todennäköisesti isää 

parempi. Yhdessä haastattelussa äiti osasi kieltä erinomaisesti ja tulkkasi myös miestään 

pidemmissäkin kommenteissa, tässä haastattelussa molempien näkökulmat tulivat esille 

tasapuolisesti. Joissakin tapauksissa myös paikalla olevia isompia lapsia käytettiin apuna 

tulkkaamassa joitakin sanoja.  

 

5.4. Tulokset maahanmuuttajataustaisten vanhempien haastatteluista 

 
Maahanmuuttajataustaisten vanhempien haastatteluista löysin ensimmäisessä luokittelussa 

seuraavat teemat: Maahanmuuttajien taustatiedot, koulunkäynti (vertailu lähtömaan ja Suomen 

välillä), hyvä opettaja-odotukset, oppilaan ja opettajan välinen suhde, opettajan auktoriteetti, 

yhteistyö koulun ja kodin välillä, tärkeää kasvatuksessa, uskonto ja kasvatus, hyvä ihminen, 

odotukset lasten suhteen tulevaisuudessa, kasvatus ja ongelmatilanteet, lasten itsenäistyminen ja 

rahankäyttö, yhteisö, kontaktit Suomessa ja ystävätoiveet lapsille. Perheiden vastaukset erittelin 
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nimikirjaimien avulla eri teemojen sisälle. Vaikka pääosin kaikki haastatteluaineisto sopi edellä 

mainittuihin teemoihin, huomasin aineiston osittain menevän päällekkäin eri kohtien välillä. Sen 

vuoksi suoritin vielä toisen teemoittelun, jossa yhdistin ensin mainitut teemat suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi: hyvä opettaja-odotuksiin yhdistin oppilaan ja opettajan välinen suhde ja 

opettajan auktoriteetti, yhteistyö opettajan kanssa- kohtaan en lisännyt mitään, tärkeää 

kasvatuksessa- kohtaan yhdistin uskonto ja kasvatus, itsenäistyminen ja rahankäyttö, odotukset 

lasten suhteen, ystävätoiveet lapsille ja kasvatus ja ongelmatilanteet ja yhteisön merkitys-kohtaan 

sisällytin lisäksi kontaktit Suomessa. 

 

Kaikki perheet olivat huomioineet eroavaisuudet suomalaisessa ja heidän kotimaansa 

koulukulttuurissa. He ihailivat kouluruokailua ja koulutarvikkeita ja muitakin tarjolla olevia 

palveluita esimerkiksi taksikuljetusta, lääkäriä ja kaupungin kustantamaa hoitoa. Myös opettajien 

ammattitaitoon oli kiinnitetty huomiota. Omaan kotimaahan verrattuna opetusmenetelmät olivat 

toisenlaiset. ”Afganistanissa on 50 opiskelijaa samassa luokassa. Joka viikko pitää lapset juosta 

pois. Kädessä pitää olla koko ajan puu (keppi)”. Perheet tiedostivat myös elintason vaikutuksen 

vertailussa todeten vertailun olevan oikeastaan mahdotonta, koska tilanne on niin toisenlainen ja 

lähtökohdat ovat niin toiset siellä. Kävin läpi myös opettajapariskunnan haastattelun samojen 

teemojen ympäriltä ja nostan vertailun vuoksi joitakin kohtia esiin. Suomalaistaustaisesta 

pariskunnasta käytän kirjainta D. 

 

5.4.1. Hyvä opettaja-odotukset 
 

Opettaja määriteltiin omasta kulttuurisesta kehyksestä lähtien. Opettaja oli valtuuksiltaan kuin äiti ja 

isä ja hän sai kieltääkin samoin kuin äiti ja isä kotona. Hyvän opettajan odotettiin olevan 

ystävällinen ja ilman ”puuta”. Opettajan odotettiin olevan tunteidensa puolesta sitoutunut työhönsä 

siten, että hän osoittaisi ”sisäisestä sydämestään” apua maahanmuuttajille, jotka olivat tulleet ehkä 

vaikeistakin olosuhteista ja hänen myös odotettiin toimivan eri tavalla heidän kanssaan. Tässä 

kohdassa tuli ensimmäinen törmäys opettajien käsityksiin omasta toimenkuvastaan. Tyypillistä 

opettajille oli enemmänkin neutraali suhtautuminen oppilaisiin. Opettajat eivät kokeneet ongelmien 

ratkaisun kuuluvan heille, vaan toisille ammattilaisille, joille halusivat olla ohjaamassa 

”ongelmallisiksi” kokeneensa tapaukset. Maahanmuuttajien odotus puolestaan oli täysivaltainen 

opettaja, joka otti heidän lapsensa vastuulleen ja huolehti lapsesta samoin kuin vanhemmat 

huolehtisivat kotona. Suomalaisessa kulttuurissa arvostetaan hyvin tiiviisti tasa-arvoisuutta, jota 
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myös opettajat painottivat. Seuraako siitä kuitenkin välillistä syrjintää, kun opettajat eivät tasa-

arvoisuuden nimissä halua antaa enempää huomiota maahanmuuttajaperheille, vaikka he sitä 

ilmeisimmin kaipaavat? Tunteet ja riippuvuus hyväksytään maahanmuuttajataustaisten perheiden 

kulttuurissa ja opettajan rooli ja auktoriteetti eivät ole ristiriidassa huolehtimisen osoittamisen 

kanssa, vaan sitä jopa odotetaan opettajalta.   

 

Vanhemmat kohdistivat opettajaan myös ulkoisia odotuksia: hymyilevä, ystävällinen ja auttavainen. 

Opettajan tuli kuitenkin olla tiukka, hänen ei saa antaa lapselle liikaa vapaata, vaan läksyjä pitää 

olla. Yksi perheistä koki erityisen hyvän opettajan merkkinä auttamisen. Sama perhe oli ilmeisesti 

jäänyt ilman yhteisön tukea omalla paikkakunnallaan ja koki positiivisena asiana, että oli saanut 

apua ja tukea opettajalta. He olivat myös tulkinneet lapsen iloisuudesta, että opettaja on hyvä. 

Auktoriteetti ”ero” opettajan ja oppilaan välillä kuitenkin odotettiin olevan. Opettajalle oli 

puhuttava kunnioittavasti, ei pahasti. Opettajalla odotettiin olevan ”disiplin” –kuri suhteessa 

oppilaisiin. Opettajaa oli myös kunnioitettava sen vuoksi, että hän on opiskellut pitkään, on 

arvostettava vaivannäköä. Opettajan odotettiin myös rohkaisevan eteenpäin. Perheellä 4 oli ollut 

negatiivinen kokemus, jossa opettaja oli sanonut perheen tyttärelle olevan turha jatkaa lukioon. 

Tytär oli kuitenkin päässyt ylioppilaaksi ja opiskellut sen jälkeen ammatin. Kaikki perheet 

arvostivat koulutusta ja ammatin hankkimista. Toiveammatteina lapsille olivat myös suomalaisessa 

yhteiskunnassa korkealle arvostetut ammatit. Perhe 1:n isä lisäksi toivoi lastensa vielä 20 vuoden 

kuluttua tulevan sanomaan hänelle, että rakastavat häntä.  

 

Suomalaisperhe oli varovainen kannanotoissaan suhteessa opettajaan, koska molemmat olivat 

opettajia. Lopulta he kuitenkin toivoivat opettajan kykenevän huomioimaan heidän lapsensa 

yksilönä ja lapsen saavan myös henkilökohtaista huomiota, jos tämä esimerkiksi kertoo jotain 

asioitaan. Rohkaisua ja kannustusta he myös toivoivat opettajan voivan antaa. Opiskelurauha oli 

heille myös tärkeä opettajaan liittyvä asia. Ulkoinen käytös ei saanut samaa painoarvoa kuin 

maahanmuuttajavanhemmilla ja lapsen yksilöllisyyden huomioiminen niin luonteen piirteiden kuin 

taitojenkin kohdalla oli vanhemmille tärkeää. Tältä osin vanhempien arvomaailma oli 

individualistista kulttuuria lähellä.  
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5.4.2. Yhteistyö opettajan kanssa 
 

Perhe 1 kertoi käyvänsä joskus juttelemassa opettajan kanssa. Reissuvihko oli heidän mielestään 

riittävä, mutta ei silloin kun tuli ongelmia. He halusivat auttaa lapsiaan läksyissä ja kielivaikeuksien 

takia eivät pystyneet siihen. Vanhempi sisarus yleensä auttoi läksyissä. He odottivat opettajalta 

välitöntä puuttumista asioihin, jottei lapsi ottaisi tavakseen toimia väärin. Opettajalla oli heidän 

mielestään samat valtuudet kuin vanhemmilla. Yhteistyö oli heidän mielestään tärkeää. Olivat 

kuitenkin kokeneet opettajan suhtautuneen heihin kuin ”tyhjäpäihin”, koska eivät osanneet kieltä 

kunnolla. He eivät olleet keskustelleet opettajan kanssa kulttuuristaan. He olisivat halunneet, mutta 

pitävät kieliongelmaa senkin esteenä. Perheen 2 äiti kävi kaksi kertaa vuodessa juttelemassa 

opettajan kanssa ja jos ongelmia tuli, kävi useamminkin, jopa viikottain. He eivät kokeneet 

saavansa riittävästi palautetta koululta päin, koska myös toivoivat välitöntä puuttumista asioihin ja 

halusivat kuulla välittömästi mahdollisista ongelmista. Äiti odotti esimerkiksi tekstiviestiä, jos 

läksyt olivat lapselta jääneet tekemättä, jottei tottuisi, lapsi heräisi, eikä enää toistaisi, kun heti 

puututtaisiin. Äiti myös piti tärkeänä yhteydenpitoa, koska he olivat ulkomaalaisia. Kulttuurista 

opettaja ei olllut koskaan kysynyt heiltä mitään. Koulussa tiesivät heidän mukaansa ruuista, joita ei 

saanut syödä ja kunnioittivat kulttuuria koulussa. Sukupuolivalistusta ei olisi lapsilleen halunnut 

koulussa, koska heidän kulttuuriinsa ei kuulunut puhua asioista avoimesti. He myös kokivat, ettei 

opettaja tarjonnut riittävästi apua heidän lapselleen. Numerot eivät olleet tyydyttäneet ja olisivat 

toivoneet opettajan kannustavan parempaan.  

 

Perhe 3 tapasi opettajan myös kerran pari vuodessa. Opettaja oli soittanut ja pyytänyt käymään, jos 

oli ollut ongelmia. Tämä perhe oli ainoana tyytyväinen opettajan toimintaan. Kulttuurista ei oltu 

opettajan kanssa puhuttu, edellisen opettajan kanssa joitakin asioita. He pitivät opettajaa 

auttavaisena ja lastaan iloisena hänen tullessaan koulusta. Perhe 4 piti suomalaisten vanhempien 

suhdetta opettajaan ongelmallisena, koska monet vanhemmat olivat kuin kavereita lapselleen ja 

opettajan kohdatessaan opettajakin tulkitsi vanhemmat lapsen kaveriksi eikä puhunut tälle asioita. 

Perheen äiti kävi koululla pari kolme kertaa kuussa. Hän koki sen tarpeelliseksi oman 

mielenrauhansa vuoksi. Joskus opettaja myös itse kutsui, mutta itse meni ainakin kerran kuussa. He 

kokivat erilaisen kulttuurin ongelmana, lapset olivat tottuneet toisenlaiseen, vaikka olivatkin 

koulussa tottelevaisia. He näkivät lapsia, jotka polttivat, joivat eivätkä kunnioittaneet vanhempiaan, 

siksi he halusivat yrittää parhaansa lastensa eteen.  
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Suomalaispariskunta D myös piti yhteyttä reissuvihon avulla opettajaan ja olivat olleet 

vanhempainvarteissa. Vanhempainvartteihin yleensä valmistautuivat kysymyksillä. Heistä 

vanhempainvartit olivat mukavia, koska saivat kuulla asioita omasta lapsesta. Jos ilmeni jotain 

isompaa ongelmaa tai akuuttia asiaa, pystyi ottamaan yhteyttä. Opettajaan oli helppo ottaa yhteyttä, 

koska tunsivat opettajan muutenkin. Heidän mielestään yhteydenpitoa oli muutenkin riittävästi.  

 

5.4.3. Tärkeää kasvatuksessa 
 

5.4.3.1. Kasvatuksen tärkeät periaatteet 

 

Oman kulttuurin säilyttäminen oli tärkeää lähes kaikille perheille. Yksi perheistä halusi olla kuin 

suomalaiset. He halusivat olla antamassa panoksensa tälle yhteiskunnalle, joka oli heille aikanaan 

turva- ja asuinpaikan antanut. Perheet pitivät tärkeänä vanhempien esimerkkiä lapsille, koska sen 

katsottiin vaikuttavan myös lapsen käytökseen. Vanhemmat ovat lapsen ensimmäisiä opettajia ja 

oppiminen alkaa vauvaiästä. Erilaisia korostuksia perheiden välillä ilmeni näiden lisäksi. Perhe 1 

(P1) piti tärkeänä vanhempien kunnioittamista, ettei lapsi keskeytä vaikkapa vanhempiensa puhetta. 

Ei ollut hyvä asia, jos lapsi riitelee opettajan tai vanhempien kanssa. Tässä varmasti näkyy 

kollektiivisen kulttuurin piirteistä pyrkimys konsensukseen yhteisön sisällä, riitely rikkoo 

yksimielisyyttä. Perheen isä käytti myös vertausta ”lapsi on kuin kukka” ja kuvasi sillä sitä, että 

kasvatus on kuin kukan kasvatus, mutta jos kukkaa taivutetaan, täytyy olla varovainen, ettei kukka 

katkea. Kollektiivisuus tuli esiin myös toisessa tilanteessa, jossa isä kertoi menneensä toiseen 

perheeseen kertomaan, kun oli nähnyt perheen lapsen pahoilla teillä. Tässä tulee esiin selkeä 

kollektiivinen kasvatusvastuu, joka on tyypillistä kollektiivisille kulttuureille. Siinä sallitaan 

”puuttuminen” toisten asioihin, koska vastuu lapsista on yhteinen. Isä kertoi myös huomanneensa, 

että perheet ovat Suomessa keskenään erilaisia, kuten Afganistanissakin. Jokaisella perheellä oli 

omat tapansa ja hänen vieraillessaan tuttavaperheessä, vaimoa ja tytärtä ei ikinä ollut näkyvissä. 

Haastatelluissa perheissä kukaan naisista ei käyttänyt huivia päässään. Huivin käyttö ilmeisesti 

yhdistyi heidän mielissään Afganistaniin, jossa Talebanien valtaannousu aiheutti huivin käyttöön 

tiukennuksia ja naiset joutuivat pukeutumaan ”burkhaan”, joka peittää kasvotkin kokonaan. 

 

Toinen haastatelluista perheistä (P2) piti tärkeänä sitä, että lapset opiskelisivat hyvin, oppisivat 

oman ja suomen kielen, säilyttäisivät oman kulttuurinsa, kunnioittaisivat vanhempiaan ja 

hyväksyisivät myös sen, mitä äiti ja isä sanovat. Myös kotitöiden tekeminen ja harrastus olivat 
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tärkeitä, ettei tarvitsisi mennä diskoihin. Kolmas perhe (P3) piti myös omaa kulttuuria tärkeänä 

asiana. He myös painottivat omaa uskontoa ja Koraanin lukemista yhdessä iltaisin. Lapsen kanssa 

piti puhua paljon, olla kiinnostunut lapsen koulupäivästä ja kavereista. Äiti kertoi aina kysyvänsä 

lapselta hänen koulupäivästään, mitä hän oli tehnyt päivän aikana ja mitä opettaja oli sanonut. 

Lapsen kanssa oli myös tärkeää keskustella siitä, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Riitoja äiti ei 

toivonut, kertoi useaan otteeseen muutenkin kaiken olevan hyvin ja ettei mitkään ollut huonosti.   

 

”Kun kasvatat lapsen, rakennat yhden maan tai kaupungin”, kertoi neljäs perhe (P4). Vertaus 

kertoi kasvatuksen prosessinomaisuudesta ja myös prosessin pituudesta, ei yhtä maata rakenneta 

yhdessä yössä. Heidän mukaansa perhe on lapsen ensimmäinen kasvupaikka ja perustana on äidin ja 

isän syli. Sen jälkeen tulee koulu. Jos lapsi näkee huonon mallin, vanhempien on kerrottava 

lapselle, ettei noin saa tehdä. Tärkeää on myös kunnioittaa vanhempia, opiskella hyvin, rakastaa 

ihmisiä, ei varastaa eikä juoda eikä tehdä mitään pahaa. Kunnioituksen lapset oppivat 

ensimmäisestä lapsesta mallia katsomalla. Perheen äiti kertoi esimerkin lapsensa kaverista, joka 

kävi heillä kylässä. ”Sitte yks poika tuli meille. Sillä ei ollu ainoakaa kunnioituksesta, mitä 

kunnioitus on. Sitte mä sanoin hänelle, että anna mä sanon yks juttu sulle, että kun sä tulet, niin sä 

et sano mitään, et moikkaa etkä mitään, vaan tuut ja istut. Se ei ole ollenkaan hyvä”. Äiti myös 

kertoi haluavansa suhteen lapsiin olevan sellainen, että lapset uskaltavat tulla puhumaan 

vanhemmilleen asioistaan. Hän oli tulkinnut tilannetta Suomessa sellaiseksi, etteivät lapset 

uskaltaneet puhua vanhemmilleen. Kasvatus oli täällä erilaista hänen mielestään, vapaata, ei 

sellaista kuin Aasiassa, jossa kasvatus on kuin armeijassa. Islam oli perheen mielestä myös kova, 

lapset herätetään aikaisin aamulla, laitetaan töihin ja sitten luetaan Koraania. Perheen isä muisteli 

lapsuudestaan istuneensa hiekassa ja kirjoittaneensa siihen myös. Perhe piti kuitenkin rahaa 

tärkeämpänä sitä, että lapsi opiskelee hyvin.  

 

Suomalaisperheen mielestä kasvatuksessa oli tärkeää, että vanhemmalla on auktoriteettiasema 

suhteessa lapseen. Vanhempi saa auktoriteetin lapsen silmissä toimimalla johdonmukaisesti lapsen 

kanssa. Myös vanhempien keskinäisellä suhteella on merkitystä, koska jos äiti esimerkiksi puhuu 

isästä halveksivasti, isä saattaa menettää auktoriteettiasemansa lapsen silmissä. Lapsen on myös 

tärkeää oppia käyttäytymään hyvin ja huomioimaan toisia. Lapsen on tärkeää oppia huolehtimaan 

itsestään, ”katsomaan peiliin ennen kuin lähtee”. He haluaisivat ohjata lasta myös terveellisiin 

elämäntapoihin ja kohteliaaseen suhtautumiseen isovanhempia ja vanhempia ihmisiä kohtaan 

yleisemmin ”…koska me tiedetään, että isovanhemmat tulee hyvälle mielelle siitä, kun joku 

tällanen lapsenlapsi sitte käyttäytyy kauniisti”. Opettajille keskeisiä asioita kasvatuksessa oli 
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hyvien tapojen oppiminen, niin myös tällä opettajapariskunnalla. Suhtautuminen vanhempiin 

ihmisiin ja heidän kunnioittamisensa oli yhtenevä maahanmuuttajavanhempien kanssa, mutta 

tarkoitusperä on ehkä enemmän individualismiin liittyvä hyvän mielen tuottaminen. 

Kollektiivisuudessa vanhempien ihmisten kunnioittaminen kytkeytyi enemmän yleisiin 

yhteiskunnankin arvoihin, joissa kunnioitetaan viisautta ja itsessään vanhempien ihmisten asemaa.  

 

5.4.3.2. Uskonnon merkitys kasvatuksessa 

 

Uskonnon asema kasvatuksessa on keskeinen. Perheiden elämään kuului haastattelujen mukaan 

iltaisin Koraanin ja yhdessä perheessä Raamatun lukeminen ja opettaminen perheelle pöydän 

ääressä. Yksi perhe oli kääntynyt kristinuskoon Suomessa oloaikanaan. Muut kolme perhettä olivat 

islaminuskoisia. Islaminuskoiset pyrkivät opettamaan lapsille oman uskontonsa tavat esimerkiksi 5 

rukousta päivässä, paasto (ramadan), juhlien viettoa ja kertovat aina mitä kukin tarkoittaa. Siitä 

lapset oppivat myös vertailemaan suomalaiseen tapakulttuuriin. Islamia opetettiin lapsille myös 

koulussa. Oman mallin näyttäminen lapsille oli kaikkien vanhempien mielestä tärkeää. Hyvänä 

ihmisenä islaminuskoiset perheet pitivät henkilöä, joka tekee hyvin. Uskonnolla ei perheen 1 

kohdalla ollut merkitystä, vain, että ihminen tekee hyviä asioita. Perhe 2 oli samaa mieltä, mutta 

lisäsi vielä, että hyvä ihminen kunnioittaa toisen uskontoa ja että hänellä on ystävällinen sydän, ei 

puhu pahaa, hyväksyy kaikki rodut, kunnioittaa ihmisiä, on auttavainen, kunnioittaa ihmisten työtä, 

mutta on myös sellainen, josta naapurit eivät puhu pahaa. Tekemisen arvostaminen enemmän kuin 

sisäiset piirteet on myös yksi tyypillinen kollektiiviseen kulttuuriin kuuluva piirre. Kollektiivisessa 

kulttuurissa myös useimmiten ryhmän etu ohittaa henkilön omat tarpeet.  

 

5.4.3.3. Ongelmatilanteiden selvittäminen 

 

Ongelmatilanteiden selvittämiseksi perheet pitivät tärkeänä keskustelemista lapsen kanssa. 

Odotuksena taustalla kuitenkin on kuuliaisuus vanhemmille ja vanhempien kyseenalaistaminen ei 

ole suotavaa. Uuden kulttuurin kohtaaminen tuotti pelkoa lasten menettämisestä uudelle vapaalle 

kasvatukselle. Perhe 2 kertoo jo muuttaneensa asunnosta toiseen sen vuoksi, että edellisellä alueella 

yksi perheen lapsista joutui huonoon seuraan. Isä joutui kuljettamaan harrastuksiin ja valvomaan 

harrastuksessa ja tuomaan taas kotiin, jotta poika ei olisi lähtenyt omille teilleen uusien 

kavereittensa kanssa. Kaverit olivat myös maahanmuuttajia, mutta toista kansallista alkuperää. He 

ovat huomanneet myös Suomessa olevan erilaisia perheitä. Kaikissa perheissä Suomessa lapsia ei 

laiminlyödä tai anneta kulkea vapaasti tupakoimassa tai juopottelemassa kaduilla niin kuin 
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alkuperäinen vaikutelma maasta oli. Usein syypäänä saattaa olla myös, minkälaiselle asuinalueelle 

tai asuinrakennukseen maahanmuuttajat sijoitetaan. Levoton asuinalue saattaa antaa huonon 

ensivaikutelman ja toisaalta antaa huonot lähtökohdat myös koko perheelle. Perheen äiti halusi 

edelleen pitää kiinni omasta kulttuurista huolehtimalla kodin ulkopuolelle muuttaneesta lapsestaan 

ostamalla tälle esimerkiksi vaatteita. Riippuvaisuus ei olekaan kollektiivisessa kulttuurissa 

häpeällinen asia. Perheen äidillekin oli tärkeää huolehtia lapsistaan juuri sen ajan, kun he vielä apua 

tarvitsevat. Vanhemmat ovat myös lasten auktoriteetteja, vaikka nämä eivät enää asuisi kotona. 

Lasten ystävien toivottiin olevan hyvin opiskelevia, ei polta, ei juo, ei varasta ja muutenkin 

kunnollisia. Kahdessa perheessä perheen äiti piti erityisen tärkeänä, että pääsee näkemään perheen, 

josta lapsen ystävä on. Tämä kertoo heidän mukaansa paljon myös lapsesta. Suomalaisperhe pyrki 

ratkaisemaan ongelmatilanteet keskustelemalla, mutta ei erikseen pyrkinyt välttämään ristiriitaa 

aiheuttavia tilanteita. 

 

5.4.3.4. Lapsen itsenäistymisestä ja rahankäytöstä 

 

Lapsen itsenäistymisessä tuli maahanmuuttajaperheillä esille riippuvaisuus vanhemmista ja myös 

vanhempien toivekin siitä lastensa suhteen. Vanhemmilla oli tarjolla viisautta lapsille, jotta he 

voisivat elää hyvän elämän. Lasten itsenäistymisestä ja itsenäisestä rahankäytöstä perhe 1 

kommentoi pojalle sopivan iän olevan 18 ja tytölle ehkä 16. Pääasia oli, että he ymmärtävät hyvin 

asiat. Rahaa ei annettu missään perheistä lapsille itselleen omaan käyttöön, vaan lapsille ostettiin 

kaupasta, mitä he tarvitsivat. Yhdessä perheessä mainittiin myös, että he ostivat kaupasta kaiken 

lapselle, mitä tämä haluaa, koska pelkäsivät, että lapsi muuten saattaisi varastaa. Perhe 2:n äiti 

kertoi ihannoivasti omasta perheyhteisöstään, jossa perheen vanhin mies hallitsi koko perhekunnan 

rahavaroja. Aikuisetkin toivat työtulonsa hänelle. Perheen pää sitten jakoi kaikille tasapuolisesti. 

Perheen äidin mielestä se ehkäisi mm. kateutta yhteisössä, koska kaikki naiset saivat saman verran 

rahaa ostaa kengät itselleen, kukaan ei saanut hienompia kuin toinen.  

 

Perhe 3:n mielestä lapsi on itsenäinen vasta 25-vuotiaana, ”kun tietää kaikki hyvin”. Perheen äiti 

paheksui sitä, ettei Suomessa kukaan enää tee mitään ja kaikki huolenpito loppuu, kun lapsi täyttää 

18 vuotta. Lapsi saa polttaa ja juoda aivan vapaasti. Sen ikäinen on vielä liian nuori asumaan yksin 

hänen mielestään. Lisäksi lapsi saa rahaa Kelasta tai sosiaalitoimistosta, jos vanhemmat eivät sitä 

anna. Perhe 4:n mielestä 16–17-vuotias voi itsenäistyä, jos opiskelee hyvin ja asiat ovat kunnossa 

kotiin. Perheen aikuiset tyttäret tulevat vielä kysymään neuvoja isältään, vaikka ovat jo naimisissa. 

Suomalaiset eivät hänen mukaansa uskalla kysyä neuvoja vanhemmiltaan, mutta lapsi tarvitsee 
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neuvoja ja rakkautta koko ajan, vielä 16–17-vuotiaskin. Suomalaisperheelle D lapsen tulevaisuuden 

ammatilla ei ollut heille väliä, kunhan saa jonkinlaisen toimeentulon. He kyllä ilmaisivat olevansa 

valmiita antamaan tukea lapselleen, vaikka hän olisi täysi-ikäinenkin, etteivät heitteille jättäisi, 

mutta huoli oli kuitenkin lapsen jäämisestä riippuvaiseksi vanhemmistaan aikuisiälläkin. ”Niin voi 

kyllä olla, että pojan asioista joudutaan vielä päättämään 20-vuotiaana”. 

 

5.4.4. Yhteisön merkitys 
 

Yhteisö on tärkeä osa kollektiivista kulttuuria ja siksi kysyinkin perheiltä heidän kontakteistaan 

suomalaisiin ja omasta yhteisöstä täällä Suomessa. Kaikille oli järjestynyt suomalaiset 

ystäväperheet. Jokaiselle perheelle yhteisö oli tärkeä tukija. Kahdella perheellä tuki oli löytynyt 

paikallisesta afgaaniyhteisöstä tai omien sukulaisten parista. Yksi perheistä oli melko irrallaan, 

jonkin verran löytyi tukea myös paikallisesti. Kristityiksi kääntynyt perhe oli kääntymisen jälkeen 

suljettu afgaaniyhteisön ulkopuolelle ja lisäksi oli uhkailtu kivittämisellä, tappamisella ja lasten 

vahingoittamisella. Myös lapsi oli islaminuskoisten koulukavereiden taholta kokenut painostusta 

esimerkiksi ruokailun yhteydessä syödessään sianlihaa. Perhe kuitenkin luotti suomalaiseen 

yhteiskuntaan, joka heidän mukaansa on voimakas maa, joka pystyy turvaamaan, ettei heille 

tapahdu mitään vahinkoa. Heillä afgaaniyhteisön korvasi nykyään seurakunnan yhteys. Perhe 1:n 

isä kertoi kuvaavan esimerkin yhteisön tuen merkityksestä. ”Nuori poika kuoli, me kaikki 

afganistanilaiset menimme hänen kotiin ja hänen äiti ja isä vain istu. Minä ja minun vaimo ja myös 

toiset, kaikki tekivät ja laittavat ruokaa ja kaikki afganistanilaiset auttaa”. Esimerkki kertoo tuesta 

traagisen tilanteen yhteydessä. Muut yhteisön jäsenet tulivat tukemaan perhettä käytännön 

avunannon kautta. Isä ja äiti saivat rauhassa surra ja saivat myös luvan olla riippuvaisia avusta. 

Kristityksi kääntyneen perheen tilanne myös kertoo oman tarinansa yhteisön merkityksestä. Jos 

yhteisön säännöistä poikkesi, yhteisö hylkäsi ja pahimmassa tapauksessa kääntyi henkilöitä vastaan.  

 

5.5. Tiivistelmä keskeisistä tuloksista 

 
5.5.1. Kenellä on kasvatusvastuu 

 
Opettajien mielestä aikuisen täytyy ottaa vastuu lapsesta. Kodilla on päävastuu lapsesta, koska koti 

rakentaa perustan toimimiselle myös koulussa. Lähinnä kodin kasvatusvastuu liittyy sosiaaliseen 
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kasvatukseen, kuten toisten huomioonottamiseen, toisten kanssa toimimiseen ja kohteliaisuuteen. 

Perusteena yksi opettajista käytti myös, että lapsi viettää pääosan hereilläoloajastaan kotona ja siksi 

päävastuu on kotona. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien näkökulma kasvatusvastuuseen oli 

toisenlainen. Heidän mielestään ei kasvatusvastuuta voinut samalla tavalla jakaa, vaan 

kasvatusvastuu kuului yhtenevästi sekä heille että opettajalle. Heidän mielestään opettajalla oli 

koulussa samat valtuudet kuin heillä itsellään kotona. He eivät siis olleet valmiita jakamaan 

vastuuta tehtäväperustaisesti niin kuin opettajat, molemmilla oli tasaveroisesti auktoriteetti, 

vanhemmilla kotona, opettajilla koulussa. Opettajan toimintaan he olivat valmiita sitoutumaan, jos 

koululta tuli ohjeita.  

 

Yhteistyötä opettajat mielestään tekivät riittävästi vanhempien kanssa. Maahanmuuttajavanhempien 

kanssa eivät olleet olleet yhteistyössä enempää kuin suomalaistaustaisten vanhempienkaan kanssa. 

Perusteena he käyttivät tasaveroisuutta ja oikeudenmukaisuutta, jotka olivat opettajien keskeisiä 

arvojakin. Maahanmuuttajavanhemmat eivät kokeneet opettajien toimivan riittävästi yhteistyössä 

heidän kanssaan. He olisivat toivoneet enemmän välittömiä kontakteja, varsinkin 

ongelmatapauksiin puuttumista heti esimerkiksi lähettämällä kotiin tekstiviesti, jos läksyt olivat 

lapsella tekemättä. Vanhemmat kokivat, etteivät opettajat olleet ottaneet vanhempia mukaan 

vastuun kantamiseen riittävästi.  

 

5.5.2. Kulttuuriset erityispiirteet ja opettajan toiminta 

 
Opettajien suhtautumista maahanmuuttajaoppilaaseen leimasi tasaveroisuus suhteessa muihin 

oppilaisiin. Maahanmuuttajataustaista oppilasta pyrittiin kohtelemaan kuin ketä tahansa, kunhan 

hän sulautuu luokkaan ainakin kielen suhteen. Jossain määrin oli nähtävissä pohdintaa erilaiseen 

kulttuuriin kuuluviin käytöstapoihin liittyen, mutta opettajien suhtautuminen omaan muutokseen oli 

olla lähinnä muutoksen objekti kuin subjekti. Opettajat halusivat pääosin pitäytyä omissa 

opetusmenetelmissään ja reflektointia erilaisen kulttuurin kohtaamisen suhteen ei tullut esille 

haastatteluissa. Tietoa opettajilla tuntui olevan, mutta tieto koski lähinnä kulttuuriin liittyviä 

ulkoisia tapoja.  

 

Opettajat pitivät maahanmuuttajia hyvin kasvatettuina ja suhtautuvan jopa kunnianhimoisesti 

kouluun. Lapsista tunnuttiin pitävän hyvää huolta ja koulun arvostus kotona näkyi opettajien 

mielestä arvostavassa suhtautumisessa opettajaan ja kouluun. Myös oppilaan käytös antoi viitteitä 
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samasta. Eräs opettajista kuvasi auktoriteettikasvatuksen olevan parempaa kuin 

suomalaistaustaisissa perheissä, ainakin koulun kannalta. Negatiivisia asenteita opettajat eivät 

tuoneet suoraan esiin. Kaikilla haastatelluilla opettajilla oli vain lyhyt kokemus maahanmuuttajista.  

 

5.5.3. Maahanmuuttajat määrittelemässä kasvatusvastuuta 

 
Aasialaista kasvatusta kuvaavat vertaukset ja sanonnat; ”Lapsi on kuin kukka” ”Kun kasvatat 

lapsen, rakennat yhden maan tai kaupungin”. Jokainen perhe oli tullessaan joutunut kohtaamaan 

kulttuurishokin siinä merkityksessä, että suomalainen kasvatus näyttäytyi heille 

välinpitämättömyytenä lapsia kohtaan. Lapset maleksivat kaduilla ja nuoret lapsetkin saattoivat 

polttaa tupakkaa ja juoda kaljaa. Kollektiiviseen kulttuuriin kuuluu yhtenä piirteenä häpeä, jonka 

saattaa tuottaa omalle yhteisölleen paljastuessaan pahasta teosta, kun taas suomalaiset yleensä 

kasvattavat lapsensa tunnistamaan omassatunnossaan, mikä on oikein ja mikä väärin. Jokainen 

perhe tuomitsi jyrkin sanoin tupakanpolton, mutta kahdessa perheessä neljästä, isä kävi salaa 

polttamassa toisessa huoneessa aina välillä. Ilmeisimmin teon paljastuminen olisi ollut pahempi 

kuin itse teko, niinpä emme keskustelleet asiasta haastattelun yhteydessä sen kummemmin. Perheet 

toivat tyypillisesti esiin haastatteluissa ollektiiviseen ja suuren valtaetäisyyden kulttuuriin kuuluvat 

kasvatusperiaatteet. He halusivat itseoikeutettuina pitää huolta lapsestaan ja kasvatusvastuun 

kantaminen oli heille luonnollinen asia.  
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6 POHDINTA 
 
 
Keskeiset tulokset liittyivät kasvatusvastuun jakautumiseen ja opettajien kompetenssiin. Opettajilla 

ja maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla oli erilaiset käsitykset kasvatusvastuun jakautumisesta. 

Opettajat olivat omasta kulttuurisesta taustastaan lähtien pyrkineet omasta mielestään 

mahdollisimman hyvää ja tasaveroiseen suhtautumisen, mutta samanlainen toiminta aiheuttikin 

maahanmuuttajavanhemmilla tunnetta, ettei opettaja ehkä otakaan tehtäväänsä vakavasti. He myös 

toivoivat enemmän yhteydenottoja ja välitöntä puuttumista pieniin rikkomuksiin, jottei lapsi tottuisi 

tekemään pahaa. Opettajien monikulttuurinen kompetenssi liittyi lähinnä tietoon erilaisten 

kulttuurien tavoista. Reflektoiva asenne ei tullut ilmi suhteessa eri kulttuureihin.  

 

Vaivannäkö ja vastuullisuus kasvatuksessa ovat muutoksessa toisaalta yhteiskunnan arvojen 

muutoksen takia, mutta myös kulttuurin muutoksen kautta. Kollektiivisessa kulttuurissa arvostetaan 

työteliäisyyttä, joka Suomessa kuulostaa vanhahtavalta termiltä, mutta onko vaivannäkö ja 

vastuullisuus kuitenkin opittu kulttuurin kautta, jossa arvostetaan työntekoa ja sen kautta sitkeyttä. 

Vaivannäkö on häviävä luonnonvara. Olisiko aihetta pohtia niitä tavoitteita ja ihanteita, joita 

olemme asettaneet omille lapsillemme, millaisiksi haluamme lapsemme kehittyvän ja kasvavan ja 

onko ne tavoitteet saavutettu nykyisillä periaatteilla? 

 

Asenteisiimme suhteessa maahanmuuttajiin voimme vaikuttaa hankkimalla lisää tietoa 

maahanmuuttajista ja eri kulttuureista, mutta myös positiivisia kontakteja heihin itseensä. Erilaisuus 

voi aluksi tuntua hankalalta kohdata, ylimääräiseltä vaivannäöltä muun työn lisäksi, mutta 

suhtautumisessa toisista kulttuureista tuleviin ihmisiin on tärkeintä muistaa, ettei asioita voi tehdä 

yhdellä ainoalla oikealla tavalla vaan vain eri tavoilla. Omat arvomme ovat vaikuttamassa omiin 

asenteisiimme ja on tärkeää tiedostaa omat tärkeänä pitämämme asiat, jotta voimme niihin 

vaikuttaa. Toisissa kulttuureissa on paljon opittavia asioita myös. Useimmat maahanmuuttajat 

tulevat huomattavasti vanhemmista kulttuureista kuin omamme on. Sinänsä arvoasetelma, jossa 

esimerkiksi kollektiivisuus asetetaan individualismia edeltäväksi kulttuurin muodoksi (moderni-

postmoderni), ei kerro kuitenkaan koko totuutta esimerkiksi kulttuurin inhimillisyydestä, vain siitä, 

että siellä toimitaan eri tavalla ja että esimerkiksi omassa kulttuurissamme raha ja talous ovat 

arvoina korkeammalla kuin vaikkapa perheyhteys ja perinteet.  
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Yksi haastatelluista opettajista osuvasti pohti maahanmuuttajataustaisen perheen lähtömaan 

kulttuuria ja kertoi valaisseensa oppilaitaan kertomalla kyseisen maan kulttuurin olevan paljon 

omaamme vanhempi. Voisin kuitenkin väittää, että monesti kuvittelemme oman kulttuurimme 

olevan ”pidemmällä” katsomalla ulkoisia onnistumisen mittareita: rahaa, elintasoa ja omaisuutta. 

Nyt olemme joutuneet polvillemme huomatessamme, etteivät omat arvomme olekaan välttämättä 

tuoneet kaivattua menestystä. Yhdellä alueella menestystä tulee, mutta samalla toisella alueella 

tapahtuu surkastumista. Omassa elintason kohottamisen huumassamme olemme unohtaneet 

vaikeammin mitattavat asiat, kuten sosiaalisen kehittymisen, empatiakyvyn ja altruismin. Voimme 

palata pohtimaan maahanmuuttajien arvostamia asioita. Kyllä hekin haluavat lapsensa menestyvän, 

mutta pyrkivät tavoitteisiinsa erilaisin arvoasetelmin; heille lapsen riippuvaisuus vanhemmista on 

ilman muuta selvyys. Meillä riippuvaisuutta aletaan karkottaa lapsesta viimeistään kolmivuotiaana, 

jolloin vaatteet olisi hyvä osata pukea itse. Jos ei lapsi osaa itse pukea, ”taitaa olla pilalle passattu.” 

Olisiko meillä sittenkin jotain opittavaa maahanmuuttajien kulttuurista?  

 

Viime aikoina on tehokkuuden ja talouden nousupaineiden jalkoihin hukkunut lapsen etu ja lapsen 

riittävä kypsyys tehdä asioita. Lehdissä on tullut esiin tilanteita, joissa 10–12-vuotias on saatettu 

jättää yksin kotiin koko viikonlopuksi ja tilanne on paljastunut, kun lapsi on mennyt naapurista 

pyytämään ruokaa. Kannustamisessa itsenäisyyteen on menty liian pitkälle ja toisaalta ei ole 

julkisuudessakaan pidetty yllä keskustelua siitä, mihin lapsi oikeasti on kypsä ja kuinka kauan lapsi 

tarvitsee tukea ja myös riippuvuutta vanhemmistaan. Vastuu lapsista huolehtimisesta tuntuu 

kuuluvan koko ajan ”jollekin muulle”. Taustalla mielestäni on vaivannäön puuttuminen. Vaivaa ei 

olla valmiita näkemään asioista, ”jonkun muun” pitäisi asiat hoitaa. Opettajien mielipiteet 

kasvatusvastuusta olivat melko yhtenevät toisiinsa verrattuna. Opettajien järjestäytymisprosentti on 

90 % tienoilla. Kuinka paljon sitten ammattiyhdistyksen tai median esittämät näkökulmat 

vaikuttavat yleensä opettajien mielipiteisiin, olisi ollut mielenkiintoista selvittää. 

 

Tein tutkielmaani kolmen vuoden aikana. Haastattelut toteutin vuoden 2006 keväällä, kesällä ja 

syksyllä. Lukuvuoden 2006–2007 aikana suoritin opettajan pedagogiset opinnot ja jaksoon kuuluvat 

harjoittelut. Koin suurena hyötynä mahdollisuutta päästä katsomaan opettajuutta sisältä käsin. 

Harjoitteluni tein maahanmuuttajien vastaanottoluokalla, aikuiskoulutuskeskuksen 

maahanmuuttajakoulutuksessa ja muussa aikuiskoulutuksessa sekä ammattikorkeakoulun 

sosionomikoulutuksessa. Viimeksi mainitulla jaksolla minulla tarjoutui myös tilaisuus pitää yksi 

jakso (sosiaalityö ja monikulttuuriset ryhmät) kokonaan varsinaisena työntekijänä. Suoritin myös 

kevään ja kesän 2006 monikulttuurisen kompetenssin verkkokurssin. Opettajaharjoittelut tarjosivat 
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uutta näkökulmaa opettajuuteen ja toisaalta syvensivät teoreettista tietoa, kun itse opetin 

monikulttuurisista ryhmistä opiskelijoille. Monikulttuurisen kompetenssin kurssilta sain 

ymmärryksen, mistä kompetenssissa on oikein kyse ja jouduin reflektoimaan omia näkemyksiäni.  

 

Opettajana toimiessani huomasin, että lastentarhanopettajakoulutuksen lähtökohta on erilainen 

verrattuna esimerkiksi peruskoulunopettajakoulutukseen. Pienten lasten kanssa toimiminen pakottaa 

jatkuvaan joustamiseen eri tilanteissa ja sinänsä pienten lasten kanssa tehtävä työ tarjoaa 

kompetenssin näkökulmasta paremmat valmiudet kohdata erilaisuutta, koska joudut koko ajan 

reflektoimaan omaa toimintaasi ja joustamaan omista suunnitelmistasi. Haastateltujen opettajien 

näkökulma opettamiseen oli tietyssä mielessä yllätys. Vaikka on puhuttu paljonkin 

oppilaskeskeisyydestä ja ryhmätyömenetelmien käytöstä opetuksesta, sain haastatteluista 

vaikutelman, että ainakin haastatellut opettajat pitäytyivät yhteen hyväksi koettuun 

opetusmenetelmään ja oppilaiden tehtävä oli joustaa. Kuinka paljon resurssitekijöillä sitten oli 

merkitystä, jäi todentamatta. Sitooko ja viekö jo pelkkä tieto resurssien supistamisesta puhdin 

opetuksen uudistamisesta. Opetusryhmien koon suurentaminen vaikuttaa varmasti yksilöllisen 

huomioimisen karsiintumiseen opetuksesta, mutta onko suurempi ongelma opettajien jo 

koulutuksessa ”istutetut” ajatusrakennelmat vai ulkoiset resurssit?  

 

Suomalainen vähemmän rohkaisua tarjoava ja riippumattomuuteen kannustava kulttuuri saattaa 

jättää opettajat yksinäisiksi. On kasvettu ajatukseen yksin pärjäämisen vaatimuksesta. Viimeisen 

sukupolven ”uusia” opettajia ei haastateltavana ollut, kaikilla oli työvuosia takana jo yli 10 vuotta. 

Toisaalta yhdessä opettajan haastattelussa tuli esille ajatus siitä, että nuoret opettajat pyrkivät 

pärjäämään liikaakin yksin. En voi olla väittämättä, että opettajien oma kasvatus 

riippumattomuuteen vaikuttaa vielä työelämässäkin. Arvomaailma rakentuu lapselle jo ennen 

10.ikävuotta ja riippumattomuudenkin taustalla vaikuttaa arvoasetelma, jossa itsenäisyyttä ja 

riippumattomuutta arvostetaan riippuvaisuutta enemmän. Tämän hetken opettajaksi opiskelevat 

ovat sen kasvatusajan tuotteita. Nyt on nähtävillä myös samalla kasvatusperiaatteella kasvatettujen 

vanhempien lapset, jotka ovat koulu- ja päiväkotimaailmassa. Opettajien asenteiden muuttuminen 

työvuosien ja lisäkontaktien myötä olisi ollut myös mielenkiintoista tietää. Kenelläkään 

haastatelluista opettajista ei ollut kovin paljon kokemusta maahanmuuttajista. Kontaktihypoteesin 

mukaan myönteiset ensikontaktit lisäävät myönteistä asennoitumista ja vähemmän myönteiset 

kielteistä asennoitumista erilaisuuteen. Myös kompetenssin näkökulmasta olisi mielenkiintoista 

tietää, miten opettajat sopeutuvat uuteen monikulttuuriseen kouluun. Muodostuuko opettajille 
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kompetenssi pelkän tiedon saannin avulla vai tarvitaanko sopeutumiseen myös erillistä 

reflektointiin liittyvä koulutusta. 

 

Mielestäni onnistuin kysymysten ja haastattelujen teossa, sain keskusteluista esille oleellista tietoa 

kasvatukseen ja kasvatusvastuuseen liittyen. Pidin myös onnistuneena ratkaisua, että kerroin 

etukäteen haastattelun liittyvän vain kulttuuriin ja kasvatukseen. Kielellisesti 

maahanmuuttajataustaisten perheitten haastatteluista olisi varmasti saanut enemmän irti, jos 

käytössä olisi ollut tulkki. Nyt keskustelusta sai kyllä irti oleellisen, mutta vivahteet ja 

yksityiskohdat eivät tulleet esille. Vaikeampia käsitteitä ei voinut käyttää, esimerkiksi 

kasvatusvastuu olisi ollut liian hankala sana. Haastattelu opettajien kanssa sujui paremmin, kun 

pääsimme aloittamaan yleensä kasvatuksesta keskustelemalla, koska kasvatusvastuu oli aiheena niin 

tunteita nostattava. Harmittavaa oli, etten saanut suomalaistaustaisia vanhempia haastateltavaksi, 

koska heidän näkökulmansa olisi tuonut varsinkin kulttuurinäkökulmaan lisää terävyyttä. Otin 

heihin kontaktia pariinkin otteeseen opettajan kautta. En osaa sanoa, olisiko sitkeys ehkä palkittu, 

jos olisin vielä sitkeästi lähettänyt sähköpostia tai hakenut vanhempia toista kautta. Opettajat itse 

tuntuivat pahoittelevan sitä, että he eivät enää saaneet tietoonsa edes vanhempien ammatteja. Itse 

olin kyllä reflektoinut omia kulttuurisia näkemyksiäni, mutta ei tietenkään voi olettaa niiden olevan 

tyypillisiä suomalaisia näkemyksiä. Haastatellun suomalaispariskunnan haastattelussa tuli kyllä 

paljon arvokkaita asioita esille, mutta heillä oli erilainen lähtökohta pohtia kasvatukseen liittyviä 

asioita, koska he molemmat olivat alan ammattilaisia. He olivat myös monissa asioissa varovaisia, 

koska toimivat itsekin opettajina. Moniin asioihin he kuitenkin onnistuivat myös löytämään kaksi 

näkökulmaa sekä vanhemman että opettajan. Lisäksi olisi ollut mielenkiintoista selvittää eri 

sukupolvien näkökulmia kasvatukseen ja nähdä sosialisaation näkökulmasta kasvatusnäkemysten 

kehittyminen viime vuosikymmeninä. Jonkinlaista näkökulmaa varmasti kehitykseen tarjoavat 

myös Väestöliiton tutkimusbarometrit. 

 

Maahanmuuttajista oli tutkittavina nyt vain yhdestä maasta lähtöisin olevat perheet. Esille kuitenkin 

tuli hyvin kollektiiviselle ajattelulle tyypilliset kasvatusperiaatteet ja arvostukset. Jonkin verran 

haastatteluissa sivuttiin sukupuolten välistä kasvatusta ja eri sukupuolten välisiä rooleja. Yksi 

opettajista myös arveli huomanneensa sukupuoleen liittyvää kasvatusta oppilaissa. Lopulta 

kuitenkin kävi ilmi, ettei kyse ollut afgaanioppilaasta vaan romaanioppilaasta. Kulttuurin 

muuttuminen uuden kulttuurin kanssa tapahtuvassa törmäyksessä olisi myös mielenkiintoinen asia 

tutkia. Jos arvomaailma muuttuu hitaasti ja kuitenkin arvot ovat kasvatusnäkemysten taustalla, mitä 

tapahtuu kulttuurien kohtaamisessa kasvatusnäkemyksille. Tässä tutkielmassa haastattelut tehtiin 
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vain kerran, mutta pitkittäinen tutkimus ja useammat haastattelut pidemmällä aikavälillä antaisivat 

varmasti kuvan muutoksesta. Arvojen muutokseenhan kuitenkin vaikuttavat myös olosuhteet. Miten 

kulttuurimme, joka on hyvinvointivaltio, mahtaa muuttaa toisenlaisesta kulttuurista tulevien 

käsityksiä kasvatuksesta?  Itselläni ei ole vuosien kokemusta erilaisista kulttuureista ja ehkä siitä 

johtuen saattaa tutkielmassani paistaa hieman vielä naivistinen käsitys tästä erilaisesta kulttuurista, 

jota maahanmuuttajat edustivat. Pyrin kuitenkin tuomaan esille näkökulmia, joita mielestäni 

kannattaa pohtia suhteessa maahanmuuttajiin ja opettajuuteen tämän päivän Suomessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

LÄHTEET 
 
 
Alasuutari, M. 2003. Kuka lasta kasvattaa? Helsinki: Gaudeamus. 

Alitolppa-Niitamo. A. 1993. Kun kulttuurit kohtaavat. Keuruu: Otava. 

Alitolppa-Niitamo, A. 2005. Kotoutuminen ja lastenkasvatus. Teoksessa J.Syrjälä (toim.) Vahva 

vanhemmuus- Paras tuki nuoren kasvuun. Väestöliitto. 

Björnberg, U. 1992. Parenting in transition: An Introductory and Summary. Teoksessa U.Björnberg, 

(ed.) European parents in the 1990s: Contradictions and Comparisons. New Brunswick: 

Transaction  Publishers, 1-41.  

Epstein, J.L. & Sanders, M.G. 2006. Prospects for Change: Preparing Educators for School, Family 

and Community Partnerships. Peabody Journal of Education, 81(2), 81-120. 

Eskelinen, A. 2000. Rakkautta ja rajoja kasvatukseen: Yhdessä elämään. Helsinki: Kirjapaja. 

Hirsjärvi, S. 1987. Johdatus kasvatusfilosofiaan. Helsinki: Kirjayhtymä oy. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2004. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. 

Helsinki: Yliopistopaino. 

Hofstede, G. 1993. Kulttuurit ja organisaatiot. Mielen ohjelmointi. Helsinki: WSOY.  

Hofstede, G. 2001. Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviours, Institutions and 

Organisations across nations. 2.edition. Thousand Oaks: Sage.  

Hoikkala, T. 2001. Vanhemmuuden (kadonnut) valta ja auktoriteetti. Synteesi 1/2001. 75–81. 

Jaakkola, M. 2005. Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin vuosina 1987–2003. 

Työpoliittinen tutkimus. Helsinki: Työministeriö & Opetusministeriö.  

Keltikangas-Järvinen, L. 2006. Tunne itsesi, suomalainen. Helsinki: WSOY.  

Kirjavainen, H. 1996. Moraali, motivaatio ja yhteiskunta- johdatus eräisiin motivaatioteoreettisen 

sosiaalietiikan keskeisiin ongelmiin. Helsinki: Suomen teologisen kirjallisuusseuran 

julkaisu 199. 

Kuronen, M. 1989. Onnellinen ja ongelmallinen äitiys- tutkimus lasten hoidon ja kasvatuksen 

asiantuntijoiden äitiyttä koskevista käsityksistä. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan 

laitoksen tutkimuksia sarja B nro 2.  

Kurtakko, K. 2000. Olemmeko hukkaamassa kasvatuksen? Kide 5/2000-verkkolehden pääkirjoitus. 

Saatavilla 

http://www.ulapland.fi/home/vies/ajankohtaista/kide/Kide5_2000/paakirjoitus.htm.                    

(Haettu 28.3.2007). 



 79 

Kurtakko, K. 2006. Koulujen ja kasvatuksen yhteiskunnallisen aseman muutos 

markkinaperustaisessa koulutuspolitiikassa. Teoksessa H. Sinevaara-Niskanen & R. Rajala 

(toim.) Kasvatuksen yhteisöt- uupumusta, häirintää vai yhteisöllistä kasvua? 

Kasvatustieteellisten päivien 2002 julkaisu. Rovaniemi: Lapin yliopiston 

kasvatustieteellisiä julkaisuja 3, 362–367.   

Launonen, L. & Pulkkinen, L. (toim.) 2004. Koulu kasvuyhteisönä- kohti uutta toimintakultuuria. 

Jyväskylä: PS-kustannus.  

Leino, A-L & Leino, J. 1995. Kasvatustieteen perusteet. Helsinki: Kirjayhtymä oy. 

Markus, H.R. & Kitayama, S. 1991. Culture and self: Implications for Cognition, Emotion and 

Motivation. Psychological Review. Vol 98, no 2, 224–253. 

Matinheikki-Kokko, K. 1997. Monikulttuurinen Suomi. Teoksessa P.Pitkänen (toim.) Näkökulmia 

monikulttuuriseen Suomeen. Helsinki: Edita, 9-20.  

Metso, T. & Mikkonen, H. 2007. Vanhempien näkemyksiä kouluhuvinvoinnista. Vanhempien 

barometri 2007. Vanhempainliitto. 

Nuutinen, P. 2000. Opettajat vallassa ja vallan alla. Teoksessa J. Enkenberg, P. Väisänen & E. 

Savolainen (toim.) Opettajatiedon kipinöitä- kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun 

yliopisto Savonlinnan opettajakoulutuslaitos, 177–189.  

Opetushallitus. 2002. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen.  

Opetushallitus. 2004. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 

Opetushallitus. 1999. Valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallituksen 

määräys 9/011/99.  

Opetushallitus. 2004. Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma.   

Perhebarometri 2007. Väestöntutkimuslaitos E 30/2007. Helsinki: Väestöliitto.  

Pehkonen, A. 2006. Maahanmuuttajan kotikunta. Kunnallisalan kehittämissäätiön 

tutkimusjulkaisut, nro 52.  

Perusopetuslaki 628/1998. 

Perusopetusasetus 852/1998. 

Pitkänen, P. 2006. Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus viranomaistyössä. Helsinki: Edita.  

Pulkkinen, L. 2002. Mukavaa yhdessä. Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys. 

Jyväskylä: PS-kustannus.  

Pulkkinen, L. & Launonen, L. 2005. Eheytetty koulupäivä. Helsinki: Edita.  

Puolimatka, T. 1995. Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä oy.  

Puolimatka, T. 1999. Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Helsinki: Kirjayhtymä.  



 80 

Puurula, A. 2002. Aikuiskasvattajan roolimuutos kollektiivisissa ja individualistissa kulttuureissa. 

Teoksessa  P.Sallila & A.Malinen (toim.) Opettajuus muutoksessa. Kansanvalistusseura ja 

aikuiskasvatuksen tutkimusseura: Aikuiskasvatuksen 43. vuosikirja. 225–237.   

Reuna, V. 1999. Perhebarometri 1999. Vanhemmuutta toteuttamassa. Väestötutkimuslaitos, 

Katsauksia E7. Helsinki: Väestöliitto. 

Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.) 2005. Haastattelu- tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. 

Tampere: Vastapaino. 

Salminen, P. (toim.) 2005. Yhdessä kasvattamaan. Kohti välittämisen toimintakulttuuria. Jyväskylä: 

PS-kustannus. 

Salo-Lee L. 1996. Kieli, kulttuuri ja viestintä. Teoksessa Salo-Lee L., Malmberg R. & Halinoja R. 

(toim.) Me ja muut. Kulttuurien välinen viestintä. Yle-opetuspalvelut. 

Helsinki:Gummerus. 6-35.   

Seppälä, N. 2000. Perhebarometri 2000. Yhteispelillä lapsen parhaaksi- Vanhempien ja 

ammattikasvattajien näkemyksiä lasten kasvatuksesta. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia 

E9. Helsinki: Väestöliitto. 

Talib, M.-T., Löfström J. & Meri M. 2004. Kulttuurit ja koulu- avaimia opettajille.  

Helsinki: WSOY.   

Tilus, P. 2004. Pelistä pois: huolehtivan koulun haaste. Jyväskylä : PS-Kustannus.                                                 

Triandis, H. 1995. Individualism & Collectivism. Oxford: Westview Press.  

Työministeriön www-sivut, maahanmuuttaja-aineistot: www.mol.fi/migration. (Haettu 1.12.2007.) 

Ulkomaalaislaki 2004. www.finlex.fi/fi. (Haettu 20.2.2008.) 

Vanhempainbarometri 2007. Vanhempainliitto. http://opspro.peda.net/jyu. (Haettu 20.2.2008.) 

 

Kuviot 
Kuvio 1. Berryn akkulturaatiomalli (Berry et al. 1992)………………………………………….10  

Kuvio 2. Kulttuurin eri tasot (Hofstede 1993, 24)………………………………………………..16 

Kuvio 3. Haastatteluaineiston käsittely analyysistä synteesiin. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 144)...48 

 
 

 



LIITTEET 
 
Liite 1  Haastattelukysymykset opettajalle 
 
HAASTATTELU 
 
Opettaja 
 
TAUSTA 

- Kuinka kauan toiminut opettajana? 
- Kuinka kauan ollut maahanmuuttajia omalla luokalla? 
- Onko itse hakeutunut maahanmuuttajia opettamaan vai ovatko maahanmuuttajaoppilaat 

automaattisesti tulleet opettajan luokalle? 
- Onko kansainvälistä kokemusta ennestään? 
- Millaisia kokemuksia on maahanmuuttajuudesta luokallaan? 
- Onko vastannut odotuksia/tuonut erilaisia kokemuksia? 

 
 
ARVOT 

- Mitä asioita arvostaa/pitää tärkeänä kasvatuksessa yleensä? 
- Millaisia kasvatukseen liittyviä arvoja on tullut esiin maahanmuuttajien kautta? 
- Kokeeko tietävänsä riittävästi maahanmuuttajien arvoista/kulttuurista/odotuksista? 

 
 
YHTEISTYÖ 

- Onko ollut yhteistyötä? Kuinka monta kertaa ovat keskustelleet? Poikkeaako 
suomalaistaustaisista vanhemmista? Millaista yhteistyö yleensä vanhempien kanssa ja 
maahanmuuttajataustaisten vanhempien kanssa? 

- Mitä erityispiirteitä näkee yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa?  
- Onko eroja suomalaistaustaisiin vanhempiin? 
- Millaista tiedottaminen on maahanmuuttajien kanssa? 

 
 
OPETUS 

- Onko erottavia tekijöitä luokkahuonekäyttäytymisessä maahanmuuttajalapsella? Millaisia? 
- Onko opettamisessa eroa? Onko opetettava eri tyylillä tai onko opettanut? 
- Onko nähtävissä vahvuuksia/heikkouksia erilaisissa oppiaineissa/persoonan 

piirteissä/ryhmätöiden teossa? 
- Erimielisyyden osoittaminen? 

 
 
KASVATUSVASTUU 

- Miten kasvatusvastuu jakautuu koulun ja vanhempien välillä opettajan mielestä? 
- Onko nähtävissä eroavaisuuksia maahanmuuttajataustaisten ja suomalaistaustaisten 

perheiden välillä? Onko huomannut syitä mahdollisiin eroihin? 
- Ovatko kasvatusvastuuasiat ok hänen mielestään vanhempien ja koulun välillä nykyään? 
- Onko hänellä opettajana odotuksia kasvatusvastuun suhteen vanhempia kohtaan? 

 
- Kehittämisehdotuksia? Mitä haluaisit muuttaa? 



Liite 2 Haastattelukysymykset maahanmuuttajataustaisille vanhemmille 
 

 
HAASTATTELU 

 
Maahanmuuttajataustaiset vanhemmat 

 
 

TAUSTA 
- Koska ovat tulleet Suomeen? Miten? 
- Onko lapsi tullut luokalle suoraan vai valmistavan opetuksen tms. kautta? 
- Onko kokemusta oman kulttuurin koulusta? Onko erilainen? Miten? 

 
 
OPETUS 

- Onko opettaja/opetustyyli samanlainen kuin kotimaassa? Jos ei, miten poikkeaa? 
- Miten opettajan pitäisi toimia ongelmatilanteissa luokassa tai heidän lapsensa suhteen, jos 

tulee ongelmia? 
 
 
YHTEISTYÖ 

- Millaista yhteistyötä on ollut koulun kanssa? 
- Kuinka usein ovat keskustelleet opettajan kanssa? 
- Ovatko maahanmuuttajavanhemmat käyneet koululla? 
- Ovatko keskustelleet omista arvoistaan/kulttuurista/tavoista/odotuksista/lapsensa 

kasvatuksesta opettajan kanssa? 
- Onko se ollut riittävää? 
- Tuleeko koululta riittävästi tietoa? 

 
 
ARVOT 

- Miten tärkeänä pitävät koulunkäyntiä? 
- Jos pitävät tärkeänä, mitä arvostavat koulunkäynnissä yleensä? 
- Mitä asioita pitävät lapsen kasvatuksessa tärkeinä? 
- Millaisia ystäviä toivovat lapsilleen? 

 
 
KOTIKASVATUS 

- Miten toimivat kotona, jos lapsen kanssa tulee ongelmatilanne, hän ei tottele tai tekee toisin 
kuin on pyydetty tai valehtelee? Eroaako äidin ja isän toiminta? Kumpi puuttuu tilanteisiin 
helpommin? 

- Mitä suku merkitsee perheelle? Onko täällä Suomessa joku yhteisö? 
- Onko lapsilla velvollisuuksia/säännöllisiä tehtäviä kotona? Miten ne on annettu? 
- Koska tai missä iässä lapsi saa päättää omista asioistaan? 
- Onko omaan uskontoon liittyvää opetusta lapsille? 
- Mitä heille merkitsee se, että lapsi on tottelevainen? 
- Onko lapsille sääntöjä kotona? Minkälaisia? Kuka ne antaa? 
- Ilmaistaanko teillä tunteita? Mitä jos lapsi sanoo ei? 
- Mitä toivoisivat lapselleen tulevaisuudessa? Tulevaisuuden ammatti? 

 


