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1 JOHDANTO

Eräällä pohjoissuomalaisella keskisuuren kunnan koululla sattui näin: Kolmannen luokan
luokanopettaja sai tietää syyslukukauden alussa, että hänen luokalleen sijoitetaan kaksi
maahanmuuttajaoppilasta. Taustatiedoiksi hänelle annettiin, että oppilaat ovat Sudanista
ja heidän epäillään olevan 10–13 -vuotiaita. Suomessa he ovat asuneet 1,5-2 vuotta.
Toinen heistä on käynyt valmistavaa luokkaa puoli vuotta ja toinen kokonaisen
lukuvuoden. He osaavat suomen kielen perusteita, matematiikasta numerot sekä
kirjoittaminen ja lukeminen ovat haparoivaa. Opettaja kokee pelkoa ja tietämättömyyttä,
miten

selviää

alkavasta

maahanmuuttajaoppilasta

lukuvuodesta.
omalla

Hänellä

luokallaan,

ei

mutta

ole

aikaisemmin

koulussa

on

ollut
ollut

maahanmuuttajaoppilaita jo useamman vuoden.
Tällaiseen tilanteeseen kuka tahansa luokanopettaja voi joutua työuransa aikana. Tarina
on lähtökohta, josta suurin osa luokanopettajista herää monikulttuuriseen opetustyöhön.
Kuten monella opettajalla, myös tämän tutkielman tutkijoilla, on innostus aiheeseen
herännyt tietämättömyyden kautta. Tässä tutkielmassa lähdetään siksi liikkeelle aivan
alusta; viitekehyksessä määritellään maahanmuuttaja, ja miten maahanmuuttajien
koulukäynti

on

järjestetty

Suomessa.

Viitekehyksen

loppuosassa

perehdytään

maahanmuuttajaoppilaan kouluun sopeutumiseen.
Tutkielman aiheena on tutkia opettajien kokemuksia maahanmuuttajien opettamisesta.
Talib (1999) ja Miettinen (2001) väitöskirjoissaan ja Tavasti (2004) pro gradu tutkielmassaan ovat tutkineet samaa aihetta. Tutkimuksien mukaan opettajat kokevat
maahanmuuttajaoppilaiden opettamisen mielenkiintoisena ja rikastuttavana,

mutta

toisaalta raskaana ja vaativana (Miettinen 2001; Talib 1999; Tavasti 2004). Miettisen
(2001) mukaan kieliongelmat ja opetuksen eriyttämisen vaikeudet tekevät työstä raskaan
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ja maahanmuuttajaopettajat kokevat työuupumusta. Talibin (1999) mukaan opettajat
kokevat turhautuneisuutta opettaessaan maahanmuuttajaoppilaita. Kuitenkin he kokevat
olevansa tärkeässä roolissa maahanmuuttajaoppilaan elämässä. Jos opettaja uupuu
työssään, voivat Talibin (1999) mukaan opettajien asenteet muuttua negatiivisemmiksi
maahanmuuttajaoppilaita kohtaan.
Maahanmuuttajan

sopeutuminen

on

yksilöllinen

prosessi,

johon

vaikuttaa

maahanmuuttajan sopeutumiskyky. Yleensä maahanmuuttajat löytävät tasapainon uuden
ja vanhan kulttuurin välillä. (Alitolppa-Niittamo 1994, 30–31). Brizuela ja García-Sellers
(1999, 349–350) toteavat, että sopeutuminen tapahtuu lapsen, perheen ja koulun
yhteisvaikutuksesta.

Kielen oppiminen ja sen käyttäminen ovat avainasemassa

sopeutumisessa (Kosonen 1994, 213; Talib 1999, 238–239). Sopeutumis -käsitteellä
tässä tutkielmassa tarkoitetaan käyttäytymissääntöjen ymmärtämistä, oppilaan oppimista
sekä suomalaisen kielen ja kulttuurin omaksumista. Liebkindin, Jasinskaja-Lahden ja
Haaramon (2000, 39) mukaan kouluun sopeutumista voidaan pitää merkkinä oppilaan
myönteisestä sopeutumisesta yhteiskuntaan.
Tämän tutkielman aihe on lähellä aikaisempien tutkimuksien tutkimusaiheita, mutta
päivitetty

tälle

vuosikymmenelle.

kokemuksia

Tutkielman

maahanmuuttajien

maahanmuuttajaoppilaasta

sekä

tarkoituksena

on

opettamisesta,

koulun

merkityksestä

kerätä

opettajien

sopeutumisesta,
sopeutumisprosessissa.

Tutkielman tutkimuskysymykset muodostuivat aikaisempien tutkimuksien sekä tutkijoiden
omien

ideoiden

pohjalta.

Maahanmuuttajaoppilaan

sopeutumiseen

vaikuttavat

yhteiskunnalliset ja yksilölliset tekijät. Tutkimuskysymykset on jaoteltu teemoihin, jotka
ovat

1)

maahanmuuttajien

opettaja,

2)

monikulttuurinen

koulu

ja

3)

maahanmuuttajaoppilas.
Tutkielmassa

keskitytään

käsittelemään

maahanmuuttajaoppilaiden

sopeutumista

suomalaiseen kouluun maahanmuuttajien opettajien kannalta. Tapaustutkimus toteutettiin
pohjoissuomalaisessa keskisuuressa kunnassa. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla
haastattelemalla

maahanmuuttajien

opettajia.

Tuloksia

tarkastellaan

opettajien

työtehtävien mukaan, jotka on jaettu viiteen eri tapaukseen.
Kuten

tarinasta

voi

huomata,

opettajat

joutuvat

isojen

haasteiden

eteen

maahanmuuttajien opettamisessa, jota tukevat myös tieteelliset tutkimukset. Tämä
tutkielma on ollut prosessi, jonka kautta tutkijoiden tiedot ja käsitykset maahanmuuttajien

3

opettamisesta ovat muuttuneet ja lisääntyneet. Näin todennäköisesti käy myös opettajille,
jotka joutuvat tarinan kaltaiseen tilanteeseen. Tämä tutkielma osoittaa sen, kuinka monet
opettajat kokevat maahanmuuttajien opettamisen positiivisena asiana, mikä rikastuttaa
heidän työtään. Maahanmuuttajaoppilaat koetaan motivoituneina oppilaina, joilla on omat
yksilölliset

haasteet

ylitettävänään.

Vaikeita

tilanteita

ja

turhautumista

esiintyy

luokkahuoneessa niin oppilailla kuin opettajilla, mutta niistä päästään yli yhteistyöllä,
pitkäjänteisyydellä ja yksilöllisesti suunnatuilla tukimuodoilla.
Symbolisesti

tätä

tutkielmaa

voidaan

verrata

tarinan

opettajaan

ja

hänen

kehitysprosessiinsa lukuvuoden aikana. Tämän tutkielman tutkijat ovat keränneet
maahanmuuttajien opettajien kokemuksia ja hiljaista tietoa muiden luettavaksi, minkä
avulla monikulttuurisen koulun opettaja voi valmistautua tuleviin koitoksiin. Tutkielma on
suunnattu erityisesti opettajille, jotka opettavat maahanmuuttajia tai tulevat opettamaan
heitä.

Opettaja

saa

tietoa

tämän

tutkielman

myötä,

mitkä

asiat

vaikuttavat

maahanmuuttajan kouluun sopeutumiseen. Lukija voi verrata omia kokemuksiaan tai
mielikuviaan tämän tutkielman tapauksiin. Itselleen voi esittää kysymyksen, miten minä
kohtaan maahanmuuttajan, miten ennakkokäsitykseni vaikuttavat maahanmuuttajan
kohtaamiseen ja miten maahanmuuttajaoppilas otetaan huomioon meidän koulussa.
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2 MAAHANMUUTTAJA

Maahanmuuttajat ovat osa Suomen ulkomaanväestöä. Maahanmuuttajia on pyritty
jakamaan erilaisiin kategorioihin ja määrittelemään, mikä on ollut uuteen maahan muuton
syynä. Yleensä jo termi itsessään antaa viitteitä siitä, minkälainen maahanmuuttaja on
Suomeen tullut. Määrittelyssä jakaudutaan kahteen ryhmään; vapaaehtoisesti tai pakosta
toiseen maahan muuttaviin. (Räsänen & Virtanen 1994, 102.)
Suomen maahanmuuttajat tulevat hyvin eri puolilta maailmaa, mutta tilanne oli vielä aivan
toinen noin kolmekymmentä vuotta sitten. Suomi oli ennen lähinnä maastamuuttomaa –
suomalaiset muuttivat ulkomaille paremman toimeentulon perässä. (Rapo 2011.)
Maahanmuuttajat ovat keskittyneet pääasiassa Etelä-Suomeen pääkaupunkiseudun
kupeeseen, mutta myös pohjoisemmassa on maahanmuuttajien vastaanottokeskuksia
(Söderling 1999, 21).
Tulevissa alaluvuissa pyrimme selventämään, mitä maahanmuuttajatermi pitää sisällään,
millä eri tavoilla maahanmuuttajat jaetaan omiin alaryhmiinsä, ja mikä on jaon luonteen
syy. Tämä selventää myös lukijalle huomattavasti eri termien käyttöä myöhemmissä
kappaleissa. Lisäksi haluamme korostaa Suomen tilannetta maahanmuuttajien osalta,
kuinka paljon maassamme asuu maahanmuuttajia, ja mikä on tilanne muuhun maailmaan
nähden.
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2.1 Maahanmuuttajan määrittelyä
Maahanmuuttajaksi määritellään henkilö, joka on syntyperältään ulkomaan kansalainen,
joka muuttaa toiseen maahan asumaan. Tällainen henkilö voi olla joko jonkun muun maan
kansalainen

tai

kokonaan

vailla

kansalaisuutta.

Maahanmuuttajalle

on

erilaisia

määritelmiä, ja niitä ovat siirtolainen, pakolainen, paluumuuttaja tai turvapaikanhakija.
Nämä kaikki edellä mainitut ryhmät muodostavat etnisiä vähemmistöryhmiä uuteen
kotimaahansa. (Talib 1999, 68; Talib, Löfström & Meri 2004, 20; Mikkola & Heino 1997,
5.)
Maastamuuttoon on useimmiten jokin painava syy, minkä takia omasta kotimaastaan
lähdetään; köyhyys, sota, vaino, tarve saada koulutusta tai toive paremmasta elämästä
itselle ja perheelle. Maahanmuuttaja voidaan määritellä niiden seikkojen perusteella, jotka
ovat vaikuttaneet itse muuttoon. Toiseen maahan saapuminen on joko vapaaehtoista tai
pakonomaista. Vapaaehtoinen maahanmuuttaja muuttaa suurimmaksi osaksi omasta
tahdostaan toiseen maahan. Näitä maahanmuuttajia ovat kulttuuriset (turistit, opiskelijat,
tieteentekijät, vapaat muuttajat ym.), poliittiset (diplomaatit, erilaiset asiantuntijat) ja
taloudelliset muuttajat. Pakosta toiseen maahan muuttaneet jaetaan taloudellisiin,
poliittisiin ja ideologisiin (pakolaiset, karkotetut, paluumuuttajat), sotaan (evakot,
pakolaiset, sotilaat) ja ympäristötekijöihin liittyviin (ekologiset pakolaiset; saastuminen,
vesien säännöstely jne.). (Räsänen & Virtanen 1994, 102; Mikkola & Heino 1997, 5.)
Siirtolaisuus eli migraatio tarkoittaa muuttamista valtion sisällä tai valtioiden välillä
(Paavola

&

Talib

2010,

19).

Siirtolainen

voi

olla

niin

maahanmuuttaja

kuin

maastamuuttaja. Paavolan ja Talibin (2010, 19) mukaan maahan muuttaneesta henkilöstä
voidaan käyttää myös nimityksiä siirtolainen, maahanmuuttaja tai emigrantti. Siirtolainen
muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan hankkiakseen siellä toimeentulonsa,
joten opiskelijat tai turistit eivät ole siis siirtolaisia (Liebkind 1994, 9). Perimmäinen
siirtolaisuuden tarkoitus on ollut voimakas halu kohti parempaa elämäntilannetta.
Suomessa puhutaan nykyisin elintasomuuttajista, mutta on unohdettu, että sama syy on
ollut lukuisten suomalaisten maastamuuton taustalla. Paluumuuttaja on henkilö, joka on
Suomeen palaava entinen tai nykyinen Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää
oleva henkilö. (Paavola & Talib 2010, 19.)
Pakolaisella on jokin syy pelätä vainotuksi tulemista omassa kotimaassaan, ja siksi hänet
on sijoitettu toiseen maahan. Näitä syitä voivat olla rodun, uskonnon, tiettyyn
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uskonnolliseen ryhmään kuulumisen, kansalaisuuden tai poliittisen mielipiteen vuoksi
uhka joutua vainon kohteeksi. Perustelut pakolaisen määrittelemiseksi löytyvät YK:n
pakolaisen oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta. (Talib 1999, 68.) Pakolaista ei
voida

karkottaa

tai

palauttaa

niihin

maihin,

joissa

heidän

henkeään

uhataan

pakolaismääritelmän mukaisin perustein (Talib 2002, 18). Pakolaiset jaetaan vielä
kahteen eri ryhmään; kiintiöpakolaisiin sekä turvapaikanhakijoihin. Kiintiöpakolaiselle
myönnetään maahanmuuttolupa niin kutsutussa vuosittaisessa pakolaiskiintiössä, kun
taas turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee oleskeluoikeutta ja suojaa vieraasta maasta
heti maahan saapuessaan tai pian maahanmuuttonsa jälkeen. Turvapaikanhakijalle
annetaan virallinen päätös asiasta, ja vasta tämän jälkeen hänet todetaan virallisesti
pakolaiseksi. (Talib 1999, 68.)
Suomeen tuloon ja maassa oleskeluun tarvitaan erilaisia lupia riippuen siitä, mistä maasta
henkilö on tulossa, ja mikä on uuteen maahan tulon syy. Pohjoismaat kuitenkin
muodostavat yhdessä alueen, jonka kansalaiset voivat liikkua maasta toiseen ja aloittaa
toisessa Pohjoismaassa esimerkiksi työn. Yli kuuden kuukauden mittainen oleskelu
velvoittaa rekisteröitymisen maistraatissa. Myös EU-maiden kansalaiset voivat tulla
Suomeen vapaasti työskentelemään, opiskelemaan tai jostakin muusta syystä. Yli kolmen
kuukauden

mittainen

oleskelu

on

kuitenkin

rekisteröitävä

paikallispoliisissa.

Maahanmuuttovirasto vastaa maahanmuuttoa koskevista päätöksistä ja ratkaisee
yksittäiset oleskeluluvat ja turvapaikkahakemukset. Jatkolupien myöntämisestä vastaa
pääsääntöisesti poliisi. Maahanmuuttoviraston vastuulla on myös päättää Suomen
kansalaisuuden myöntäminen, ulkomaalaisen käännyttäminen sekä tämän karkottaminen.
Kunnilla on velvollisuus järjestää kotouttavia ja tukevia toimintoja ja palveluja
maahanmuuttajille. (Maahanmuutto 2011.)
Suomessa käytetään yhä useammin termejä maahanmuuttaja- tai ulkomaalaistaustainen
henkilö. Näillä termeillä tarkoitetaan niin sanottuja toisen polven siirtolaisia, eli ulkomailta
Suomeen muuttaneiden Suomessa syntyneitä jälkeläisiä. Koska maahanmuuttoa
Suomeen on tapahtunut vasta vähän, on näiden henkilöiden lukumäärä vielä pieni, ja he
ovat iältään nuoria. Ulkomaalaistaustaisen henkilön määritteleminen on jo vaikeampaa,
sillä tässä tapauksessa tarvitaan tietoa kyseisen henkilön vanhempien syntyperästä.
(Rapo 2011.)
Maahanmuuttajille

on

siis

monia

erilaisia

määritelmiä.

Käsitteet

antavat

heti

ensivaikutelman siitä, millaisesta maahanmuuttajasta oikein on kyse, ja mikä on voinut
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olla uuteen maahan muuton syynä. Eri lähteissä kirjoitetut määritelmät vastaavat toisiaan,
ja antavat selkeän kuvan, millaisesta maahanmuuttajasta oikein on kyse. Ihmisiä
luokiteltaessa käsitteiden alle voi helposti syntyä stereotypioita, mutta käsitteet auttavat
kuitenkin selkeyttämään koko maahanmuuttoasiaa esimerkiksi asiasta puhuttaessa.

2.2 Suomen ulkomaalaisväestö
Puuronen (2004, 12–13) toteaa, että ensimmäiset pakolaiset Chilestä otettiin vastaan
Suomessa yli 30 vuotta sitten. Vietnamilaisia pakolaisia rantautui Suomeen jo 1970-luvun
lopulla ja tulo jatkui myös pari vuosikymmentä myöhemmin. Entisen Neuvostoliiton
alueelta on tullut kuitenkin suurin maahanmuuttajaryhmä. Suomeen kohdistuva
maahanmuutto yleistyi vasta 1990-luvulla, mutta edelleen muuhun Eurooppaan verrattuna
ulkomaalaisväestöä on Suomessa vähän (Häkkinen & Tervonen 2004, 22; Kupiainen
2003, 251). Maahanmuutto on Suomessa alueellisesti hyvin keskittynyttä. Puolet tänne
muuttavista asettuvat Uudellemaalle. Eniten maahanmuuttajia on Helsingin, Espoon ja
Turun alueilla. Vuosien saatossa levittäytyminen on jatkunut myös pohjoisemmaksi.
(Söderling 1999, 21.)
Suomesta on tullut maahanmuuttokohde vasta lähempänä 2000 lukua. Maailmanlaajuisen
taloustilanteen heikkeneminen on nostattanut maahanmuuttoasian Suomessa yleiseksi
puheenaiheeksi.

Viime

eduskuntavaalien

kampanjoinnissa

maahanmuuttoasia

oli

keskeisesti esillä, ja kriittistäkin sävyä aihetta kohtaan oli kuultavissa. Sotien jälkeen
siirtolaisuus oli Suomessa lähinnä Ruotsin kanssa tapahtuvaa toimintaa. Todellinen
maahanmuuton lisäys on tapahtunut viime vuosikymmenen loppupuolella, kun Euroopan
Unioni laajentui merkittävästi. Kun liikkumista on helpotettu valtiosta toiseen, on etenkin
Virosta tullut Suomeen lisää muuttajia. Myös Aasiasta on ollut tulijoita yhä enemmän ja
enemmän. Suomi on tehnyt viimeisinä vuosina muuttovoittoa, ja vuonna 2008
nettomaahanmuutto oli noin 15 500 henkeä. (Rapo 2011.) Maahanmuutto Suomeen tulee
ennusteiden mukaan lisääntymään, sillä se lisääntyy kaikkialla maailmassa muun muassa
nopean väestönkasvun vuoksi. Seuraavien kahden vuosikymmenen aikana Suomeen
arvioidaan muuttavan 300 000-400 000 maahanmuuttajaa hallituksen arviointiasiakirjan
mukaan. (Paavola & Talib 2010, 23.)
Suomessa

asuvien

maahanmuuttajien

määrittelyssä

käytetään

usein

termejä

syntymävaltio, kansalaisuus tai äidinkieli. Kuviossa 1 on nähtävissä Suomessa asuvien
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vieraskielisten määrä vuosina 1990–2009. Lisäksi kuviossa on eroteltu vieraskieliset
ulkomailla ja Suomessa syntyneet. (Tarkoma 2010.)

.
KUVIO 1. Vieraskielisten määrä Suomessa 1990–2009 (Tarkoma 2010)
Maamme vieraskielisestä väestöstä noin kolmannes eli 37 % puhuu äidinkielenään viroa
tai venäjää. Vuonna 2009 maassamme asuvien vieraskielisten määrä ylitti 200 000
henkilön rajan, mikä oli noin 3,9 % koko väestöstä. (Rapo 2011.)
Kansainvälisen vertailun mahdollistaa kansalaisuus, sillä kovinkaan monen maan osalta
tietoa henkilön äidinkielestä ei ole käytettävissä. Vuoden 2008 Eurostatin tilastojen
mukaan Suomessa oli EU27-maista ulkomaiden kansalaisia seitsemänneksi vähiten.
Suomessa asuvia ulkomailla syntyneitä henkilöitä asui vuoden 2009 lopulla noin 233 000.
Kuviossa kaksi on ryhmitelty ulkomailla syntyneet henkilöt maaosittain. (Rapo 2011.)
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KUVIO 2. Suomessa asuvat ulkomailla syntyneet henkilöt syntymämaanosan mukaan
vuonna 2009 (Rapo 2011)
Suomeen saapui 1990-luvulla aikaisempaa enemmän maahanmuuttajia kuin koskaan
aiemmin. Tästä eteenpäin kymmenen vuoden aikana turvapaikkaa haki Suomesta noin 22
580 pakolaista, ja vuonna 2010 luku on jo kasvanut noin 37 600. Ensimmäisten
asennetutkimusten aikaan vuonna 1987 Suomessa oli vain noin 900 pakolaista.
Työperäinen maahanmuutto on ollut noin kymmenen vuotta sitten vielä harvinaista, ja
työn perässä Suomeen tuli vain 5-10 prosenttia. Noin kaksi kolmasosaa ulkomaalaisista
on muuttanut Suomeen perhesiteiden vuoksi. Syynä muuttoon on ollut esimerkiksi
avioituminen tai perheen yhdistyminen. (Jaakkola 2008, 16.)
Asennetutkimuksien välisenä aikana (1977–2007) Suomessa asuvien ulkomaalaisten
määrä

on

seitsenkertaistunut.

Jos

vertaillaan

kansainvälisesti

Suomen

ulkomaalaisväestön määrää, on maahanmuuttajia vielä vähän. (Jaakkola 2008, 16;
Ponnikas, Mustonen, Korhonen, Aldea-Partanen & Veresov 2007.) Vuonna 2007
Suomessa asui pysyvästi 132 708 ulkomaan kansalaista, mikä on 2,5 % koko väestöstä.
Vuoden 2010 lopussa maahanmuuttajien määrä oli Suomessa 25 636 henkilöä. Yhteensä
ulkomaiden kansalaisia asui Suomessa vuoden 2010 lopulla 167 954 henkilö.
(Tilastokeskus 2011.)
Vaikka pakolaisten määrä on Suomessa kasvanut aina vuoteen 2011 asti, ovat pakolaiset
edelleen vähemmistö Suomen ulkomaalaisista. Turvapaikanhakijoita oli ensimmäisten
asennetutkimusten aikaan vuonna 1987 noin 50 henkilöä, kun taas 2000-luvulle tultaessa
tähän päivään asti määrä on vaihdellut puolentoista tuhannen ja kuuden tuhannen välillä.
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(Jaakkola 2008, 16.; Tilastokeskus 2011.) Maahanmuuttajien työllisyystilanne on edelleen
heikompi kuin kantaväestön, mutta se on parantunut 1990-luvun laman jälkeen etenkin
pidempään maassa asuneiden keskuudessa. (Jaakkola 2008, 17–18.)
Monissa Suomen kaupungeissa väestönkasvun ylläpitäjänä toimivat maahanmuuttajat,
pienemmässä

määrin

maahanmuutolla

maan

on

sisällä

vanhoissa

tapahtuva

muutto.

suomalaisissa

Erittäin

suuri

merkitys

teollisuuskaupungeissa

ja

maakuntakaupungeissa, jotka ovat kärsineet muuttotappiosta – eräs pohjoissuomalainen
kunta kuuluu myös näiden kaupunkien joukkoon. (Ponnikas, Mustonen, Korhonen, AldeaPartanen & Veresov 2007.)
Paavola ja Talib (2010, 24) kuitenkin muistuttavat, että tärkein kysymys on Suomeen
kohdistuva maahanmuuttokysymys ja se, että Suomessa ei ole vielä sisäistetty
maahanmuuton elinvoimistavaa merkitystä. Monikulttuuristuminen on Suomelle siis
kokonaan uusi mahdollisuus. Vaikka työpaikkoja on menetetty osittain ja ihmisiä on jäänyt
työttömäksi, on ennusteiden mukaan kuitenkin sellaisia aloja, jotka eivät tulisi
selviytymään ilman maahan muuttavia työntekijöitä. Tulevaisuudessa on tärkeää keksiä
keinoja, joilla maahanmuuttajien osaaminen pystytään hyödyntämään yhteiskunnan
käyttöön. Monet korkeasti koulutetut maahanmuuttajat eivät työskentele koulutustaan
vastaavissa töissä tai ovat työttöminä. Lisäksi suomalaisia korkeasti koulutettuja henkilöitä
muuttaa enemmän ulkomaille, kuin korkeasti koulutettuja muuttaa tänne.
Suomi on monikulttuuristunut valtavasti verrattaessa tilannetta 1980-lukuun. Nykyään
katukuvassa tuttu näky ovat esimerkiksi tummemman ihonvärin omaavat ihmiset. Suomi
maahanmuuttomaana on varmasti itse maahanmuuttajalle hyvä paikka asua, sillä tämä
maa on hyvinvointivaltio ja täällä korostetaan tasa-arvoisuutta. Kansantaloudellisesti
katsottuna tarvitsemme myös Suomen ulkopuolista työvoimaa. Pikkuhiljaa pohjoisempaan
Suomeen

on

virrannut

enemmän

maahanmuuttajia,

eivätkä

kaikki

asetu

pääkaupunkiseudun läheisyyteen.

2.3 Maahanmuuttaja Suomessa
Maahanmuuttaja Suomessa joutuu monenlaisten haasteiden eteen. Nykyään ollaan
suvaitsevaisempia,

mutta

joillakin

ihmisillä

on

aina

omat

ennakkoluulonsa

maahanmuuttajia kohtaan. Varsinkin, jos on joskus aikaisemmin saanut huonoja
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kokemuksia

heistä.

Sopeutuminen

uuteen

kulttuuriympäristöön

tapahtuu

maahanmuuttajan omien edellytysten mukaisesti. Tärkeää on, että pystyy säilyttämään
oman identiteettinsä, eikä täysin muuta omaa elämäntyyliään uuden asuinmaan ihmisten
elämäntapojen kaltaiseksi. (Liebkind 1994, 21–24.)
Suomi on monikulttuuristunut valtavasti 2000-luvulle tultaessa. Koulumaailmassa on
melko tyypillistä, että luokalla on eri kansalaisuuden ja ihonvärin omaavia lapsia. Nuori
maahanmuuttaja oppii koulussa helposti uuden kulttuurin tavat ja kielen muiden
luokkakavereidensa

seurassa.

Aikuisille

maahanmuuttajille

sopeutuminen

uuteen

kulttuurin voi olla vaikeampaa, sillä heillä ei ole aluksi tukiverkostoa, johon voisivat
turvautua. Työn saaminen voi olla hankalaa.
Maahanmuuttajat vaikuttavat olennaisesti kulttuuriimme ja rikastuttavat sitä valtavasti.
Haluamme nostaa esiin seuraavissa kappaleissa, minkälaisia ongelmia maahanmuuttajat
kohtaavat uudessa asuinmaassaan, ja miten sopeutuminen uuteen maahan oikein
tapahtuu. Assimilaatio ja akkulturaatio ovat keskeisiä käsitteitä, kun maahanmuuttajista
ylipäätänsä puhutaan.

2.3.1 Sopeutuminen uuteen kulttuuriympäristöön – akkulturaatio ja assimilaatio
Eri kulttuureista tulevat henkilöt voivat tulla hyvin erilaisista lähtökohdista. Heidän tapansa
ja perinteensä, uskonnolliset käsityksensä, käsitykset oikeasta ja väärästä, ja jopa
kokonainen maailmankuva voivat olla täysin erilaisia verrattaessa eri kulttuureiden
ihmisiin. Kulttuurierot syntyvät yksinkertaisesti siitä syystä, että ihmisryhmät ovat eläneet
vuosisatoja tai jopa -tuhansia erillään toisistaan, jolloin omalle ryhmälle on kehittynyt
tietynlaisia, hyväksi havaittuja tapoja toimia. Erilaiset tavat näkyvät niin elämäntavoissa,
vapaa-ajan vietossa, asumisessa kuin avioliittokäytännöissä tai tavoissa pitää yllä
ystävyyssuhteita. (Liebkind 1994, 21.)
Liebkind (1994, 24) toteaa, että ihmiset eivät samaistu mihinkään ryhmään tai kulttuuriin
kokonaan niin sanotusti joko - tai -periaatteella. Yleensä samaistuminen tapahtuu johonkin
kulttuurin osaan ja loput kulttuurin piirteistä torjutaan. Jokainen ihminen on oma yksilönsä,
ja niinpä toisesta kulttuurista omaksutun osan suuruus vaihtelee melko paljon. Joku voi
esimerkiksi omaksua uuden kielen, muttei toisen kulttuurin tapoja ja perinteitä tai
päinvastoin. Kulttuuri voi vaihdella myös tietyn kansan tai maan sisällä, sillä eri kulttuurien
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ihmisiä asuu hyvin eripuolella maailmaa, jolloin myös tässäkin suhteessa heidän tapansa
voivat poiketa toisistaan.
Kulttuurien kohdatessa ihmiset joutuvat sopeutumaan kulttuurin muutoksiin, ja tätä
muutosta kutsutaan akkulturaatioksi. Ihminen tarvitsee erilaisia sopeutumiskeinoja
ylittäessään kulttuurirajoja, jotta eläminen kahden kulttuurin välimaastossa onnistuisi.
Ihmisen identiteetissä, arvoissa, käyttäytymisessä ja asenteissa tapahtuu muutoksia, jotka
johtuvat kulttuurien kohtaamisesta. Aina akkulturaatio ei ole kovinkaan myönteinen.
Esimerkiksi jonkin etnisen ryhmän sosiaalinen rakenne voi hajota tyystin, ja ryhmän
jäsenet voivat kohdata monenlaisia kriisejä. (Liebkind 1994, 25.)
Berry (1997, 7) on todennut, että kulttuurien kohtaamisesta aiheutuvat muutokset eli
akkulturaatio eivät välttämättä muodostu maahanmuuttajille stressitekijäksi. Monesti
vastaanottavan yhteiskunnan luonne voi olla yksi vaikuttavista tekijöistä. On havaittu, että
maahanmuuttajien henkinen hyvinvointi on korkeampi sellaisissa maissa, joissa suvaitaan
erilaisia kulttuureja ja harjoitetaan monikulttuurisuuspolitiikkaa.
Liebkind (1994, 25) toteaa Berryn ym. (1987) tavoin, että käytännössä aina toinen
kulttuureista on hallitsevampi kahden kulttuurin kohdatessa. Akkulturaatio ei etene
kuitenkaan suoraviivaisesti kohti hallitsevamman kulttuurin suuntaa, vaan siihen liittyy
useita erilaisia vaihtoehtoja. Jokainen vähemmistökulttuuriin kuuluva joutuu pohtimaan
omalla henkilökohtaisella tasollaan suhtautumistaan hallitsevaan kulttuuriin; miten tärkeää
on säilyttää oma kulttuurinsa ja siihen liittyvä kulttuuri-identiteetti, sekä miten tärkeää on
ylläpitää hyvät suhteet ja kiinteä yhteys valtaväestöön ja koko yhteiskuntaan.
Monikulttuurisuudesta puhuttaessa ei voi välttyä törmäämästä käsitteisiin kulttuuriidentiteetti, identiteetti ja monikulttuurinen identiteetti. Ihmisten identiteetteihin vaikuttavat
hyvin keskeisesti kansainvälistyminen, ihmisten liikkuvuus ja irrallisuuden kokemukset.
Talib (2002, 40–41) kuvailee, että maahanmuuttajuus ja identiteetti ovat hyvin kiinteästi
sidoksissa toisiinsa. Maasta toiseen muuttaminen heikentää omaa tietoisuutta siitä, kuka
minä olen. Samaistuminen uuteen kulttuuriryhmään voi jollain lailla vaikuttaa myös
maahanmuuttajan

itsetuntoon.

Samaistuminen

syrjittyyn

vähemmistöryhmään

ei

välttämättä merkitse heikkoa itsetuntoa. (Liebkind 1994, 29.)
Liebkind (1994, 29) on todennut Weinsrichiin (1979), Crockeriin (1989), Majoriin (1989) ja
Phinneriin (1990) viitaten, että tutkimuksen mukaan myönteinen minäkuva muodostuu

13

oman etnisyyden hyväksymisestä ja ymmärtämisestä, vaikka käsitys omasta ryhmästä voi
olla kielteinen. Liebkind (1994, 30) korostaa Crockerin ja Majorin (1989) sanoja, että
1970–1980–luvuilla

tehdyt

tutkimukset

eivät

tue

yleistä

käsitystä

alistettujen

vähemmistöjen jäsenten heikosta itsetunnosta. Ulkoinen attribuointi suojaa yksilön
itsetuntoa;

kaikki

epäonnistumiset

pystytään

selittämään

ryhmään

kohdistuvan

halveksunnan pitämistä syynä epäonnistumisiin.
Liebkin (1994, 33) on samaa mieltä Canadian Task Forcen (1988) kanssa siitä, että
maahanmuutto voi olla henkisen hyvinvoinnin uhka tai päinvastoin voimavara.
Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus osoittaa, ettei siirtolaisuus sinänsä uhkaa henkistä
hyvinvointia, mutta kun tietyt ehdot täyttyvät, riskien määrä lisääntyy. Tärkeimpiä
riskitekijöitä ovat seuraavat: henkilökohtaisen sosio-ekonomisen statuksen jyrkkä lasku,
kykenemättömyys puhua vastaanottavan maan kieltä, ero muista perheenjäsenistä,
ympäröivän

yhteiskunnan

taholta

tulevan

ystävällisen

vastaanoton

puuttuminen,

eristyneisyys muista (saman kulttuuritaustan omaavista henkilöistä), traumaattisen
kokemuksen tai maahantuloa edeltävä pitkäaikainen stressi sekä teini-ikä tai vanhuus
siirtolaisuuden alkaessa. Mielenterveyden häiriöiden alttius kasvaa, kun maahanmuuttaja
täyttää useita yllämainittuja kriteereitä.
Talib ym. (2004, 22–23) ovat tutkineet, että kun kaksi kulttuuria kohtaa, vaikuttavat
molemmat toisiinsa. Todellisuudessa valtakulttuurin valta ohjaa maahanmuuttajien
sopeutumista. Maahanmuuttaja vaikuttaa omalta osaltaan siihen, valitseeko hän
assimilaation

eli

sopeutumisen,

separaation

eli

vetäytymisen,

integraation

eli

yhdentymisen vai marginalisaation eli syrjäytymisen. Etniseen vähemmistöön kuuluvat
eivät nimittäin tiedä, onko heillä oikeutta ja tilaa liikkua, toimia ja määritellä itsensä
valtaryhmään

liittyvillä

ominaisuuksilla.

Kun

vähemmistöryhmään

kuuluvat

ovat

epävarmoja, aiheuttaa se usein vakavia seurauksia, kuten rauhattomuutta, ristiriitoja sekä
aggressiivisuutta myös maahanmuuttajaryhmien sisällä.
Suomen pakolais- ja siirtolaispoliittinen periaateohjelma perustuu monikulttuuriseen
ideologiaan, jonka tavoitteita ovat etninen tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja kulttuurien
moniarvoisuus. UNESCON:n vuonna 1967 antamassa rasismin vastaisessa julistuksessa
ei hyväksytä syrjintää eikä assimilaatiota. Kaikille olisi taattava yhtä hyvät elinolot;
vähemmistöjen jäsenille kulttuuriautonomia. (Talib ym. 2004, 23.)
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Vanhempien ja lasten eritahtinen akkulturaatio aiheuttaa usein perheen sisäisiä jännitteitä.
Lapset sopeutuvat useasti vaivattomammin uuteen maahan kuin aikuiset; koulu on tärkein
uuteen maahan sopeuttaja. Vanhemmat, jotka eivät opi uuden asuinmaan kieltä tai
kulttuuria, eivätkä tämän takia pysty osallistumaan työelämään, pyrkivät noudattamaan
kotimaansa tapoja niin paljon kuin mahdollista. Myös valtakulttuurin syrjimäksi joutuneet
maahanmuuttajat muuttavat käytöstään entistä suvaitsemattomammaksi ja jäykemmäksi.
Vanhemmat elävät psykologisesti omassa maassaan noudattaen sen perinteitä ja tapoja.
Tällöin lapsi tai nuori voi joutua ristiriitaiseen tilaan, jossa hän joutuu vanhemmiltaan salaa
oppimaan uuden kulttuurin elämäntavat, arvot ja kielen. Moni aikuinen saattaa unelmoida
paluusta takaisin kotimaahansa ja alkaa välttää sopeutumista uuteen maahan. (Talib ym.
2004, 55–57.)

2.3.2 Maahanmuuttajan sopeutumisongelmia
Lisääntynyt maahanmuutto on tuonut mukanaan ongelmia, ja tätä tosiasiaa ei sovi kieltää.
Sekä maan valtaväestön että maahanmuuttajien on ollut pakko sopeutua uuteen
muuttuvaan tilanteeseen, ja valtaväestö on päässyt kohtaamaan maahanmuuttajien
erilaiset tavat, tottumukset ja uskonnollisen erilaisuuden. Myös maahanmuuttajat joutuvat
kohtaamaan valtaväestön erilaisuuden, sen omaleimaisuuden ja traditiot. Sopeutuminen
vaatii

molemmilta

osapuolilta

kärsivällisyyttä,

eikä

kumpikaan

pääse

toistaan

helpommalla. (Koistinen 2005, 2.)
Rasismi on monen maahanmuuttajan ongelma, minkä he joutuvat kohtaamaan lähes
päivittäin. Monessa maassa siirtolaisvihamieliset puolueet ovat ajoittain saaneet
voimistuvaa kannatusta. Suomessa järjestäytynyt rasismi on vähäistä, muttei aiheen
vähättelyyn ole kuitenkaan syytä. Rasististen rikosten määrä on lisääntynyt aina 2000luvulle tultaessa. Lisäksi järjestäytyneen rasismin lisäksi yhteiskunnassamme voi ilmetä
avointa rasismia, jonka muotoja on monenlaisia; ammattiyhdistystoiminta, työhönotto,
asiakaspalvelu tai esimerkiksi taksien ja ravintolapalveluiden evääminen. Virallinen
rasismi voi ilmetä esimerkiksi virkamiesten harjoittamana muotona. Vaarallisin muoto
rasismista on kuitenkin niin sanottu salliva rasismi, jossa asioista vaietaan tai niihin ei
puututa laisinkaan. (Talib ym. 2004, 25–26.)
Maahanmuuttajien uuteen maahan sopeutumiseen vaikuttaa valtaväestön suhtautuminen
heihin.

Jaakkola

(2000,

34)

on

tutkinut

suomalaisten

suhtautumista

eri
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kansalaisuusryhmiin, ja nämä asenteet ovat pysyneet varsin samoina vuodesta toiseen.
Opettajien ammattijärjestön järjestämän tutkimuksen (2003) mukaan rasistiset asenteet
oppilaiden kesken ovat lisääntyneet koulussa (Talib ym. 2004, 33). Lama vaikutti osaltaan
lisääntyneeseen

rasismiasenteisiin,

mutta

talouden

elvyttyä

kaksi

kolmasosaa

suomalaisista Jaakkolan (2000, 31) mukaan oli sitä mieltä, että Suomen tulisi
vastaanottaa nykyistä paljon enemmän ulkomaalaisia työntekijöitä.
Yleisesti miehet ovat suvaitsemattomampia maahanmuuttajia kohtaan kuin naiset, mikä
osaltaan selittyy miesten roolilla perheen elättäjänä. Ulkomaalaiset vievät työpaikkoja.
Kuitenkin esimerkiksi helsinkiläisten on todettu suhtautuvan varsin myönteisesti
maahanmuuttoasioihin, mikä selittynee korkealla koulutuksella sekä muuta väestöä
korkeammalla matkustelun määrällä. (Talib ym. 2004, 34–35.)
Maahanmuutto on jo itsessään uhka yksilön henkiselle hyvinvoinnille, ja niinpä
maahanmuuttajat saattavat oireilla muuttonsa jälkeen jopa vuosia. Elämäntilanteen
vaihdos aiheuttaa muutoksen, joka voi tuntua joko uhkalta tai haasteelta, ja näin se
saattaa laukaista ihmisen sisäiset puolustusmekanismit tilanteen hallitsemiseksi. Näitä
puolustusmekanismeja

ovat

ihmissuhteisiin

liittyen

eristäytyminen,

negatiivisuus,

poistuminen, mukautuminen ja alistuminen. Torjuntatilanteessa maahanmuuttaja käyttää
erilaisia menetelmiä, kun hän puolustaa omaa identiteettiään. Esimerkiksi mustaan
väestöön kuuluvat tytöt olivat eräässä tutkimuksessa tietoisempia omaan etniseen
ryhmäänsä kohdistuvista negatiivisista stereotypioista, ja tällainen tieto vaikutti heidän
etnisyytensä väärin tulkintaan tai sen kieltämiseen. Vaarallisessa tilanteessa saattaa
tapahtua omaan mielikuvitusmaailmaan pakeneminen. Sopeutuminen mahdollistuu
tilanteen uudelleenarvioinnin jälkeen. (Talib ym. 2004, 48–49.)
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3 MAAHANMUUTTAJAN OPETUS SUOMESSA

Maahanmuuttaja luokassa rikastuttaa koko koulun kulttuuria. Maahanmuuttajalapsi voi
joutua kohtaamaan koulussa monenlaisia ennakkoluuloja, mutta yleensä ajan kuluessa
sopeutuminen

onnistuu

varsin

hyvin.

Opettajalla

on

tärkeä

rooli

tässä

sopeutumisprosessissa ja opettaja välittää omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään
myös

viestiä

oppilailleen,

kuinka

hän

suhtautuu

eri

etnisiin

ryhmiin.

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus koskee sekä Suomeen muuttaneita
maahanmuuttajalapsia ja -nuoria, että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia.
Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on ollut kasvussa, ja nykyään joissakin kouluissa yli
puolet oppilaista saattaa olla maahanmuuttajaoppilaita.
Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on tarjota tasavertaiset mahdollisuudet
suomalaisessa yhteiskunnassa pärjäämiseen, ja peruskoulutukseen on kaikilla Suomen
kansalaisilla oikeus (Opetushallitus 2011a). Kuvion 3 tutkijat ovat tehneet selventääkseen
maahanmuuttajien

opintopolkua

suomalaisessa

koulujärjestelmässä.

Kuvio

3

on

muodostettu kuvaamaan maahanmuuttajan koulunkäyntiä, ja siinä on kuvattu tukimuotoja,
joihin maahanmuuttaja on oikeutettu peruskoulussa. Opintopolulla pyritään ottamaan
huomioon

oppilaat

yksilöllisesti,

mikä

yleensä

näkyy

siinä,

kuinka

pitkään

maahanmuuttajaoppilas opiskelee milläkin luokka-asteella.
Peruskoulu voi kestää 1−11-vuotta riippuen siitä, minkä ikäisenä maahanmuuttaja tulee
Suomeen. Peruskoulussa maahanmuuttajan tukimuotoina ovat suomi 2-kielen opetus,
tukiopetus

ja

tukiluokat.

Lisäksi

maahanmuuttajalla

erityisopetusta, jos siihen on tarvetta.

on

mahdollisuus

saada

Maahanmuuttajaoppilas saa suomi 2-kielen

opetusta ensimmäiset kolme opintovuotta. Lisäksi valmistava opetus pohjautuu suomen
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kielen

opettamiseen.

ammattikoulu-

tai

Peruskoulun

lukio-opinnot.

jälkeen

maahanmuuttajaoppilas

Opintokokonaisuuksista

voi

kerromme

valita

tarkemmin

kappaleessa 3.1.

KUVIO 3. Maahanmuuttajan opintopolku suomalaisessa koulutusjärjestelmässä
Yleisenä tavoitteena maahanmuuttajaopetuksessa on, että oppilas saa sellaiset kielelliset,
taidolliset ja tiedolliset valmiudet, että hän pystyy tasavertaisesti hakeutumaan jatkoopintoihin. Tavoitteena on oppilaan persoonallisen kehityksen tukeminen siten, että
hänelle kehittyy vahva itsetunto ja identiteetti. (Mikkola 2001, 62, 75–78.) MatinheikkiKokon ja Pitkäsen (2002, 63) mukaan Suomessa on kolme periaatetta maahanmuuttajien
koulutuksen

ideologisena

monikulttuurisuus.
kulttuurien

perustana:

Monikulttuurisuudella

kohdatessa

molempien

Tasa-arvoisuus,
tarkoitetaan
osapuolien

toimiva

sellaisia

kaksikielisyys
olosuhteita,

ennakkoluulot

ja

joissa

vähentyvät

ja

suvaitsevaisuus lisääntyy. Suomessa maahanmuuttajaopetuksessa pyritään integraatioon
ja kotoutumiseen, jossa koulutus tähtää tasa-arvoon ja maahanmuuttajan oman kulttuurin
ja kielen säilyttämiseen (Laaksonen & Klemelä 2004, 190).

3.1 Maahanmuuttaja yleissivistävässä perusopetuksessa
Perusopetukseen valmistava opetus
Yleissivistävään koulutukseen kuuluvat niin perusopetukseen valmistava opetus kuin esi-,
perus- ja lukio-opetus. Perusopetuslaissa (628/1998) on säädetty maahanmuuttajille
järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Tämä perusopetukseen
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valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden
perusvalmiudet suomen ja ruotsin kielen taidoissa tai muissa aineissa eivät riitä
pärjäämään

yleisopetuksen

ryhmissä

normaalisti.

Valmistavassa

opetuksessa

maahanmuuttajan oppimisedellytyksistä pystytään huolehtimaan paremmin (Ikonen 2005,
13). Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmat saavat
valmistavaa opetusta vähintään 1000 tuntia. Jos taidot riittävät, voi siirtyminen
yleisopetukseen tapahtua jo aikaisemmin kuin edellä mainittujen tuntimäärien täytyttyä.
(Opetushallitus 2009; Nissilä 2009, 8-9.) Opetuksen kesto vaihtelee puolesta vuodesta
kolmeen vuoteen, ja suurin osa kunnista järjestää valmistavaa opetusta vähintään vuoden
(Ikonen 2005, 14).
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta saa päättää
opetuksen järjestäjä. Jopa yhdelle maahanmuuttajalle voidaan perustaa tällainen ryhmä
tilanteen niin vaatiessa. (Opetushallitus 2009; Nissilä 2009, 8-9.) Valmistavaa opetusta
annetaan heti maahan tulon jälkeen, ja tarkoitus on tarjota perehdytys suomen kieleen ja
kulttuuriin sekä edistää maahanmuuttajan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista uuteen
yhteiskuntaan (Kuukka 2000, 126; Ikonen 2005, 13).
Valtakunnallista
opetukseen,

tuntijakoa

mutta

tai

oppimäärää

perusopetuslain

ei

mukaan

ole

määritelty

oppilailla

on

maahanmuuttajien
oikeus

työpäivinä

opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen (Ikonen 2005, 13–14; Kuukka
2000, 126; Nissilä 2009, 8; Opetushallitus 2009). Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma
opinto-ohjelmansa. Opetuksen pääpaino on S2-kielen opiskelussa, mutta opetusta
annetaan lisäksi muissa perusopetuksen oppiaineissa oppilaan opinto-ohjelmassa
tarkemmin määritellyllä tavalla. (Ikonen 2005, 13–14.)
Opetuksessa huomioon otettavia seikkoja ovat ikä, oppimisvalmiudet ja oppimistausta,
sillä oppilaat ovat kaikin puolin erilaisia. Valmistavan opetuksen aikana oppilaiden
integroiminen perusopetuksen ryhmiin auttaa edistämään kotoutumista, sosiaalisen
kielitaidon kehittymistä ja oppiaineen sisällön omaksumista. (Ikonen 1005, 14; Kuukka
2000, 126; Nissilä 2009, 8; Opetushallitus 2009.) Valmistavaa opetusta varten ei tarvita
mitään järjestämislupia, vaan opetuksen voi aloittaa, mikäli kunnassa on opetukseen
oikeutettuja maahanmuuttajia (Opetushallitus 2011c).
Kuukka (2000, 126) toteaa, että suurimmat suomalaiset kunnat pystyvät tarjoamaan
valmistavaa opetusta maahanmuuttajille. Pienimmillä paikkakunnilla resurssit valmistavan
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opetuksen järjestämiseen eivät ole niin hyvät. Itsestään selvyytenä valmistavaa opetusta
ei voida pitää, sillä myös oppilaan vanhempien pitää suostua, että heidän lapsensa kulkee
ehkä selvästi kauempana sijaitsevaan kouluun, jossa on valmistava luokka. Kenenkään
etu ei ole se, että maahanmuuttajan ensimmäinen vuosi kuluu omassa lähikoulussa
istuskeluun ja turhautumiseen, kun valmistavassa luokassa olisi voitu luoda paremmat
lähtökohdat tuleville opinnoille.
Maahanmuuttajaoppilas, joka ei ole omassa maassaan käynyt koulua kuin ehkä
satunnaisesti, ja jonka huoltajien kouluopinnot ovat puutteelliset, tarvitsee alkuvaiheessa
ennen kaikkea opiskelun ja koulunkäynnin sujumiseen sekä käytänteisiin liittyvien
perusasioiden harjoitusta. Näitä tarvittavia työskentelytaitoja voivat olla muun muassa
kirjoista, kynistä ja muista työvälineistä huolehtiminen, kellonaikojen opetteleminen sekä
koulussa vallitseviin tapoihin ja käyttäytymisnormeihin tutuminen. (Päivärinta 2005, 46.)
Mikäli kunta ei pysty tarjoamaan perusopetukseen valmistavaa opetusta sitä tarvitseville
maahanmuuttajaoppilaille, pitää heidän erityisestä tuen tarpeestaan huolehtia muilla
tavoin

perusopetuksen

ryhmissä.

Oppimissuunnitelman

laatiminen

maahanmuuttajaoppilaalle tällaisissa tapauksissa on suotavaa, ja se voi olla osa oppilaan
kototutumisohjelmaa.

Opetussuunnitelmassa

päätetään,

laaditaanko

tällainen

oppimissuunnitelma. (Ikonen 2005, 14–15.)
Esi-, perus- ja lukio-opetus
Pääsääntöisesti lapsella on oikeus esiopetukseen vuotta aiemmin, kuin hänen
oppivelvollisuutensa alkaa. Maahanmuuttajalapsien esiopetus on mahdollista järjestää
muun esiopetuksen yhteydessä, perusopetuksen valmistavassa opetuksessa tai näiden
molempien yhdistelmänä. Vuosittain vieraskielisten esiopetusoppilaiden määrä on ollut
kasvussa,

mutta

kasvu

ei

ole

kuitenkaan

ollut

tasaista.

Vuonna

2006

maahanmuuttajataustaisista lapsista 50 % sai suomen tai ruotsin kielen opetusta ja noin
10 % oman äidinkielensä opetusta. Osa maahanmuuttajataustaisista lapsista osallistuu
perusopetukseen valmistavaan opetukseen ollessaan esikouluiässä. Jos suomen kielen
taito on kantaväestön tasolla, ei erillistä opetusta kielten opetukseen tarvita. (Nissilä 2009,
9.)
Perusopetuksen oppimäärä on laajuudeltaan yhdeksänvuotinen ja Suomessa vakinaisesti
asuvat

lapset,

myös

ulkomaan

kansalaiset,

ovat

näin

ollen

oppivelvollisia.
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Oppivelvollisuus

on

suoritettu,

kun

perusopetuksen

oppimäärä

on

hyväksytty.

Oppivelvollisuuden suorittaminen alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttä seitsemän vuotta ja
se päättyy viimeistään kymmenen vuoden kuluttua. (Nissilä 2009, 9.)
Ongelmia perusopetuksesta selviämisessä voi olla monia. Sarlin (2009, 20) kuvailee
tukea tarvitsevia oppilaita joukoksi, joka on hyvin heterogeeninen. Maahanmuuttajat ovat
yksi tukea tarvitseva ryhmä, joiden ongelmat yleensä johtuvat kulttuuritaustasta,
hankalasta elämäntilanteesta sekä heikosta suomen kielen taidosta.

Opettajan on

pystyttävä paneutumaan oppilaisiinsa monipuolisesti. Aivan erityisen haastavaa on
maahanmuuttajataustaisten oppimisvaikeuksien tunnistaminen, koska on vaikea erottaa,
johtuvatko ongelmat heikosta suomen kielen taidosta vai esimerkiksi kehityksen viiveestä.
Nissilä (2009, 9) toteaa, että maahanmuuttajaoppilaiden sijoittaminen tapahtuu heidän
ikäänsä sekä tietoihin ja taitoihin vastaavalle luokkatasolle. Suomen ja ruotsin kielen
opetusta on mahdollista saada erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän
mukaan.

Koulun

opettajat

järjestävät

mahdollisuuksiensa

mukaan

maahanmuuttajaoppilaille tukiopetusta eri aineissa, myös oppilaan omalla äidinkielellä.
Opetuksen tulee tukea maahanmuuttajan monipuolista kehittymistä sekä suomalaisen
kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi jäseneksi
kasvamista (Opetushallitus 2011a).
Lukio, ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus ja ammatillinen koulutus
Lukio-opetus tähtää ylioppilastutkintoon, jonka voi suorittaa 2-4 vuodessa. Lukiossa
opiskelevien maahanmuuttajien osuus on hyvin vähäinen. Koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelmassa

2003–2008

todettiin,

että

maahanmuuttajanuorten

mahdollisuuksia pärjätä lukio-opetuksessa tultaisiin parantamaan. Tavoitteeksi on
asetettu, että maahanmuuttajataustaisten määrä lukio-opetuksen parissa kasvaisi
merkittävästi tämän hetken tilanteesta. (Nissilä 2009, 12–13.)
Ennen ammatillista peruskoulutusta maahanmuuttaja voi osallistua
opetukseen,

joka

kestää

puolesta

vuodesta

vuoteen.

valmistavaan

Koulutus

valmistaa

maahanmuuttajaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen koulutukseen. Mahdollisuus on myös
suuntautua

yhdelle

alalle.

Valmistavan

koulutuksen

tavoitteena

on

vahvistaa

maahanmuuttajan kielitaitoa sekä muita ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia
valmiuksia. (Opetushallitus 2007.)
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Ammatillinen peruskoulutus tarjoaa opiskelijalleen työelämässä tarvittavan ammatillisen
pätevyyden

sekä

laajan

ammattisivistyksen.

Maahanmuuttajat

voivat

suorittaa

ammatillisen perustutkinnon, jonka kesto on noin kolme vuotta. Koulutusta järjestävät
ammatilliset oppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset, kansanopistot sekä koulutus on
mahdollisuus suorittaa oppisopimuskoulutuksena. (Opetushallitus 2007.)
Maahanmuuttajien opinnot ammatillisessa koulutuksessa voidaan järjestää joustavasti.
Tukiopetusta ja muutenkin opetusta on mahdollista saada omalla äidinkielellä.
Hakuvaiheessa edellytetään peruskoulun päättötodistusta, mutta sen puuttuessa oppilas
voidaan valita kouluun joustavassa valinnassa. (Opetushallitus 2007.)
S2-kielen opetus
Suomi toisena kielenä opetukseen voivat osallistua ne oppilaat, jotka puhuvat
äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin koulun opetuskieltä. Oppilaalla on oikeus tähän
opetukseen ensimmäiset kolme kouluvuotta, mutta tilanteen niin vaatiessa aikarajasta
myös joustetaan. Tärkeintä on varmistaa oppilaan suomen kielen hallinta. Suomi toisena
kielenä opetus järjestetään kunnan omista resursseista. (Ekebom, Helin & Tulusto 2000,
129.) Kyseessä ei ole valinnainen aine, vaan päätöksen oppilaan oppimäärästä tekee
koulu arvioituaan oppilaan kielitaidon. Kyseessä ei ole myöskään tukiopetus, vaan
erityinen maahanmuuttajille tarkoitettu oppimäärä. (Ikonen 2005, 15.)
Suomi toisena kielenä opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa
perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla
kielitaidon osa-alueilla, pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen
oppiaineita, ja että opiskeleminen peruskoulun jälkeen on mahdollista. Edellä mainitut
tavoitteet on määritelty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. (Opetushallitus
2004,

62–64.)

Maahanmuuttajaoppilaan

toiminnalliselle

kaksikielisyydelle

ja

monikulttuuriselle identiteetille luodaan pohjaa yhdessä oman äidinkielen ja suomi toisena
kielenä -opetuksen kanssa. (Ikonen 2005, 15: Opetushallitus 2004, 62–64.)
Jos oppilaan eteneminen suomi toisena kielenä -opinnoissa on hyvin rikkonaista, hänen
on vaikea edetä missään muissakaan kouluopinnoissa. Perusopetuksen aikana
saavutettu suomen kielen taito on perusasteen jälkeen tulevien opintojen sekä koko
suomalaiseen

yhteiskuntaan

kotoutumisen

perusta.

Suomen

kieli

on
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maahanmuuttajataustaisille oppilaille oppimisen kohde sekä sen väline. On tapana sanoa,
että äidinkieli on kaiken oppimisen perusta. (Nissilä & Mustaparta 2005, 88.)
Kun

oppilaalle

lähdetään

asettamaan

tavoitteita,

otetaan

huomioon

oppilaan

kokonaistilanne: ikä, kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta. Opetuksen lähtökohtana on
suomen kielen taito, eikä luokka-aste, jolla hän opiskelee. Pääpaino opetuksessa on
viestinnällisyydessä. (Opetushallitus 2004, 62–64.) Pyrkimyksenä on niin sanottu
funktionaalinen opetus, jossa kieli nähdään viestintävälineenä: kielenkäytön näkökulma
painottuu. Kielen formaalista puolta ei saa unohtaa, koska on opittava korrekti
kirjoittamistaito. (Nissilä & Mustaparta 2005, 84.)
Tärkeää on opettaa oppilasta järkevillä opetusmenetelmillä ja työtavoilla, jolloin hän
mahdollisuuksiensa

mukaan

hyödyntäminen

mahdollista

on

pystyy
kielen

omaksumaan
ja

oppimisstrategioita,

kulttuurisen

aineksen

joiden

kohtaamisessa.

(Opetushallitus 2004, 62–64.) Opettajan on otettava huomioon opetuksen suunnittelussa,
arvioinnissa ja tavoitteissa oppilaan kielitaito, mikäli hän opiskelee äidinkielen ja
kirjallisuuden tunneilla suomalaisten oppilaiden kanssa. Jos oppilaan kielitaito ei ole
äidinkielen tasoinen, arvioinnin tulee perustua suomi toisena kielenä -oppiaineen
mukaiseen arviointiin. (Ekebom, Helin & Tulusto 2000, 129.)
Suomi toisena kielenä -opetus päätetään paikallisesti, eikä säädöksissä ole määritelty sen
tarkemmin opetuksen järjestämistapaa. Eri kunnissa opetus järjestetään eri tavoin.
Opetuksen järjestämiseen vaikuttavat monet asiat; oppilaan suomen kielen taito,
oppilaiden lukumäärä, heidän sijoittumisensa kunnan kouluihin, suomi toisena kielenä opettajien saatavuus sekä kunnan taloudelliset mahdollisuudet. (Ikonen 2005, 15–16.)

3.2 Maahanmuuttaja opetussuunnitelmassa (2004)
Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon
monimuotoisuuden

ja

ympäristön

elinkelpoisuuden

säilyttäminen

sekä

monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, jossa
otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen maahanmuuttajien myötä.
(Opetushallitus 2004, 5.)
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Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan
kotoutumissuunnitelmaa. Oppilas voi edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman
opinto-ohjelman mukaisesti, jolloin määritellään tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja
sisällöt oppilaan opintosuunnitelmassa. Kyseiseen oppimissuunnitelmaan tulee määritellä,
mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia, ja mitkä valinnaisia. Oppilaan
opintojen etenemistä tulee seurata järjestelmällisesti. (Opetushallitus 2004, 6, 16.)
Maahanmuuttajien

opetuksessa

noudatetaan

perusopetuksen

opetussuunnitelman

perusteita kuitenkin siten, että oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri,
maahanmuuton syy ja maassaoloaika otetaan huomioon. Maahanmuuttajien opetuksella
on lisäksi erityistavoitteita, jolloin opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä
suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön
aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. (Opetushallitus 2004, 16.)
Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta suomen kieltä, mikäli suomen kielen taidot eivät ole äidinkielisen
tasolla kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille tulee mahdollisuuksien mukaan
järjestää oppilaan oman äidinkielen opetusta. Maahanmuuttajaoppilaan on saatava tukea
kaikilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi.
(Opetushallitus 2004, 16.)
Maahanmuuttajaoppilaan

opetuksessa

otetaan

huomioon

maahanmuuttajaoppilaan

aikaisempi oppimishistoria sekä kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä
yhteistyössä kiinnitetään huomiota perheiden kulttuuritaustaan ja kokemuksiin lähtömaan
koulujärjestelmästä. Huoltajat saavat tutustua suomalaiseen koulujärjestelmään, koulun
toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, arviointiin, opetusmenetelmiin sekä oppilaan
oppimissuunnitelmaan.

Oppilaan

ja

huoltajien

tietämystä

voidaan

hyödyntää

maahanmuuttajaoppilaiden

opetuksen

yleisopetuksessa. (Opetushallitus 2004, 16.)
Integraatio

on

hyvin

keskeinen

käsite

järjestämisessä. Tarkoitus integraatiossa on, että yhteiskunnan peli olisi kaikille
tasapuolisempi,

ja

Matinheikki-Kokko

(1999,

32)

vertaakin

sitä

golfin

tasoitusjärjestelmään. Maahanmuuttajille on annettava uudessa kulttuuriympäristössä
tasoitusta, jotta he voisivat pärjätä tulevaisuudessa yhä tasavertaisemmin valtaväestön
kanssa. Kunkin maahanmuuttajan on osallistuttava integraation suunnitteluun ja
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toteuttamiseen, sillä Suomen nykyinen integraatio- ja kotouttamislaki edellyttävät
henkilökohtaisen tasoitusluvun arvioimista kunkin maahanmuuttajan kohdalla.
Maahanmuuttajien arviointi voi tuottaa opettajalle ongelmia (Niemistö 2002, 106).
Perusopetuksen

arvioinnin

perusteissa

(1999)

annetaan

ohjeita

opettajalle

maahanmuuttajia koskevassa arvioinnissa. Äidinkieli arvioidaan S2-oppimäärän mukaan,
vaikka oppilas osallistuisinkin yleiseen äidinkielen opetukseen. Oppilaan puutteellinen
suomen kielen taito otetaan huomioon myös muiden aineiden arvioinnissa. Arvioinnissa
pyritään ottamaan huomioon äidinkielen taidon puutteita monipuolisella, joustavalla ja
oppilaan tilanteeseen sopivilla arviointimenetelmillä. (Opetushallitus 1999, 22–23.)
Arviointi on yksi tärkeä osa koulun toimintaa, vaikka se on aina haasteellista. Tutkimus
suomalaisen perusopetuksen laadunarvioinnista rehtoreiden ja opettajien kokemana
kertoo tuloksillaan siitä, että maahanmuuttajaoppilaan tilanteen arvioinnissa on merkittävä
ero vastaajaryhmien, rehtoreiden ja opettajien näkemyksissä.

Opettajat kokevat asiat

tärkeämmäksi kuin rehtorit. Kyseisen tutkimuksen tutkijat ovat päätelleet, että tätä suurta
eroa vastaajaryhmien välillä selittänee opettajien ja rehtoreiden työpaikka erikokoisissa
kunnissa

ja

kaupungeissa.

Tutkittavista

opettajista

yli

puolet

sijaitsi

suurissa

kaupungeissa, kun taas rehtoreista ja koulunjohtajista noin kaksi kolmasosaa työskenteli
pienten, alle 20 000 asukkaan kuntien kouluissa. Pienten paikkakuntien kouluissa on
oletettavasti vähemmän maahanmuuttajaoppilaita kuin suurten kuntien kouluissa. (Rinne,
Simola, Mäkinen-Streng, Silmäri-Salo & Varjo 2011, 265.)
Opettajan tulee tietää oppilaan kouluhistoria, jotta hän voi arvioida, mistä mahdolliset
ongelmat koulussa voivat johtua. Opettajan on arvioitava jokainen oppilas yksilöllisestä
lähtökohdasta. Päätelmät taidoista ja niiden kehittymisestä sekä oppimisvaikeuksista
voivat olla hyvin erilaiset riippuen, mistä näkökulmasta oppilasta arvioidaan. Tärkeää on,
että arvioinnissa ei nojata kapeasti akateemisten taitojen arviointiin. Oppimisvaikeuksia
tulee tarkastella laajemmasta näkökulmasta, jossa otetaan huomioon yksilön arkielämän
haasteet, sekä hänen kykynsä vastata ympäristön ja elämän erilaisiin muutoksiin.
Oppilaan tarkastelun monipuolisessa selvitystyössä otetaan huomioon muun muassa
taustatietojen kokoaminen, haastattelija, työskentelyn tarkka havainnointi sekä testien ja
tehtävien

käyttö

soveltuvin

osin.

Lisäksi

on

huomioitava

yksilön

tunne-elämä,

motivaatiotekijät ja sosiaalinen tilanne. (Arvonen, Katva & Nurminen 2010, 84–86.)
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3.3 Koulunkäyntiin vaikuttavat tekijät
Räsänen (2002, 99) tuo esille artikkelissaan ”Koulu valtavirran ja moninaisuuden
kohtaamiskenttänä” oppimisen yksipuolisuuden ongelman. Usein omaa kulttuuria ja
historiaa pidetään oikeana ja oikeutettuna, mikä johtaa toisten kulttuuritaustojen
tulkitsemiseen omasta taustasta käsin. Tällöin jää ymmärtämättä, että erilaiset
elämänkokemukset, arvot ja kontekstit luovat erilaisia tulkintoja. Sama ongelma esiintyy
opetuksen sisällössä, jossa esitellään länsimaista perinnettä ja käsityksiä. Talib ym.
(2004,

108)

mukaan

koulussa

maahanmuuttajaoppilas

joutuu

osallistumaan

muutosprosessiin, jossa hän tietoisesti muokkaa sekä valtakulttuurin että oman kulttuurin
erilaisia tapoja tehdä havaintoja ja käsitteellistää ympäristöä.
Koulunkäyntiin liittyy oleellisesti koulussa käytetty kieli. Kielikoodisto opitaan kotona, joka
ilmaisee kodin sosiaaliluokkaa. Kielitaidon puute johtaa helposti eriarvoisuuteen, jota
koulu edelleen vahvistaa. Maahanmuuttajaoppilaiden kielitaidon vajavuus on yleisin syy
erityisluokkasiirtoon. Oppilaan tulee yleisen kielitaidon lisäksi ymmärtää koulun kieli- ja
kulttuurikoodia, jotta hän voi toimia koulussa. (Talib ym. 2004, 111–112.)
Monikielisten henkilöiden kielen kehitys ja kielellinen todellisuus on osin erilaista kuin
yksikielisillä. Kieli on oppimisen lähtökohta, joten on hyvä tietää perusasioita kaksi- ja
monikielisyydestä. Rinnakkaisesta kaksikielisyydestä puhutaan, kun kotona vanhemmat
puhuvat pienestä pitäen kahta erilaista kieltä. Peräkkäinen kaksikielisyys tarkoittaa, kun
äidinkielen jälkeen opitaan toinen kieli, joka saa vahvan aseman yksilön elämässä. Toinen
kieli opitaan ympäristössä, jossa puhutaan muuta kieltä kuin äidinkieltä. Toisen kielen
omaksumisen prosessia tukee ja nopeuttaa, jos oppilas saa spontaanin oppimisen lisäksi
opetusta kielestä. Monikielisyys kuuluu maahanmuuttajien arkeen itsestään selvyytenä,
kielet kulkevat luonnollisesti rinnakkain arkielämässä. Maahanmuuttajien kielenkäyttö
vaihtelee sen mukaan kenen kanssa ja millaisissa tilanteissa he käyttävät kieltä. (Arvonen
ym. 2010, 45–48.)

3.3.1 Yksilölliset tekijät
Koulunkäyntiin vaikuttavat oppilaan yksilölliset piirteet, perimä ja ympäristötekijät. Yksilön
temperamentin ohjaamat ominaisuudet vaikuttavat oppilaiden koulumotivaatioon ja siihen,
millaisia

oppimisstrategioita

oppilas

valitsee.

Tiedon

omaksumiseen

vaikuttavat
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yksilöllisten taipumuksien lisäksi oma tahto kekseliäisyys ja ponnistelu. Oppimisstrategiat
ja metakogniot ovat oleellinen osa oppimista. Oppilaan koulumotivaatioon vaikuttaa ennen
kaikkea se, kuinka tärkeäksi oppilas kokee koulumenestyksensä. Oppilaan kulttuuri- ja
sosiaaliluokka

vaikuttavat

siihen,

miten

oppilas

suhtautuu

tulevaisuuteensa.

Työväenluokka ja traumaattiset kokemukset vaikuttavat usein siihen, että oppilas näkee
tulevaisuutensa

hämäränä.

Eri

kulttuuriryhmät

suhtautuvat

kouluun

ja

siellä

menestymiseen eri tavoin. Tärkeää oppimisen kannalta on se, miten oppilas reagoi
oppimisympäristöönsä ja opettajaansa. (Talib ym. 2004, 107–109.)
Oppimisen perustana on aiemmista kokemuksista, tiedoista ja taidoista peräisin oleva
siirtovaikutus. Siirtovaikutuksen voi estää kolme seikkaa: 1) oppilaan oppimistilanteeseen
liittyvä tieto ei aktivoidu, 2) oppilas tulkitsee aikaisempien tietojen pohjalta uuden tiedon
väärin tai 3) oppilaalla on vaikeuksia sopeutua koulun opetuskäytäntöihin, koska ne ovat
ristiriidassa oppilaan oman kulttuurin opetuskäytännöistä. Etukäteistietoon, jonka oppilaat
tuovat luokkaan, on vaikuttanut oppilaan aikaisemmat kokemukset sekä traumat ja
oppilaan sosiaaliset, kulttuuriset ja etniset taustat. Maahanmuuttajien oppimiseen
vaikuttaa se, miten kulttuuriset kokemukset ohjaavat ja tulkitsevat tietoa. (Talib, Löfström
& Meri 2004, 110.)
Koulunkäyntiin vaikuttavat yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet, joita ennen kaikkea
sosialisaatio

muokkaa.

Monelta

maahanmuuttajaoppilaalta

puuttuu

koulutuksen

alkuvaiheessa käsitys suomalaisesta kulttuurista ja sen käytänteistä. Yksilön sisäistämä
kulttuuri ilmenee käytännössä henkilöä ohjaavina asenteina ja arvoina. Nämä auttavat ja
kannustavat yksilöä toimimaan ympäröivässä maailmassa, mutta se vaatii jokaiselta
taloudellista ja kulttuurillista pääomaa. (Talib 2005, 110–111.)
Syrjintäkokemukset

aiheuttavat

maahanmuuttajaoppilaalle

stressioireita

ja

käyttäytymisongelmia sekä heikentävät itsetuntoa ja tyytyväisyyttä elämään (Liebkind &
Jasinskaja-Lahti

2000,

119).

Maahanmuuttajataustaisten

lasten

ja

nuorten

sopeutumisprosessi on erilainen kuin aikuisilla. Lasten sopeutumisvaikeudet ilmenevät
ennemminkin käytöshäiriöinä kuin psyykkisenä ongelmana. Pakolaisten tilanne on usein
muita haasteellisempi. Heillä saattaa olla traumaattisia kokemuksia ja heidän lähtönsä syy
on pakon sanelema. Käytöshäiriöiden lisäksi heillä esiintyy apatiaa, masennusta ja
itsetuhoista käyttäytymistä. (Kosonen 1994, 195.)
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Opetusministeriön tekemän tutkimuksen mukaan vieraskielisten ensimmäisen polven
maahanmuuttajaoppilaiden koulumenestys peruskouluissa on selvästi heikompaa kuin
kantaväestöllä. Etenkin tämä koskee Euroopan Unionin ulkopuolelta tulevia ensimmäisen
polven

maahanmuuttajaoppilaita.

On

tärkeää

huomata

tilanne

toisen

polven

maahanmuuttajien kohdalla. Heidän koulumenestyksensä on kantaväestöä parempi.
(Paavola & Talib 2010, 25.)
Maailmanlaajuisesti on todettu, että maahanmuuttajien koulumenestykseen oletettavasti
vaikuttavat monien sosiaalisten, taloudellisten ja historialliseen kulttuuriin liittyvät seikat.
Yksinkertaista selitystä oppilaiden koulumenestykseen ei ole. Ruotsissa 1990-luvulla
tehdyssä

tutkimuksessa

9-luokkalaisen

peruskoulun

päättötodistuksessa

maahanmuuttajanuorilla oli 0,1-0,2 numeroa heikompi numero verrattuna ruotsalaisiin
nuoriin. Kyseisessä tutkimuksessa selvisi, että maahanmuuttajaoppilaiden vanhemmat
olivat kannustavampia kuin verrokki ryhmän vanhemmat. Myös muiden maiden
tutkimuksissa on selvinnyt, että siirtolaiset haluavat lapsilleen parasta mahdollista
koulutusta

valtaväestöä

useammin.

(Talib

ym.

2004,

105.)

Maahanmuuttajien

koulumenestykseen vaikuttaa merkittävästi kouluun sopeutuminen. (Liebkind, JasinskajaLahti & Haaramo 2000, 138–140.)
Tutkimustuloksia on julkaistu myös maahanmuuttajien alhaisesta koulumenestyksestä.
Belgialaisen tutkimuksen mukaan maahanmuuttajaoppilailla on kolminkertainen riski jäädä
luokalle

kuin

muilla

oppilailla.

Tätä

on

selitetty

muun

muassa

sillä,

että

maahanmuuttajalapset eivät saa riittävästi kielellisiä virikkeitä kotona. Toinen riskiin
vaikuttava tekijä on esiopetusluokille osallistumisen epäsäännöllisyys. (Talib ym. 2004,
106.) Britannialaisen tutkimuksen mukaan päiväkotien ja koulujen suhtautumisella on
suurempi merkitys oppilaiden koulumenestykseen kuin etnisyydellä tai perheen
sosioekonomisella taustalla (Tomlinson 1991, 121–127). Huomioitavaa on, että
maahanmuuttajaoppilaiden koulumenestystä mittaavia testejä on arvosteltu siitä, että ne
olettavat yhteiskunnan olevan kulttuurisesti ja sosiaalisesti homogeeninen (Talib ym.
2005, 108.)

3.3.2 Perhetausta
Perhe vaikuttaa maahanmuuttajalapsen hyvinvointiin ja sitä kautta sopeutumiseen.
Perheen yhteydet valtaväestöön ja oman kulttuurisen ryhmän välinen tukiverkosto
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vaikuttavat positiivisesti perheen sopeutumiseen uuteen kulttuuriin. Valtaväestön
myönteiset asenteet helpottavat maahanmuuttajaperheen elämää. (Matinheikki-Kokko &
Pitkänen 2002, 51.) Koulu johdattaa maahanmuuttajaoppilaan nopeasti uuteen kulttuuriin
ja tekee sopeutumisprosessista hyvin erilaisen heidän vanhempiinsa nähden (SuárezOrozco & Suárez-Orozco 2001, 74).
Hyvän esimerkin perheen merkityksestä koulun käyntiin kertoo Rönnberg (2009, 19):
Tung on seitsemän vuotta Suomessa asunut vietnamilaispoika. Hänen äitinsä ja
veljensä asuvat Tungin kanssa Suomessa. Hänellä on ongelmia matematiikan
opiskelussa, ja hänen matematiikan numeronsa ovat laskeneet yhdeksästä neloseen.
Yksi ongelman taustatekijä on, että hänellä ei ole tukijoukkoja läksyjen teossa. Äiti ei
osaa neuvoa ja opastaa läksyjen kanssa, joten hänestä ei ole apua. Tungilla läksyt
jäävät tekemättä, jos hän ei ymmärrä jotain asiaa.
Perheen sosiaalinen ja taloudellinen tausta vaikuttavat koulumenestykseen niin
maahanmuuttajilla kuin valtaväestön oppilailla (Talib 2005, 110–111). Vanhemmilta saatu
tuki edistää kouluun sopeutumista ja lieventää syrjinnän aiheuttamia vaikutuksia.
Vanhempien tuki vaikutti myös maahanmuuttajan itsetuntoon. Hyvä itsetunto lisää
maahanmuuttajien

tunnetta

oman

elämän

hallintaan,

mikä

vaikuttaa

opettajien

suhtautumiseen maahanmuuttajia kohtaan sekä koulumenestykseen. Tutkimuksen
mukaan vanhemmilta saatu tuki vaikutti suuresti maahanmuuttajien koulumenestykseen.
Maahanmuuttaja altistuu ongelmiin koulussa, jos hän ei saa riittävästi huolenpitoa ja
välittämistä. Luottamus ja hyvät suhteet omiin vanhempiin ja muihin aikuisiin
mahdollistavat oppilaan sujuvan vuorovaikutuksen koulussa. (Liebkind ym. 2000, 138–
140.) Lisäksi, jos oppilaalta puuttuvat aikuisen ohjaus oppimiseen sekä virikkeellinen
ympäristö, selittää se osaltaan oppimiseen liittyviä vaikeuksia (Talib ym. 2004, 109–110).
Warsame (2010) teki tutkimuksen, jossa hän selvitti kodin ja koulun välisen yhteistyön
vaikutuksia somalilapsen oppimiseen. Kotona vanhemmilta saatava tuki ja apu ovat
ehdottoman

tärkeitä

maahanmuuttajalapselle

uudessa

kulttuurissa.

Suurin

osa

somalilasten vanhemmista piti koulutusta erityisen tärkeänä, ja he näkivät opettajat
positiivisessa valossa. Monelle somalilapselle suurin ongelma oli suomen kielen
osaamattomuus. Vanhempien tuki on tärkeää kouluun sopeutumisessa ja oppimisessa.
Lapsilla on usein maahanmuutossa raskas taakka. Koulussa he oppivat uuden kielen ja
kulttuurin

vanhempiaan

nopeammin

ja

he

voivat

joutua

hoitamaan

perheen

käytännönasioita pankeissa ja virastoissa. Jos lapsi on omaksunut vanhemmiltaan
kollektiivisia arvoja, hoitaa hän muita perheenjäseniä, siskoja ja veljiä, joskus jopa omia
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vanhempiaan. Lapselle perheen pyörittäminen on erittäin raskasta, eikä lapsuutta olekaan
tarkoitettu tähän tarkoitukseen. On todettu, että maahanmuutto on tila, jossa lapsi muuttuu
aikuiseksi ja aikuinen lapseksi. (Talib ym. 2004, 50.)

3.3.3 Asenteet maahanmuuttajia kohtaan
Räsänen ja Suutari (2007, 79) tekivät laadullisen tutkimuksen Kajaanissa kahdelle
koululle, joissa tutkimuksen kohteena olivat peruskouluaan päättävät kantaväestön
nuoret. Tarkoitus oli selvittää heidän suhtautumistaan maahanmuuttajiin. Tulosten
perusteella suhtautuminen oli yllättävän positiivista hypoteesiin verrattuna, sillä tuloksista
odotettiin paljon kielteisempiä. Nuorten keskuudessa vallitsee yleinen hyväksyntä
maahanmuuttajia kohtaan, mutta ilmiön tullessa omaan kaupunkiin tai kouluun, lähelle
nuorta, asenne voi muuttua epävarmemmaksi ja negatiivisemmaksi. Monet nuorista
kertoivat suhtautuvansa positiivisesti maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen, mutta
oman kaupungin tilanne ei heidän mielestään välttämättä ollutkaan niin hyvä. Osasta
kirjoitelmista huokui kuitenkin selkeästi kielteiset asenteet, muukalaisviha ja rasismi.
Nämä kirjoittajat eivät hyväksyneet oman koulunsa maahanmuuttajia puhumattakaan
Kajaanin tai koko Suomen maahanmuuttotilanteesta.
Keskitalo

(2003,

124–125)

seurasi

tutkimuksessaan

Joensuun

peruskoulussa

maahanmuuttaja- ja suomalaisoppilaiden arkea. Tutkimusluokalla oli 22 oppilasta, joista
maahanmuuttajataustaisia

oli

14.

Opettajat

olivat

tehneet

erilaisia

ryhmäyhtymistoimenpiteitä heti seitsemännen luokan alusta alkaen, mutta oppilaat olivat
yrityksistä huolimatta jakaantuneet edelleen kahteen joukkoon. Haastatteluista selvisi, että
luokan ilmapiiri oli ollut koko yläkoulun ajan hyvin jännittynyt. Moni luokan oppilas kertoi,
ettei ollut koko yläkouluajan aikana puhunut yhdellekään luokkatoverilleen, joka oli
syntynyt toisessa maassa kuin hän itse. Tutkimuksesta kävi ilmi, että suomalaisoppilaiden
rasistinen ja muukalaisvastainen asennoituminen tuotti ja ylläpiti oppilaiden eristäytymistä
toisistaan. Yhdeksännellä luokalla tilanne oli muuttunut, sillä silloin enää ei kuultu
rasistisia herjauksia, vaan äänitilan täytti useimmilla tunneilla venäjänkielinen puhe. Osa
oppilaista oli muuttanut vanhempiensa kanssa toiselle paikkakunnalle, ja jäljelle jääneet
suomalaiset oppilaat muodostivat useilla tunneilla oman ryhmittymänsä luokan toiselle
laidalle.
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Miettinen (2001, 52–53) tutki väitöskirjassaan pohjoiskarjalaisten luokanopettajien
käsityksiä

monikulttuurisuuskasvatuksesta.

Pohjoiskarjalaiset

luokanopettajat

olivat

kokeneet oppilaiden opettamisen samanaikaisopetuksessa toisaalta rikastuttavana ja
mielenkiintoisena, toisaalta vaativana ja raskaana tehtävänä. Opettajan asenteisiin
oppilasta kohtaan vaikutti keskeisesti oppilaiden kielitaito. Opettajan oli helpompi
suhtautua maahanmuuttajaoppilaaseen, jos hän osasi suomea, tai jos häntä tunnettiin
ennestään edes jonkin verran. Opettajat kokivat haasteellisena ”ummikko” -oppilaan,
koska ei ollut olemassa selkeää toimintamallia, miten tällaista oppilasta opetetaan.
Opettajien omien valmiuksien riittämättömyys oli aiheuttanut monenlaisia tuntemuksia.
Monilla opettajilla oli herännyt omaan ammattiin liittyviä turhautumisen, riittämättömyyden
ja kyvyttömyyden tunteita. Myös Talib (2002, 183) on saanut samankaltaisia
tutkimustuloksia. Tavasti (2004, 90) on todennut, että kajaanilaisilla opettajilla ilmeni
turhautuneisuutta pakolaisten opettamisessa. Tiedolliset puutteet ja resurssien vähyys
kuormittivat Tavastin tutkimukseen osallistuneita opettajia. Tällaisilla tekijöillä Tavasti
olettaa olevan vaikutusta opettajien asenteisiin.
Miettisen (2001, 135–140) väitöskirjatutkimuksessa kävi ilmi, että oppilasta kohtaan
osoitettu

empaattisuus

ja

autoritaarisuus

kertoivat

opettajan

suhtautumisesta

maahanmuuttajaoppilaaseen. Empaattisesti suhtautuva opettaja ei kokenut oppilaan
erilaisuutta rasitteena, vaan pyrki tukemaan ja ymmärtämään oppilaita. Autoritaarisuutta
korostava opettaja taas piti erilaisuutta ongelmana, ja oppilaan kulttuuritausta määritteli
oppilaan saamaa arvostusta, koska oppilas nähtiin esimerkkinä omasta kulttuuriryhmästä.
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4 MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN KOULUUN SOPEUTUMINEN

Sopeutuminen on yksilöllinen prosessi, ja sen eteneminen riippuu maahanmuuttajan
sopeutumiskyvystä. Maahanmuuttajan sulautuminen uuteen kulttuuriin voi tapahtua hänen
säilyttämättä mitään vanhasta kulttuuristaan tai hän voi torjua täysin uuden kulttuurin ja
hyväksyä vain omansa. Yleensä maahanmuuttajat löytävät jonkunlaisen tasapainon
näiden

kahden

vaihtoehdon

väliltä.

(Alitolppa-Niitamo

1994,

30–31.)

Kouluun

sopeutuminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttavat perheen odotukset, lapsen
kognitiiviset ja sosioemotionaaliset piirteet, perheen ja koulun kulttuurien erilaisuus sekä
koulun tarjoama tuki. Sopeutuminen tapahtuu kolmen tekijän; 1) lapsen, 2) perheen ja 3)
koulun yhteisvaikutuksesta. Laajemmassa näkökulmassa sopeutumiseen vaikuttavat
poliittinen, sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti. (Brizuela & García-Sellers 1999, 349–
350.)
Yksinkertaisimmallaan sopeutumisella tarkoitetaan muutoksia, jotka tapahtuvat niin
yksilöissä kuin ryhmissä ympäristön vaatimuksista. Sopeutuminen käsitteenä voidaan
jakaa

psykologiseen

ja

sosiokulttuuriseen

sopeutumiseen:

Sosiokulttuurisella

sopeutumisella tarkoitetaan kulttuuriin liittyvien taitojen hallitsemista ja uudessa
kulttuurissa selviytymistä ja psykologisella sopeutumisella tarkoitetaan identiteettiin,
psyykkiseen hyvinvointiin ja tyytyväisyyden tunteeseen liittyviä asioita. (Berry 1997, 13–
14). Sosiaalisten suhteiden toimivuus, hyvä itsetunto, myönteinen minäkäsitys, avoimuus
ja oman kulttuurin tunteminen helpottavat sopeutumisprosessia (Mikkola & Heino 1997,
36). Kielen oppiminen ja sen käyttäminen ovat avainasemassa sopeutumisessa (Kosonen
1994, 213). Käänteisesti kielentaidonpuutteet johtavat toimintakyvyttömyyteen uudessa
ympäristössä, mikä lisää stressiä ja yleistä tyytymättömyyttä maahanmuuttajalle (Liebkind
& Jasinskaja-Lahti 2000, 112).
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Maahanmuuttajien

sopeutumista

kouluun

helpotetaan

tekemällä

tarvittaessa

maahanmuuttajaoppilaalle henkilökohtainen oppimissuunnitelma. (Opetushallitus 2004, 6,
16). Yleensä oppilas käy valmistavaa opetusta, jossa hän saa tarvittavat valmiudet
integroitiin yleisopetusta varten. Ennen koulun alkua olisi hyvä järjestää tutustumispäivä
kouluun oppilaan vanhemmille ja oppilaalle, mikä helpottaa kouluun sopeutumista. Jos
maahanmuuttajaperheellä ei ole aiempaa kokemusta suomalaisesta koulujärjestelmästä,
niin on hyvä kertoa vanhemmille tarkemmin siitä. Kouluun sopeutumista helpottaa myös
se,

että

koulu

on

valmiiksi

miettinyt

erilaisia

erityisjärjestelyjä,

joita

maahanmuuttajaoppilas todennäköisesti tulee tarvitsemaan. (Niemistö 2002, 100).
Sopeutumista helpottaa, kun tiedetään oppilaan kouluhistoria. On tärkeää tietää, mitä ja
missä oppilas on opiskellut, ja millaisia koulukäytäntöjä siellä on ollut. Tärkeää on tietää
perheen historiasta ja arjen käytännöistä, kuten esimerkiksi uskonnosta, ruokavaliosta ja
kulttuurista. Nämä tiedot tuovat luottamuksen ja turvallisuuden niin opettajalle kuin
perheellekin. Tärkeää on muistaa, että maahanmuuttaja on yksilö, eikä kulttuurinsa
edustaja luokassa. Oppilaaseen tulee tutustua pikku hiljaa ja avoimin silmin. (Kuukka
2000, 127.)
Sopeutumiskykyyn

vaikuttavat

erityisesti

ikä

sekä

koulutustausta.

Nuorten

maahanmuuttajien on usein helpompi sopeutua uuteen kulttuuriin. Yksi peruste
sopeutumisen nopeudelle on, että nuoret oppivat valtakulttuurin kielen nopeammin.
(Alitolppa-Niitamo 1994, 30–31.) Tässä tutkimuksessa sopeutumis -käsitteellä tarkoitetaan
käyttäytymissääntöjen ymmärtämistä, oppilaan oppimista sekä suomalaisen kielen ja
kulttuurin omaksumista. Maahanmuuttajaoppilaan kohdalla sopeutuminen on jo hyvällä
mallilla, jos oppilas ei ”loista huutomerkkinä” koulun oppilaiden joukossa. Kouluun
sopeutuminen on samalla yhteiskuntaan sopeutumista, jolloin maahanmuuttajaoppilas
hyväksyy ja on osana suomalaisen koulun toimintakulttuuria. On todettava, että
sopeutumisen määritteleminen on haastavaa. Kärkkäinen (2011, 277) nostaa esille
saman ongelman integraation suhteen, sillä tällekään termille ei ole mitään yhtä,
yleispätevää määritelmää. Se luo omat haasteensa niin tutkijoiden, päättäjien, tällä alalla
työskentelevien kuin maahanmuuttajien itsensäkin kannalta.
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4.1 Maahanmuuttajaoppilas
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa maahanmuuttajaoppilas on määritelty
oppilaiksi,

joka

on

joko

Suomeen

muuttanut

tai

Suomessa

syntynyt

maahanmuuttajataustainen lapsi tai nuori (Ikonen 2005, 10; Opetushallitus 2004, 16).
Termiä maahanmuuttajaoppilas käytetään siitä syystä, että se on käsite, jota
opetussuunnitelman perusteita säätelevät säädökset (perusopetuslaki ja -asetus sekä
valtioneuvoston

asetus

perusopetuslaissa

tarkoitetun

opetuksen

valtakunnallisista

tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta) käyttävät. Vieraskielinen oppilas on termi, jota
valtioneuvoston asetuksessa käytetään. (Ikonen 2005, 10.)
Maahanmuuttajaoppilaat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Kieli, kulttuuri, aikaisempi
koulutus

ja

maahan

opetussuunnitelmaa

tulon

syyt

ovat

laadittaessa

hyvin

ja

erilaisia

opetusta

eri

oppilailla.

Keskeistä

suunniteltaessa

ovat

maahanmuuttajaoppilaan tarpeet, joita oppilaalla on. Olennaista ei ole, kuinka kauan
oppilas on asunut Suomessa. (Ikonen 2005, 10.)
Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kolminkertaistunut vuosien 1992–2002 vuosien
välissä.

Maahanmuuttajaoppilaita

oli

3

prosenttia

vuonna

2002

suomalaisessa

peruskoulussa, joka on varsin vähäinen määrä verrattuna Euroopan mittakaavaan.
Suomessakin

on

kouluja,

joissa

maahanmuuttajia

voi

olla

kaksi

kolmasosaan

oppilasmäärästä. (Laaksola & Klemelä 2004, 189–190.) Perusopetuksen oppilaista
vieraskielisiä oli vuonna 2009 3,6 prosenttia. Myös alueellinen jakauma on epätasainen.
Liitteessä 1 näkyy, että maakunnittain vieraskielisiä perusopetusikäisiä on eniten
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. (Opetushallitus 2011b, 3, 4)
Tilastokeskuksen 2011 (LIITE 1) mukaan eräässä pohjoissuomalaisessa kunnassa
vieraskielisiä peruskoulun oppilaita oli 7 637 vuonna 2011.

4.2 Monikulttuurinen koulu
Koulu on instituutiona yksi merkittävin maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten
akkulturaatioon vaikuttavista tekijöistä. Koululla on merkittävä rooli sosiaalisten suhteiden
muodostumiseen yksilön tasolla. Koulutus laajassa näkökulmassa kohentaa koko etnisen
ryhmän sosioekonomista taustaa, joten monikulttuurisella koululla on tärkeä merkitys
yhteiskunnallisesti kuin yksilöllisestikin. (Alitolppa-Niitamo 2004, 56.)
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Monikulttuurisuus on keskeisesti läsnä useimmissa suomalaisissa kouluissa. Tärkeiksi
kysymyksiksi ovat nousseet, kenen totuutta niissä opetetaan ja kenen totuuteen niissä
kasvatetaan. Millainen on se maailmankuva, joka välittyy oppilaille kouluissa?
Oppimateriaaleja tutkittaessa voidaan todeta,

että selvä päätelmä on,

etteivät

vähemmistöryhmät tai maahanmuuttajien ääni pääse niissä kuuluviin. Paavola ja Talib
(2010, 12) kyseenalaistavat, onko oikein, että kaikille pakollinen ja hyväksytty
maailmankuva on vain niin sanottu valtaväestön näkökulma. On selvää, että valtaväestön
ja valtaväestöstä poikkeavien perheiden arvomaailmat ja elämäntavat eroavat toisistaan,
ja erilaisten arvomaailmoiden kohdatessa jännitteitä myös syntyy (Räsänen 2005, 94).
Kuitenkin toisenlaisten maailmakuvien huomioon ottaminen kasvatuksessa ei tarkoita
omista arvoista ja maailmakuvasta luopumista (Paavola & Talib 2010, 12).
Koulu on paikka, jossa lapset ja nuoret pääsevät jo pienestä pitäen kontaktiin eri
kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Monikulttuurisen opetuksen on jatkossa pystyttävä
vastaamaan

globalisaation

haasteisiin.

Maahanmuuttajat

tuovat

haasteita

kouluympäristöön. Opettajille tilanne on varmasti haasteellinen. Kielishokki on niitä
ensimmäisiä ongelmia, joita maahanmuuttaja kohtaa vieraan maan koulussa. (Miller &
Endo 2003.)
Monikulttuurisuus näkyy koulun arjessa monin eritavoin ja monikulttuurisuus on saanut
enemmänkin arvostetun kuin alistetun aseman (Halonen 2009, 50–51). Monikulttuurisen
koulutuksen perustana on, että vastaanottavassa yhteiskunnassa ja sen kouluissa on
yhteinen monikulttuurisuutta koskeva filosofia, johon opetus perustuu. Toisin sanoen
monikulttuurisuus kehittyy koulussa silloin, kun niin koulutuspoliittiset päättäjät, koulun
johto, opettajat ja oppilaat sekä heidän perheensä hyväksyvät monikulttuurisuuden ja
pyrkivät edistämään sitä edellyttävillä toimenpiteillä. (Matinheikki-Kokko 1999, 10.) Koulun
piilo-opetussuunnitelmaa tulee myös katsoa avoimesti, jotta monikulttuurinen koulutus on
tasapuolista ja avointa (Talib ym. 2004, 112).
Monikulttuurisen koulutuksen toisena perustana on, että maahanmuuttajille tarjotaan tasaarvoiset

mahdollisuudet

menestyä

suomalaisessa

koulussa.

Tällä

tarkoitetaan

maahanmuuttajien tarpeita vastaavia opetusohjelmia, niiden tavoitteita ja integraatiota
edistävää organisoimistapaa sekä kulttuurisensitiivisten opetusmenetelmien ja arvioinnin
kehittämistä. Maahanmuuttajilta edellytetään monikulttuurisuuden myötä valtakielen
oppimista. Monikulttuurisuus edellyttää maahanmuuttajien oman äidinkielen käyttämistä
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koulussa sekä opetuskielenä että opetuksen kohdekielenä. Tutkimuksien mukaan
erityisesti heikosti menestyvät oppilaat hyötyvät omalla äidinkielellä tai kaksikielisenä
toteutetusta

opetuksesta.

Maahanmuuttajien

kulttuurin

ja

kielen

ominaisuuksien

tunteminen edistää myös opetuksellisten erityistarpeiden havaitsemista, arviointia ja
tulkintaa. (Matinheikki-Kokko 1999, 11.)
Kolmas monikulttuurisen koulutuksen edellytys on maahanmuuttajien ja suomalaisten
keskinäisten suhteiden ja myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen kouluissa. Hyvien
etnisten suhteiden syntymisen taustalla on syrjinnän ja rasismin vastustaminen ja siihen
puuttuminen. Koulun johdon ja opettajien asenteet ovat keskeisessä roolissa koulun
vuorovaikutusilmapiiriin, joka heijastuu oppilasvuorovaikutukseen ja maahanmuuttajia
koskeviin odotuksiin. (Matinheikki-Kokko 1999, 12.) Eräs vanhemman koulukunnan
opettaja on todennut, että on lähes kateellinen siitä, miten yksinkertaisesti ja vaivatta
2000-luvun oppilaat kasvavat monikulttuurisuuteen ja kulttuurienvälisyyteen (Halonen
2009, 50).
Neljäs merkittävä asia monikulttuurisessa koulutuksessa on opettajien ja koulun
henkilökunnan monikulttuurisen kompetenssin kehittäminen siten, että se vastaa
maahanmuuttajien koulutustarvetta. Monikulttuurinen kompetenssi sisältää opettajien
yhteiskunnallisen tietoisuuden maahanmuuttajien taustan vaikutuksista oppimistilanteisiin
ja vuorovaikutukseen kouluyhteisössä. Se tarkoittaa opettajan kulttuurista tietoisuutta
kulttuurierojen vaikutuksesta oppimiseen ja sopeutumiseen. Monikulttuurinen kompetenssi
pitää sisällään opettajan taidon vastata koulutustarpeisiin asianmukaisesti sekä
opetusmenetelmien joustavaan soveltamiseen. Kuitenkin monikulttuurinen kompetenssi
kytkeytyy

laajemmin

yhteiskunnan

ja

oppimisympäristöjen

odotuksista

oppimisympäristöön. (Matinheikki-Kokko 1999, 12.)
Suomalainen monikulttuurisuus koskee etenkin nuoria, sillä he kohtaavat eri etnisten
ryhmien edustajia todennäköisesti oppilaitoksissa. Näin nuorten suhde erilaisuuteen
poikkeaa varmasti muista ikäryhmistä. Suomalaisnuoria ja eri maahanmuuttajaryhmiin
kuuluvia nuoria sekä näiden ryhmien välisiä suhteita on tarkasteltu useissa kymmenissä
tutkimuksissa. (Puuronen 2006, 182–185.)
Perusopetuksen

opetussuunnitelman

perusteissa

(Opetushallitus

2004,

16–18)

määritellään seitsemän aihekokonaisuutta, joiden tavoitteena on ohjata tarkastelemaan
ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen yleisiä
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kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä. Yksi aihekokonaisuus on kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys, jonka yksi tavoite on tutustua muihin kulttuureihin ja
elämänkatsomuksiin sekä saada valmiuksia toimia monikulttuurisessa ja kansainvälisessä
yhteistyössä.
Koko monikulttuurisuuskäsitteen sisältämä kirjo on aina ollut ja on läsnä suomalaisessa
yhteiskunnassa, mutta on olemassa sellaisia osa-alueita, joista ei ole puhuttu tai edes
haluttu puhua. Erilaisuutta on joskus pidetty epämieluisana asiana, jopa työläänä, ja
pyrkimyksenä on ollut korostetusti kulttuurinen, kielellinen ja uskonnollinen yhtenäisyys.
Varsinkin laaja-alainen keskustelu monikulttuurisuudesta niin päiväkodeissa, kouluissa
kuin yhteiskunnassa on herännyt oikeastaan vasta uuden aallon maahanmuuton
seurauksena ennen kaikkea etnisyyden, kulttuurin ja kieleen liittyvinä kysymyksinä.
(Paavola & Talib 2010, 12.)
Yaon,

Buchananin,

Changin

ja

Powell-Brownin

(2009)

mukaan

monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille tarvittavia taitoja,
asenteita ja näkökulmia toimia yhteisöissään ja kohdata haasteita globaalissa ja
teknologisessa maailmassa. Tutkijoiden mukaan opetussuunnitelmalla ja luokkahuoneen
materiaaleilla on tavoitteen saavuttamiseksi tärkeä rooli. Monikulttuurisuuden tulisi olla
mukana kaikissa opetustilanteissa ja -tapahtumissa. Esimerkiksi yhteiskuntaopin ja
historian oppiainemateriaaleissa pitäisi erityisen herkästi huomioida se, miten eri
kansakunnat otetaan esille.
Morrell (2010) on tutkinut USA:ssa opettajien taustaa verrattuna oppilaisiin. Oppilaiden
asenteisiin monikulttuurisuutta kohtaan vaikuttavat ennen kaikkea kodin ilmapiiri, ja kuinka
siellä suhtaudutaan monikulttuurisuuteen. Monilla oppilailla on yleissivistyksessä aukkoja
monikulttuurisuudesta ja opettajan ja koulun tehtävänä on paikata nämä aukot. Myös
Morrell

(2010)

monikulttuurisuuden

korostaa

opetussuunnitelman

eteenpäin

viemisessä

ja

materiaalien

koulussa.

Hänen

merkitystä
mielestään

opetussuunnitelmaa on päivitettävä riittävän usein, jotta se pysyy samalla viivalla
oppilasmateriaalin kanssa.
Cherubini (2011) korostaa poliitikkojen merkitystä siinä, kuinka monikulttuurisuus
hyväksytään, ja kuinka sitä viedään eteenpäin valtakunnan tasolla. Maahanmuuttajien
koulutuksen onnistuminen on yksi merkittävimpiä tekijöitä, miten maahanmuuttajat
asettuvat maahan. Cherubini painottaa sitä, että maahanmuuttajat tulisi ottaa mukaan
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koko

koulujärjestelmän

kehittämiseen,

jolloin

koulujärjestelmästä

tulisi

aidosti

monikulttuurinen.

4.3 Maahanmuuttajaoppilaan kouluun sopeutuminen
Kouluun sopeutuminen on itsestään merkittävä asia. Akkulturaatio ja sopeutumisen
ongelmat näkyvät yleensä kouluympäristössä. Kouluun sopeutumista voidaan pitää
merkkinä oppilaan myönteisestä sopeutumisesta yhteiskuntaan. (Liebkind ym. 2000, 139.)
Oppilaan kouluun sopeutumiseen vaikuttavat monet seikat; näitä ovat maahanmuuttajan
kasvatusta suuntaavat sekä sitä ohjaavat sosiaaliset ja koulun instituutioluonteeseen
liittyvät monimutkaiset ja yhtäaikaiset prosessit. Maahanmuuttajilla, jotka ovat itse
valinneet muualle lähtemisen, on yleensä paremmat taloudelliset ja henkiset resurssit
sopeutua uuteen yhteiskuntaan kuin pakolaisperheillä. (Talib ym. 2004, 107,111).
Pakolaisilla on usein erilaisia sopeutumisvaikeuksia, jotka saattavat johtua traumaattisista
kokemuksista lähtömaassa tai pakolaisleireiltä. Maahanmuuton omaehtoisuus kannustaa
muuttajaa yrittämään parhaansa, ja muutto nähdään mahdollisuutena. Maahanmuuttajat
usein vertaavat uuden isänmaan elinolosuhteita kotimaan elinoloihin, jolloin pyritään
hyötymään uuden maan mahdollisuuksista. Tämä vertailu lisää maahanmuuttajien
koulumotivaatiota. (Talib ym. 2004, 111.)
Liebkindin ym. (2000, 138–140) tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajatytöt sopeutuvat
kouluun paremmin kuin maahanmuuttajapojat. Opettajat uskoivat maahanmuuttajatyttöjen
koulumenestykseen, mutta tytöt kokivat saavansa vähemmän tukea vanhemmiltaan kuin
pojat. Maahanmuuttajatytöillä oli myös enemmän stressioireita kuin pojilla. Tutkimuksen
mukaan kouluun sopeutumiseen vaikuttivat kielteisesti maahanmuuttajien syrjäytymisen
kokemukset, jotka heikensivät epäsuorasti heidän itsetuntoaan ja lisäsivät stressioireita.
Syrjäytymiskokemukset

vaikuttavat

kielteisesti

maahanmuuttajaoppilaiden

kouluun

sopeutumiseen. Syrjintä vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti heikentämällä opiskelijan
itsetuntoa ja lisäämällä stressioireita. Vanhempien tuki lievittää syrjinnän vaikutuksia ja
kohentaa itsetuntemusta. Kouluissa maahanmuuttajaoppilaita ei kohdella aina tasaarvoisesti, josta voi tulla suuri este kouluun sopeutumisessa. (Liebkind ym. 2000, 143–
144.)
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Kuviossa 4 on tarkasteltu maahanmuuttajanuorten kouluun sopeuttavia tekijöitä Liebkind
ym.

2000

mallin

mukaisesti.

Liebkind

ym.

(2000,

144–145)

korostavat

maahanmuuttajanuorten itsetuntoa ja hallinnan tunnetta, jotka ovat tärkeitä voimavaroja.
Ne maahanmuuttajanuoret, joilla on hyvä itsetunto ja kokemus hallinnan tunteesta,
kokevat saavansa opettajalta tunnustusta ja heillä on vähemmän stressiä. Opettajan
antama

huomio

ja

palaute

ovat

erittäin

keskeisiä

maahanmuuttajan

kouluun

sopeutumisessa.

KUVIO 4. Maahanmuuttajanuorten koulusopeutumista ennustettavien tekijöiden malli
(Liebkind ym. 2000, 148)
Useimmissa kulttuureissa arvostetaan koulutusta. Sen nähdään edistävän yksilön
menestymismahdollisuuksia.

Suomalaisessa

kulttuurissa

koulutus

nähdään

mahdollisuutena nousta sosiaaliluokassa ylemmäksi. On väestöryhmiä, esimerkiksi eräät
muslimivähemmistöryhmät, joissa valtion järjestämää koulutusta ei arvosteta, vaan
etninen koulutus nähdään tärkeämpänä. Etniseen koulutukseen kuuluvat muun muassa
oman kulttuurin ja uskonnonopetus sekä koraanikoulut. Valtion järjestämän koulutuksen
arvostuksen puute johtaa yleensä siihen, etteivät vanhemmat kannusta lastaan
koulunkäyntiin. (Talib ym. 2004, 111.) Toisaalta taas joissain kulttuureissa voidaan
arvostaa koulutusta niin paljon, että lapselle asetetaan valtavat menestyspaineet. Oppilas
on kuin kulttuurin lähettiläs uudessa kotimaassa, jossa hänen täytyy menestyä ja pärjätä
yli voimavarojensa. (Kuukka 2000, 128.)
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Myönteisiin ulkomaalaisasenteisiin uskotaan olevan koulutuksella suuri merkitys. Koulu on
paikka, jossa pyritään opettamaan suvaitsevaisuutta ja erilaisten ihmisten kunnioittamista.
Koulutus tarjoaa tietoa erilaisista kulttuureista ja elämäntavoista, mikä lisää lasten ja
nuorten

tietoisuutta,

ja

saattaa

vähentää

samalla

kielteisten

stereotypioiden

muodostumista. Pitkä koulutus on avain kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja tekee
ihmiset vastustuskykyisemmiksi maahanmuuttajiin kohdistuvalle propagandalle. Tunne
omasta

elämänhallinnasta

mahdollistaa

sen,

ettei

pyri

syyttämään

muita

epäonnistumisistaan. (Jenssen & Engelsbak 1994, 43.)

4.3.1 Kouluun sopeutumisen ongelmia

Maahanmuuttajaoppilaan koulunkäynnin aloittaminen uudessa maassa ei ole aina helppo
taival. Opettajat joutuvat usein kohtaamaan erilaisia haastavia tilanteita. Esimerkiksi sopii
eräs pohjoissuomalainen koulu, johon viime vuosina on saapunut paljon pakolaisoppilaita,
osa jopa suoraan pakolaisleireiltä ilman vanhempiaan. (Talib ym. 2004, 117–118.)
Isona huolenaiheena kouluissa on eriarvoistuminen. Syrjäytymisuhan alla olevia oppilaita
on niin suomalaisten kuin maahanmuuttajataustaisten perheiden keskuudessa. Paavola ja
Talib (2010, 25) pitävät erittäin tärkeänä opettajan roolia syrjäytymisen ehkäisemisessä ja
oppilaiden hyvinvoinnin edistämisessä. Suurimmat ongelmat edellä mainitun ongelman
saralla ovat pääkaupunkiseudun suunnalla. Samaa ilmiötä on myös nähtävissä muissakin
suurissa kaupungeissa Suomessa.
Talib (1999, 238–239) on tutkimuksessaan haastatellut opettajia ja tutkinut opettajien
uskomuksia maahanmuuttajaoppilaista. Tutkimukset osoittavat, että suomen kielen
osaaminen on kouluun sopeutumisen ja siellä menestymisen tärkeimpiä välineitä.
Opettajat kertovat maahanmuuttajaoppilaiden negatiiviseksi puoleksi aggressiivisen
käyttäytymisen, johon liittyvät potkiminen ja lyöminen. Aggressiivisen käytöksen taustalla
uskotaan olevan oppilaan kielitaidon puute, oppilas ei tule ymmärretyksi. Osa opettajista
uskoi aggressiivisen käytöksen liittyvän oppilaan traumaattisiin kokemuksiin omassa
maassaan. Oppilaiden vilpillinen käytös, valehteleminen ja varkaudet sekä erilainen
aikakäsitys ja jatkuvat myöhästelyt koettiin maahanmuuttajien negatiiviseksi puoleksi.
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Vähäinen koulunkäyntitausta voi saada aikaan epäonnistumisen kokemuksia, huijatuksi
tulemista tai tietämättömyyttä omista mahdollisuuksistaan. Siksi maahanmuuttajan
kouluun sopeutuminenkaan ei ole aina niin helppoa ja nopeaa. Koulunkäynnin
aloittamiseen liittyy paljon odotuksia, poisoppimista ja osin jopa epärealistisia tavoitteita,
jotka koulunkäynnin alkutaipaleella voivat tuntua vaikeilta asioilta. (Perttula 2005, 76.)
Tiettyjen

maahanmuuttajaoppilaiden

erilaiset

koulukäytännöt

omassa

maassa

vaikeuttavat suomalaiseen kouluun sopeutumista. (Talib 1999, 238).
Suomen kielen luku- ja kirjoitustaito ovat kouluun sopeutumisen yksi edellytyksistä. Jos
yhteinen kieli puuttuu muiden oppilaiden kanssa, vaikeuttaa se kommunikointia sekä
ystävyyssuhteiden luomista. Oppilaan vahvuuksien selvittämisessä on opettajalla omat
haasteensa. Tilanteen haasteellisuutta lisää vielä se, ettei oppilaan kotiväestä ole
monestikaan kovin suurta apua oppilaan lähtötilanteen selvittämiseksi. Monesti ei ole
olemassa oppilaan kehitysvaiheista ja osaamisesta kovin vertailukelpoisia arvioita.
(Perttula 2005, 76–77.)
Oppimisvaikeudet
Suomalainen

koulujärjestelmä

ja

terveyshuolto

määrittelevät

oppimisvaikeuden

seuraavasti: Taitojen oppiminen on hidasta, eikä etene odotusten mukaisesti, vaikka
oppilas saa lisäopetusta tai tukea. Yleensä oppimisvaikeudet esiintyvät akateemisten
perustaitojen oppimisessa. Lisäksi oppimisvaikeus voi ilmetä laajemmin kouluoppimisessa
eri

aineiden

kohdalla

tai

yleisemmin

hankaluutena

esimerkiksi

työskentelyssä,

keskittymisessä tai sosiaalisissa tilanteissa. (Arvonen ym. 2010, 82.)
Suomalaisessa koulujärjestelmässä maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien toteaminen on
haasteellisempaa

kuin

suomalaisten

oppilaiden

ongelmien

selvittäminen.

Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien toteamisessa joudutaan ottamaan kantaa siihen,
onko kyseessä taitojen puute vai varsinainen oppimisvaikeus. (Arvonen ym. 2010, 82.)
Maahanmuuttajataustaisen oppijan oppimisvaikeuksien tunnistaminen on erityisen
haastavaa, koska on vaikeaa erottaa, onko kysymys oppijan heikosta suomenkielen
taidosta, kielenkehityksen häiriöstä vai esimerkiksi kehityksen viivästymisestä (Sarlin
2009, 22). Maahanmuuttajan oppimisvaikeutena voi olla esimerkiksi lukivaikeus. Se on
vaikea todeta, sillä vieraskielisen kielentaitoja on lähes mahdoton selvittää suomenkielisin
testein. (Peltoniemi 2009, 157.)
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Vuonna 2004 erityisopetussiirtoja on tehty maahanmuuttajille hieman valtakunnallista
tasoa enemmän. Esimerkiksi Turussa vieraskielisten erityisopetuksen siirtoja on tehty
11,4 prosentille maahanmuuttajaoppilaista, kun valtakunnallinen erityissiirtoprosentti on
hieman alle 6 prosenttia. Erityisopetusratkaisut ja -linjat tehdään kuntatasolla. Turussa
vieraskielisiä erityistä tukea tarvitsevia oppilaita tuetaan tilapäisellä lisäopetuksella silloin,
kun oppilas tarvitsee tukea suomen kielessä tai muissa oppiaineissa. Opetuksessa
noudatetaan yleistä oppimäärää, mutta oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Siirto tehdään valmistavan opetuksen
jatkoksi lukuvuodeksi kerrallaan. Tarkoituksena on lisätä tuettuja pienryhmiä ja
pienryhmien sijoittamista yleisopetukseen. (Laaksola & Klemelä 2004, 190–191.)

4.3.2 Koulun tukitoimet ja resurssit
Koulu on osa yhteiskuntaa, jossa se toteuttaa tiettyjä tehtäviä ja osaltaan uusintaa ja
uudistaa yhteiskuntajärjestystä (Välimaa, Ursin, Lasonen, Aittola, Hoffman, Kärkkäinen,
Muhonen, Piesanen & Volanen 2011, 9). Lasonen, Teräs ja Sannino (2011, 230–231)
toteavat, että maahanmuuttajien tasavertainen asema ja elämänlaatu valtaväestöön
verrattuna ovat yhteiskunnan ja koulutuksen haasteita. Integraatio on kantaväestön ja
vieraskielisen väestön molemminpuolinen tavoite, minkä johdosta yhteiskunnalliset,
koulutukselliset ja yksilölliset tekijät kietoutuvat yhteen.
Kärkkäinen (2011, 270–272) pitää integraatiota molemminpuolisena – maahanmuuttajien
odotetaan myös toimivan aktiivisesti uuteen ympäristöön mukautumisessa ja tuntevansa
vastuuta integraation lopputuloksesta. Yhteiskunnan tehtävänä on opetella oikeanlainen
suhtautuminen tulokkaisiin ja tarjota maahanmuuttajille mahdollisuudet osallistumiseen.
Monikulttuurisessa ympäristössä toimijoilta odotetaan taitoja ja kykyjä haastavista
tilanteista selviämiseen. Integraation esteenä on monesti maahanmuuttajien motivaation
puute.
Tukiopetus
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, joka sisältää yksilöllisiä tehtäviä, ajankäyttöä ja
ohjausta. Tukiopetus aloitetaan välittömästi, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jolla
estetään se, ettei oppilas jäisi jälkeen pysyvästi opinnoissa. Tukiopetusta tulee antaa aina
ennen, kuin arvioidaan oppilaan menestyminen heikoksi. Aloitteen tukiopetuksen
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aloittamisesta antaa yleensä opettaja, ja sitä pyritään antamaan yhteisymmärryksessä
huoltajan kanssa. Tiedonkulku koulun ja kodin välillä on oltava toimivaa. Tukiopetusta
tulee järjestää niin usein, kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarpeellista.
Tukiopetusta voidaan antaa joko oppituntien aikana tai niiden ulkopuolisella ajalla.
(Opetushallitus 2004, 10.)
Eri tukimuodot
Oppilasta autetaan erilaisilla tukimuodoilla, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja
laajuuden mukaan. Tärkeää on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja
tukitoimien

aloittaminen,

jotta

oppimisvaikeuksien

kielteisiä

vaikutuksia

oppilaan

kehitykselle voidaan ehkäistä. Kaikille erityistä tukea tarvitseville oppilaille voidaan antaa
tarvittaessa tukiopetusta. Oppilaalle annetaan osa-aikaista erityisopetusta, mikäli
tukiopetus ei yksin riitä. Tarvittaessa oppilas voidaan siirtää erityisopetukseen tai osaaikaiseen erityisopetukseen. Erityisopetukseen siirretyille tehdään henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelma (HOJKS), jossa määritellään oppimäärät
ja opetusjärjestelyt sekä tukipalvelut. (Opetushallitus 2004, 12.)
Opiskeluntuen järjestämisen peruslähtökohtana on, että jokainen opiskelija tarvitsee
jossain koulutuksen vaiheessa tukea, ja koulutuksen järjestäjän on vastattava tähän
tarpeeseen. Tuentarve voi esiintyä muun muassa kulttuuritaustasta, oppimisvaikeuksista,
heikosta suomen kielen taidosta, erityislahjakkuudesta tai hankalasta elämäntilanteesta.
Tärkeimpiä
suunnittelu,

tukimuotoja

kaikissa

eriyttäminen,

koulutusmuodoissa

tukiopetus,

ovat

opinto-ohjaus

opiskelun
sekä

yksilöllinen

oppilas-

ja

opiskelijahuoltopalvelut. Esi- ja perusopetuksessa sekä ammatillisessa perusopetuksessa
on tarjolla myös erimuotoista erityisopetusta. (Sarlin 2009, 20.)
Kunnilla on mahdollisuus järjestää maahanmuuttajaoppilaille myös oman äidinkielensä
opetusta. Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus rahoitetaan joko osana koulun opetusta,
koulun tukiopetusresursseilla tai erillisellä avustuksella. Kunta voi hakea erillistä avustusta
Opetushallitukselta.

Tätä

tukirahaa

tukiopetukseen muissa aineissa.

voidaan

käyttää

myös

maahanmuuttajan

Maahanmuuttajan äidinkielen opetus täydentää

perusopetusta. Sitä opetetaan erillisen valtionavustuksen turvin. Opetuksen järjestäjällä ei
ole kuitenkaan velvollisuutta järjestää maahanmuuttajan äidinkielen opetusta. Uskonnon
opetuksessa mennään niillä periaatteilla, että oman uskontokuntansa opetusta on
mahdollista saada, jos kyseiseen uskontokuntaan kuuluvia oppilaita on vähintään kolme
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kunnan kouluissa, ja lapsen vanhemmat pyytävät opetuksen järjestämistä. (Nissilä 2009,
9-11.)

4.4 Opettajan merkitys maahanmuuttajan kouluun sopeutumisessa
Opettajien toiminta on arvosidonnaista. Suuri osa koulun moraalikasvatuksesta on
suunnittelematonta ja ilmenee koulun vuorovaikutustilanteissa. Todellinen moraaliopetus
ilmeneekin siinä, kuinka koulu vastaa oppilaiden tarpeisiin. (Talib 2005, 28–29.) Tirri
(1998, 25) toteaa, että opettajan ammattitaitoa on ennen kaikkea kyky tehdä
kasvatuksellisia valintoja, jotka pyrkivät edistämään oppilaan kasvua. Patrikaisen (1997,
217) mukaan opettajan työn eettisyys tulee esille opettajan ihmiskäsityksestä, johon liittyy
opettajan kyky kohdata oppilaita, opettajia ja muita aikuisia. Puolimatkan (1995, 40–46)
mukaan kasvatustapahtumassa keskeisintä on kasvattajan aito vuorovaikutus, jonka
jälkeen tulee kasvattajan ammattitaito ja tehokkaat opetusmenetelmät.
Opettajan ammatillisen päätöksenteon tärkeimmät alueet ovat oikeudenmukaisuus,
totuudellisuus ja huolenpito. Kasvatustilanteissa ilmenevät moraaliset konfliktit syntyvät,
jos

nämä

kolme

aluetta

eivät

toteudu

yhtäaikaisesti.

(Tirri

1998,

29.)

Maahanmuuttajataustaiset oppilaat tarvitsevat usein enemmän ohjausta ja huolenpitoa
opettajalta kuin kantaväestön oppilaat. Maahanmuuttajien opettajat saattavat joutua
pohtimaan

oikeudenmukaisuuden

tuomia

haasteita

pyrkiessään

huolehtimaan

maahanmuuttajaoppilaista enemmän kuin muista oppilaita. (Talib 2005, 30.)
Kaikkosen (1999, 15–24) mukaan opettajan monikulttuuriseen ammatillisuuteen kuuluvat
tietoisuus

maahanmuuttajaoppilaan

oppimistilanteisiin.

Talib

(2005,

taustan
40)

vaikutuksista

painottaa

sitä,

vuorovaikutukseen
että

opettaja

ja

tarvitsee

kulttuuritietoisuutta, yhteiskuntatietoisuutta, tietoa erilaisista oppimisvaikeuksista ja
psyykkisen hyvinvoinnin häiriöistä. Opettajan tulisi pystyä suuntaamaan ajattelua
yksittäisistä oppilaiden vaikeuksista kouluympäristössä ilmeneviin ongelmiin.
Opettajan monikulttuurisuus voidaan ymmärtää eräänlaiseksi elämänkatsomukseksi.
Opettajalla tulee olla myös tietynlainen herkkyys ymmärtää, mistä kulttuurisessa
vuorovaikutuksessa

on

kyse

(Kaikkonen

1999,

26–27).

Opettajien

oman

monikulttuurisuusidentiteetin tiedostaminen ja kehittäminen on toisten kulttuurien ja niiden
ymmärtämisen edellytys (Talib 2005, 40).
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Rönnberg (2009, 5) kertoo Odionin tarinalla opettajan merkityksestä maahanmuuttajien
oppimiskokemuksiin:
Odion osaa suomea vain vähän, muttei halua käyttää tulkkipalveluita koulussa, koska
tulkin kuunteleminen häiritsee keskittymistä. Odionin on vaikea keskittyä tunnilla
muutenkin, koska luokkatilassa on liikaa meteliä. Opettajat eivät saa järjestettyä
tunnille työrauhaa, mikä vaikeuttaa entisestään opetuksen ymmärtämistä suomeksi.
Myös kokeet ahdistavat Odionia, koska luku-urakka tuntuu kohtuuttomalta puutteellisen
kielitaidon takia. Opettaja ei anna kokeiden tekemiseen lisäaikaa, eikä arvioinnissa
käytetä erityisjärjestelyjä.
Toinen hyvä esimerkki on Nancyn tarina, jossa Rönnberg (2009, 35) kiteytyy opettajan
merkityksen maahanmuuttajan oppimiseen ja sopeutumiseen kouluun:
Nancy on maahanmuuttaja, joka hallitsee suomen- ja englannin kielen hyvin. Hän
myös menestyy koulussa hyvin, mutta hän ei kuulu luokkakavereiden joukkoon. Nancy
on ryhmätöissä jätetty ulkopuolelle ja se tuntuu hänestä pahalle. Luokassa opettajat
antavat oppilaiden vapaasti valita ryhmänsä, eivätkä ohjaa oppilaiden valintoja.
Koulussa voisikin käyttää samaa periaatetta kuin työelämässä, jossa ei voi valita
parhaita kavereita työpariksi, vaan kaikkien kanssa pitää pystyä työskentelemään.
Jokaisen kasvattajan olisi pohdittava omia arvojaan ja maailmankuvaansa, jotta kykenisi
suhtautumaan toisenlaisiin maailmakatsomuksiin oikealla tavalla. Kasvatusyhteisössä olisi
tärkeää yhdessä miettiä yhteinen linjaus kasvatuksen suunnalle, jota sitten edustetaan.
Kasvatustehtävään

tulee

heti

lisähaasteita,

jos

kasvattajan

ja

kasvatettavien

maailmakatsomukset ovat täysin erilaisia. (Paavola & Talib 2010, 13.)
Usein ongelmana ovat opettajien rajalliset tiedot tai tietoa ei ole lainkaan eri kulttuureista
tai oppilaiden erilaisista ongelmista. Monikulttuurisuuden johdosta vanhat, hyväksi
havaitut opetustavat eivät välttämättä enää toimikaan. Moni opettaja herää vasta siinä
vaiheessa uuteen tilanteeseen, kun maahanmuuttajaoppilas on jo saapunut luokkaan.
Tilanteen vaativuudesta kertoo myös maahanmuuttajaoppilaiden herkkä sijoittaminen
erityisluokille, jonne monet heistä eivät kuuluisi lainkaan. Oppilaan todellisten tietojen ja
taitojen arvioinnin epäonnistuminen voi johtaa erityisluokalle sijoittamiseen. Kielelliset syyt
ovat suurin syy erityisluokalle päätymiseen. (Talib ym. 2004, 117–118.) ChamberlinQuinlisk ja Senyshyn (2012) muistuttavat myös opettajia siitä, että on pystyttävät
huomiomaan oppilaan kielen taso opetuksessa. Monesti oppilaan oman identiteetin
kehittyminen vaatii oppilaan äidinkielen hallitsemista hyvällä tasolla. Äidinkieli luo pohjan
toisen kielen oppimiseen.
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Monikulttuurinen koulu on hyvin herkkä eri kulttuurien ja elämänmuotojen aiheuttamille
arvoristiriidoille sekä väärinkäsityksille. Konfliktitilanteet ovat mahdollisia normaalissa
kouluarjessa. Opettajan ammattimaisuus tulee esiin erityisesti konfliktitilanteen syttyessä.
Opettajien eettinen sitoutuminen työhön näkyy ratkoessa erilaisia koulun ongelmia.
Ammatillinen

epävarmuus

voi

näkyä

muun

muassa

oppilaiden

arvioinnissa

stereotyyppisesti. Opettajan ja oppilaan vuorovaikutustilanteessa voi syntyä ongelmia, kun
kommunikointitapa on hyvin rajallista; yhteinen kieli puuttuu tai tilanteessa voi esiintyä
paljon

molemminpuolisia

kommunikaatiovaikeuksia.

Uudessa

tilanteessa

oma

epävarmuus aiheuttaa noidankehän, jossa stereotypiat vain voimistuvat. (Paavola & Talib
2010, 75–76.)
Koulun sosiaalisessa ympäristössä maahanmuuttajiin kohdistuu erilaisia paineita kuin
suomalaisiin. Poikkeava ulkonäkö, kieli ja käyttäytyminen herättävät suomalaisissa
oppilaissa ennakkoluuloja. Opettajien stereotyyppiset käsitykset eri etnisiin ryhmiin
kuuluvista oppilaista voivat johtaa oppilaiden alisuoriutumiseen. Nämä oppilaat saatetaan
nähdä jo etnisyyden ja kielen takia sinänsä ongelmana. Monikulttuurisuus on rikkaus ja
voimavara, minkä kautta suomalaiset oppilaat pääset tutustumaan muihin kulttuureihin,
arvomaailmoihin ja samalla näkemään ihmisten samanlaisuuden. (Kosonen 1994, 215–
216.)
Talib (1999, 239–240) on tutkinut opettajien asenteita maahanmuuttajaoppilaita kohtaan.
Yli puolet tutkimukseen osallistuneista opettajista ilmaisi olevansa monikulttuurisuuteen
suuntautuneita. Naisopettajille empaattisuus ja sosiaalinen vastuu ovat tärkeämpiä kuin
miesopettajille.

Naisopettajat

ovat

rikastuttavana,

miesopettajat

eivät

kokeneet
niinkään.

maahanmuuttajien
Toisaalta

olon

naisopettajat

luokassa
kokevat

voimattomuutta maahanmuuttajia kohtaan enemmän kuin miehet. Opettajat kokevat, että
heillä menee paljon aikaa erilaisten konfliktien selvittämiseen, jossa maahanmuuttajat
ovat osallisena. Opettajat kokevat voimattomuutta erityisesti tilanteissa, joissa he eivät
saa laisinkaan otetta maahanmuuttajaoppilaaseen.
Kokeneet opettajat uskovat tietojen riittävän maahanmuuttajaoppilaiden opettamiseen
enemmän kuin vasta valmistuneet opettajat. Iäkkäät opettajat ovat sitä mieltä, ettei heidän
aikansa riitä huomioimaan riittävän yksilöllisesti maahanmuuttajaoppilaita. He ovat
valmiita lieventämään maahanmuuttajien oppilasarviointia ja he kokevat jäävänsä ilman
työyhteisön tukea maahanmuuttajaoppilasta koskevien kysymysten kanssa. Työkokemus
ilmenee

voimattomuuden

tunteena.

Vähän

maahanmuuttajia

opettaneet

kokevat
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enemmän voimattomuuden tunteita kuin paljon työkokemusta omaavat. Työkokemus
vaikuttaa myös siihen, kuinka opettajat kokevat maahanmuuttajien rikastuttavan opetusta.
Kokeneet opettajat kertovat maahanmuuttajien rikastuttavan vähemmän opetusta kuin
tuoreet opettajat. (Talib 1999, 240.)
Opettajien empatiatunteet ovat vähentyneet maahanmuuttajien opettamisen myötä.
Talibin (1999, 240–241) tutkimus osoittaa, että opettajien asenteet ovat kiristyneet
Afrikasta ja Venäjältä tulleiden oppilaiden myötä. Opettajat pitävät eri maista tulleiden
oppilaiden kanssa työskentelyn kuormittavana, turhauttavana ja jonkin verran sääliä ja
aggressiota herättävänä.
Talibin (1999, 241) tutkimuksen mukaan opettajilla on liian vähäiset tiedolliset ja
emotionaaliset valmiudet kohdata maahanmuuttajia: Erityisesti tietoa eri kulttuureista on
liian vähän ja opettajilla on kielirajoituksia. Yhteisen kielen puuttuminen ja kulttuurikoodien
tuntemattomuus

aiheuttavat

konflikteja

ja

ristiriitoja

opettajien

ja

maahanmuuttajaoppilaiden välille. Opettajat ovat sitä mieltä, että heillä on puutteellinen
oppilaantuntemus. Opettajilla ei ole riittävästi tietoa pakolaisoppilaiden taustoista tai
toimintamalleja selviytyä aggressiivisista tilanteista. Täydennyskoulutus on antanut jonkin
verran tukea opettajille.
Opettajien turhautumista maahanmuuttajaopetusta kohtaan lisää resurssien ja ajan puute.
Turhautuminen lisää opettajien asenteellista kovuutta ja suvaitsemattomuutta. Talibin
(1999, 241) mukaan tämä voidaan tulkita siten, etteivät opettajat jaksa kasvavan
työtaakan alla ymmärtää vieraasta kulttuurista tulevaa, kielirajoitteista oppilasta.
Opettajista

alle

puolet

uskoo

Talibin

(1999

241–242)

tutkimuksessa

maahanmuuttajaoppilaan koulumenestykseen suomalaisessa koulussa. Menestyksen
uskottiin olevan maahanmuuttajalapsen omissa käsissä. Jos oppilas on ahkera,
motivoitunut ja lahjakas, hän voi menestyä. Menestyksen esteeksi opettajat näkevät
oppilaan oman kulttuuritaustan, kielitaidottomuuden ja vanhempien tuen puutteen.
Oppilaan pakolaistausta ja mahdolliset traumaattiset kokemukset estävät oppilaan
koulussa pärjäämistä. Lisäksi, mitä vanhempana oppilas tulee kouluun, sitä heikommat
mahdollisuudet hänellä on pärjätä. Koulun antama tuki, joka tulee resurssien, ajan ja
suvaitsevaisuuden muodossa, lisää maahanmuuttajan menestysmahdollisuuksia.
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Vaikka opettajat kokevat oman roolin tärkeäksi oppilaan menestyksen kannalta, he
kuitenkin toimivat päinvastoin. Itsetunnoltaan herkkä oppilas aistii helposti opettajan
lähettämät piiloviestit. Vaikka oppilaan menestykseen vaikuttaa hänen oma ponnistelunsa,
on opettajan uskolla ja sitoutumisella oma vaikutuksensa siihen. Jotta opettaja voi
vaikuttaa oppilaan itsetuntoon, identiteettiin ja sitä kautta koulussa toimimiseen, on
opettajan oltava oppilaalle merkittävä. Opettajan on voitettava oppilaan luottamus ja
kunnioitus omalla aitoudellaan, avoimuudellaan ja rehellisyydellään. (Talib 1999, 243–
244.)
Opettajat kokevat oman roolinsa oppilaan koulumenestykseen merkittävänä ja he
mieltävät olevansa yksi tärkeimmistä aikuisista maahanmuuttajalapsen elämässä. Talibin
(1999, 242–243) mukaan opettajilta puuttuu näkemystä ja tietoa siitä, miten koulu on osa
laajempaa yhteiskunnan sosiokulttuurista järjestelmää. Opettajien on todettu olevan
haluttomia kohtaamaan kulttuurisesti erilaisia ja yhteiskunnan marginaaleja edustavia
oppilaita. Opettajat eivät ymmärrä tai halua ymmärtää sitä, että oppilaiden ominaisuudet
kuten laiskuus, myöhässä oleminen tai häiriköinti luokassa ovat yhteydessä siihen
oppilaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen todellisuuteen, jossa hän elää. Suomalaisten
opettajien merkittäviin arvoihin kuuluvat kiltteys, rehellisyys, ahkeruus ja täsmällisyys.
Tämä ristiriita aiheuttaa ongelmia luokkahuoneessa.
Koulu

institutionaalinen

aika

ei

salli

kiireetöntä

kohtaamista

ja

vuoropuhelua.

Maahanmuuttajaoppilas tarvitsee aikaa sopeutuakseen uuteen kouluun ja maahan. Hän
tarvitsee aikaa siihen, että saa oman kulttuurisen aikansa tikittämään meidän länsimaisen
ajan mukaan. Opettajallekin kiire aiheuttaa stressiä, syyllisyydentunnetta ja uupumusta,
joka johtaa siihen, että opettaja ei jaksa, eikä halua sitoutua työhönsä. Pahimmillaan kiire
johtaa välinpitämättömyyteen, asenteiden koventumiseen ja kyynisyyteen. (Talib 1999,
244.)
Talib (1999, 245) pohtii ratkaisuksi ongelmaan opettajien omaa henkilökohtaista
reflektointia. Opettajan pitää pystyä oman minän rehelliseen arviointiin, joka vaatii
rohkeutta ja nöyryyttä kohdata ja myöntää omat heikkoutensa ja rajallisuutensa.
Kulttuurien kohtaaminen vaatii myös opettajan oman kansallisen ja länsimaisen kulttuurin
luomien suodattimien tiedostamista. Opettajan pitää pystyä kohtaamaan omat elämänsä
varrelle kertyneet ongelmansa, jotta hän voi kohdata niin maahanmuuttajan kuin
kantaväestönkin oppilaan ennakkoluulotta ja yksilöllisesti. Opettajan rooli on ennen
kaikkea olla oman ja oppilaiden ”herkän minuuden” jatkuvana rakentajana, tukijana ja
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auttajana, ei niinkään tiedon jakajana. Monikulttuurisen koulun täytyy näyttää oppilaille,
että on olemassa erilaisia kulttuureja ja niiden myötä erilaisia tapoja ajatella ja toimia.
Talib (1999, 246) ehdottaa jatkotutkimukseksi etnografista tutkimusta, jossa tutkittaisiin
luokassa tapahtuvia vuorovaikutustilanteita.
Miettinen (2001, 48–50) on väitöskirjassaan tutkinut pohjoiskarjalaisten luokanopettajien
käsityksiä monikulttuurisuuskasvatuksesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten
opettajat kokivat oman opettajuutensa muuttuneen eri kulttuureja edustavien lasten
opettamisessa. Tutkimuksessa haastateltiin 18 luokanopettajaa. Samanaikaisopetuksen
myönteisiksi vaikutuksiksi opettajat määrittelivät opettajana kehittymisen, opetustyön
rikastumisen sekä suvaitsevaisuuden lisääntymisen. Muutaman opettajan mielestä
samanaikaisopetus auttaa maahanmuuttajaoppilaita saamaan suomalaisia ystäviä.
Muutaman opettajan mielestä samanaikaisopetuksella ei ollut vaikutusta omaan työhön tai
se oli hyvin vähäistä.
Samanaikaisopetuksella oli jonkun verran kielteisiä vaikutuksia. Keskeisimmiksi nousivat
kieliongelmat, työmäärän kasvu, oman ammatillisen osaamisen riittämättömyys vaikeissa
tilanteissa, oppimateriaalien puute sekä suoranaiset kulttuuritörmäykset. Muita vaikeuksia
samanaikaisopetuksessa olivat erilaiset järjestyshäiriöt sekä opettamisen eriyttäminen oli
koettu haastavaksi, ja sen seurauksena muutamat erityishuomioita vaativat oppilaat olivat
jääneet huomioimatta. (Miettinen 2001, 50.)
Miettinen (2001, 50–51) toteaa tutkimuksestaan, että haastattelut sisälsivät paljon
ristiriitaisuuksia.

Samassa

haastattelussa

opettaja

saattoi

todeta,

ettei

samanaikaisopetuksesta ollut aiheutunut merkittäviä vaikutuksia, mutta kuitenkin
suvaitsevaisuus oli lisääntynyt, ja lopussa opettaja vielä totesi, että koulukiusaaminen oli
lisääntynyt nimenomaan siten, että maahanmuuttajaoppilas oli joutunut kiusaamisen
kohteeksi. Miettisen (2001) mielestä tämä tulos osoittaa sen, että opettajien on vaikea
puhua negatiivisista asioista tuntemattomalle haastattelijalle. Ensin ainakin kerrotaan
neutraalit ja myönteiset asiat. Tutkimuksen luotettavuus joutuu tässä tilanteessa
koetukselle; ristiriitaisista merkityksistä on vaikea tulkita asioiden todellista tilaa.
Rinne, Simola, Mäkinen-Streng, Silmäri-Salo ja Varjo (2011, 262–264) ovat tutkineet
suomalaisen perusopetuksen laadunarviointia rehtoreiden ja opettajien kokemana.
Opettajien työssä jaksaminen oli sekä rehtoreiden että opettajien mielestä kaikkein tärkein
arvioinnin kohde. Tämä antanee aiheen kysyä suomalaisen opetushenkilökunnan työssä

49

jaksamisen perään ja myös sen perään, miten kunta työnantajana onnistuu ylläpitämään
henkilökuntansa työkykyä. Melkein kaikki tutkimukseen osallistuneet opettajat, 97 %,
pitivät työssä jaksamista erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Muina tärkeinä arvioinnin kohteina
tutkimuksesta nousivat esille syrjäytymisen ehkäisy sekä resurssien määrä.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tässä luvussa esitellään tutkimuskysymykset, tutkimuksen metodologiaa sekä metodin
soveltamisen kuvaus. Lisäksi kerrotaan tarkasti tutkimuksen kulusta ja tutkimuksen aikana
tehdyistä päätöksistä, joita perustellaan metodologiakirjallisuudella. Tämä tutkimus on
tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty teemahaastattelujen avulla. Aineisto on
analysoitu teoriaohjaavalla aineistoanalyysillä, jonka etuna on tulosten peilaaminen
aikaisempiin tuloksiin.

5.1 Tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää maahanmuuttajaopettajien kokemuksia ja
asenteita maahanmuuttajien opettamisesta, maahanmuuttajien sopeutumisesta kouluun,
millainen vaikutus koululla on kouluun sopeutumiseen sekä millaisia kokemuksia
opettajilla on maahanmuuttajaoppilaasta. Viitekehys on rakennettu hyvin perusteellisesti,
koska tutkijoiden ennakkotiedot tutkittavasta aiheesta olivat vähäisiä. Oli tärkeää
tutkimuksen kannalta saada tietoa perusasioista; maahanmuutosta, maahanmuuttajasta
sekä maahanmuuttajan koulunkäynnistä. Viitekehys viimeinen luku syventyy aikaisempiin
tutkimuksiin ja kirjallisuuteen tutkimusaiheesta.
Tutkijat kiinnostuivat aiheesta ennen kaikkea aiheen ajankohtaisuuden takia. Aikaisemmat
tutkimukset tästä aiheesta ovat noin kymmenen vuotta vanhoja, joten oli tarvetta saada
aiheesta päivitettyä tietoa. Työn empiirisessä osassa tutkijoiden tavoitteena oli selvittää
opettajien kokemuksia maahanmuuttajan kouluun sopeutumisesta ja yleisiä asenteita
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maahanmuuttajaoppilasta

kohtaan.

Tutkimuskysymykset

muodostuivat

kandidaatin

tutkielmasta heränneiden ajatusten sekä henkilökohtaisen kiinnostuksen pohjalta.
Maahanmuuttajien
monikulttuurisen

määrä
koulun

Suomessa
haasteita

ja

on

kasvamassa,

mahdollisuuksia

joten
monella

opettaja

kohtaa

paikkakunnalla.

Opetusharjoitteluiden ja sijaisuuksien myötä tutkijat ovat kokeneet, että maahanmuuttajien
opettamiseen tarvitaan enemmän tietoa ja taitoa, mitä opettajakoulutus tarjoaa. Pro gradu
-tutkielman myötä tutkijat ovat saaneet merkittävästi lisätietoa monikulttuurisesta koulusta
ja maahanmuuttajien opettamisesta. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat alle olevat
kolme ongelmaa, koska aiemmat tutkimukset osoittavat, että opettajan kokema merkitys
on ollut 2000-luvun alussa merkittävä. Oli tärkeä kerätä opettajien kokemuksia
maahanmuuttajien opettamisesta ja näkemyksiä siitä, miten maahanmuuttajaoppilaat
sopeutuvat Suomalaiseen kouluun.
1) Miten opettaja kuvailee työtään maahanmuuttajien opettajana ja millaisia
kokemuksia hänellä on maahanmuuttajien kouluun sopeutumisesta?
2) Millaisia kokemuksia opettajalla on koulun merkityksestä maahanmuuttajan
kouluun sopeutumisessa?
3) Millaisia

kokemuksia

opettajalla

on

maahanmuuttajaoppilaasta

ja

koulunkäynnistä?

5.2 Metodologisen tutkimuksen taustoittaminen
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 13) korostavat metodologian ja metodin eroa. Metodi selittää,
miksi tietynlaisia tutkimustietoja on saatu ja metodologia on tämän perustelu.
Metodologian tarkoituksena on tarkastella käytetyn aineiston keruu- ja analyysimetodin
järkeä ja tarkoituksenmukaisuutta. Metodologia on olemukseltaan sääntö siitä, miten
välineitä eli metodeja käytetään asetetun päämäärän saavuttamiseksi. Kiteyttäen
metodologian ja metodin ero on siinä, että metodi perustelee tutkimuksessa saadun
tiedon, mutta metodologia kysyy, onko valittu perustelu eli käytetty metodi järkevä.
Tulevissa alakappaleissa esittelemme tutkimuksen metodin ja metodologian.
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5.2.1 Tutkimuksen metodologia
Tiedefilosofisena näkökulmana tässä laadullisessa tutkimuksessa on fenomenologishermeneuttinen pohja, mikä tarkoittaa sitä, että todellisuus muovautuu ja tarkentuu
erilaisten sosiaalisten, poliittisten, kulttuuristen, ekonomisten, eettisten ja sukupuoleen
liittyvien tekijöiden kokonaisuudessa. (Metsämuuronen 2008, 10–18; Varto 1992, 23–24.)
Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusperinteen erityispiirteenä on, että siinä ihminen
on tutkimuksen kohteena sekä tutkijana. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen
perustana

on

ihmiskäsitys,

jolloin

pyritään

selvittämään;

millainen

ihminen

on

tutkimuskohteena, miten tuollaisesta kohteesta voidaan saada inhimillistä tietoa, ja
millaista tieto on luonteeltaan. Tutkimusperinteessä tärkeintä on tutkittavan aiheen
ymmärtäminen ja tulkinta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34.)
Tämä

tutkimus

on

luonteeltaan

tapaustutkimus,

joka

ei

ole

varsinaisesti

tutkimusmenetelmä, vaan se on tapa lähestyä todellisuutta ja tutkia sitä (SaarelaKinnunen & Eskola 2007, 158–169). Staken (2000, 448) mukaan tapaustutkimuksen
katsotaan kuuluvan laadullisten tutkimusmenetelmien joukkoon. Tapaustutkimukselle on
luonteenomaista, että pienestä joukosta tuotetaan yksityiskohtaista, tarkkaa tietoa.
Tapaustutkimuksessa käytetään erilaisia tiedonkeruun ja analyysin menetelmiä, jolloin sitä
ei voida pitää pelkästään aineistonkeruuntekniikkana. Tapaustutkimuksesta ei ole
yksiselitteistä määritelmää, sillä sitä voi tehdä monella tavalla, ja se on käsitteenä
monisyinen. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 185.)
Staken (2000, 435) mukaan tapaustutkimuksissa ei ole kyse menetelmien, vaan
tutkittavan

kohderyhmän

valinnasta.

Tutkijan

tulee

selvittää,

mikä

tutkittavassa

tapauksessa on yleistä ja mikä erityistä. Yin (1994, 11–15) määrittelee tapaustutkimuksen
tutkimukseksi, jossa tietoja saadaan tietyssä ympäristössä toimivasta yksittäisestä
ihmisestä tai ihmisryhmästä.
Tähän tutkielmaan on hankittu tietoa sekä perehtymällä aiheeseen liittyviin tutkimuksiin
että haastattelemalla valittua tutkimusjoukkoa. Tutkimusympäristön ovat muodostaneet
pohjoissuomalaisen keskisuuren kunnan neljä peruskoulua. Laajemmin ajateltuna
tutkimusympäristöön vaikuttavat koko suomalainen yhteiskunta ja maailman tapahtumat,
jotka aiheuttavat maahanmuuttoa Suomeen. Tässä tutkimuksessa yleistä ovat opettajien
kokemukset

maahanmuuttajaoppilaista

ja

heidän

opettamisestaan,

joita

todistaa

yhteneväisyys aikaisempien tutkimuksien kanssa, Talibin (1999) ja Miettisen (2001)
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väitöskirjat. Myös muut aiheeseen liittyvät tutkimukset ovat antaneet samantyyppisiä
vastauksia kuin tämä pro gradu -tutkielma. Erityistä tässä tutkimuksessa on tutkimuksen
ajankohta, tutkimuspaikka, haastateltavat sekä tutkijat. Tutkimusaineistosta nousee esille
aihekokonaisuuksia, jotka tekevät tästä tutkimuksesta erityisen ja ajankohtaisen.
Saarela-Kinnusen ja Eskolan (2007, 189–191) mukaan on tärkeää, että tapaustutkimus
rajataan selkeästi ympäröivästä maailmasta, koska laajasti ajateltuna lähes mikä tahansa
tutkittava kohde voidaan nimetä tapaukseksi. Tutkijan pitää pystyä perustelemaan, miksi
henkilö tai ryhmä on valittu tapaukseksi. Tässä tutkimuksessa tapauksen muodostavat
pohjoissuomalaisen keskisuuren kunnan opettajat, jotka opettavat maahanmuuttajia.
Useassa peruskoulussa opettajat pääsevät opettamaan maahanmuuttajia, joten kouluun
sopeutumisen tutkiminen on tärkeää. Vuonna 2011–2012 maahanmuuttajat ovat nousseet
ajankohtaiseksi keskustelun aiheeksi. Aikaisemmissa tutkimuksissa muun muassa
Alitolppa-Niitamo (2004) sekä Suárez-Orozco ja Suárez-Orozco (2001) ovat todistaneet,
että koulu on merkittävässä roolissa maahanmuuttajalapsen ja perheen yhteiskuntaan
sopeutumisessa. Jotta koululla on yhteiskunnallinen vaikutus, on tärkeä tietää, mitkä asiat
vaikuttavat ja millainen merkitys opettajilla on sopeutumisprosessissa.
Tapaustutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että kaikessa yksityisyydessäänkin tapauksen
mahdollisimman monipuolinen erittely sisältää aineksia yleistyksiin. Yleistäminen riippuu
siitä, kuinka hyvin tapaustutkimus on kuvattu tai kuinka onnistuneesti se on käsitelty.
(Eskola & Suoranta 1998, 65.) Tutkimuksessa on selkeä yhteneväisyys aikaisempiin
samasta aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, joka tuodaan esille tulososion johtopäätöksissä ja
pohdinnassa. Haastatelluilla opettajilla on erimittaiset työkokemukset maahanmuuttajien
opetuksesta, joten heillä on erilaisia näkemyksiä maahanmuuttajien opetuksen nykytilasta
ja

haasteista.

Voidaan

katsoa,

että

haastateltavien

kokemukset

edustavat

pohjoissuomalaisten keskisuurten kuntien maahanmuuttajien opettajia laajempana
joukkona, mikä johtaa siihen, että tutkimusta voidaan osittain tarkastella yleisesti.
Laadullisessa tapaustutkimuksessa on keskeisimpänä tulkinnat, joita aineistosta tehdään.
Ratkaisevaa ei ole aineiston koko ja siitä lasketut tunnusluvut, vaan tulkintojen kestävyys
ja syvyys. (Eskola & Suoranta 1998, 67–68.) Yleistettävyyden kriteeriksi nousee tällöin
järkevä aineiston kokoaminen. Esimerkiksi haastateltavia valittaessa tulisi huomioida, että
heillä on mahdollisimman samanlainen kokemusmaailma ja että he omaisivat
tutkimusongelmasta tietoa. (Eskola & Suoranta 1998, 272–273.)
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Aineisto koostuu yhdeksästä maahanmuuttajaopettajan haastattelusta, joista jouduttiin
yksi jättämään pois analyysivaiheessa, koska haastattelun luotettavuus oli kyseenalainen.
Lähtökohtana alakoulujen valitsemiseen oli se, että niissä on opetettu maahanmuuttajia yli
viiden vuoden ajan. Tutkimukseen valittiin neljä koulua, joista jokaisesta haastateltiin
kahta opettajaa. Otoksen koko haluttiin pitää kohtuullisen pienenä, koska haastatteluajat
olivat pitkiä (noin 45 min), jolloin päästiin haastateltavien kanssa syvälliseen
teemahaastatteluun. Ensi kertaa laadullisen tutkimuksen tekijöinä tutkijat päättivät
panostaa haastattelujen laatuun ja syvyyteen määrän sijaan. Kohtuullisen pientä otosta
tässä

tutkimuksessa

tukee

(maahanmuuttajaopettajat)

ja

se,

että

edustavat

haastateltavat

ovat

rajatusta

ryhmästä

tätä

monipuolisesti;

sukupuoli,

ryhmää

työkokemus, työn kuva sekä eri koulut.

5.2.2 Tutkimuksessa käytetyt metodit
Laadullisen tutkimuksen yksi yleisimmin käytetyistä aineistonkeruumenetelmistä on
haastattelu. Haastattelun idea on hyvin yksinkertainen – kun haluamme tietää, mitä
ihminen ajattelee, on järkevää kysyä asiaa häneltä. Haastattelun perustuvaa tutkimusta
on kritisoitu, mutta pääasiassa ongelmia on pidetty metodisina ongelmina. (Tuomi &
Sarajärvi 2009, 72.) Kuitenkin Metsämuuronen (2006, 113) kannustaa haastatteluun aina,
kun se on vain järkevä toteuttaa, vaikka se on työläs tutkimuspa. Haastattelu
aineistonhankintametodina on soveltuvin, kun tutkitaan aihetta, josta ei ole objektiivisia
testejä, ja halutaan kuvaavia esimerkkejä.
Hirsjärvi ja Hurme (2010, 34) korostavat, ettei mitään metodia tulisi valita pohtimatta sen
soveltuvuutta kyseisen ongelman ratkaisuun. Menetelmävalintoja tehtäessä joudutaan
ratkaisujen perusteena käyttämään erilaisia kriteerejä muun muassa luotettavuutta ja
tehokkuutta. Haastattelu on käytetyimpiä tiedonkeruumenetelmiä, joista erityisesti
vapaamuotoinen ja vähän strukturoitu haastattelumenetelmä on paljon käytetty.
Ongelmana haastattelumenetelmässä on, että siihen suhtaudutaan perin teknisesti, eikä
sitä avata tarpeeksi tutkimusraportoinnissa.
Haastattelu on hyvin joustava menetelmä ja sopii moniin erilaisiin tutkimustarkoituksiin.
Haastattelussa ollaan suoraan kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, mikä
luo mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa ja saada esiin vastausten
taustalla olevia motiiveja. Haastattelussa myös ei-kielelliset vihjeet auttavat ymmärtämään
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vastauksia. Haastattelutilanteessa on mahdollista säädellä aiheiden järjestystä, jos se on
perusteltua. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 34; Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.)
Hirsjärvi ja Hurme (2010, 35) käyvät läpi haastattelumenetelmän etuja ja haittoja.
Haastattelumetodin valintaa tehdessä pitää puntaroida siihen liittyviä

ongelmia.

Haastattelijalta vaaditaan taitoa ja kokemusta, jotta aineistonkeruuta voitaisiin säädellä
joustavasti tilanteen mukaan. Haastattelijan rooliin ja tehtäviin pitäisi kouluttautua, ja
haastattelu vie aikaa. Haastattelun katsotaan sisältävän monia virhelähteitä, jotka
aiheutuvat

niin haastattelijasta kuin haastateltavastakin.

Lisäksi vapaamuotoisen

haastatteluaineiston analysointi, tulkinta ja raportointi ovat usein ongelmallista, koska ei
ole olemassa yhtä selkää tapaa, joilla ne voisi toteuttaa. Myös Tuomi ja Sarajärvi (2009,
74) tuovat esille samoja ongelmakohtia.
Hirsjärven ja Hurmeen (2010, 35) perustelut tukevat tämän tutkimuksen tutkijoiden
päätöstä seuraavilla argumenteilla. Ihminen on nähtävä tutkimustilanteessa subjektina,
jossa hänen annetaan tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti.
Ihminen on tutkimuksessa aktiivinen osapuoli, joka luo merkityksiä. Tämän tutkimuksen
tutkimuskysymyksiä on tutkittu kohtuullisen vähän, mutta aikaisemmat tutkimukset
antoivat suuntaa ja odotuksia vastauksista. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 73) tuovat esille
haastattelujen

etuina

myös

joustavuuden

ja

sen,

että

haastattelijalla

on

haastattelutilanteessa mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää
ilmauksien sanamuotoja ja käydä keskustelua tiedonantajan kanssa.
Nämä edellä mainitut haasteet tiedostaen valittiin aineistonkeruumenetelmäksi haastattelu
selvittämään vastauksia tutkimuskysymyksiin. Haastattelu valittiin, koska sen avulla
saatiin syvällistä tietoa tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksen aihe on niin henkilökohtainen,
että menetelmänä haastattelu on sopivin. Tutkimuksen aiheena ovat opettajien
kokemukset ja käsitykset, joihin henkilökohtainen haastattelu menetelmänä antaa parhaat
mahdollisuudet tulosten selvittämiseksi.
Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu, jonka metodiin tutustuttiin huolellisesti;
sen hyviin ja huonoihin puoliin sekä erilaisiin tapoihin sen toteuttamiseen. Perehtyminen
haastattelun tekemiseen oli välttämätöntä, koska tutkijat eivät olleet aikaisemmin
käyttäneet haastattelua aineistonkeruumenetelmänä. Tutkijat valitsivat teemahaastattelun
tiedonkeruumenetelmäksi, koska se tukee aloittelevaa tutkijaa koko haastattelun ajan.
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Teemahaastattelu

tarjoaa

kuitenkin

keskustelun

vapauden,

jota

tarvitaan

tapaustutkimuksen luonteen saavuttamiseksi.

5.2.3 Teemahaastattelu
Teemahaastattelu, jota kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi, sopii hyvin
käytettäväksi tilanteissa, joissa kohteena ovat intiimit tai arat aiheet tai joissa halutaan
selvittää heikosti tiedostettuja asioita. Haastattelu perustuu ennalta valittuihin teemoihin,
mutta teemahaastattelussa ei ole tarkasti määriteltyä kysymysten muotoa tai esitysten
järjestystä.

(Metsämuuronen

2006,

115;

Hirsjärvi

&

Hurme

2010,

47–48.)

Teemahaastattelussa otetaan huomioon, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän
asioilleen antamat merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin se, että merkitykset syntyvät
vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua
haastattelua, koska haastattelun aihepiirit, teema-alueet ovat kaikille samat. (Hirsjärvi &
Hurme 2010, 48.)
Haastatteluissa edettiin pääsääntöisesti etukäteen tehtyjen kysymysten (LIITE 2) pohjalta.
Haastattelukysymykset on rakennettu teemojen pohjalta. Teemahaastattelun vapaus tuli
esille tutkijoiden esittämisessä lisäkysymyksissä ja keskustelun vapaudessa. Lisäksi
haastateltavalla oli mahdollisuus tuoda esiin muitakin teemaan liittyviä asioita. Voidaan
todeta, että haastattelurunkomme oli pohja, josta pystyimme irtaantumaan tarvittaessa.
Kaikki

edellä

mainitut

seikat

johtivat

meidät

valitsemaan

teemahaastattelun

haastattelutekniikaksi.
Teema-alueet on muodostettu tutkimuskysymyksistä, joiden sisältöä saatiin monipuolisesti
esille esittämällä erilaisia kysymyksiä teemasta. Teema-alueet edustavat teoreettisten
pääkäsitteiden spesifioituja alakäsitteitä, jotka ovat yksityiskohtaisempia kuin ongelmat.
Haastattelutilanteessa ne ovat haastattelijan muistilistana ja tarpeellisena keskustelua
ohjaavana ohjenuorana. Teema-alueet tarkentuvat kysymyksillä haastattelutilanteessa,
jossa tutkittava ja tutkija toimivat kysymysten tarkentajana. Tutkittavan elämäntilanne ja
ajatukset vaikuttavat tutkittavaan ilmiöön. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 66–67.)
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5.3 Tutkimuksen kulku ja aineiston analysointi
Seuraavassa kappaleessa kuvataan tutkimuksen kulku selkeästi, jotta lukija ymmärtää
tutkijoiden tekemät valinnat ja tutkimus pystytään tarvittaessa toistamaan. Tuomi ja
Sarajärvi (2009, 157) kertovat, että tutkimusmenetelmien kirjoittaminen on tehtävä niin
hyvin, että lukija pystyy arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusraportissa tulee
selvittää tarkasti, miten tutkittavat on valittu, miten aineisto on kerätty ja analysoitu. Tuomi
ja Sarajärvi (2009, 157) korostavat, että kaikki tutkimuksen prosessit ja teoreettiset
rakennelmat, joiden avulla tutkija on päätynyt esittämiinsä tuloksiin, tulee olla
tutkimusraportissa. Tämä mahdollistaa jo tehtyjen valintojen perustelemisen.

5.3.1 Tutkimuksen kulku
Tutkimus aloitettiin tutustumalla aiheen kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin, koska
tutkimuksen onnistuminen vaatii sitä. Erityisesti Talibin (1999) väitöskirja ja muu
kirjallisuus antoivat tietopohjaa aiheesta tutkielman alkumetreiltä asti. Miettisen (2001)
väitöskirjaan tutustuttiin viitekehyksen laajentumisen kautta ja se tuki oleellisesti
viitekehystä. Tavastin (2004) pro gradu -tutkielma antoi merkittävästi lisätietoa tästä
aiheesta.

Viitekehyksen

perusteella

laadittiin

alustavat

tutkimuskysymykset

ja

-

suunnitelma. Metodologiseen pohjaan tutustuminen oli tärkeää heti tutkimuksen
alkuvaiheessa, jotta metodin valinta olisi oikea.
Viitekehyksen muotouduttua kohtuullisen laajaksi tutkijat etenivät haastattelurungon
muodostamiseen

ja

tutkimusjoukon

valintaan.

Haastattelurunko

muodostettiin

tutkimuskysymyksistä, joista syntyi kolme suurempaa teemakokonaisuutta haastatteluun.
Laajimmaksi kokonaisuudeksi muotoutui ensimmäinen tutkimuskysymys: miten opettaja
kuvailee työtään maahanmuuttajien opettajana ja millaisia kokemuksia hänellä on
maahanmuuttajien kouluun sopeutumisesta. Haastattelun kokonaisuus (LIITE 2) rakentui
päätutkimusongelmista, joita täydennettiin alakysymyksillä.
Hirsjärvi ja Hurme (2010, 72–73) ovat sitä mieltä, että esihaastattelun avulla tutkija hankkii
kuvan haastateltavan kohdejoukon kokemuksista ja sanavalinnoista. Esihaastattelun
tarkoituksena on testata haastattelurunkoa, aihepiirien järjestystä ja hypoteettisten
kysymysten muotoilua, joita voidaan vielä koehaastattelujen jälkeen muuttaa. Näin
saadaan selville haastattelun keskimääräinen pituus. Esihaastateltavan ei tulisi kuulua
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tutkimuksen otokseen. Esihaastattelun avulla haastattelija harjaantuu tehtäväänsä, jolloin
varsinaiset haastattelut sisältävät vähemmän virheitä.
Esihaastattelu (LIITE 3) ajoittui tammikuun alkuun 2012. Esihaastattelu tehtiin
tutkimusjoukon ulkopuolelta, jotta haastateltavien maahanmuuttajaopettajien määrä ei
pienentyisi. Toinen tutkijoista toteutti esihaastattelun, joka litteroitiin ja analysoitiin
alustavasti. Näin pystyttiin tekemään tarvittavat muutokset lopulliseen haastattelurunkoon.
Esihaastattelussa huomattiin, että kysymysrungossa oli sellaisia kysymyksiä, jotka ovat
epäolennaisia

tutkimuksen

kannalta.

Esihaastattelun

litterointi

paljasti

sen,

että

haastattelurunkoa pitää rajata riittävän tiiviiksi ja haastattelun on edettävä kohtuullisen
tarkasti haastattelurungon pohjalta. Esihaastattelu oli hyvää harjoitusta ennen varsinaisia
tutkimushaastatteluja.
Varsinaiset haastattelut ajoittuivat tammikuun 2012 lopusta helmikuun 2012 loppuun.
Neljän viikon aikana haastateltiin jokaisella viikolla muutamaa maahanmuuttajien
opettajaa. Haastatteluprosessi aloitettiin kysymällä tutkimuskoulujen rehtoreilta lupaa
opettajien

haastatteluun,

jonka

jälkeen

rehtorit

antoivat

yhteistietoja

koulunsa

maahanmuuttajaopettajista sekä taustatietoa kyseisten opettajien työkokemuksesta ja
työn kuvasta. Tutkimusjoukko valittiin monesta eri näkökulmasta: tutkimusjoukossa oli
miehiä,

naisia,

kokeneita,

vasta-alkajia,

eri

luokka-asteilla

opettavia

opettajia,

yleisopetuksen luokanopettajia, valmistavan luokan luokanopettajia, resurssiopettaja ja
tukiluokanopettaja.
Tutkimusjoukko muodostui neljän pohjoissuomalaisen keskisuuren kunnan peruskoulun
opettajasta.

Jokaisesta

koulusta

valittiin

kaksi

opettajaa,

jotka

työskentelevät

maahanmuuttajien kanssa. Lisäksi haastateltiin yhdestä tutkimuskoulusta vielä kolmas
opettaja. Tutkijat saivat myöhemmin selville, että tässä koulussa on valmistavaluokka,
joten hänen haastattelemisensa koettiin järkeväksi tutkimuksen kannalta. Oli erityisen
tärkeää, että lisämateriaalia saatiin valmistavasta opetuksesta.
Haastateltavat rekrytoitiin tutkimukseen ottamalla heihin henkilökohtaisesti yhteyttä
puhelimella. Kaikki, joita tutkimukseen kysyttiin, suostuivat haastatteluun. Haastattelun
etuna on se, että haastatteluluvasta sovittaessa henkilökohtaisesti, tiedonantajat harvoin
kieltäytyvät haastattelusta tai kieltävät haastattelun käytön tutkimusaineistona. Etuihin
lasketaan myös se, että haastatteluun voidaan valita henkilöt, joilla on kokemusta
tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74.)
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Opinnäytetyö on harjoitustyö, jonka tarkoituksena on osoittaa oppineisuutta omalta alalta.
Niiden aineistojen koot voidaan asettaa omaan arvoonsa, eikä aineiston kokoa tule pitää
opinnäytetyön merkittävimpänä kriteerinä. Kuitenkin aineiston kokoa tulle pohtia, eikä sitä
saa väheksyä, vaikka ratkaisevaa on tulkintojen kestävyys ja syvyys. (Tuomi & Sarajärvi
2009, 85.) Haastateltavia opettajia on riittävä määrä aineiston laadun ja luotettavuuden
kannalta, mihin löytyy perustelut kappaleesta 5.2.1. Teemahaastattelussa harvoin
haetaan näyttöä tietystä teemasta, vaan halutaan nimenomaan kuvata sitä. Saturaation
kannalta tällöin on pysyttävä teeman sisällä homogeenisyydessä, koska erilaisuuden
kuvaamiseen ei saturaatiopistettä etukäteen ole määriteltävissä. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
89.)
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 90) kehottavat kiinnittämään huomiota siihen, haluaako
aineiston olevan homogeeninen vai heterogeeninen. Toisin sanoen haluaako tutkija
kuvailla kokonaisuutta yhtenäisyyden vai erityispiirteiden avulla. Heterogeenisyyden
tutkiminen vaatii kooltaan suuremman aineiston kuin homogeenisyyden tutkiminen. Tässä
tutkimuksessa tarkoituksena on löytää aineiston yhteneväisyyksiä eli homogeenisyyttä.
Tähän johtaa myös se, että tutkimusjoukko on varsin pieni.
Haastattelurunko lähetettiin jokaiselle haastateltavalle sähköpostilla muutamaa päivää
ennen haastattelua, jolloin haastateltavat pystyivät valmistautumaan kysymyksiin
etukäteen. Näin oletettiin, että haastateltava on rennompi haastattelutilanteessa sekä
vastaukset ovat syvällisempiä, kun haastateltava on pohtinut kysymyksiä etukäteen.
Tuomi & Sarajärvi (2009, 73) korostavat, että haastattelussa on tärkeää saada
mahdollisimman

paljon

tietoa

halutusta

asiasta,

jolloin

on

perustelua

antaa

haastattelukysymykset jo hyvissä ajoin etukäteen tutustuttavaksi haastateltavalle. On
eettisesti perusteltua kertoa haastateltavalle, mitä aihetta haastattelu koskee jo
ennakkoon.
Haastattelun

edetessä

selvästi

huomattiin,

ketkä

opettajista

olivat

perehtyneet

kysymyksiin etukäteen. Vaikka esihaastattelusta (LIITE 3) karsittiin toistavia kysymyksiä,
oli hyvä, että niitä myös jäi lopulliseen haastattelurunkoon (LIITE 2). Usein haastattelun
aikana haastateltava muisti kysymyksen kertauksen kautta vielä jotakin lisättävää, joka
liittyi asiaan. Haastattelutilanteessa käytettiin nauhuria, jota monet opettajat jännittivät.
Usein nauhurin sammuttamisen jälkeen haastateltava kertoi monta oleellista asiaa. Nämä
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asiat kirjoitettiin ylös tutkimuspäiväkirjoihin heti haastattelun jälkeen, jolloin niitä pystyttiin
käyttämään tutkimuksen aineistona.

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 73) perustelevat, että haastattelusta on järkevää kirjoittaa
muistiin se, mitä sanotaan myös se, kuinka sanotaan. Tässä kohdin tutkijan kannattaa
harkita tarkkaan, miten hän käyttää kyseistä materiaalia raportoidessaan. Jos materiaalia
käytetään tutkimuksessa, se tulee tuoda esiin, ja osoittaa, miten tehdyt havainnot ovat
vaikuttaneet tuloksiin.
Haastattelujen aikana huomattiin, että toiset haastateltavista pystyivät aktiivisemmin
osallistumaan teemahaastatteluun kuin toiset. Osa haastateltavista pystyi aloittamaan tai
jatkamaan

haastattelukeskustelua

eteenpäin

ja

laajentamaan

näkökulmaansa

kysymysrungon ulkopuolelle tutkittavasta aiheesta. Tällöin teemahaastattelun perusidea
toteutui esimerkillisesti ja tutkimuksekseen saatiin lisätietoa.

5.3.2 Aineiston analysointi
Haastattelujen jälkeen aineisto litteroitiin. Aineisto jaettiin puoliksi tutkijoiden kesken ja
nauhojen purkaminen tekstimuotoon tapahtui itsenäisesti. Litterointi tehtiin sanasta
sanaan huolellisesti. Osan äänitteiden äänenlaatu oli huono, jolloin jouduttiin tukeutumaan
muistiinpanoihin osittain. Litterointien pituus oli 8-20 sivua. Litterointien yhteydessä
kirjattiin ylös omia ajatuksia tutkimuspäiväkirjoihin.
Alustava aineiston analyysi aloitettiin heti litterointien jälkeen. Tutkijat keskustelivat
haastattelusta heti haastatteluiden jälkeen ja vertailivat niitä keskenään. Hyvin nopeasti
haastatteluista nousivat esille samat aiheet. Opettajat kuvailivat työtään hyvin
samantyyppisesti, mutta jokaisesta haastattelusta nousi esille uusia ajatuksia ja
näkökulmia. Alustavassa analyysissä haastatteluista nousi esille ristiriitaisuus siitä, miten
opettaja kokee maahanmuuttajien opettamisen – toisaalta positiivinen, toisaalta
negatiivinen.
Laadullisen

tutkimuksen

aineiston

käsittelyssä

on

monia

vaiheita,

jotka

ovat

keskeisimmiltä osiltaan sekä analyysiä että synteesiä. Synteesillä tässä tilanteessa
tarkoitetan kahden tai useamman asian yhdistämistä, josta muodostuu uusi asia.
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Analyysillä

tarkoitetaan

koko

aineistokäsittelyn

prosessia

aina

alkuvaiheesta

tulkinnalliseen lopputulokseen asti. Kiteytettynä haastatteluaineiston käsittely etenee
analyysistä synteesiin. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 143–144.)
Tutkimuksen analyysimetodiksi valittiin sisältöanalyysi, koska aineisto itsessään antoi
vihjeitä tuloksista ja ne olivat viitekehyksen mukaisia. Tuomen ja Sarajärven (2009, 91)
mukaan sisältöanalyysi on yksittäinen metodi, mutta myös väljä teoreettinen kehys, joka
voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Voidaan todeta, että laadullisen
tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat sisältöanalyysiin, jos sillä tarkoitetaan
kirjoitetun, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysiä väljänä teoreettisena kehyksenä.
Aineiston keruun jälkeen aineiston analysointi eteni luokitteluun, yhteyksien löytämiseen ja
lopuksi raportoitiin. Raportointiin sisältyy enemmän kuin mekaaninen työprosessi.
Aineistoanalyysin vaiheita voidaan kuvata spiraalin muodossa (KUVIO 5), jolloin analyysin
monimuotoinen ja dynaaminen prosessi tulee hyvin ilmi. Kuviossa viisi ovat aineisto,
kuvaus, koodaus, yhteydet ja raportointi, jotka kuuluvat analyysin eri työvaiheisiin.
(Hirsjärvi & Hurme 2010, 144.) Kynnys siirtyä aineistonkeruuvaiheesta itse analyysiin on
laadullisessa haastattelututkimuksessa usein korkea. Niinpä aineistonkeruu, siihen
tutustuminen ja alustavien analyysien tekeminen on tärkeä aloittaa mahdollisemman
varhain. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 11.)

KUVIO 5. Aineiston analyysin vaiheet spiraalikuvauksena (Hirsjärvi & Hurme 2010, 144)
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Aineiston analysointi aloitettiin litteroitujen haastattelujen lukemisella useaan kertaan ja
lopuksi alleviivaamalla aineistosta käsitteitä – kaikki turha karsittiin pois. Tämän jälkeen
haastattelu

kerrallaan

purettiin

Excel-taulukkoon.

Käsitteistä

muodostettiin

aihekokonaisuuksia, jotka oli alustavasti muodostettu tutkimusongelmien näkökulmasta.
Aihekokonaisuudet tarkentuivat analysoinnin edetessä yläkäsitteiksi. Tässä vaiheessa
analyysiä käsitteitä ei koottu Exceliin tutkimusongelmien ja haastattelukysymysten
mukaan, koska haastateltavien vastaukset eivät aina vastanneet haastattelukysymystä.
Kaikki haastattelut purettiin eri värein tässä vaiheessa yhteen Excel-taulukkoon, jolloin
nähtiin

vastauksien

yhteneväisyydet

ja

eroavaisuudet.

Aineistoanalyysin

ohessa

kirjoitettiin ylös pohdintoja ja ajatuksia tutkimuspäiväkirjaan.
Eskola (2001, 136) on jaotellut aineistoanalyysin kolmeen osaan: Aineistolähtöiseen
analyysiin, teoriasidonnaiseen analyysiin ja teorialähtöiseen analyysiin, joissa otetaan
huomioon analyysia ohjaavat tekijät. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 95–97) käyttävät
nimityksiä: aineistolähtöinen analyysi, teoriaohjaava-analyysi ja teorialähtöinen analyysi.
Tässä tutkimuksessa käytetään Tuomen ja Sarajärven (2009) käyttämää nimitystä, mutta
se on analoginen Eskolan (2001) käyttämän nimityksen kanssa.
Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen
kokonaisuus, jossa analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja
tehtävän asettelun mukaan. Teoriaohjaavassa analyysissa on teoriakytkentöjä, mutta
analyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan. Voidaan sanoa, että teoria toimii apuna analyysin
etenemisessä. Myös teoriaohjaavassa analyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistosta,
mutta valintaa ohjaa aikaisempi tieto. Analyysin alkuvaiheessa edetään aineistolähtöisesti
ja loppuvaiheessa teorian osuus analyysissa vahvenee. Teorialähtöinen analyysi nojaa
johonkin tiettyyn teoriaan, malliin tai auktoriteetin esittämään ajatteluun. Tutkimuksessa
kuvaillaan viitekehyksessä tarkasti tämä malli, jonka pohjalta käsitteet muodostuvat.
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95-96; Eskola 2001, 136–138.)
Tässä tutkimuksessa käytetään teoriaohjaavaa sisältöanalyysiä, jonka etuna on
tutkimuksen uskottavuuden lisääntyminen. Teoriaohjaavan sisältöanalyysin avulla tämän
tutkimuksen tuloksia voidaan peilata aiempiin tutkimuksiin. Analyysiyksiköt valittiin tässä
tutkimuksessa aineistolähtöisesti, mutta aineistoanalyysin loppupuolella analyysin tukena
käytettiin Talibin (1999), Miettisen (2001) väitöskirjatutkimuksia ja Tavastin (2004) pro
gradu -tutkielmaa.
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Koko aineiston ollessa yhdessä taulukossa aloitettiin analyysin toinen vaihe. Tässä
vaiheessa

aineisto

jaettiin

tapauskohtaisesti

tutkimuskysymysten

alle.

Samalla

tutkimuskysymykset tarkentuivat. Käsitteiden irtaannuttaminen tutkimuskysymyksistä oli
perusteltua, koska aineistoanalyysin toisessa vaiheessa ne pystyttiin kokoamaan
uudelleen

tutkimuksen

kannalta

selkeämmäksi.

Tämä

auttoi

pääsemään

haastatteluvastausten taakse ja näkemään vastausten yhteneväisyydet ja eroavaisuudet.
Aineistoanalyysin toisessa vaiheessa tutkijat joutuivat pohtimaan tutkimuksen eettisyyttä.
Oli vaikeaa hahmottaa raja sille, mikä on tutkijoiden oma näkökulma, ja mikä on taas
aineiston antama todellinen vihje. Tätä vaihetta on helpottanut tutkijoiden välinen
keskustelu ja eettinen pohdinta.
Aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta ovat kolme toisiinsa liittyvää, mutta samalla
varsin erilaista osatehtävää, joita tutkija joutuu aineistonsa kanssa pohtimaan. Näiden
kolmen osatekijän painotus voi vaihdella eri tutkimuksissa, tutkijan tutkimusvälineistössä,
tyylissä ja tutkimuskohteessa tutkimuksesta riippuen. Vaiheiden eri tehtävät on silti tärkeä
tunnistaa, koska esimerkiksi pelkkä luokittelu ei vielä tarkoita aineiston analysointia.
Luokittelu on oikeastaan kerätyn materiaali haltuun ottoa ja tuntemista tukeva osatehtävä.
(Ruusuvuori ym. 2010, 11–12.)
Aineistoanalyysin kolmannessa vaiheessa Excel-taulukot purettiin tekstimuotoon ja
viimeisteltiin tulososion ulkomuoto. Haasteellista oli tutkimuskysymysten limittäisyys, joka
näkyi myös jo haastatteluvaiheessa; opettajien oli esimerkiksi vaikea ymmärtää opettajan
ja koulua eroa maahanmuuttajaoppilaan sopeutumisprosessissa. Koska limittäisyyttä oli
hyvin

paljon,

tutkijat

tutkimuskysymysten

alle.

katsoivat

parhaaksi

Aineistomäärä

oli

luokitella
runsas,

tapausten
joten

vastaukset

aineistoanalyysin

loppuvaiheessa tutkijoiden oli pystyttävä erottamaan oleellinen epäoleellisesta. Jokaisesta
tapauksesta pyrittiin löytämään ne asiat, jotka nousivat erityisesti esille. Tämän takia
jokainen tapaus on hieman erilainen. Lopuksi esitellään vielä muita aineistosta nousseita
asioita.
Aineistoanalyysin

viimeisessä

vaiheessa

vertailtiin

tapauksia

ja

etsittiin

niistä

yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä verrattiin johtopäätöksiä viitekehykseen. Viitekehys
tuki tätä tutkimusta vahvasti. Analyysin loppuvaiheessa palattiin analyysin alkuun ja
tutkittiin yhtäläisyyksiä ensimmäisestä Excel-taulukosta, jossa oli koko aineisto eri
värikoodeilla. Kaikkien analyysivaiheiden jälkeen löydettiin aineiston pohjalta merkittäviä
tuloksia, jotka on raportoitu tulososiossa.
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5.4 Luotettavuus
Luotettavuutta arvioidaan tieteellisessä tutkimuksessa normaalista reliabiliteetin ja
validiteetin mukaan (Metsämuuronen 2008, 86; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136; Yin 1993,
39; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226). Laadullisessa tutkimuksessa näiden
käsitteiden käyttöä on kritisoitu siksi, että ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen
piirissä, ja ne vastaavat lähinnä vain määrällisen tutkimuksen tarpeita (Tuomi & Sarajärvi
2009, 136). Reliabiliteetin tarkoittama mittauksen toistettavuus on vaikea saavuttaa
tapaustutkimuksessa, koska siinä kuvataan tiettyä tapausta, tietyllä hetkellä (Stake 2000,
449). Tapaustutkimuksen validiteettia Yin (1993, 39–40) mukaan voidaan tarkastella
rakennevaliditeetilla sekä sisäisellä ja ulkoisella validiteetilla.
Yin (1993, 39–40) mukaan rakennevaliditeetti saavutetaan, kun tutkimusmenetelmät ja
valitut mittarit ovat tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisia. Tässä tutkimuksessa
huolellisella tutkimusmenetelmien kartoittamisella päädyttiin teemahaastatteluun, joka on
antanut erinomaiset tutkimustulokset, joten voidaan todeta, että rakennevaliditeetti on
saavutettu. Sisäinen validiteetti tarkoittaa oikeanlaisen teoreettisen viitekehyksen sekä
tiedonhankinta- ja analyysimetodien sopusointua (Yin 1993, 40). Metsämuuronen (2000,
41) mukaan sisäistä validiteettia varmistavaa tutkimuksen kannalta oikeanlainen otanta.
Tässä tutkimuksessa on laaja teoreettinen viitekehys, ja tutkimustulokset osoittavat, että
sisäinen validiteetti on hyvä. Otanta on riittävän suuri tämän tutkimuksen mittakaavassa,
mutta tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä olisi parantanut laajempi otanta.
Tapaustutkimuksessa ulkoinen validiteetti tarkoittaa laajaa viitekehystä sekä tutkimuksen
tarkkaa dokumentointia (Yin 1993, 40). Tässä tutkimuksessa on erityisesti otettu
huomioon tarkka tutkimuksen raportointi ja on kerrottu tarkasti tutkimuksen kulku vaihe
vaiheelta, mikä parantaa ulkoista validiteettia. Hirsjärvi ym. (2007. 227) korostavat
laadullisen tutkimuksen tarkkaa selostusta tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi.
Laadullisen

tutkimuksen

yksi

validiteettikriteeri

on

triangulaatio.

Triangulaatiolla

tarkoitetaan erilaisten metodien, tutkijoiden, tiedonlähteiden tai teorioiden yhditämistä
tutkimukseen. Triangulaatio on jaettavissa neljään katekoriaan: 1) Tutkimusaineistoon
liittyvä triangulaatio, 2) tukijaan liittyvä triangulaatio, 3) teoriaan liittyvä triangulaatio ja 4)
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metodinen triangulaatio. Tutkijaan liittyvällä triangulaatiolla tarkoitetaan sitä, että tutkijoina
toimii useampi henkilö. Havaintoja on tehnyt ja analyysia pohtinut useampi kuin yksi
henkilö. (Tuomi & Sarajärvi 1999 143–144.)
Tässä tutkimuksessa toteutuu tutkijaan liittyvä triangulaatio, koska tutkimuksessa on ollut
kaksi tekijää. Parityönä pro gradu -tutkielman tekeminen on lisännyt validiteetin lisäksi
tutkimuksen avoimuutta, koska tutkimuksesta on keskusteltu ja mielipiteitä vaihdettu koko
prosessin ajan. Validiteettia, läpinäkyvyyttä ja kriittisyyttä on lisännyt se, että tutkijat ovat
tehneet yhteistyötä tutkimuksen eri vaiheessa tutkimusjoukkoon kuulumattomien, mutta
aihepiirin hyvin hallitsevien henkilöiden kanssa.
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 134–136) pohtivat, onko laadullisen tutkimuksen piirissä
ylipäätänsä yhtenäistä käsitystä tutkimuksen luotettavuudessa. Laadullisen tutkimuksen
piiristä löytyvät erilaiset käsitykset tutkimuksen luotettavuudesta. Laadullisen tutkimuksen
luotettavuudessa on tärkeää pohtia totuudellisuutta ja objektiivisuutta. Epistemologisesti
laadullinen tutkimus on totta konsensukseen perustuvan ja pragmaattisen totuusteorian
mielessä. Laadullisessa tutkimuksessa on erityisen tärkeää pohtia totuuskysymyksessä
myös puolueettomuutta esimerkiksi siten, että pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuulemaan
tiedonantajia itsenään vai suodattuuko tiedonantajan kertomus tutkijan oman kehyksen
läpi. Tutkija on tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija laadullisessa tutkimuksessa, joten
luotettavuuspohdinnoissa

pitää

pyrkiä

huomioimaan

myös

tutkijan

puolueettomuusnäkökulma.
Tässä

tutkimuksessa

pyrittiin

puolueettomuuteen

haastateltavien

valinnassa.

Kokonaisluotettavuuden kannalta oli tärkeä saada laaja kuva maahanmuuttajien
opettajista, joten tutkimusjoukko koostui monipuolisesti erilaisista opettajista: sukupuoli,
työkokemus, työn kuva sekä työpaikat tekivät tapauksista erilaisia toisiinsa nähden.
Samalla

monipuolinen

otos

lisäsi

luotettavuutta

puolueettomuusnäkökulmasta.

Esihaastattelun tekeminen lisää luotettavuutta, koska sen avulla pystyttiin kehittämään
haastattelurunkoa ja selvittää teemahaastattelukysymysten toimivuus. Tutkijat eivät olleet
toimineet maahanmuuttajien kanssa ennen pro gradu -tutkielmaa, joten heillä ei ollut
henkilökohtaista suhdetta tutkittavaan aiheeseen. On kuitenkin myönnettävä, että
haastattelujen edetessä tutkijoiden puolueettomuutta piti punnita, koska viimeisten
haastateltavien
kysymyksiin.

aikana
Edellä

tutkijat
mainittu

alkoivat
on

odottaa

saattanut

tietynlaisia

vaikuttaa

vastauksia

kysymysten

tiettyihin
asetteluun
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haastattelutilanteissa.

Litteroinnit

paljastavat,

että

tutkijat

pystyivät

pitämään

puolueettomuuden haastattelutilanteessa.
Laadullista tutkimusta tehdessä tutkijan pitää olla selvillä tutkimuksen tekemisen etiikasta
ja pelisäännöistä joihin kuuluvat muun muassa haastateltavien anonyymius, tekstin
plagioimattomuus, rehellisyys ja hyvän tarkoittaminen. Tutkimusta tehdessä eettiset
kysymykset johtavat kaikkia tutkimukseen liittyviä ratkaisuja ja tutkijan tulee etsiä
aineistosta eettisiin kysymyksiin vastauksia esimerkiksi kysymällä itseltään, teenkö oikein,
tarkoitanko hyvää, aiheutanko vahinkoa ja olenko rehellinen. (Tuomi & Sarajärvi 2009,
125–127, 132–133.)
Eettiseen tutkimukseen kuuluu oleellisesti anonyymisyys, joten oli tärkeä pitää
tutkimukseen osallistuvat maahanmuuttajien opettajat nimettöminä. Haastateltavat on
nimetty tapauksina, jotta henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa julki. Haastattelunauhat
säilytettiin tutkimuksen julkaisuun asti, minkä jälkeen ne tuhottiin. Tutkimuspaikasta
puhutaan

tässä

tutkimuksessa keskisuurena

pohjoissuomalaisena kuntana,

jotta

haastateltavien henkilöllisyyttä ei pysty saamaan selville.
Luotettavuuden pohdinnassa on huomioitava, että haastateltavien vastaukset ovat
subjektiivisia tutkittavasta asiasta. Voisikin todeta, että totuudet on haastateltavien
henkilökohtaisia totuuksia. Haastateltavilla on mahdollisuus jättää kertomatta asioita ja
muotoilla vastauksiaan mielensä mukaan. Haastatteluista oli aistittavissa se, että opettajat
kaunistelivat asioita. Varsinkin naisopettajat halusivat tuoda maahanmuuttajaopetuksen
positiivisia puolia eteenpäin, negatiivisia asioita vähäteltiin. Miehet puolestaan korostivat
ennemminkin opetuksen negatiivisia puolia tutkittavasta asiasta.
Haastateltavien tiedon luotettavuutta voidaan kyseenalaistaa, koska he kertoivat
ristiriitaista

tietoa

maahanmuuttajaoppilaasta
aihealueiden

toistuessa

haastatteluiden
yleisesti

aikana.

ottaen

haastateltava

Opettajien

kommentit

saattoi

vastata

olivat

kerronnassa

positiivisia,

samaan

mutta

kysymykseen

negatiivisemmin tai osittain vastaus erilainen. Haastattelutilanteiden ristiriitaisuuden
taustalla voi olla se, että haastateltavat kertoivat niitä asioita, mitä ajattelivat tutkijoiden
haluavan kuulla. Haastateltavien vastauksiin on voinut vaikuttaa opettajuus ja yleinen
käsitys siitä, minkälainen opettajan tulee olla.
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Luotettavuutta

vähentää

tässä

tutkimuksessa

käytetyn

sopeutusmis

-käsitteen

monitulkittavuus. Useat haastateltavat saattoivatkin kysyä, mitä sillä tarkoitetaan. Tuloksia
ei voida saada määrälliseen muotoon, jolloin metodinen triangulaatio ei toteudu. Metosella
triangulaatiolla tarkoitetaan useiden metodien käyttöä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 145).
Koska tutkimustuloksia ei saada määrälliseen muotoon, tapausten vertailtavuus kärsii.
Toisaalta ei ole tarkoituskaan kaikissa laadullisessa tutkimuksessa saada tuloksia
määrälliseen

muotoon,

vaan

tutkimustulokset

laadullisessa

muodossa

selittävät

tutkittavaa aihetta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla tutkittavaa aihetta.
Haastatteluiden luotettavuutta lisää kohtuullisen pitkä haastatteluaika, joka antoi
mahdollisuuden

kysymysten

toistoon

sekä

aiheeseen

syventymiseen.

Lisäksi

haastatteluiden aikana päästiin opettajuuden taustalle, jolloin henkilökohtaiset mielipiteet
ja kokemuksen pääsivät esille. Haastatteluiden pituus mahdollisti opettajien oman
pohdinnan syventymisen haastattelutilanteessa, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta.
Haastattelukysymysten lähettäminen ennakkoon lisää tutkimuksen luotettavuutta, koska
haastateltava on pystynyt etukäteen valmistautumaan tulevaan haastatteluun. Toiset
haastateltavat

olivat

valmistautuneet

haastatteluun

paremmin

kuin

toiset,

mikä

haastatteluiden vertailussa vähentää tämän tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen
luotettavuutta pohdittaessa ei voi ohittaa sitä, että haastattelutilanteisiin vaikutti opettajien
työpäivä ja tunnetila. Esimerkiksi yksi haastateltavista oli selkeästi turhautunut ja hätäinen,
mikä näkyi hänen eleissään ja lyhyissä vastauksissaan. Tutkimusympäristö haluttiin tehdä
haastateltaville mahdollisimman tutuksi ja turvalliseksi, joten haastattelut toteutettiin
jokaisen omalla koululla.
Tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkimuksen kulun tarkka kuvailu ja tutkijoiden
eettinen pohdinta läpi tutkimuksen teon. Tutkijat ovat kirjoittaneet tutkimuspäiväkirjaa koko
prosessin ajan, johon on pohdittu mieleen nousseita ajatuksia ja niihin ajatuksiin on voitu
palata myöhemmin tutkimuksen edetessä. Tutkijat ovat olleet sitoutuneita tutkimukseensa,
mikä näkyy muun muassa tutkimuksen eettisyydessä, huolellisessa raportoinnissa sekä
pitkässä ajassa, joka on käytetty tutkimuksen tekoon. Tutkimuksen aikajanalla on jätetty
tilaa aidolle pohdinnalle ja keskustelulle.
Tutkijoina on pohdittava paljon omaa vaikutusta tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin. Erityisen
tärkeää on pohtia sitä roolia, mikä tutkijalla on tutkimusta tehdessä. Laadullisessa
tutkimuksessa ei pyritä täyteen objektiivisuuteen. Aineiston taakse pääsemiseksi
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tutkijoiden on uskallettava tehdä tulkintoja aineistosta. Tulkinnoissa voi tulla virheitä, jotka
vaikuttavat

negatiivisesti

tutkimusta

vaikuttavat

tutkimuksen

siihen,

luotettavuuteen.

millaisia

tuloksia

Tutkijoiden

tutkimuksesta

valinnat

saadaan.

pitkin
Tässä

tutkimuksessa luotettavuutta lisää se, että tutkijat ovat tehneet aitoa pohdintaa siitä, mikä
on aineiston vihje, mitkä taas tutkijoiden omia päätelmiä. Tutkijoille edellä mainittu on ollut
erityisen vaikeaa ja haastavaa. Hirsjärvi ym. (2007, 228) toteavat, että tulosten tulkinta
vaatii tutkijalta kykyä punnita vastauksia ja saattaa ne teoreettisen tarkastelun tasolle.
Tutkijoiden tulee tarkasti esittää, millä perusteella tulkinnat on esitetty, ja mihin ne
perustuvat. Luotettavuutta parantavat suorat haastatteluotteet tutkimusselosteissa.
Tulosten raportoinnissa tutkijat ovat joutuneet tekemään valintoja, mitä laajasta
aineistosta nostetaan esille. Tässä vaiheessa tutkijat ovat palanneet tutkimuskysymyksiin
ja lähtöruutuun, mitä tällä tutkimuksella on haluttu saada aikaan. Tällä pohdinnalla
varmistettiin

tutkimustulosten

vastaavuus

tutkimusongelmiin.

Tutkimustulosten

luotettavuutta lisää vahvistavuus, mikä tarkoittaa sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea
toisista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista (Tuomi & Sarajärvi 2009, 139).
Tämän tutkimuksen tulokset ovat hyvin samankaltaisia verrattaessa Talibin (1999)
tekemään väitöskirjaan.
Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimuksen toistettavuus. Tarkka tutkimuksen kulun
kerronta antaa mahdollisuuden toistaa samankaltaisen tutkimuksen eri ympäristössä.
Täydellinen toistettavuus ei ole mahdollista, koska tutkimusaineisto on saatu tietyiltä
ihmisiltä tiettyyn aikaan. Tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin on mahdollista tietyin
ehdoin,

vaikka

yleistykset

eivät

ole

mahdollisia

sosiaalisen

todellisuuden

monimuotoisuuden vuoksi (Eskola & Suoranta 1996, 69).
Tutkimuksen yleistettävyys Metsämuurosen (2000, 41) mukaan on tapaustutkimuksen
kohdalla vaikea saavuttaa. Tämän tutkimuksen alkuperäisenä tarkoituksena ei ollut
saatujen

tulosten

yleistäminen,

vaan

pohjoissuomalaisen

keskisuuren

kunnan

maahanmuuttajaopettajien kokemusten ja asenteiden kartoittaminen vuoden 2012 alussa.
Tästä

huolimatta

tutkimustuloksissa

voidaan

todeta,

että

tulokset

ovat

hyvin

samankaltaisia Miettisen (2001) ja Talibin (1999) väitöskirjatutkimuksen sekä Tavastin
(2004) pro gradu -tutkielman tekemien havaintojen kanssa. Tämän tutkimuksen näitä osia
voidaan yleistää, ja sen perusteella voidaan todeta, että tämän tutkimuksen opettajat
kohtaavat samanlaisia haasteita ja vaikeuksia, kuin muutkin vastaavassa tilanteessa
olevat suomalaiset opettajat.
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Tutkijan on pystyttävä läpinäkyvästi ja rehellisesti suhtautumaan omaan tutkimukseensa.
Oman tutkimuksen kriittisyys ja lukijan asemaan asettuminen ovat tärkeitä asioita
tutkijalle. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 160–163.) Tutkijat ovat tässä tutkimuksessa
tarkastelleet tutkimustaan kriittisesti, johon on auttanut pitkä tutkimusaika. Tutkimuksen
kirjoitusasuun on kiinnitetty huomiota ja tutkimuksen viimeistelyyn on jätetty riittävästi
aikaa.
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6 TULOKSET

Tutkimustuloksia tulkitaan viiden tapauksen kautta, jotka muodostuivat aineiston pohjalta.
Haastatteluista maahanmuuttajien opettajista muodostui viisi eri kategoriaa, joiden kautta
tulokset pystyttiin tuomaan parhaiten julki. Haastateltavat ryhmiteltiin eri tapauksiin
opettajien työn kuvan mukaan. Yleisopettajat on jaettu kahteen eri tapaukseen heidän
työkokemuksensa perusteella. On sattumaa, että sukupuolijakauma vastaa työkokemusta.
Kokemattomia opettajia kuvataan selvyyden vuoksi symboleilla A, B ja C. Kokeneilla
opettajilla on samat symbolit A ja B. Tapausten tarkalla erittelyllä saadaan jokaisen
haastateltavan näkökulma esille. Tapaukset kuvaavat monipuolisesti maahanmuuttajien
opettajia, jotka toimivat maahanmuuttajien opetuksessa tavalla tai toisella.
Tuloksien kerronnassa käytetään mahdollisimman paljon sanoja, joita haastateltavat ovat
käyttäneet. Näin pystytään välittämään haastattelutilanteiden tunnelma ja haastateltavien
vastaukset

pääsevät

oikeuksiinsa.

Sanavalinnat

usein

kertovat

asenteista

ja

ajatusmaailmasta tutkittavaa asiaa kohtaan. Suorat lainaukset haastatteluista värittävät
tekstiä ja lisäävät tulososion luotettavuutta. Tekstissä puhutaan kantaväestöstä, jolla
tarkoitetaan syntyperältään suomalaisia oppilaita.
Tapauksien tulokset esittelemme tutkimuskysymysten kautta. Tutkimuskysymyksien
sisällöissä

on

yhteneväisyyksiä

tutkimusaiheesta.

Viimeisessä

ja

limittäisyyttä,

kappaleessa

mikä

vertaillaan

vahvistaa
tapauksia

kokonaiskuvaa
ja

tehdään

johtopäätöksiä menemällä tutkimusaineiston taakse, jolloin ollaan asian ytimessä.
Tapausten tuloskäsittely alkaa tapauksen esittelyllä, jossa ei käytetä suoria lainauksia.
Tapauksista kerrotaan tulokset yksi kerrallaan haastatteluista saadun aineiston pohjalta.
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Jokainen tapaus on oma ainutlaatuinen kokonaisuutensa, ja tuloksista esitellään
oleellisimmat
yhteydessä

ja

tärkeimmät

esitellään

tutkimuskysymysten

haastattelusitaatteja,

näkökulmasta.

jotka

perustelevat

Tutkimustulosten
tehtyjä

tulkintoja.

Yhteenvetokappaleessa tarkastellaan tapauksia itsenäisinä tapauksina vertaillen niitä ja
tuomalla esille yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Samassa kappaleessa pohditaan tämän
tutkielman tuloksien yhteyttä aikaisempiin tutkimuksiin. Aineiston laajuuden takia tutkijat
halusivat nostaa esille vielä muita aineistosta löytyneitä tärkeitä asioita, kuten opettajien
esille tuomia kehitysideoita.

6.1 Resurssiopettaja
Miten opettaja kuvailee työtään maahanmuuttajien opettajana ja millaisia kokemuksia
hänellä on maahanmuuttajien kouluun sopeutumisesta?
Tämä tapaus kuvaa naisopettajaa, joka on toiminut maahanmuuttajien tuntiopettajana
puolen vuoden ajan. Hänen työn kuvansa on tukiopettaa maahanmuuttajia aineissa,
joissa he tarvitsevat tukea. Nainen itse kuvasi työtään resurssiopettamiseksi ja
vierihoidoksi,

jossa

yksilöllisesti

huomioidaan

maahanmuuttajan

tarpeet

pienryhmäopetuksessa. Resurssiopettaja kokee opettajan merkityksen maahanmuuttajan
elämään

tärkeäksi,

koska

opettaja

pystyy

omalla

toiminnallaan

estämään

tai

edesauttamaan maahanmuuttajan kouluun sopeutumista.
Resurssiopettaja

ymmärtää

maahanmuuttajan

sopeutumisen

kouluun

siten,

että

maahanmuuttaja oppii koulussa opetettavia asioita, tottuu ja sopeutuu kouluympäristöön
ja -tapoihin, tuntee suomalaisen arjen ja koulukulttuurin sekä osaa käyttää ja ymmärtää
suomen kieltä. Opettajalla ei ole kokemuksia maahanmuuttajien sopeutumisesta vähäisen
työkokemuksensa

johdosta,

sopeutuminen

sujuu

sopeutumisen,

joka

mutta

hän

olettaa,

mukavasti.

Haasteena

on

alkutekijöissä.

vielä

hän

että

maahanmuuttajan

kokee

Opettaja

kantaväestön
tunnistaa

arkeen
ryhmään

sopeutuneen

maahanmuuttajan siitä, että hänellä on kavereita kantaväestöstä, oppilas on itsevarma,
tottunut koulun arkeen ja ilme kasvoilla kertoo sopeutumisen onnistumisesta. Seuraavasta
sitaatista ilmenee, millainen maahanmuuttajaoppilas on, kun hän on sopeutunut.
Kyllä siinä näkyy sitä, että on löytänyt niitä kavereita myös tästä kantaväestöstä. Ja se
lapsi ikään kuin sulautuu, se ei loista semmosena huutomerkkinä sieltä oppilasryhmän
keskeltä. (Resurssiopettaja)
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Opettaja pitää maahanmuuttajien opettamista antoisana, mutta samaan aikaan
haasteellisena. Hän korostaa, että oppilaaseen tulee muodostaa luottamuksellinen suhde,
opetettavia asioita on yksinkertaistettava sekä selkosuomennettava ja käsitteitä on
avattava omassa opetuksessa. Opettaja näkee tärkeänä oppilaan itseluottamuksen
nostamisen tukemalla ja kannustamalla. Ydinasiat opetettavasta aineesta tulee selkeästi
ja yksinkertaisesti opettaa luokassa sekä opettajan tulee kiinnittää omaan puheeseensa
huomiota.
Opettaja kokee työnsä palkitsevaksi, ja hänen asenteestaan huokuu positiivinen
suhtautuminen maahanmuuttajien opettamiseen. Opettajan vastauksista nousee esille se,
ettei kaikkien opettajien suhtautuminen maahanmuuttajaoppilaisiin ole suvaitsevaa.
Joillakin opettajilla saattaa olla vähättelevä asenne maahanmuuttajien opettamista
kohtaan. Tällä hän tarkoittaa sitä, että opettajalla ei ole riittävästi voimavaroja tai
kiinnostusta perehtyä maahanmuuttajan oppimisen vaikeuksiin ja tukea häntä tarpeeksi
oppimistilanteissa.

Joidenkin

opettajien

asennetta

resurssiopettaja

kommentoi

seuraavasti: ”Tehhään, mitä pystytään!” Maahanmuuttajan huomioiminen isossa luokassa
on vaikeaa ja opettajalle erittäin työlästä, mikä ilmenee seuraavista sitaateista.
Täällä mun mielestä asialliset asenteet aikusilla on oppilaita kohtaan. Tosin on ihmisiä,
jotka ajattelee, että me tehhään mitä pystytään, ja lapsi oppii tai sitten ei opi. Oppii, jos
oppii. Mutta kaikkeen me ei pystytä, nii kun ei välttämättä pystytäkkään. Parhaamme
teemme. (Resurssiopettaja)
Toisaalta sitten tämmönen opettajienkin asennekasvatus, että monessa koulussa se
asenne on tietyllä tapaa vähän vähättelevä niitä maahanmuuttajaoppilaita kohtaan. No
se on nyt siellä tunnilla, kai se siellä jotain tehtäviä tekee, eipä se mittään ymmärrä.
mitä minä opetan, että no se siellä jotakin puuhaa. Että päästäs tästä tämmösestä
asenteesta eroon. Toisaalta ymmärrän sen, kun luokassa on 20, 25, 30 oppilasta,
sittenhän sen mamu-oppilaan huomioiminen on hyvin haasteellista ja hankalaa. Ja
varsinkin, kun sinne luokkaan on ympätty kaikkia muitakin diaknooseja, niin eihän tämä
helppoo tämä opettajan työ missään nimessä ole. (Resurssiopettaja)
Millaisia kokemuksia opettajalla on koulun merkityksestä maahanmuuttajan kouluun
sopeutumisessa?
Opettajan käsityksen mukaan koululla on iso merkitys siihen, miten lapsi sopeutuu, ja
minkälaisen mallin koulu antaa suomalaisesta yhteiskunnasta. Opettaja pitää koulua
paikkana, jossa maahanmuuttaja oppii helposti suomen kielen ja joutuu käyttämään sitä
päivittäin. Hänen mielestään tärkeää on, että maahanmuuttaja saa yleissivistystä
suomalaisessa koulujärjestelmässä. Opettaja näkee koulun roolin laajassa näkökulmassa
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ja pystyy irrottautumaan yksinomaan luokkahuoneajattelusta. Opettajan näkökulmaan
vaikuttaa se, että hän toimii resurssiopettajana, eikä ole sidottuna yhteen luokkaan.
Seuraavissa sitaateissa opettaja kertoo koulun merkityksestä maahanmuuttajan kouluun
sopeutumisesta.
Kyllä lapsi viettää suuren osan päivästä koulussa ja koulumaailmassa, joten
koulullahan on hyvin iso osa siinä, että miten lapsi sopeutuu. Ja minkälaisen mallin
koulussa olevat lapset ja aikuiset tästä suomalaisesta yhteiskunnasta tälle
maahanmuuttajalapselle antaa. (Resurssiopettaja)
Ehkä se on enemmän just sitä yhteiskunnan suomalaisten tapojen opettamista, että
mitä miten täällä suomessa eri tilanteissa ja tapauksissa toimitaan. Ja koulussa tietysti
lapsi oppii suomen kieltä ja oppii käyttämään suomenkieltä ja oppii käyttämään
arkipäivän tilanteissa suomen kieltä. Tietysti sopeutumisessa hirveen suuri merkitys on
sitten tällä kielitaidon oppimisella ja ylipäätänsä eri asioiden oppimisella ja
yleissivistyksellä mitä koulu antaa. (Resurssiopettaja)
Opettaja kertoo, että koulun aikuisilla on asialliset asenteet maahanmuuttajia kohtaan.
Koulun

kansainvälisyys

ja

suvaitsevainen

ilmapiiri

ovat

parantuneet

maahanmuuttajaoppilaiden tulon myötä. Kuitenkin haastateltava kertoo, että koulussa on
jonkin verran niitä aikuisia, joilla on vähättelevä asenne. Opettaja ei koe olevansa
työyhteisössä yksin, ja hän saa tukea kollegoiltaan ja rehtorilta. Aineisto osoittaa sen, että
koulussa maahanmuuttajien opetusta arvostetaan. Se näkyy muun muassa siinä, että
koulu tarjoaa erityisresursseja maahanmuuttajaopetukseen.
Opettajan

mielestä

maahanmuuttajia

pitäisi

huomioida

enemmän

koulun

opetussuunnitelmassa, ja opetussuunnitelmaa tulisi päivittää säännöllisesti. Koulussa,
jossa resurssiopettaja opettaa, merkittävä osa oppilaista on maahanmuuttajia, joten
opettaja ajattelee, että opetussuunnitelmatyö on jäänyt jälkijunaan. Lisäksi koulussa on
käyty

keskustelua

maahanmuuttajaoppilaiden

arvioinnista,

ja

siitä,

miten

opetussuunnitelman ohjeita tulisi tulkita. Opetussuunnitelmasta löytyy opettajan mielestä
hyvin suomi 2 -kielen liittyvät arviointiohjeet, mutta muiden aineiden arviointiohjeissa on
tulkinnanvaraa. Seuraava ote aineistosta osoittaa sen, että opettaja kaipaa tarkempia
ohjeita maahanmuuttajien arviointiin sekä koulutusta.
… koska oli suurtakin epäselvyyttä, millä tavalla arvioidaan. Laitetaanko ne numerot ja
lapsi, jolla on puutteellinen kielitaito, niin voi vaikuttaa myös siihen osaamiseen … Ja
tutkittu ja tarkasteltu lasta hänen omista lähtökohdistaan käsin. Mikä tilanne elokuussa,
ja missä ollaan nyt? Mitä ollaan opittu? Että kyllä se arviointi on kovin erilaista, kun mitä
se on näihin suomalaisiin oppilaisiin verrattuna. (Resurssiopettaja)
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Millaisia kokemuksia opettajalla on maahanmuuttajaoppilaasta ja koulunkäynnistä?
Opettaja kokee maahanmuuttajat rakastettavina oppilaina, kuten hän alla olevassa
sitaatissa muotoilee. Yksilötasolla maahanmuuttajan kouluun sopeutumiseen vaikuttavat
maahanmuuttajan ikä, kulttuuritausta, kielitaito, ystävyyssuhteet kantaväestön kanssa
sekä

oppilaan

koulunkäyntiin

koulutustausta.
vaikuttaa

Oppilaan

merkittävästi

vanhempien

koulussa

suhtautuminen

motivaatioon,

lapsensa

menestymiseen

ja

sopeutumiseen. Opettaja korostaa, että maahanmuuttajaoppilaalla on oltava motivaatiota,
jotta koulun tarjoamista opetusjärjestelyistä on hyötyä. Opettajan käsityksen mukaan
maahanmuuttajat

ovat

motivoituneita

maahanmuuttajaoppilaiden

oppilaita.

muuttovirrasta

Resurssiopettaja

Etelä-Suomeen,

on

jolloin

huolissaan
oppilas

on

muutoksessa, eikä pysyvyyttä synny hänen elämäänsä.
… se on omalla tavallaan erityislaatuinen suhde tähän maahanmuuttajaoppilaaseen,
että mulle kollega taannoin sanoin, että syksyllä sää tuut huomaamaan, kuinka nää
lapset vie sydämen mennessään. Ja kyllä siinä niin on käynyt. Et se tietynlainen
tarttumapinta lapseen on aivan toisenlainen kuin tuolla tavallisessa luokassa on.
(Resurssiopettaja)
Opettaja erityisesti nostaa esille sen, että maahanmuuttajapojille sopeutuminen on
helpompaa kuin tytöille, koska pojat osallistuvat rohkeammin välituntileikkeihin. Vaikka
pienryhmäopetus

on

oppimisen

kannalta

tärkeää,

samalla

se

erkaannuttaa

maahanmuuttajaoppilasta omasta luokastaan, jolloin hän jää ulkopuoliseksi. Varsinkin, jos
oppilas tulee vanhempana oppilaana luokkaan, kavereiden saaminen voi olla entistä
vaikeampaa. Maahanmuuttajaoppilaat viihtyvät koulussa kohtalaisesti, mikä kertoo siitä,
että maahanmuuttajien on vaikea saada suomalaisia ystäviä. Kantaväestön ja
maahanmuuttajien ystävystyminen on erityisen tärkeää maahanmuuttajien sopeutumisen
kannalta.

Seuraavassa

kahdessa

sitaatissa

opettaja

kertoo,

millaisia

esteitä

maahanmuuttajan sopeutumisella voi olla.
No kielitaidon puute on tietysti yks suuri este ja nää kulttuuri erot, ja isommilla oppilailla
lähestyvä murrosikä tuo omat piirteensä siihen. Varsinkin tytöillä mun mielestä, että
sen mitä oon välitunnilla päässyt näitten lasten touhuja seuraamaan, niin mun mielestä
pojat sopeutuu paljon nopeammin ja näppärämmin välituntileikkeihin, lähteevät
pelaamaan jalkapalloo ja välituntipelejä, ett tytöt on sitten enempi omissa
porukoissaan, itsekseen tuolla. Että ikä vaikuttaa paljon kans, että pienillä oppilailla on
paljon helpompi sulautua siihen porukkaan kuin isommilla oppilailla. (Resurssiopettaja)

75

… opetusjärjestelyt toisaalta, jotka on tehty sitten maahanmuuttajan tukemiseksi,
pienryhmä opetus, se vie mamun sieltä omasta luokasta pois ja se on tietysti sieltä
omasta ryhmästä pois ja erkaannuttaa tietyllä tavalla sitte. Vaikka sitä oppilasta tuetaan
niin tällä sosiaalisella puolella se oppilas erkaantuu siitä omasta luokastaan ja sitä
myötä jää siitä omasta ryhmästä ulkopuoliseksi. Ja mitä enemmän oma luokka on
koulua käynyt, esimerkiksi viiennellä luokalla on jo lujat ystävyyssuhteet olemassa, niin
siinä on sekä maahanmuuttajalla että kantaväestöön kuuluvalla muuttaa tullee uutena
luokkaan, niin kyllä sen oman paikan löytäminen luokassa ottaa aikansa.
(Resurssiopettaja)

6.2 Tukiluokan opettaja
Miten opettaja kuvailee työtään maahanmuuttajien opettajana ja millaisia kokemuksia
hänellä on maahanmuuttajien kouluun sopeutumisesta?
Naisopettaja on toiminut maahanmuuttajien opettajana neljä vuotta. Hän työskentelee
tukiluokassa, jossa 5.-9. luokkalaiset maahanmuuttajaoppilaat opiskelevat pienryhmässä.
Tukiluokassa harjoitellaan niitä asioita, joihin yleisopetuksessa ei pystytä syventymään, ja
jotka

ovat

maahanmuuttajalle

vaikeita.

Toisin

sanoen

tukiluokassa

maahanmuuttajaoppilas saa tukiopetusta, jossa oppilas etenee yksilöllisesti. Tukiluokan
tarkoituksena on tasoittaa oppilaiden välisiä eroja ja erityisesti opettaa S2-kieltä.
Opettaja kuvaa työtään antoisaksi ja monipuoliseksi. Kuten resurssiopettaja myös
tukiluokan opettaja kokee työssään tärkeäksi luottamuksellisten suhteiden luomisen,
käsitteiden avaamisen ja asioiden yksinkertaistamisen. Opettajasta on tärkeää olla
maahanmuuttajille helposti lähestyttävä aikuinen, joka on tuki, apu ja rohkaisija.
Opettajasta riippuu se, miten oppilas oppii ja kuinka hänen kielitaitonsa otetaan huomioon.
Tukiluokan opettaja huokuu aitoa kiinnostusta maahanmuuttajien opetusta kohtaan ja hän
välittää oppilaistaan. Opettaja korostaa koko haastattelun ajan opettajan ja oppilaan
välistä vuorovaikutusta ja luottamusta, johon perustuu kouluun sopeutuminen, jota
seuraava sitaatti todistaa.
Ensin pittää olla ne turvalliset puitteet opiskella ja turvallinen aikuinen, jolta uskaltaa
kysyä. Ja sitten ne on täällä pikkuryhmässä (tukiluokka) uskaltanu käyttämään sitä
suomee ja huomanneet, että no niin uskaltaa kysyä ja ymmärtää ja oppii. Niin sen
jälkeen niitten on helpompi mennä isompaan ryhmään. (Tukiluokan opettaja)
Tukiluokan

opettaja

korostaa

kielen

ja

suomalaisten

kavereiden

merkitystä

sopeutumisessa. Jos maahanmuuttajalla on suomalaisia kavereita, hän oppii kielen
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nopeasti. Maahanmuuttajan rohkeus käyttää suomen kieltä edistää merkittävästi
sopeutumista

uuteen

kulttuuriin.

Yleisopetukseen

siirtymisen

tulisi

tapahtua

mahdollisimman nopeasti, kun maahanmuuttajan kielitaito ja tietotaso antavat siihen
mahdollisuuden. Maahanmuuttajien opettajantyössä on tärkeää, että opettaja arvostaa
oppilaitaan ja kehittää itseään aktiivisesti, eikä vaadi heiltä oppilailtaan liikoja. Alla
olevassa sitaatissa tukiluokan opettaja pohtii, miten maahanmuuttajan sopeutuminen on
yksilöllistä, ja kuinka merkittävässä roolissa suomalaiset ystävät ovat.
Et se vaihtelee hirveesti. Ja minun mielestä hirveen suuri tekijä siihen on, mitenkä on
sopeutunut siihen… kouluryhmäänsä ja yleensäkin, ja onko saanu suomalaisia
kavereita. Sillä on ihan huima vaikutus. Ihan esimerkkinä et semmosia, ett vuoden
valmistavan jälkeen kun on saanu suomalaisia kavereita niin puhhuu suomee niin
hyvin, et joku sekottaa jo oot sä ollu täällä jo kymmenen vuotta tai suunnilleen täällä
kaheksan vuotta. Sillä on valtava merkitys. (Tukiluokan opettaja)
Tukiluokan opettaja nostaa esille maahanmuuttajaoppilaan yleisopetuksen luokkaan
sijoittamisen

merkityksen;

voi

olla

ongelmallista

löytää

sopiva

luokka,

jossa

maahanmuuttajaoppilaan kehitystaso ja oppimistaso kohtaavat. Opettajan käsityksen
mukaan maahanmuuttajaoppilas on sopeutunut kouluun, kun maahanmuuttaja haluaa
oppia, tulee mielellään kouluun, oppilaalla on kavereita ja ilme kasvoilla kertoo
sopeutumisen onnistumisesta. Opettajan on seurattava oppilaidensa sopeutumista ja
selvitettävä, mistä mahdolliset ongelmat voivat johtua. Ongelmien selvittäminen voi olla
haastavaa, koska on vaikea tietää, johtuvatko ongelmat pakolaistaustasta vai uuden
kotimaan

haasteista.

Seuraavassa

sitaatissa

opettaja

kuvailee

sopeutumisen

haasteellisuutta.
Et ihan huolissaan seurannu, ett mikä nyt on hätänä. Ja ku ei tiiä välttämättä, että onko
se täällä koulussa, vai onko se kenties jotakin, mikä on tapahtunu aikasemmin siellä
maassa, mistä hän on tullu. Tai sitte, onko perheessä jotakin, ett kyllähän niitä sitte
seurataan ja otetaan selvää, ett mistä se voi olla kiinni. On semmosiakin oppilaita, no
muutama ollu, että tavallaan joku draama on niiku vasta tullu esille tai se
käyttäytyminen on muuttunu, ku on niiku turvallisessa ympäristössä, ja sitte on vasta
tullu tämmösiä. (Tukiluokan opettaja)

Millaisia kokemuksia opettajalla on koulun merkityksestä maahanmuuttajan kouluun
sopeutumisessa?
Tukiopettaja pitää koulun merkitystä maahanmuuttajaoppilaan sopeutumisessa tärkeänä.
Koulu sopeuttaa oppilaita yhteiskuntaan sekä opettaa suomalaista kulttuuria ja arvoja.
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Opettaja nostaa esille sen, että koulu auttaa oppilaan vanhempia sopeutumaan
suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulun kautta vanhemmat saavat kontakteja suomalaisiin ja
pääsevät käyttämään suomen kieltä.
Opettaja toivoo, että maahanmuuttajien läsnäololla on positiivinen vaikutus koulun
ilmapiiriin ja asenteisiin. Toisaalta kantaväestön oppilaat voisivat ystävystyä enemmän
maahanmuuttajien kanssa. Hän näkee, että maahanmuuttajien myötä erilaisuus
hyväksytään paremmin ja ennakkoluulot vähentyvät. Tässä koulussa tarjotaan resursseja
maahanmuuttajien opetukseen riittävästi ja otetaan huomioon luokkakoot. Opettaja
korostaa, että henkilökuntaa on oltava riittävästi. Haasteena on maahanmuuttajien oman
äidinkielen opetuksen järjestäminen, mikä on oppilaan kielenkehityksen kannalta tärkeää.
Heterogeenisessa maahanmuuttajajoukossa on niin paljon eri kieliä, että koululla ei ole
mahdollista järjestää kaikille oman äidinkielen opetusta. Sitaatti osoittaa opettajan
käsityksen koulun merkityksestä maahanmuuttajan sopeutumisesta yhteiskuntaan.
Kyllähän koulu antaa mallin ja siis samalla, kun me annetaan sitä tietoo eri aineissa.
Kyllähän me samalla sopeutetaan siihen yhteiskuntaan. Eli kaikkia suomalaisia tapoja
ja kulttuuria, kyllä me siirretään sitäkin ja samoten arvoja siinä samalla. Et ei se oo
pelkästään sitä tiedon antamista… Aika suuri merkitys, jos aatellaan monen perheen
hyvinkin, ett ne ei liiku missään isommalti. Et voi olla, ettei oo kontakteja esim.
suomalaisiin, eikä käytä missään tapahtumista tai tämmösissä. (Tukiluokan opettaja)
Opetussuunnitelma

on

opettajan

käsityksen

mukaan

suuntaa

antava

maahanmuuttajaoppilaiden arvioinnissa. Hän nostaa esille sen, että maahanmuuttajan
arviointiin tarvittaisiin mittareita, jotka mittaavat oppilaat taitotasoa. Opettajan käsityksen
mukaan on tärkeää, että maahanmuuttajien arviointia kehitetään ja yhtenäistetään.
Arviointimittareiden kehittäminen on erittäin haasteellista, jos oppilas ei ymmärrä suomen
kieltä. Tukiopettaja kertoo seuraavassa sitaatissa opetussuunnitelman arviointipohjasta.
… onhan ne suuntaa antavat. Mut niihin on hirveen hankala sitten on, mikä ongelma
meillä on tällä hetkellä on, että meillä ei oo semmosia mittareita. Semmosia valmiita
mittareita, joita opettajat kaipaa, ne kaipaa, että sulla on joku valmis sabluuna ,millä sä
mittaat ne eri taitotasot. Et semmosta ei oikeestaan oo olemassa. Ainakaan, ett.
Ainakin minä paljon katon siis silleen saneluja ja kirjottamisia ja tämmösiä, mitä muuta
me tuotetaan luokassa. (Tukiluokan opettaja)

Millaisia kokemuksia opettajalla on maahanmuuttajaoppilaasta ja koulunkäynnistä?
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Opettaja

kokee

maahanmuuttajat

motivoituneiksi

ja

ahkeriksi

oppilaiksi.

Maahanmuuttajaoppilaat ovat kiitollisia sellaisista asioista, jotka ovat itsestään selvyyksiä
suomalaisille oppilaille; muun muassa kouluruoka, kouluvälineet, ilmainen opetus.
Opettaja nostaa esille sen, että yleensä niillä oppilailla, joilla on puutteita koulutaustassa,
on heikko suomen kielen taito. Suomen kielen oppimisen myötä oppilas saa kavereita ja
hänen oppimistuloksensa kehittyvät huimasti.
Maahanmuuttajaoppilaalle isoin kynnys on koulukulttuurin ja rutiinien oppiminen, joka
ilmenee alla olevasta sitaatista. Kun oppilas sisäistää koulun säännöt ja tavat, hänen
sopeutumisensa on hyvällä mallilla. Maahanmuuttajaoppilaiden vanhemmilla on suuri
vaikutus lapsen kouluun sopeutumisessa – yleensä koulutusta arvostetaan paljon, vaikka
vanhemmat itse eivät osaa lukea tai kirjoittaa. Oppilaiden kulttuuritausta vaikuttaa
erityisesti tyttöjen harrastuksiin. Tyttöjen harrastamista saatetaan rajoittaa tiukemmin kuin
poikien. Taustalla on se, että vanhemmat suojelevat tyttöjään.
Se on ehkä isoin kynnys maahanmuuttajilla, oppii ne koulun kulttuurin, eli miten ollaan
koulussa, mitä kaikkee täällä tehhään. Sitähän ne valmistavassa harjottellee ensin,
sitten ne tulee mulle tänne (tukiluokka), ja täällä harjottellaan lissää sitä. Kaikki
tämmöset, mitkä oikeestaan on suomalaisille itsestään selviä, koska ne on käyneet jo
ekaluokasta lähtien, niin kaikki tämmöset rutiinit nousee esille. (Tukiluokan opettaja)

6.3 Valmistavan luokan opettaja
Miten opettaja kuvailee työtään maahanmuuttajien opettajana ja millaisia kokemuksia
hänellä on maahanmuuttajien kouluun sopeutumisesta?
Naisopettaja on opettanut maahanmuuttajia 13 vuotta, joista 1,5 vuotta valmistavaa
luokkaa. Opettaja kokee työnsä erittäin haasteellisena ja on väsynyt työhönsä.
Valmistavasta opetuksesta puuttuvat valmiit materiaalit, varsinaisen opetustyön lisäksi
työhön kuuluu paljon paperityötä sekä ryhmän heterogeenisuus tekee työstä raskasta.
Opettaja ja oppilaat kokevat lähes päivittäin turhautumista luokkahuoneessa, koska
yhteinen kieli ja tavat puuttuvat. Se ilmenee seuraavasta sitaatista.
… jos periaatteessa tullee ihan ummikkona, tähän opetuksen, ja pitäs saaha riittävästi
tukea sille, että se kuulemisen taito (suomen kielen) lähtis muuntaman kuukauden
jälkeen sitten jollain tavalla liikkeelle. Jos puoli vuotta on ihan ummikkona, eikä kuule
sanaakaan, niin se on hyvin surullista ja turhauttavaa. Eli tähän opetuksen liittyy tämä
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turhautuminen hyvin usein ihan varmaan oppilaalle kuin opettajallekin. (Valmistavan
luokan opettaja)
Opettaja

ymmärtää

sopeutumisen

koululaiseksi

kasvamisena.

Opettaja

näkee

sopeutumisen laajasta näkökulmasta – ei ole kyse pelkästään maahanmuuttajasta, vaan
ympäristönkin

on

sopeuduttava

maahanmuuttajaan.

Hän

on

tavannut

joissakin

kouluympäristöissä rasistisia piirteitä. Se on ilmennyt nyrkkitappeluina maahanmuuttajien
ja kantaväestön välillä. Seuraava sitaatti osoittaa sen, että joidenkin opettajien,
henkilökunnan ja oppilaiden asenteet eivät ole olleet avoimia ja vastaanottavaisia ja
maahanmuuttajiin suhtautuminen on ollut lähinnä sietämistä.
Eli sopeutuminen, eli ympäristönkin pitää sopeutua maahanmuuttajaan, eli ei oo
pelkästään kyse kokoajan maahanmuuttajan tai maahanmuuttajan sopeutumisesta,
vaan että tota… Ensinnäkin tota on erilaisia kouluympäristöjä. Joissakin voi esiintyä
rasistisia piirteitä. Ihan tuota nyrkkitappeluita voi tulla maahanmuuttajien ja
valtaväestön kanssa. Ja tota, onko sitten esimerkiksi opettajien suhtautuminen sitten
sellaista koulussa niiku joskus on tullu vastaan, että se on vain sietämistä. Elikkä se ei
oo niiku välttämättä opettajienkaan tai henkilökunnan tai oppilaiden asenteet ei niiku
kovin avoimia ja vastaanottavaisia. Tavallaan en näe, että kyse on vain pelkästään
maahanmuuttajien on kyse koko yhteisön tavallaan sellaisesta sijoittumisesta. Että se
se niiku toimis suunnipiirtein luontevasti se oleminen siellä suomalaisessa kulttuurissa
ja koulussa. (Valmistavan luokan opettaja)
Opettaja kokee tärkeäksi, että maahanmuuttajia ei eristetä kantaväestön oppilaista, vaan
kaikkien tulisi opiskella yhdessä. Opettajalla on tärkeä rooli maahanmuuttajien kouluun
sopeutumisessa, sillä opettaja pystyy luomaan tilanteita, jotka helpottavat sopeutumista.
Valmistavalla luokalla harjoitellaan koululaisen taitoja, jotta yleisopetukseen siirtäminen on
mahdollista.
Opettajan käsityksen mukaan on luotava positiivinen oppimisympäristö ilmapiiriltään
luokkaan. Tärkeää on opettajan kannustava asenne sekä positiiviset ilmeet ja eleet, jotka
vaikuttavat suotuisasti maahanmuuttajan sopeutumiseen. Toisaalta opettaja voi vaikuttaa
negatiivisesti oppilaan sopeutumiseen torjumalla hänet tiedostaen tai tiedostamatta.
Opettajan käsityksen mukaan oppilaan sopeutumisen tunnistaa siitä, että kaikki sujuu
suurin piirtein hyvin koulussa. Nuoremmille oppilaille sopeutuminen on yleensä
helpompaa ja nopeampaa kuin vanhemmille.
Millaisia kokemuksia opettajalla on koulun merkityksestä maahanmuuttajan kouluun
sopeutumisessa?

80

Valmistavan

luokan

opettajan

käsityksen

mukaan

koululla

on

iso

merkitys

maahanmuuttajan kouluun sopeutumisessa. Opettaja ei näe eroa koulun ja opettajan
välillä sopeutumisessa, sillä opettajat edustavat koulua. Hän kokee, että maahanmuuttajat
ovat osa koulua ja maahanmuuttajien kunnioittaminen pitäisi näkyä niin asenteiden kuin
käytännön tasoilla koulun arjessa. Avointa keskustelua monikulttuurisesta koulusta tulisi
lisätä työyhteisössä. Opettajan mukaan koulun tulee edistää integrointia ja luokkien välistä
yhteistyötä.

Koulun

tehtävänä

on

huolehtia

kaikkien

oppilaiden

viihtyvyydestä,

oppimisympäristöstä ja ryhmäkoosta.
Kun opettajalta kysyttiin sopeutumisen edistämisestä, hän vastasi näin: ”No nimenomaan
avointa keskustelua koko asiasta, kun on kyse monikulttuurisesta koulusta. Meiän oppilaat
(valmistavan luokan) on osa koulua. Silloin tavallaan asennetasolla ja käytännöntasolla se
pitäs näkyä siellä koulutyössä.”
Vaikka valmistavan luokan opetus on suunniteltu lukuvuoden mittaiseksi, osa oppilaista
siirtyy yleisopetukseen jo puolen vuoden jälkeen. Valmistavalle luokalle tulee uusia
oppilaita kesken lukuvuoden, joka lisää haasteita opettajan työhön. Heterogeenisyyttä
lisää oppilaiden ikäjakauma ja suuri luokkakoko opettajan käsityksen mukaan.
Valmistavan luokan opettaja kertoo, miten luokan sisäiset muutokset vaikuttavat
maahanmuuttajan sopeutumiseen ja luokan työrauhaan.
… ja joululta tuli kuus uutta oppilasta. Tämä on niiku muuttunu tämä ryhmä jo tässä
vuoden aikana, eli sekin vaikuttaa aika paljon. Osa laitettiin, neljä laitettiin joululta
yleisopetukseen, ja tehtiin tilaa näille uusille. Eli neljätoista oppilasta on virallisesti nyt,
mut nyt se yks on tosiaan yleisopetuksessa elikkä kolmetoista on tällä hetkellä. Ja tänä
keväänäkin voi tulla vielä muutoksia tähän ryhmään. Elikkä tää on tämmöstä elämää…
Elikkä ei tuu semmosta työn tekemisen rauhaa vaan itsekin joutuu tavallaan
kokoajan… niiku muuttamaan systeemejä ja oppilaiden tuntua ja uusiin tilanteisiin.
(Valmistavan luokan opettaja)
Opettaja on turhautunut valmistavan luokan opetukseen, koska sitä ei ole pystytty
kehittämään hänen työuransa aikana. Hän kokee, että tukimuotoja ei ole tarpeeksi,
eivätkä ne ole riittävän tehokkaita. Yksi syy tähän ongelmaan on maahanmuuttajien
kielitaito. Erityisopetukseen verrattuna valmistavan luokan opetus on epämääräistä
opettajan mielestä. Hän korostaa sitä, että maahanmuuttajaoppilaiden ongelmat ovat
moninkertaisia, eikä koulu pysty tarjoamaan riittävästi resursseja valmistavan luokan
opetukseen ja kehittämiseen.
Millaisia kokemuksia opettajalla on maahanmuuttajaoppilaasta ja koulunkäynnistä?
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Opettajan

väsymys

ja

turhautuminen

työhön

näkyy

maahanmuuttajaoppilaan

kuvaamisessa. Hän näkee maahanmuuttajaoppilaan lapsena, jolla on paljon ongelmia.
Näitä ongelmia ovat muun muassa heikko kielitaito ja sosiaaliset ongelmat, jotka näkyvät
niin luokkahuoneessa kuin välitunneilla. Suurena ongelmana valmistavassa luokassa ovat
käyttäytymisongelmat, ja se, että oppilaat eivät tunne koulukulttuuria, eivätkä tiedä, miten
koulussa käyttäydytään.
Opettajan mielestä maahanmuuttajia ei saa olla liikaa yhdessä koulussa, koska ongelmat
tiivistyvät ja haasteet lisääntyvät. Jos maahanmuuttajia on paljon koulussa, he eivät opi
suomalaista koulukulttuuria, vaan ristiriitatilanteita syntyy eri kulttuurien välillä. Oppilaat
viihtyvät koulussa kohtalaisesti. Viihtymiseen vaikuttavat luokan sijainti ja koulun oppilaat.
Opettaja ajattelee, että kantaväestön oppilaat voisivat suhtautua myönteisemmin
maahanmuuttajiin, mutta siihen vaikuttaa maahanmuuttajien oma käytös.
Elikkä maahanmuuttaja oppilas häiriköi, kyllähän se herättää sellaista negatiivistä
asennetta silloin ihan itsekin. Ja tota, jos läsnäolo sitten sujuu suurin piirtein kohtuuella,
niin sitten se herättää suopeampia asenteita. Suhtautuminen riippuu kummankin
puolen asioista, käytöksestä ja muusta. Kyllähän se vaikuttaa. (Valmistavan luokan
opettaja)
Yhteistyö koulun ja kodin välillä toimii hyvin. Perheet suhtautuvat kouluun myönteisesti ja
arvostavat koulutusta. Vanhemmilla on suuri vaikutus siihen, miten oppilas sopeutuu
kouluun. Opettaja nostaa esille vanhempien myönteisen asenteen, joka vaikuttaa suoraan
oppilaan positiivisiin asenteisiin koulua kohtaan. Jos kotona seurataan lapsen oppimista ja
siihen liittyviä asioita, se edistää maahanmuuttajan koulunkäyntiä. Vanhempia pitää usein
neuvoa heidän lapsensa oppimisen tasosta ja kielitaidosta suhteessa kantaväestön
oppilaisiin.

6.4 Kokemattomat (<7 vuotta maahanmuuttajia opettaneet)
Miten opettaja kuvailee työtään maahanmuuttajien opettajana ja millaisia kokemuksia
hänellä on maahanmuuttajien kouluun sopeutumisesta?
Kolme miesopettajaa (A, B ja C) ovat yleisopetuksessa opettaneet maahanmuuttajia alle
seitsemän vuoden ajan. Opettaja A on opettanut maahanmuuttajia neljä vuotta, opettaja B
1,5 vuotta ja opettaja C 5-6 vuotta. Miesopettajien vastaukset haastatteluissa olivat hyvin
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samankaltaisia, joten heidät käsitellään yhtenä kokonaisuutena tässä tapauksessa.
Sitaateissa tuodaan esille, kuka kolmesta opettajasta on kertonut ajatuksen.
Opettajat kuvaavat työtään ihan normaaliksi opettamiseksi, joissa erityisesti tulee
huomioida erilaiset käsitteet. Opettajat nostavat esille eriyttämisen, ja kuinka yksilöllinen
huomioiminen voi olla haasteellista. Luokkakoko vaikuttaa suuresti siihen, kuinka
maahanmuuttajaoppilasta voidaan tukea yksilöllisesti. He korostavat sitä, että yksilöllä on
myös vastuu kouluun sopeutumisesta, jota opettaja tukee parhaalla mahdollisella tavalla.
Opettaja C korostaa maahanmuuttajan oman äidinkielen huomioimista: ”… jos on huono
ymmärtämiskyky, niin totta kai sitä pitäs lähteä liikkeelle oppilaan äidinkielestä. Ei voi
vaatia sitä mitä muilta, jos ei oo käsitteitä, eikä pysty tuottamaan tekstiä.”
Miesopettajat kokevat opettajan merkityksen maahanmuuttajan kouluun sopeutumiseen
tärkeäksi. Opettaja vaikuttaa luokkahenkeen ja luo oikeanlaista ilmapiiriä omaan
luokkaansa. Maahanmuuttajaoppilaiden kouluun sopeutumisen tunnistaa opettajien
mielestä siitä, että heillä on kavereita kantaväestöstä, koulunkäynti alkaa sujua, fyysinen
olemus on positiivinen, oppilas tulee kouluun ja välituntikäyttäytyminen ei eroa muista
oppilaista, mistä kertoo seuraava opettaja B:n sitaatti.
Välitunnista, välitunnit näyttää hirveesti. Se on semmonen. Luokassahan sopeutuu tai
ei nii, tai tää meiän koulujärjestelmä kaikki hiljaseks tekemää työtä, siellä oli vilkas, tai
hyvä tai paha, nii ne saa tekemään töitä. Mut sitten välitunneilla, jos pääsee
seuraamaan vähän sivusilmällä, siellä sen näkee. Se konkreettisesti näkyy, että jos se
on yksin, kaikki tai ei kukaan leiki, se on merkki jostain. Tarviiko sen hakee huomiota
jollain ikävällä tavalla? Se on merkki jostain. Onks se vaa muitten seassa yks muista,
leikkii kymmenen tikkua laudalla, vaikka ei ymmärräkkää säännöistä? (Kokematon
opettaja B)
Kaikki opettajat kokivat maahanmuuttajien opettamisen haasteelliseksi erityisesti
kieliongelmien

takia.

Opettaja

A

oli

väsynyt

ja

turhautunut

maahanmuuttajan

opettamiseen, koska oppilas oli tasoltaan heikompi, kuin muut luokan oppilaat. Mitä
vanhempana maahanmuuttajaoppilas aloittaa koulun, sitä enemmän oppilaan lähtötaso
poikkeaa

kantaväestön

oppilaiden

tasosta.

Kyseinen

opettaja

kokee,

että

koulusysteemissä on ongelmia, ei maahanmuuttajaoppilaissa seuraavan sitaatin mukaan.
… mulla ollu semmosiakin maahanmuuttajataustaisia oppilaita, jotka on jo niin hyvin
oppinu suomen kielen, ettei siinä oo mitään ongelmaa heillä enää. He saa suomen
kielen, mikä on muille äidinkielen kokeesta, nii parempia tuloksia kuin suomalaiset,
suomalaiset lapset osaa. Mut sitte tämmösiä jotka on vuoden ollu Suomessa ja vuoden
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sopeuttavassa opetuksessa, ja sitte tullee tonne tavalliseen luokkaan, nii kyllähän se
vähän nii ku päivähoidossa silloin olis. (Kokematon opettaja A)

Millaisia kokemuksia opettajalla on koulun merkityksestä maahanmuuttajan kouluun
sopeutumisessa?
Opettajien käsityksen mukaan koululla on iso merkitys siihen, miten lapsi sopeutuu, ja
minkälaisen mallin koulu antaa suomalaisesta yhteiskunnasta. He korostavat sitä, että
maahanmuuttajia on kohdeltava samalla tavalla kuin kantaväestön oppilaita. Opettajat
nostavat esille seuraavia asioita koulun roolista maahanmuuttajan sopeutumiseen: koulu
voi tehdä omia rakenteita ja käytäntöjä maahanmuuttaja oppilaiden hyväksi, koulun tulee
valmistautua etukäteen maahanmuuttajien vastaanottamiseen ja opettajilla tulee olla
yhteiset pelisäännöt koulussa maahanmuuttajien opettamiseen. Opettaja C toi asian ilmi
seuraavalla tavalla.
… jos koulu on vähänkin valmistautunu ottamaan maahanmuuttajia, niin ku meillä aika
kauan, mitä kohta meiän koulussa on varauduttu näitä vastaan. Kyllä vois ajatella sen
koulun roolin korostuvan. Että kun ne tulee tietylle koululle, niin kyllä se koulun
resurssien määrästä riippuu, että tämmönen yksilö, että se helpottus. Koululla on
merkitystä, että jos yht äkkiä tulis maahanmuuttaja, et semmoset, joissa ei oo yhtään
maahanmuuttajaa vielä ollu niin on hankalimmassa asemassa. (Kokematon opettaja C)
Miesopettajien

käsityksen

mukaan

koulujen

tulisi

tarjota

riittävät

resurssit

maahanmuuttajaoppilaiden opettamiseen. Esille nousevat muun muassa opettajan
tukiopetustuntien ja avustajien määrän lisääminen. Opettaja B:n koulussa on valmistava
luokka, joka herättää opettajassa niin negatiivisia kuin positiivisiakin tunteita. Valmistavan
luokan oppilaat ovat hiomattomia timantteja, joiden käyttäytyminen on toisinaan
välitunneilla aggressiivista. Opettaja toteaa, että koulussa olisi helpompaa, jos
valmistavaa luokkaa ei olisi.
Et sen huomaa joskus opettajanhuoneessa, et välituntivalvoja tulee, ja teiän oppilaat
taas vähän reihu siellä, ja taas tulee vähän semmonen, et ne kun riehuu niin
riehuminen on niin ku oikeesti, että siellä lyyään nyrkillä päähän, ja ne ei suodata
yhtään ennen ku oppii tavoille. Kyllä se on vaikuttanut tietyllä tavalla, vaikka sitä ei
semmosta koko ajan, että tilanteet on niin ku semmosia, että mä ymmärrän ihan täysin,
että siellä kun on voimaton ku tapellaan, ja se kun toistuu viikosta toiseen niin kyllä se
varmaan alkaa parin viikon jälkeen vähän tuntua, et olisko se vähän helpompaa, jos noi
olis muualla tappelemassa. (Kokematon opettaja B)
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Miesopettajat kokevat maahanmuuttajien arvioinnin haasteelliseksi ja toivovat yhteistä
kriteeristöä maahanmuuttajien arvioitiin. Maahanmuuttajien arvioinnissa tarvittaessa
joustetaan sekä tehdään erilaisia kokeita ja tehtäviä kantaväestöön verrattuna.
Opetussuunnitelmasta saa tukea S2-kielen arviointiin.

Millaisia kokemuksia opettajalla on maahanmuuttajaoppilaasta ja koulunkäynnistä?
Opettajilla on sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia maahanmuuttajaoppilaista.
Opettaja B kertoo oman luokkansa maahanmuuttajaoppilaan epärehellisyydestä alla
olevassa sitaatissa, ja siitä, ettei pysty luottamaan kyseiseen oppilaaseen. Oppilas on
kuitenkin ahkera opiskelija ja hän on kehittynyt nopeasti. Kyseinen opettaja on joutunut
pohtimaan omaa suhtautumista maahanmuuttajaoppilaaseen ja koko maahanmuuttoa
kohtaan. Opettajien on pohdittava omia ennakkoluulojaan maahanmuuttajia kohtaan,
etteivät ne nouse esille yllättävissä tilanteissa.
... niin helppoo olis mennä tohon, että epärehellinen maahanmuuttaja, mutta kun onhan
suomalaisissakin epärehellisiä… Tosi kiltti tyttö ulospäin, mutta niin monta asiaa tullu,
missä valehdellu tai muuta. Tässä tulee semmonen helposti, että voi mennä lankaan
ite, ja tulla rasistiksi. Tosi paljon joutuu ite tutkailemaan. Ennakkoasenteet voi
putkahtaa sieltä, mitä ei oo tienny olemassa olevankaan. (Kokematon opettaja B)
Opettajat näkevät sopeutumisen esteenä sen, että maahanmuuttaja eristäytyy joko
omasta tahdostaan tai hänet jätetään kantaväestön ryhmän ulkopuolelle. He korostavat
vanhempien

roolia

maahanmuuttajan

kouluun

sopeutumisessa.

Vanhempien

suhtautuminen koulunkäyntiin vaikuttaa oppilaaseen merkittävästi. Jos vanhemmat eivät
käy töissä, opettajan rooli oppilaan kouluun sopeutumisessa korostuu entisestään.
Miesopettajat maahanmuuttajien opetuksessa ovat suotuisammassa asemassa johtuen
kulttuurieroista. Monelle maahanmuuttajaoppilaalle on opetettava, että naisen ja miehen
asema on tasa-arvoinen suomalaisessa yhteiskunnassa.

6.5 Kokeneet (>15 vuotta maahanmuuttajia opettaneet)
Miten opettaja kuvailee työtään maahanmuuttajien opettajana ja millaisia kokemuksia
hänellä on maahanmuuttajien kouluun sopeutumisesta?
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Kaksi naisopettajaa (A ja B) ovat opettaneet yleisopetuksessa maahanmuuttajia yli 15
vuotta. Opettajalla A on työkokemusta 20 vuotta ja opettajalla B 15 vuotta. Opettajat
kuvaavat työtään suureksi rikkaudeksi ja uran kannalta positiiviseksi asiaksi, että ovat
saaneet opettaa maahanmuuttajaoppilaita. Maahanmuuttajien opetuksessa on tärkeää
antaa aikaa kehittymiselle ja oppimisille. Opettajan työhön kuuluvat oppilaalle sekä
perheelle tukimuotojen löytäminen, oikeanlaisten tehtävien tarjoaminen sekä oppilaan
yksilöllisen

etenemisen

suunnitteleminen

eri

oppiaineissa.

maahanmuuttajaoppilaan

itseluottamuksen

vahvistamista.

Opettajat

Toisaalta

korostavat

oppilaita

on

kasvatettava siihen, että opettaja on johtaja luokassa, olipa hän mies tai nainen.
Opettajat kokevat opettajan merkityksen maahanmuuttajan kouluun sopeutumiseen
tärkeäksi. Heidän mielestään maahanmuuttajien sopeutuminen kouluun tarkoittaa sitä,
että oppilas pystyy opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, ymmärtää koulun
säännöt ja toimii niiden mukaan sekä koulunkäynti ylipäätänsä sujuu. Lisäksi opettajat
nostavat esille kouluyhteisön myönteisen hengen maahanmuuttajia kohtaan, mikä
edesauttaa sopeutumista uuteen ympäristöön. Tärkeää on, että suomalainen koulu pysyy
suomalaisena kouluna monikulttuurisin vivahtein. Opettaja A kertoo seuraavassa
sitaatissa, miten hän ymmärtää maahanmuuttajan sopeutumisen kouluun.
No tiedollisten ja taidollisten asioitten puolesta tietysti sitä, että pikku hiljaa se oppilas
pystyy opiskelemaan opsin mukaan. Mitä paremmin pystytään hahmottamaan opsia,
niin sitä parempi. Myöskin ihan semmoset konkreettiset lähtökohdat, että ymmärtää
koulun sääntöjä ja osaa toimia niiden sääntöjen mukaan. (Kokenut opettaja A)
Opettajat kokevat, että opettajan ammattitaito ja oma myönteinen esimerkki edesauttavat
maahanmuuttajan kouluun sopeutumista. Opettajan tulee tietoisesti kehittää omaa
opetustaan, kun saa maahanmuuttajan luokkaansa. Maahanmuuttajien opettaminen on
oltava selkeää ja yksinkertaista, mikä on tärkeä taito kaikkien oppilaiden opettamisen
hyväksi. Opettajan on huomioitava opetuksessa maahanmuuttajan kielenkehityksen taso
ja opettaa niitä asioita, joita maahanmuuttajaoppilaan on mahdollista sisäistää. He
painottavat, että opettajan on oltava turvallinen aikuinen, johon maahanmuuttajalapsi voi
ottaa kontaktia ja muodostaa luottamuksellisen suhteen.
Opettajat pystyvät maahanmuuttajien opettamisen omaa luokkahuonetta ja koulua
laajemmasta näkökulmasta. Heitä huolestuttaa se, riittävätkö kaikkien opettajien
valmiudet opettaa maahanmuuttajaoppilaita. Opettajat nostavat liian helposti kädet
pystyyn, kun heiltä loppuvat ideat ja taidot opettaa maahanmuuttajaa. Opettaja B kuvailee
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kyseisten opettajien ajatuksia: ”Se on liian heikko, ei se osaa.” Yleisesti opettajien on
vaikea

tunnistaa

maahanmuuttajaoppilaan

oppimisen

sen

hetkistä

tasoa

ja

kielenkehityksen vaihetta. Opettajat tiedostavat, että maahanmuuttajan myötä opettaja
joutuu tekemään enemmän töitä. Kuitenkin he painottavat, että kyseinen työ menee koko
luokan hyväksi, ei pelkästään maahanmuuttajaoppilaan. Opettajien on pystyttävä
asettumaan maahanmuuttajan asemaan ja näkemään, kuinka paljon oppilas joutuu
oppimaan laajasta näkökulmasta. Opettaja B ihmettelee osuvasti esimerkin avulla, miten
maahanmuuttajat pärjäävät Suomessa. Opettaja A kuvaa opettajan työtä, jossa hän
korostaa, että maahanmuuttajan pienilläkin ponnisteluilla on merkitystä.
… minäkin muistan, että kävin sellaisen keskustelun yhen äidinkielen opettajan kanssa.
Aatteleppa me meijät pantas jonnekin afrikkaan sudaniin tosta noin vain. Ihan erilaiset
kirjaimet, ihan erilaiset, ihan erilainen kieli. ja sitten pistettäs vuoden päästä joku koe
eteen äidinkielen koe sillä kielellä. Minä voisin, minä nostaisin käet ylös, en ymmärrä
yhtään mitään. Meille jossakin koulutuksessa lyötiinkin sillätavalla. sudanin tai jonkun
afrikan heimon kieli, että no niin koetilanne. Eihän siitä mitään selvää saaha. Ett.. eihän
siitä ku eihän siitä. Haluttiin osottaa, että tämmönen tilanne on maahanmuuttajilla ku
tulee suomeen. Ihan eri kirjaimet ja ei mitään mistään. Ja meillä oli sentään koulutusta
taustaa, että meijän pitäis muka jotain jo ymmärtää, mutta… Jotain ihan
käsittämätöntä, että saa ihan ihmetellä miten ne maahanmuuttajat täällä pärjää.
(Kokenut opettaja B)
Ja minusta semmonen yleinen suhtautuminen siihen oppilaaseen, että tuota niin ku
sanoin semmonen kunnioittava suhtautuminen ja että siltä maahanmuuttajaltakin
vaaditaan sitä koulunkäyntiä, et se myös niin ku kohottaa hänenkin itsetuntoa. Ei
sanota, että …, vaan oikeesti konkreettisia tekoja, että niillä pienilläkin ponnisteluilla on
merkitystä. Sitten minusta tärkeetä on semmonen kannustaminen eteenpäin ja tota sit
tietysti semmoset oikeanlaiset tukimuodot myöskin kodin kanssa. (Kokenut opettaja A)

Millaisia kokemuksia opettajalla on koulun merkityksestä maahanmuuttajan kouluun
sopeutumisessa?
Opettajien käsityksien mukaan koululla on iso merkitys siihen, miten lapsi sopeutuu, ja
minkälaisen mallin koulu antaa suomalaisesta yhteiskunnasta. Koulun rooli nähdään
tärkeänä myös perheen sopeutumisen kannalta. Koulun perinteillä ja koko henkilökunnan
kokemuksella on merkitystä siihen, miten maahanmuuttaja sopeutuu. Opettaja B vertaa
omaa kouluaan vantaalaiseen peruskouluun, jossa hänen siskonsa työskentelee. Hänen
mukaansa ongelmat vantaalaisessa koulussa ovat suurempia kuin hänen omassa
koulussaan. Verrattuna Etelä-Suomen kouluun haastattelupaikkakunnan kouluissa
maahanmuuttajaoppilaita on suhteellisen vähän, jolloin he sopeutuvat helpommin
suomalaiseen kulttuuriin. Opettaja A antaa esimerkin, että muslimimaahanmuuttajat
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osallistuvat uinninopetukseen muun ryhmän mukana haastattelupaikkakunnalla, tilanne
on täysin toinen opettaja B:n mukaan Vantaalla.
Naisopettajat ovat opettaneet maahanmuuttajia jo ennen kuin valmistavaa opetusta oli
olemassa. Tämä antaa perspektiiviä nähdä valmistavan opetuksen tärkeyden. Opettaja B
on pahoillaan, että jotkut opettajista eivät arvosta valmistavaa opetusta, eivätkä halua sitä
omaan kouluunsa. Kummatkin opettajat puhuvat valmistavan ja yleisopetuksen
nivelvaiheesta, ja sen merkityksestä oppilaalle. Siirron on tapahduttava ennen kaikkea
oppilaan iän mukaan, ei kielenkehityksen. Oppilaan on päästävä oman ikäisten joukkoon,
jossa hänelle tarjotaan riittäviä resursseja oppimiseen. Valmistavan ja yleisopettajien tulisi
tehdä

enemmän

yhteistyötä

siirtopäätöksiä

tehdessä.

Sosiaaliset

suhteet

ovat

äärimmäisen tärkeitä maahanmuuttajalle. Seuraavissa sitaateissa opettajat tuovat esille
ajatuksiaan valmistavan- ja yleisopetuksen nivelvaiheesta.
Eli tota musta tää on hyvä systeemi, että ensin ollaan siinä valmistavassa, ja sitten kun
mahdollisuus sallii, ja on keksitty että mikä on se sopiva luokka-aste, että mihin
sijoittaa. Se tavallinen luokka olis semmonen pieni. Sekin tukee sitä oppimista ja
sopeutumista, että siinä on niitä suomalaislapsia ympärillä. Mahdollisimman pian sinne
mahdollisuuksien mukaan ja että olis näitä tukitoimia siinä ympärillä. (Kokenut opettaja
A)
… se on hirvee rangaistus lapselle jos katotaan sitä kielitaitoo, että joo tää on niin
heikko, että tää on kolmosluokkalaisen ikänen, mutta pannaan se kakkos luokalle.
(Kokenut opettaja B)
Maahanmuuttajan arviointi pyritään tekemään lapsen osaamisen ja ajattelun pohjalta, ei
kielitaidon perusteella. Opettajan B:n mukaan maahanmuuttajan tulee saada bonusta
kokeista. Hän tulkitsee opetussuunnitelman arviointiohjeita siten, että esimerkiksi
maahanmuuttajan saama arvosana kuusi kompensoidaan arvosanaksi kahdeksan.
Opettajan mukaan opetussuunnitelma on niin väljä, että opettavat voivat tulkita sitä eri
tavoin. Olisi tärkeää, että opetussuunnitelman arviointikriteerit avattaisiin opettajille
konkreettisesti ja opettajat saisivat koulutusta työhönsä enemmän. Siitä hän kertoo
seuraavassa sitaatissa.
Siinä sanotaan, jos maahanmuuttaja saa kokeesta 6 ja suomalainen lapsi sais vaikka
8, niin se kompensointuu 8:n maahanmuuttajalapsellakin. Se tietysti sitä, mitä heikompi
lapsi ja heikompi kielitaito, niin siinä pitää olla avustaja joka auttaa kokeessa. Ja voi
olla sanoja ne aukaistaan ne sanat, ettei ainakaan siitä jaa kiinni. Kyllä mun mielestä,
kyllä siellä ops:ssa on ihan selkeet ohjeet, miten maahanmuuttajalapsia arvioidaan.
Mutta koulutusta tarvis kaikille opettajille. Sitähän voi sitten soveltaa, jos ei ymmärrä
mitä se tarkoittaa. (Kokenut opettaja B)
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Millaisia kokemuksia opettajalla on maahanmuuttajaoppilaasta ja koulunkäynnistä?
Opettajilla on sellainen käsitys maahanmuuttajaoppilaasta, että yleensä terve ja reipas
oppilas sopeutuu suomalaiseen koulujärjestelmään. Kun maahanmuuttajaoppilaan
ongelmat ovat pieniä, sopeutuminen on helppoa. Jos maahanmuuttajalla on ongelmia, ne
ovat usein isoja ja surullisia ongelmia. Opettajat nostavat esille, kuinka kiitollisia
maahanmuuttajaoppilaat ovat opetuksesta verrattuna kantaväestön oppilaisiin. Kun
maahanmuuttajaoppilas oppii kielen, hänen oppimisensa nopeutuu hurjasti.
Maahanmuuttajat ovat usein tottuneet omassa maassaan, että opettaja lyö oppilaita.
Suomalaiseen koulukulttuuriin ei kuulu lyöminen henkisesti tai fyysisesti. Monen
maahanmuuttajavanhemman tai -oppilaan on alkutaipaleella hankala ymmärtää tätä
asiaa. Opettaja joutuu puuttumaan kantaväestön lasten vanhempien negatiivisiin
asenteisiin maahanmuuttajia kohtaan. Opettaja joutuu kannustaman kantaväestön
vanhempia

avoimuuteen

ja

kontaktiin

maahanmuuttajaperheiden

kanssa.

Maahanmuuttajaperheissä on erilaisia tapoja verrattuna suomalaisiin perheisiin. Opettajat
toteavat, että vanhemmilla on suuri merkitys lasten koulumenestykseen. Positiivinen
vaikutus on maahanmuuttajavanhemmilla, jotka haluavat itse opiskella ja olla töissä
Suomessa.

Opettaja

B

kertoo

kantaväestön

oppilaiden

vanhempien

asenteista

maahanmuuttajia kohtaan.
… vanhempien asenteet näkyy, et sitten, sellaset vanhemmat, jotka ovat
maahanmuuttaja vastaisia, jotka puhuvat ihan avoimesti, valitettavasti rasistisesti. Sen
kuulee sitten ihan selkeesti… ja vanhempainilloissa teen ihan selväksi sen, että kotien
asenteet näkyy täällä. Että minä nään täällä heti, ja sitten joudun kitkemään sen pois.
(Kokenut opettaja B)

6.6 Tapausten vertailu, yhteys aiempiin tutkimuksiin ja johtopäätökset
Kappaleessa vertaillaan viiden eri tapauksen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Aiheet
käsitellään tutkimusongelmien alla aivan, kuten tehtiin yksittäisten tapauksienkin kohdalla.
Tarkoituksena on vertailla tapauksia keskenään ja tuoda esille tutkimuksen oleellisimmat
ja tärkeimmät tulokset. Lisäksi tässä kappaleessa pohditaan viitekehyksen ja tulosten
yhteneväisyyksiä sekä haetaan yhteyksiä aiempiin tutkimuksiin. Tutkimuskysymysten
sisältöä on vaikea kategorioida omiin lokeroihinsa, joten niiden sisällössä on limittäisyyttä.
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Miten opettaja kuvailee työtään maahanmuuttajien opettajana ja mikä on opettajan
merkitys maahanmuuttajien kouluun sopeutumisessa?
Tuloksista voidaan päätellä, että maahanmuuttajien opettajien työ voi olla hyvin erilaista
riippuen työtehtävistä. Tässä tutkimuksessa on neljä erilaista työnimikettä opettajilla: 1)
resurssiopettaja, 2) tukiluokan opettaja, 3) valmistavan luokan opettaja ja 4) yleisopettaja.
Opetustyö on erilaista edellä mainituilla opettajilla. Vertailtaessa yleisopettajien työtehtäviä
voidaan

todeta,

että

se

voi

olla

hyvin

erilainen

riippuen

siitä,

millainen

maahanmuuttajaoppilas on, ja kuinka monta maahanmuuttajaoppilasta on luokassa.
Tutkimus osoittaa sen, että resurssiopettajan ja tukiluokan opettajien työtehtävät ovat
hyvin samanlaisia, vaikka työnimikkeet ovat erilaiset.
Jokainen opettaja kuvaa työtään omasta näkökulmasta. Yhteistä tapauksille on, että
maahanmuuttajien opettamisessa kiinnitetään erityisesti huomiota käsitteiden avaamiseen
ja oppilaan kielitaitoon. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että maahanmuuttajan opettajan
tulee

huomioida

omassa

työssään

opetuksen

selkeys.

Opetuksen

on

oltava

selkeärakenteinen ja johdonmukainen sekä opettajan tulee puhua yksinkertaisilla
lauserakenteilla. Sarlin (2009, 20) on myös osoittanut, että maahanmuuttajaopettajan työ
on haasteellista, ja erityisen haasteen siihen lisää oppimisvaikeuksien tunnistaminen.
Naisopettaja B toteaa hyvin, että selkeästä ja yksinkertaisesta opetuksesta hyötyvät kaikki
oppilaat, niin kantaväestö kuin maahanmuuttajatkin.
Ja sitten se, että maahanmuuttajat periaatteessa tavallaan pitäs laskee, sillä tavalla
kun saa maahanmuutajan luokalle, että se yks oppilas on kaks oppilasta. Kyllä siitä
tulee lisää työtä ja pitää tietyllä tavalla omaan opettamiseen kiinnittää huomiota. Siitä
hyötyy koko luokka. (Kokenut opettaja B)
Kaikki opettajat myöntävät, että maahanmuuttajaoppilas tuo haasteita opettajalle sekä
lisää opettajan työmäärää. Kokeneet naisopettajat, resurssiopettaja sekä tukiluokan
opettaja kokivat

maahanmuuttajien opettamisen suurena rikkautena.

Esimerkiksi

naisopettaja B kuvaili asiaa näin: ”… koen, että tosi mielenkiintonen ja suuri rikkaus mun
uralle.” Kokemattomat miesopettajat nostivat esille, että maahanmuuttajien opettaminen
on haasteellista erityisesti kieliongelmien takia. Valmistavan luokan opettajan koki työnsä
erittäin haasteellisena ja on väsynyt työhönsä. Talib (1999, 239–240) pääsi omassa
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tutkimuksessaan samaan tulokseen siinä, että kokemus ja ammattitaito tuovat lisäävät
varmuutta maahanmuuttajien opettamiseen.
On jo huolestuttavaa, että opettaja väsyy työhönsä. Valmistavan luokan opettajan
uupumisen syyksi aineisto vihjaa valmistavan opetuksen työn, työympäristön sekä
työyhteisön toimimattomuuden. Taustalla voi olla myös henkilökohtaiset syyt, mutta tähän
aineisto ei anna vastausta. Opettajan työuupumuksesta kärsivät niin opettaja itse kuin
oppilaatkin. Talib (1999, 240) on tutkimuksessaan todennut, että työuupumus näkyy
voimattomuuden tunteena etenkin kokemattomilla maahanmuuttajien opettajilla. Myös
Miettinen (2001, 52–53) on todennut, että maahanmuuttajien opettajilla ilmeni samanlaisia
ongelmia hänen väitöskirjatutkimuksessaan. Tässä tutkimuksessa uupunut opettaja on
kokenut valmistavan luokan opettaja, mutta voimattomuuden tunne on aineistomme
mukaan hänen kohdallaan jokapäiväistä. Voimattomuuden tunne on johtanut työhön
väsymiseen.
Olisi tärkeää, että työssä jaksamiseen puututtaisiin ajoissa ja opettajaa pystyttäisiin
auttamaan sekä tukemaan. Tähän johtopäätökseen ovat päässeet myös Rinne ym. (2011,
262–264). He korostavat sitä, että resursseja tulee ohjata riittävästi maahanmuuttajien
opettamiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että työuupuminen ei kosketa pelkästään
siitä kärsivää opettajaa, vaan koko työyhteisöä ja koulua. Tähän johtopäätökseen
päädyttiin, kun tarkasteltiin saman koulun opettajien miesopettaja B:n ja valmistavan
opettajan haastatteluvastauksia.
Et sen huomaa joskus opettajanhuoneessa, et välituntivalvoja tulee ja teiän
(valmistavan luokan) oppilaat taas vähän riehu siellä, ja taas tulee vähän
semmonen, et ne kun riehuu, niin riehuminen on niin ku oikeesti, että siellä lyyään
nyrkillä päähän ja ne ei suodata yhtään ennen ku oppii tavoille. Kyllä se on vaikuttanut
tietyllä tavalla, vaikka sitä ei semmosta koko ajan, että tilanteet on niin ku semmosia,
että mä ymmärrän ihan täysin, että siellä kun on voimaton ku tapellaan, ja se kun
toistuu viikosta toiseen, niin kyllä se varmaan alkaa parin viikon jälkeen vähän tuntua,
et olisko se vähän helpompaa, jos noi olis muualla tappelemassa. (Kokematon opettaja
B)
Näetkö itsesi myös tulevaisuudessa maahanmuuttajien opettajana? Perustele
vastauksesi? (Haastattelijan kysymys)
En. Liian raskasta, kun on tehnyt näin pitkän rupeaman. Ja ihan oikeesti en halua. Jos
mää kuvaisin tätä ihan rehellisesti tämä on niikun vetelä suo jossa tarvotaan. Jos mää
vertaan vaikka erityisopetukseen siinä on laki eritavalla, takana pykälät löytyy ja
systeemit on oikeesti on niiku niin sanostusti normaalit. Et me ollaan tässä suossa ja
mä haluasin erityisopetuksen puolelle, koska siinä on systeemit selvät. (Valmistavan
luokan opettaja)
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Yhteenvetona voidaan todeta miesopettajista, että he kokevat maahanmuuttajien
opetuksen realistisesti ja uskaltavat tuoda esille maahanmuuttajaopetuksen ongelmia.
Luokan heterogeenisyys, maahanmuuttajaoppilaan taito- ja tietotaso sekä suomen kielen
osaamattomuus tuovat niin paljon haasteita luokkaan, että sekä oppilaat että opettaja
väsyvät ja turhautuvat työhön. Vaarana on, että ongelmat johtavat negatiivisiin asenteisiin
maahanmuuttajaoppilasta ja koko maahanmuuttoa kohtaan. Tutkimusaineisto osoittaa
sen, että opettajan tulee reflektoida omia tuntemuksiaan, etteivät ne ala vaikuttaa oppilaan
sopeutumiseen. Voidaan todeta, että on tärkeää kehittää maahanmuuttajien opetusta
kokonaisuutena, sekä erityisesti valmistavan opetuksen nivelvaihetta yleisopetukseen.
Tutkimuksesta voidaan todeta, että maahanmuuttajille on kehitetty erilaisia tukimuotoja,
kuten tukiluokka ja resurssiopettajan työpanos. Vaikka tässä tutkimuksessa ei
varsinaisesti tutkittu tukimuotojen toimivuutta, tutkijat haluavat nostaa ne esille, koska ne
vaikuttavat onnistuneilta ratkaisuilta. Talib ym. (2004, 117–118) ovat osoittaneet, että
maahanmuuttajaoppilaita sijoitetaan liian herkästi erityisluokille kieliongelmien johdosta.
Tukiluokat ovat yksi keino tukea oppilaan kielenkehitystä ja vähentää tarpeettomia
erityisopetussijoituksia. Johtopäätöksenä voidaan todeta tästä tutkimuksesta, että
erityisesti tukiluokan toimivuuden taustalla on opettajan ammattitaito ja tahto kehittää
omaa opettajuuttaan, tukiluokkaa ja koko kouluyhteisöä. Koko aineisto viittaa siihen, että
opettajien ammattitaidon takana on laaja ja monipuolinen koulutustausta ja halu
aktiivisesti kouluttaa ja kehittää itseään, niin kuin tukiluokan opettaja sitaatissa ilmaisee.
Eli se on oikeestaan semmonen, että tietyt opettajat haluaa muuttua ja kehittyä
työssään, mut toiset ei halua. Ne haluaa vettää sillä samalla sabluunalla. Toivos, että
kaikki niiku miettis sitä, että jos maahanmuuttaja on siellä luokassa, että miten sen
pystyy huomioimaan paremmin siinä omassa työssään mitä tekkee, ja toisaalta se on
niin yksinkertasin pienin keinoin ja sitte ku kaiken huipuksi hyötyy kaikki. Se on
semmonen, mitä minä paukutan ja yritän sannoo, että se ois semmonen, minkä kaikki
pystyy niiku tekemään, jos vaan ite muuttaa pikkusen jotakin siinä opetuksessa.
(Tukiluokan opettaja)
Tutkimus osoittaa, että kokemus ja ammattitaito antavat varmuutta ja laajempaa
näkökulmaa

maahanmuuttajien

opettamiseen.

Opettajat

pystyvät

näkemään

maahanmuuttajan omana yksilönään, jolle annetaan vapaus kehittyä omassa tahdissaan.
Liebkind (1994, 35) korostaa juuri tätä yksilöllistä etenemistä akkulturaatiossa. Tämä
tutkimus osoittaa, että opettajan ja oppilaan ei tarvitse turhautua ja väsyä koulussa
opeteltaviin asioihin, vaan luotetaan siihen, että oppilas saavuttaa kantaväestön tason
ennemmin tai myöhemmin. Tapauksen opettajat pystyvät kuvailemaan työtään hyvin
konkreettisesti ja armollisesti, eivätkä aseta itselleen tai oppilaalle liian korkeita tavoitteita.
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Tutkimus osoittaa, että kokeneet opettajat ovat kasvaneet opettajina ja käyneet läpi
muutosprosessin,

jolloin opettajina he pystyvät

keskittymään maahanmuuttajaan

unohtamatta muuta luokkaa.
Ja kyllähän ne ongelmat on just sellasia, mitä kuulee, että ihan kauheeta, että meillä on
nyt innessiivi, illatiivi, elatiivi nämä kuule ja sitten yläasteella, eikä ne opi. Ett niiku
opettajat ei tajua, että hyvänen aika ei ne voi oppia, ku ei ne vielä ymmärrä, ne on vielä
ihan sekasin kaikesta. (Kokenut opettaja B)
Aineistosta voidaan todeta, että opettajalla on suuri merkitys maahanmuuttajan kouluun
sopeutumisessa. Kaikki opettajista pitää opettajan roolia tärkeänä. Opettaja voi
positiivisesti

kuin

negatiivisestikin

vaikuttaa

oppilaan

sopeutumisprosessiin.

Maahanmuuttajaopettajan on tärkeä olla suvaitsevainen, helposti lähestyttävä ja
kannustava aikuinen sekä opettaja, joka on roolimalli suomalaisesta aikuisesta. Opettaja
pystyy vaikuttamaan luokkahenkeen, oppilaan itsetuntoon sekä oppilaiden yksilölliseen
huomioimiseen.

Miesopettajat

painottivat

vielä

yksilön

merkitystä,

jolloin

maahanmuuttajalla itsellään on vastuu sopeutumisesta kouluun.
Talibin (1999, 242–244) väitöskirjassa opettajat kokivat oman roolinsa tärkeäksi
maahanmuuttajaoppilaan menestyksen kannalta ja kokivat olevansa yksi tärkein aikuinen
maahanmuuttajan elämässä. Talibin tutkimus kuitenkin osoittaa, että opettajat eivät pysty
tukemaan maahanmuuttajaoppilasta riittävästi. Maahanmuuttajaoppilailla on herkkä
itsetunto, joten he vaistoavat helposti opettajan lähettämät negatiiviset piiloviestit, jotka
paljastavat opettajan sitoutumisen ja uskon oppilaan menestykseen. Opettajan on
voitettava

oppilaan

luottamus

omalla

aitoudellaan

ja

rehellisyydellään.

Tässä

tutkimuksessa päästään myös samaan johtopäätökseen, jonka tulokset osoittavat.
Kaikki maahanmuuttajien opettajat pohtivat maahanmuuttajaoppilaan siirtoa valmistavasta
opetuksesta yleisopetukseen. Jokainen tapaus tarkastelee asiaa omien kokemuksien
pohjalta. Yhteenvetona voidaan todeta, että ikä vaikuttaa siihen, miten helposti
maahanmuuttajalle löydetään sopiva luokka-aste. Nuori maahanmuuttajalapsi suorittaa
peruskoulun alusta loppuun, mutta teini-ikäinen maahanmuuttaja pääsee mukaan vasta
puolesta välistä. Maahanmuuttajaoppilaalle tulisi löytää sopiva luokka, joka vastaa hänen
ikätasoaan enemmän kuin taitotasoaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettajien
on

pystyttävä

joustamaan

omassa

opetuksessaan

ja

vaatimustasossaan

maahanmuuttajaoppilaan kohdalla. Toisaalta opettajien tulee saada riittävästi resursseja
ja tukea koululta ja koko kouluyhteisöltä. Kuukka (2000, 126) nostaa esille sen, että
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ongelmaksi voi muodostua se, että vain suurimmat kunnat pystyvät tarjoamaan
valmistavaa opetusta.

Millaisia kokemuksia opettajalla on koulun merkityksestä maahanmuuttajan kouluun
sopeutumisessa?
Kaikki tapaukset kokivat koulun roolin maahanmuuttajan kouluun sopeutumisessa
merkittäväksi. Opettajat kertovat, että koulu vaikuttaa siihen, miten lapsi sopeutuu, ja
minkälaisen mallin koulu antaa suomalaisesta yhteiskunnasta. Talib (2005, 40) painottaa,
että opettajan pitää pystyä suuntaamaan ajattelu yksittäisistä oppilaista kouluympäristöön.
Maahanmuuttajaopettaja tarvitsee kulttuuri- ja yhteiskuntatietoisuutta opettaessaan
monikulttuurisessa koulussa. Tässä tutkimuksessa kokeneet naisopettajat korostavat
lisäksi

koulun

merkitystä

perheen

sopeutumisen

kannalta.

Koulu

voi

olla

maahanmuuttajaperheelle huonoimmassa tapauksessa ainut kontakti suomalaiseen
yhteiskuntaan. Tukiluokan opettaja korostaa myös koulun merkitystä koko perheelle.
Maahanmuuttajat tuovat kouluun väriä ja monikulttuurisuutta. Naisopettaja B toteaa näin: ”
Väriä ja elämää on tullut luokkaan, tempperamenttia ja kaikkee semmosta, että… Paljon
meillä

suomalaisilla

on

iloa

niistä.”

Monikulttuurisuuden

myötä

koulusta

tulee

suvaitsevampi, tasa-arvoisempi ja avoimempi. Kosonen (1994, 215–216) korostaa myös
monikulttuurisuuden rikkautta ja voimavaraa, jonka avulla suomalaiset oppilaat pääsevät
tutustumaan muihin kulttuureihin, arvomaailmoihin ja samalla näkemään ihmisten
samanlaisuuden.
Valmistavan luokan opettaja toivoisi opettajien kesken avoimempaa keskustelua ja
asenteiden muuttumista positiivisempaan suuntaan. Kokeneet naisopettajat toivovat
opettajilta hyväksyvämpää asennetta valmistavaa opetusta kohtaan, koska monet
opettajat näkevät vain sen tuomat ongelmat. Koko koulun tulisi nähdä valmistavan
opetuksen positiiviset puolet ja sen tärkeys myöhemmän oppimisen ja sopeutumisen
kannalta. Koulun ja opettajien tulisi myönteisemmin vastaanottaa valmistava opetus
omaan kouluunsa. Tulokset osoittavat, että yleisopetukseen siirron nivelvaihe on tehtävä
harkiten ja oppilaan etua ajatellen. Siinä tulisi tehdä enemmän yhteistyötä sekä
yleisopetuksen ryhmän, johon siirto tehdään, tulisi olla riittävän pieni.
Tutkimuksen aineisto kertoo, että valmistavaa opetusta on pystyttävä kehittämään
tulevaisuudessa. Valmistava opetus antaa merkittävän pohjan maahanmuuttajalle ja
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vaikuttaa yleisopetuksen opintoihin. On tärkeää, että opetuksen perusasiat pysyvät
muuttumattomina lukuvuoden ajan. Luokalle ei voida ottaa uusia oppilaita kesken
lukuvuoden, jolla annetaan rauha oppimiseen. Ryhmäkoon on pysyttävä riittävän pienenä,
jotta opettaja pystyy tukemaan yksittäisiä oppilaita. Riittävät resurssit takaisivat sen, että
maahanmuuttajan oppimispolun perusteet pystyttäisiin luomaan hyvin.
Tuloksista voidaan päätellä, että koulun tulee tarjota riittävästi ja joustavasti resursseja
koulun maahanmuuttajaopetukseen. Miesopettaja A kertoo sitaatissa, että heidän
koulullaan

on

resurssiopettaja,

joka

on

helpottanut

paljon

koulun

maahanmuuttajaopetusta. Voidaan todeta, että koulut tulisi saada tietoisemmiksi
erilaisista tavoista ohjata resursseja maahanmuuttajien tueksi. Tärkeää on, että jokainen
koulu löytää omat toimivat mallinsa. Tutkimuksissa ilmenneet negatiiviset asenteet
valmistavaa opetusta kohtaan tulisi pystyä muuttamaan päinvastaisiksi. Nämä ajatukset
kertovat siitä, että valmistavaa opetusta on pystyttävä kehittämään kestävämmälle
pohjalle.
Oikeestaan tänä vuonna, nyt se syksyllä, kun se tilanne tuli, et saatiin selville, et
minkälaisia nämä on, et miten heikoilla kantimilla ne on, et onneksi me saatiin tänne
niitä resursseja, et onneks meiän koulu toimi siinä vaiheessa tosi hyvin, et saatiin vielä
tuntiopettaja auttamaan heitä. Et kyllähän he muuten olis että ihan. Eikä se sitten, et ku
luokanopettajalla on ne 20 muutaki oppilasta, joissa on myös heikkoja, monenlaisia
tapauksia, se olis ihan mahotonta ollu. Et nyt on kuitenki varmasti paljon. (Kokematon
opettaja A)
Tutkimus osoittaa, että opettajille arviointikriteerit ovat epäselvät ja niihin tarvittaisiin
yhtenäisempää linjaa. Tällä hetkellä arvioinnissa on koulukohtaisia eroja, ja tasa-arvo ei
toteudu. Resurssiopettajan ja kokemattoman miesopettaja A:n koulussa oli käyty
keskustelua maahanmuuttajien arvioinnista, ja siitä, miten se tulisi tehdä. Alla oleva
sitaatti kertoo hyvin miesopettaja A:n tuntemuksista arviointia kohtaan. Kokemattomat
miesopettajat toivoivat selkeitä mittareita ja kriteereitä maahanmuuttajien arviointiin.
Samaa mieltä oli tukiluokan opettaja. Arviointimittareiden tekeminen on vaikeaa, koska
maahanmuuttajilla on puutteellinen suomen kielen taito. Kaikki tapaukset olivat sitä mieltä,
että S2-kielen arviointi perusteet olivat selkeät opetussuunnitelmassa. Resurssiopettaja
toivoi kehittämistä siihen suuntaan, että maahanmuuttajat huomioitaisiin siinä paremmin.
No arviointihan oli meillä justiinsa, et siinä vaiheessa, kun piti niitä numeroita alkaa
antamaan, nii siinä vaiheessa ruvettiin selvittämään, ja maahanmuuttokoordinaattorilla
ollu mitään käsitystä asiasta, et sano, et pitää ruveta tekemään semmosia yhteisiä, et
se nii ku ihan tällä linjalla ollaan, ja siinä vaiheessa hätä alkaa olemaa kädessä, et siinä
vaiheessa ruvetaan miettimään. Valmiit pohjat, et siinä vaiheessa, ku näitä oppilaita
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tulee, olis se, et se tieto. Et jokaisen ei tarvis ite lähtee tutkimaan ja miettimään sitä
asiaa. (Kokematon opettaja A)
Millainen on maahanmuuttajaoppilas opettajan mielestä?
Aineistosta voidaan päätellä, että maahanmuuttaja ovat pääsääntöisesti motivoituneita ja
ahkeria oppilaita. Tukiluokan opettaja ja kokeneet naisopettajat nostavat esille
maahanmuuttajien kiitollisuuden. Miesopettaja B on törmännyt opettajan urallaan
maahanmuuttajan

epärehellisyyteen,

joka

on

saanut

hänet

pohtimaan

omia

ennakkoluulojaan maahanmuuttajia kohtaan. Paavola ja Talib (2010, 75–76) ovat
tutkineet, että konfliktitilanteet ovat normaaleja monikulttuurisessa koulussa. Näissä
tilanteissa opettajan ammattimaisuus ja eettinen sitoutuminen työhön tulee esille.
Paavola ja Talib (2010, 75–76) nostavat tutkimuksessaan esille opettajien ennakkoluulot
maahanmuuttajien kohtaan ja niiden vaikutuksen. Esimerkiksi oppilaan ja opettajan
vuorovaikutustilanteissa voi

syntyä kommunikaatiovaikeuksia,

jotka voivat

johtaa

stereotypioiden muodostumiseen. Tämän tutkimuksen valmistavan luokan opettajasta
voidaan tehdä johtopäätös, että hänen väsymisensä työhön näkyy oppilaan negatiivisena
kuvauksena. Miesopettaja B otti myös haastattelussa esille, että opettajan väsyminen
vaikuttaa opettajan työhön:
Mut sitten ennakkoluulot voi olla sitten esteenä, kyllä kai se voi olla, jos opettaja on
ennakkoluulonen, vähän semmonen etukäteen tuomitseva. Monestihan se voi olla niin,
et jos on vielä ollu joka tämmönen tapaus, jos on menny hermot, tai painiskelee niitten
kanssa ja väsyttää ittensä, niin sitten ku tulee uus niin siinä helposti käy näin, että voi
tulla tämmönen kokemuksen pohjalta tuleva vääränlainen asenne. Se on inhimillistä,
mutta tietenkää se ei pitäs mennä niin. (Kokematon opettaja B)
Aineistosta voidaan todeta, että maahanmuuttajilla on paljon ongelmia, jotka vaikuttavat
kouluun sopeutumiseen. On muistettava, että sopeutumiseen vaikuttavat sekä yksilö että
ympäristö, kuten valmistavan luokan opettaja kertoo. Sekä maahanmuuttajan että
kouluympäristön on pystyttävä sopeutumaan toinen toisiinsa, ja löydettävä yhteinen sävel.
Maahanmuuttajat rikastuttavat kouluympäristöä, mutta tuovat mukanaan myös ongelmia.
Koulujen eriarvoistuminen voi olla tulevaisuudessa yksi ongelma, jos maahanmuuttajat
sijoitetaan vain tiettyihin kouluihin.
Talib (1999, 242–243) on tutkimuksessaan pohtinut, että oppilaiden ominaisuudet kuten
laiskuus, myöhässä tuleminen tai häiriköinti luokassa ovat yhteydessä siihen oppilaan
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kulttuuriseen ja sosiaaliseen todellisuuteen, jossa hän elää. Suomalaisten opettajien on
vaikea ymmärtää sitä, koska heidän merkittäviin arvoihin kuuluvat kiltteys, rehellisyys,
ahkeruus ja täsmällisyys. Tämä ristiriita aiheuttaa ongelmia kouluun sopeutumiseen.
Kyseinen ristiriitaisuus nousee esille myös tutkimuksessamme.
Resurssiopettaja kuvaa hyvin yksilöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat maahanmuuttajan
sopeutumiseen. Näitä ovat ikä, kulttuuritausta, kielitaito, koulutausta ja sosiaaliset suhteet.
Muutkin opettajat nostavat nämä esille aineistossa. Kielitaidon puute huolestuttaa
erityisesti kaikkia opettajia. Maahanmuuttajien eristäytyminen kantaväestöstä heikentää
sopeutumista. Huolenaiheeksi nousi maahanmuuttajatyttöjen asema ja mahdollisuudet
harrastaa sekä kouluttautua, joista tukiluokan opettaja kertoo seuraavassa sitaatissa.
… sitten islamin uskosissa maissa ja näin tyttöjen, miten tytöt voi osallistua koulun
jälkeiseen harrastustoimintaan tai miten järjestetään muuten jonkun tytön asiat. Kaikki
tämmönen vaikuttaa tietenkin siihen koulun käyntiin… Pojat saa kyllä mennä huijella
tuolla. Mutta niiku tytöillä yleensä se, ettei tyttöjä ei päästetä. Ollaan heti epäluulosia,
että mitä siellä sitten harratuksia siellä on kavereita. (Tukiluokan opettaja)
Tutkimus osoittaa sen, että opettaja joutuu pohtimaan opettajuuttaan, kun saa
oppilaakseen maahanmuuttajan. Se, millaisia ennakkoluuloja ja käsityksiä opettajalla on
maahanmuuttajista, vaikuttavat opettajan työhön tiedostaen ja tiedostamatta. Opettajan
on oltava rehellinen itselleen, jotta hän tajuaa omat käsityksensä ja pystyy korjaamaan
niitä. On luonnollista, että jokaisella on erilaisia ennakkoluuloja vieraista asioista.
Maahanmuuttajien kohdalla
samanveroisina

kuin

ei

miehiin.

ole

itsestään

Naisopettaja

selvää,

voi

joutua

että

naisiin

suhtaudutaan

työskentelemään

pitkään

saavuttaakseen auktoriteettiaseman maahanmuuttajan silmissä. Tämä tulee tiedostaa,
mutta sen edessä ei pidä lannistua.
Aineistosta nousee esille, että vanhemmilla on suuri merkitys maahanmuuttajaoppilaan
kouluun sopeutumiseen ja siellä menestymiseen kaikkien tapausten mielestä, mihin
johtopäätökseen on päässyt myös Talib (2005, 110–111). Maahanmuuttajaperheet
suhtautuvat kouluun positiivisesti ja kannustavat lapsiaan koulunkäynnissä. Opettaja
joutuu

usein

neuvomaan

maahanmuuttajaoppilaan

vanhempia,

koska

monesti

vanhempien odotukset oman lapsensa koulumenestyksestä ovat korkeammalla tasolla,
kuin mitä ne todellisuudessa ovat. Tukiluokan opettaja kertoo asiasta alla olevassa
sitaatissa..
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… joskus on sitte liian suuret odotukset taas vanhemmilla, esimerkiksi kouluja
käymätön yläaste ikänen oppilas ja sitte äiti tai isä haluaa siitä lääkärin tai vähintään
lakimiehen. Ja sitten niiku koulu on siinä tilanteessa, että joutuu niiku yrittää selittää
että realistisia käsityksiä siihen, ett mitä se. Jos aatellaan vaikka oppilas ite ei halua
ees siihen ammattiin, et sitte keskustellaan vanhempien kanssa tämmösiä. Sekin
vaikuttaa siihen opiskelluun, minkälaisia odotuksia vanhemmilla on. Ja minkälainen
käsitys vanhemmilla on koulusta yleensä. (Tukiluokan opettaja)
Kokenut naisopettaja B on kohdannut kantaväestön vanhempien ennakkoluuloja
maahanmuuttajia kohtaan, jotka näkyvät kantaväestön oppilaiden käyttäytymisessä.
Tutkimus osoittaa, että opettajalta vaaditaan rohkeutta puuttua asioihin ja ohjata kaikkia
vanhempia

suvaitsevammiksi

ja

avoimemmiksi

monikulttuurisuutta

kohtaan.

Maahanmuuttajaoppilaat tulevat hyvin erilaisilla taustoilla ja lähtökohdilla suomalaiseen
kouluun, joten sopeutuminen ja oppiminen vievät aikaa. Maahanmuuttajaoppilaat joutuvat
oppimaan paljon erilaisia asioita hyvin lyhyessä ajassa. Opettajien tulisi pystyä
ymmärtämään ja asettamaan tavoitteet sen mukaisesti. Jo itse suomen kielen oppiminen
on iso haaste, sillä oppilas voi joutua opettelemaan esimerkiksi uudet kirjaimet tai
lukemaan eri suunnasta, kuin on omalla äidinkielellään tottunut.

6.7 Muita aineistosta nousseita asioita
Seuraavassa

kappaleessa

käsitellään

asiakokonaisuuksia,

jotka

nousivat

esille

aineistosta mielenkiintoisina. Nämä asiakokonaisuudet valittiin, koska tutkijat halusivat
syventää

kyseisiä

aiheita,

ja

ne

liittyvät

oleellisesti

tutkimuskysymyksiin.

Aihekokonaisuudet nousivat opettajien haastatteluista painokkaasti esille, ja suomalainen
koulujärjestelmä joutuu varmasti paneutumaan näihin tulevaisuudessa. Näitä asioita
aukaistiin jo osittain tapauksien esittelyssä, ja nyt syvennytään näihin aihekokonaisuuksiin
syvällisemmin.

6.7.1 Opettajan jaksaminen ja huolenaiheet
Monikulttuurisessa koulussa opettajan työssä jaksaminen on hyvin tärkeä keskustelun
aihe. Opettajan työssä jaksaminen vaikuttaa suoraan luokan ilmapiiriin, ja siihen, miten
hän pystyy tekemään työnsä. Opettajan väsyminen vaikuttaa niin opettajan kuin
oppilaidenkin asenteisiin, ja kykyyn tukea maahanmuuttajaoppilaita. Kun tutkittiin,
haluavatko

opettajat

jatkaa

tulevaisuudessa

työtään

maahanmuuttajien

parissa,
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vastaukset olivat hyvin ristiriitaisia. Valmistavan luokan opettaja halusi ehdottomasti
lopettaa työskentelyn maahanmuuttajien parissa, koska koki työnsä liian raskaaksi.
Miesopettajat halusivat jatkaa työtään maahanmuuttajien parissa, koska näkivät sen
ennemminkin olosuhteiden sanelemaksi. Maahanmuuttajat ovat niin pysyvä osa
suomalaista koulujärjestelmää, että suurin osa opettajista varmasti opettaa heitä
tulevaisuudessa.

Suurin

tulevaisuudessakin
Miesopettaja

osa

mielellään

A

vastaa

tutkimukseen
työskennellä

kysymykseen,

osallistuneista

opettajista

maahanmuuttajaoppilaiden

näetkö

itsesi

myös

haluaa
kanssa.

tulevaisuudessa

maahanmuuttajien opettajana, seuraavasti:
No todennäköisesti näen, jos mie täällä koululla oon. Mulla ei oo mittää
maahanmuuttajaoppilaita vastaa, et heissä on ihan samalla tavalla kuin kaikissa
muissakin oppilaissa, mut nämä resurssit pittää saada kohilleen ensiksi, ja ennen
kaikkee se kielitaito pitää olla semmonen ennen ku yleisopetukseen siirretään, että se
ei oo se. Et toisilla menee enemmän ku toisilla, et se vuosi ei välttämättä riitä.
(Kokematon opettaja A)
Aineistosta

nousi

esille

useita

asioita,

jotka

aiheuttivat

huolta

opettajissa

maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla. Resurssiopettaja, miesopettaja C sekä naisopettajat
A ja B kokivat haasteeksi sen, että maahanmuuttajat vaihtavat paikkakuntaa EteläSuomeen muutaman vuoden paikkakunnalla asumisen jälkeen. Tämä aiheuttaa sen, että
lapsen elämässä ei ole pysyvyyttä, eivätkä opettajat pysty pitkäjänteisesti seuraamaan ja
tukemaan lapsen kehitystä. Heterogeeniset luokat ja niissä opetuksen eriyttäminen olivat
yksi

isoimmista

huolenaiheista

suurimmalla

osalla

haastatteluihin

osallistuneista

opettajista. Jokainen haastateltava toi asian jollakin asteella esille. Miesopettaja A:n
vastauksista paistoi suuri huoli siitä, miten hän opettajana saa maahanmuuttajaoppilaan
oppimaan ja pystyy auttamaan häntä, kun kommunikointi on hankalaa oppilaan
kieliongelmien vuoksi.
Miesopettaja A nosti esille tilanteen, jos maahanmuuttaja jää ilman peruskoulun
päättötodistusta, vaikeuttaa se tulevaisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Monen
maahanmuuttajan taidot ja tiedot eivät riitä päättötodistuksen saamiseen, jolloin vaarana
on yhteiskunnasta syrjäytyminen. Tutkimukseen osallistuneet opettajat nostivat tämän
ongelman esille haastatteluissa. Koulujärjestelmän tulisi pystyä muodostamaan sellaiset
tukitoimet kaikille oppilaille, että he eivät putoaisi yhteiskuntakelkan kyydistä.
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6.7.2 Kehitysideat
Kaikki haastatteluun osallistuneet opettajat kokivat, että maahanmuuttajien opetusta tulisi
kehittää

jollakin

asteella.

Osa

opettajista

haluaisi

kehittää

maahanmuuttajien

opetusjärjestelyitä, osa opettajista kaipasi vain lisää taloudellista tukea. Monen opettajan
kehitysideat koskivat siirtoa valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen sekä erilaisten
tukimuotojen kohdentamista maahanmuuttajaoppilaalle. Sosiaaliseen puoleen kiinnitettiin
huomiota, koska on tärkeää sopeutumisen kannalta, että maahanmuuttajaoppilas saa
ystäviä.
Valmistavan luokan opettajan mielestä valmistavasta luokasta tulisi tehdä enemmän
tukiluokan tyyppinen kokonaisuus. Tällä hetkellä valmistava luokka on hyvin suljettu
yksikkö, jonka sisäiset ongelmat ruokkivat lisää ongelmia. Valmistavan luokan opettaja
joutuu liian paljon itse kantamaan vastuuta luokan ongelmista. Ongelmaksi nousee
segregaatio,

koska

maahanmuuttajat

sijoitetaan

yhteen

luokkaan.

Maahanmuuttajaoppilaiden tulisi välittömästi päästä ainakin osittain samaan luokkaan
kantaväestön oppilaiden kanssa, jossa he näkisivät, miten suomalaisessa koulussa
käyttäydytään. Tärkeää on säilyttää tukiluokka maahanmuuttajaoppilaalle, jossa hän
pystyy opiskelemaan ja harjoittelemaan kieltä sekä perustaitoja turvallisesti. Valmistavan
luokan opettaja kuvaa työtään seuraavasti:
… toivoisin, että ei olis näinkään suljettu valmistavaopetuksen ryhmä vaan, että ois
semmonen tukiluokka tyyppinen valmistavan opetuksen kenttä, se ois sellainen
tukikohta ja sieltä käsin paljon enemmän sitten on maahanmuuttajataustainen vois
käydä yleisopetuksessa. Nyt koen, että tälläkin hetkellä valmistavan opetuksen oppilaat
ruokkii keskenään näitä vaikeuksia, ihan liittyen keskenäiseen kähinään,
ärsyttämiseen, tönimiseen, potkimiseen, kaikkeen löytyy liikaa, ihan sen takiaan, koska
ne vahvistaa toinen toisissaan huonoo käytöstä. Elikkä ei oo tapahtunu sellaista
riittävän hyvää ryhmäytymistä ja sopeutumisesta tässä tänä vuonna vielä ja tosiaan,
kun on vaihtunukin porukka. Ongelmat kasvaa ihan jo sen takia, kun ollaan samassa
ryhmässä liikaa, Mutta nyt tätä integrointia näille syksyllä tulleille pyritään niiku
käynnistellä seuraavaksi. (Valmistavan luokan opettaja)
Monet kehitysideat liittyvät koulun tarjoamiin resursseihin. Opettajat haluaisivat avustajia,
erityisopettajan palveluita, koulutuksia, aikaa, henkilökuntaa, tukiopettajan tunteja,
maahanmuuttajan oman kielen opetusta, S2-kielen opetusta ja materiaaleja enemmän
sekä ryhmäkoot riittävän pieniksi. Kahdella neljästä koulusta opettajat mainitsivat koulun
kehittäneen maahanmuuttajien opetusta ja resursseja on suunnattu maahanmuuttajien
opetukseen. Vaikka positiivisia muutoksia on tapahtunut tutkimuskouluilla, opettajat
toivoisivat saavansa resursseja vielä enemmän. Tutkimusaineisto osoittaa, että kouluilla,
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joissa pystytään tekemään yhteistyötä ja halutaan kehittää maahanmuuttajien opetusta,
olemassa olevat resurssit pystytään hyödyntämään paremmin. Tällä hetkellä kunnan
koulut eivät tee yhteistyötä keskenään, mikä olisi tärkeää, jotta koulut pystyisivät
hyödyntämään toistensa hyviä kehitysideoita ja toimivia malleja.
Yksi

haastatteluista

nousseista

kehitysideoista

oli

kaveritoiminnan

kehittäminen

maahanmuuttajille. Useat haastateltavista painottivat maahanmuuttajien kavereiden
merkitystä sopeutumisessa. Kaveritoiminnan ideana olisi tukea maahanmuuttajan ja
kantaväestön lasten ystävystymistä erilaisin koulun sisäisin menetelmin. Maahanmuuttaja
saisi koulusta tukioppilaan, joka auttaisi ja huomioisi häntä niin välitunneilla kuin
oppitunneilla. Tukiluokkatoimintaa kannattivat monet haastateltavista ja sitä toivottiin myös
alakoulun puolelle. Näin resurssiopettaja kuvaa kehitysideaansa:
Jonkin tyyppinen kaveritoiminta vois olla hyväksi sekä maahanmuuttajille että
kantaväestön opillaille, että se ois varmasti semmonen juttu, joka lisäis tätä
suvaitsevaisuutta puolin jos toisin ymmärtämistä toista ja toisen erilaista
kulttuuritaustaa kohdin. Se kaveri vois olla ihan kantaväestöön kuuluva oppilas tai
sitten se vois olla pitempää suomessa ollut maahanmuuttaja oppilas.
(Resurssiopettaja)
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7 POHDINTA

Tutkielman aihetta valittaessa tutkijat halusivat tehdä tutkielman, jolla on käyttöarvoa eli
merkitystä tekijöille tulevina luokanopettajina sekä mahdollisesti muille kasvatusalan
ammattilaisille. Tutkimusaiheeksi muodostuivat opettajien kokemukset maahanmuuttajien
kouluun sopeutumisesta, koska se oli käytännönläheinen ja ajankohtainen aihe.
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajaoppilaat ovat kasvavassa roolissa nykyään ja ennen
kaikkea tulevaisuuden kouluelämässä. Maahanmuuttajaoppilaiden määrä suomalaisessa
koulussa kasvaa jatkuvasti, mutta tutkijat eivät ole kokeneet opettajankoulutuksessa
saaneensa

tarpeeksi

käytännönläheistä

tietoa

monikulttuuriseen

opetukseen

ja

kasvatukseen liittyvistä erityiskysymyksistä.
Aineistonkeruun ja -analysoinnin aikana tutkijat ymmärsivät aiheen herkän luonteen ja
subjektiivisuuden. Tutkimusprosessin myötä tutkijoiden ymmärrys asiasta on kehittynyt
potentiaalisesti. Näin jälkikäteen mietittynä tehtiin oikeita valintoja tutkimuksen aikana,
muun muassa teemahaastattelu oli oikea tiedonkeruumenetelmä näin henkilökohtaiseen
aiheeseen. Toki tässä tutkielmassa on myös kehitettäviä asioita, joita ovat esimerkiksi
viitekehyksen laajempi tiedonhankinta ja erityisesti ulkomaalaisten lähteiden parempi
hyödyntäminen. Jos nyt tutkijat tekisivät pro gradu tutkielman tästä aiheesta uudelleen,
olisi aiheen rajaus entistäkin tarkempi ja tutkimuskäsitteet harkittaisiin huolellisemmin.
Sopeutumis-käsite muodostui tämän tutkimuksen haasteeksi. Haastattelujen aikana
huomattiin konkreettisesti, että sopeutumis-käsite ei ole yksiselitteinen – sen voi
ymmärtää monella eri tavalla. Haastateltavat opettajat ymmärsivät sopeutumisen usein
oppimisena, ja miten maahanmuuttajaoppilas on hyväksynyt uuden maan koulukulttuurin.
Tutkijat havahtuivat, että sopeutumis-käsitettä oli avattava enemmän tämän tutkimuksen
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näkökulmasta. Tähän tutkielmaan sopeutuminen määriteltiin seuraavasti: Sopeutuminen
on käyttäytymissääntöjen ymmärtämistä, oppilaan oppimista sekä suomalaisen kielen ja
kulttuurin omaksumista.
Aineiston tuloksista erityispiirteenä korostui valmistavan opetuksen tämän hetkinen
tilanne. Toki on ymmärrettävä, että tätä tulosta ei voi yleistää koko Suomen valmistavan
opetuksen tilannetta kuvaavaksi. Koko tutkimusaineisto kertoi siitä, että valmistavan
luokan opetus on maahanmuuttajalle erittäin tärkeää ja oleellista sopeutumisprosessin
alkuun pääsemiseksi. Valmistavan luokan opettajan näkökulmasta työ on erittäin
haasteellista, sillä luokkakoot ovat suuria ja oppilasryhmä luokalla on heterogeeninen: eriikäisiä, eri kulttuureista tulevia, erilaisella koulutaustalla sekä eri kieltä puhuvia.
Tulevaisuudessa valmistavan luokan opetuksen kehittäminen olisi erittäin tärkeää koko
suomalaisen

koulujärjestelmän

näkökulmasta,

mistä

hyötyvät

niin

maahanmuuttajaoppilaat kuin heidän opettajansakin. Ratkaisuja ongelmaan voisivat olla
pienemmät ryhmäkoot ja valmistavan luokan opetuksen järjestäminen enemmän
avoimemmassa muodossa kuin tällä hetkellä. Resursseja valmistava opetus tarvitsee
riittävästi, jotta maahanmuuttajaoppilaat saavat hyvän ponnahduslaudan tulevalle
koulupolulle.
Tämä tutkielma osoittaa, kuinka monimuotoista maahanmuuttajien opettaminen on. Toisin
sanoen maahanmuuttajille on pystytty kehittämään erilaisia tukimuotoja, mikä kertoo
viestiä siitä, että suomalainen koulujärjestelmä on muuttumassa monikulttuuriseksi myös
pienemmillä

paikkakunnilla

kaikkialla

Suomessa.

Valmiudet

maahanmuuttajien

vastaanottamiseen kouluihin ovat paremmat kuin kymmenen vuotta sitten, mutta silti siinä
olisi paljon kehittämisen varaa. Erityisesti oppilaiden arviointi nousi esille tämän
tutkimuksen tuloksista. Tällä hetkellä opettajilla ei ole riittäviä valmiuksia ja työkaluja
arvioida maahanmuuttajaoppilasta, joka ei puhu täydellisesti suomen kieltä. On
ymmärrettävää, että maahanmuuttajien arviointi ja opetus tulee olemaan jatkossakin
yksilöllistä. Tässä tutkimuksessa vihjattiin, että kunnan sisällä maahanmuuttajien arviointi
voi olla hyvin erilaista eri kouluissa ja jopa samassa koulussa. Suomalaisen
koulujärjestelmän

perusarvoihin

kuuluu

tasa-arvo

ja

se,

että

oppilaat

saavat

samanarvoista opetusta ja arviointia kaikkialla Suomessa. Maahanmuuttajien arvioinnin
tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus jää huolestuttamaan tutkijoita tämän tutkimuksen
osalta. Onko maahanmuuttajien arviointi tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kaikkialla
Suomessa?
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Haastateltavat opettajat tulkitsivat maahanmuuttajan sopeutumiseen liittyviä asioita hyvin
samankaltaisesti. On loogista, että kouluun sopeutumiseen vaikuttavat oppilaan
yksilölliset tekijät, perhetausta sekä yhteiskunnan asenteet maahanmuuttajia kohtaan.
Aineistosta

oli

tulkittavissa,

että

sopeutuminen

on

hyvin

yksilöllistä

uutteen

koulukulttuuriin. Tapaus viisi A totesi osuvasti: ”Yleensä terve, reipas lapsi niin sopeutuu
ja löytää niitä kavereita.”

KUVIO 6. Maahanmuuttajan sopeutumisen tasot.
Kuviossa kuusi havainnollistetaan maahanmuuttajan sopeutumiseen vaikuttavia tasoja.
Alimpana tasona on suomalainen yhteiskunta, joka luo pohjan maahanmuuttajan
kokonaisvaltaiselle
maahanmuuttaja

sopeutumiselle.
otetaan

Se,

vastaan,

minkälaisia

miten

lakeja

suomalainen

säädetään,
kulttuuri

miten

hyväksyy

maahanmuuttajat ja millaisia tukimuotoja maahanmuuttajille tarjotaan, on lähtökohta
sopeutumiselle. Yksinkertaisimmillaan yhteiskunnan taso tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten
kantaväestön oppilaat ja heidän vanhempansa suhtautuvat maahanmuuttajaoppilaaseen.
Kuviossa kuusi toisena tasona on suomalainen koulu. Tähän tasoon kuuluvat opettajat,
koulun kehittämät tukimuodot sekä koulun monikulttuurinen ilmapiiri. Tämä tutkimus sekä
esimerkiksi Talibin (1999) väitöskirjatutkimus osoittavat, että opettaja kokee oman
merkityksensä maahanmuuttajan kouluun sopeutumisessa merkittäväksi. Opettajat
kokevat olevansa tukiaikuisia, viranomaistahoja sekä suoria linkkejä maahanmuuttajalle
suomalaiseen yhteiskuntaan. Koululla ja opettajalla on merkittävä rooli olla keskitasona
yhteiskunnan ja yksilön välillä, sillä se pehmentää yksilön asettumista uuteen
yhteiskuntaan

ja

kulttuuriin.

Toisaalta

koulussa

koko

yhteiskunta

muokkautuu

monikulttuuriseksi, sillä voidaan ajatella, että suomainen koulu on pienoismalli
suomalaisesta yhteiskunnasta.

104

Koulussa maahanmuuttajaoppilaat oppivat suomalaisen kulttuurin ja kielen ennen kaikkea
toisilta oppilailta. Myös tätä kautta koulu valmistaa yksilöä uuden yhteiskunnan jäseneksi.
Maahanmuuttajaoppilaat saavat suomalaisilta oppilailta käyttäytymismalleja, miten
toimitaan suomalaisessa kulttuurissa. Aineistossa monet opettajat ilmaisivat huolen siitä,
jos maahanmuuttajaoppilaita on paljon yhdessä koulussa. Tällöin he eivät muodosta
ystävyyssuhteita suomalaisiin oppilaisiin ja yksilön pääseminen yhteiskuntatasolle
hankaloituu. Toisaalta pelkäävätkö opettajat suomalaisuuden häviävän koulusta, jos
suomalaiset

jäävät

vähemmistöksi

koulussa.

Opettajien

pelkona

on,

että

maahanmuuttajien suuri määrä koulussa lisää ongelmia.
Kuvion kuusi ylimpänä tasona on yksilö, jonka vastuulla viime kädessä sopeutuminen on.
Yksilötasoon lasketaan kuuluvaksi myös perhe, sillä varsinkin puhuttaessa lapsista ja
nuorista,

on

perheellä

suuri

vaikutus

yksilöön.

Vaikka

akkulturaatiota

tuetaan

yhteiskunnan ja koulun tasoilla, yksilön ominaisuuksilla ja halulla päästä yhteiskunnan
jäseneksi on erittäin tärkeä rooli tässä prosessissa. On hankala määritellä, mikä on
yhteiskunnan ja mikä yksilön vastuulla?
Tutkimus ei anna vastausta siihen, ymmärtävätkö opettajat sopeutumisprosessin eri tasot.
Aineistosta

ilmeni,

että

opettajat

usein

tuskastuvat

siihen,

kuinka

vanhemmat

maahanmuuttajaoppilaat ovat tiedollisesti alemmalla oppimisentasolla kuin suomalaiset
oppilaat. Voidaan todeta, että opettajat liikaa yrittävät tasapäistää oppilaita, vaikka
maahanmuuttajaoppilaan näkökulmasta olisi tärkeää yksilöllisesti kehittää tietoja ja taitoja.
Opettajien tulisi painottaa suomalaista oppilasta enemmän maahanmuuttajan kohdalla
kasvatuksellisia tavoitteita ja sitä, että maahanmuuttajaoppilas saa perusvalmiudet
suomalaiseen yhteiskuntaan.
Tuleeko opettajan ottaa huomioon maahanmuuttajaoppilas maahanmuuttajaoppilaana vai
oppilaana muiden joukossa? Tätä pohdintaa esiintyi paljon tämän tutkimuksen
aineistossa. Varsinkin tapauksen neljä opettajat toivat esille, että maahanmuuttajaoppilas
on oppilas muiden joukossa. Tämän ajattelun taustalla on varmasti hyvää tarkoittava
ajatus siitä, ettei maahanmuuttajaoppilas joudu silmätikuksi luokassa. Ongelmaksi
tällaiselle ajattelulle tulee se, että tasapäistämisessä yksilöä ei oteta riittävästi huomioon.
Väistämätön tosiasia on yleensä maahanmuuttajaoppilaan suurempi tuentarve.

105

Maahanmuuttajien opettamisessa opettajat kokevat eriyttämisen haasteena, jonka toi
esille kokematon opettaja C. Syy tähän voi olla opettajien taitojen ja tietojen puute, johon
opettajien jatkokoulutuksella voitaisiin vaikuttaa. Toisena syynä voi olla opettajien
laiskuus. Aineistossa monet opettajat kertoivat, että maahanmuuttajaoppilas lisää
opettajan työmäärää merkittävästi. Laiskuus voi johtua opettajan haluttomuudesta, työhön
väsymisestä ja ajan puutteesta. Ratkaisuna voisivat olla riittävän pienet ryhmäkoot,
materiaalien parempi saatavuus ja tiedonjakaminen opettajien kesken.
Voi todeta, että kokemattomilla ja kokeneille opettajilla on erilainen suhtautuminen
maahanmuuttajien

opettamiseen.

Kokemattomat

opettajat

kokivat

enemmän

turhautumisen tunteita työhönsä kuin kokeneet opettajat. Kokeneet opettajat suhtautuivat
maahanmuuttajien opettamiseen armollisemmin ja he asettivat oppilaan tavoitteet yksilön
näkökulmasta käsin. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opettaja joutuu erityisesti
maahanmuuttajia opettaessaan pohtimaan omaa opettajuuttaan ja kehittämään sitä.
Opettamisen

armollisuus

ja

yksilön

huomioiminen

ovat

tulosta

ammattitaidon

kehittymisestä. Aineistosta ilmeni, että kokemattomilla opettajilla tämä pohdinta on vielä
kesken ja he vielä opettelevat taitoja maahanmuuttajien opettamiseen. Maahanmuuttajien
opettamisessa oppilaan tuntemus on erityisen tärkeää. Aineistossa kokeneet opettajat
korostavat oppilaantuntemusta enemmän kuin kokemattomat opettajat.
Kokeneille opettajille on kehittynyt taloudellinen ote opettamiseen, jolla tarkoitetaan
huomion kiinnittymistä oleellisiin asioihin ja vähemmän kuluttavaa opetustyyliä. Kokeneet
opettajat eivät vaadi itseltään eivätkä maahanmuuttajaoppilailtaan liikoja – opetuksen
armollisuus. Kokemattomilla opettajilla puuttuu kokonaiskäsitys maahanmuuttajien
opettamisesta. Äärimmäisillään he pyrkivät täydellisiksi opettajiksi, jotka saavat oppilaan
oppimaan yhdeksän vuoden opinnot muutamassa vuodessa. Johtoseuraus on opettajan
sekä oppilaan väsyminen.
Vallitsevassa yhteiskunnassa työuupuminen on ammatista riippumatta yleistä. Tehokkuus,
aikakäsitys ja korkeat tavoitteet ovat suomalaiselle kulttuurille tyypillisiä ja yleisiä myös
opettajan työssä. Tärkeää olisi, että opettaja tiedostaa voimavaransa sekä asenteet
maahanmuuttajia kohtaan. Opettajan on pohdittava opettajuuttaan eettisesti, jotta hän voi
toimia oikein yllättävissä tilanteissa sekä välttämään stereotypioiden muodostamista.
Tutkijat ovat havahtuneet omaan toimintaansa ja ajatteluunsa opettaessaan huonosti
käyttäytyvää maahanmuuttajaoppilasta. Ajattelun vinoumasta kertoo esimerkiksi se, että
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huonon käytöksen syynä opettaja pitää maahanmuuttotaustaa, ei yksilöä. Eettinen
valmistautuminen herättää opettajan tällaisissa tilanteissa.
Huono käyttäytyminen ei ole missään tilanteessa suvaittavaa, olipa kyse suomalaisesta
tai

maahanmuuttajaoppilaasta.

Ongelmia

kouluille

tuovat

kulttuurien

törmäykset;

esimerkiksi naisten asema tietyissä muslimimaissa on hyvin erilainen verrattaessa
suomalaiseen

kulttuuriin.

On

sinisilmäistä

ajatella,

ettei

kulttuuri

vaikuta

käyttäytymistapoihin ja arvoihin. Opettaja saattaa joutua ratkomaan monikulttuurisessa
koulussa vaikeita tilanteita, joihin ei välttämättä ole oikeaa tai väärää ratkaisua.
Aineistossa

opettajat

suhtautuvat

positiivisesti

maahanmuuttajaoppilaisiin

ja

monikulttuurista koulua kohtaan. Poikkeuksetta jokaisessa haastattelussa ilmeni myös
ristiriitaisia tunteita ja kokemuksia maahanmuuttajaoppilaista. Monet opettajat korostavat,
että

heillä

ja

koko

koulun

opettajilla

on

neutraalit,

asialliset

asenteet

maahanmuuttajaoppilaita kohtaan. Näiden tulosten takana voi olla professionaalinen
ajattelu, miten opettajan tulee ajatella maahanmuuttajaoppilaasta ja monikulttuurisesta
koulusta. Ristiriitaiset kommentit kohtuullisen pitkän haastattelun aikana paljastavat
henkilökohtaisia negatiivisia ajatuksia professionaalisen ajattelun takaa. Julkisten
mielipiteiden on oltava opettajalla positiivisia, mutta henkilökohtaiset ajatukset voivat olla
negatiivissävytteisiä. On luonnollista, että opettajilla on erilaisia tunteita ja ajatuksia, ja on
tärkeää osata opettajan ammatissa pitää omat henkilökohtaiset mielipiteet taka-alalla.
Kysymys kuuluu, kuinka taka-alalla ne pysyvät?
Miettisen (2001, 135–140) väitöskirjatutkimuksessaan totesi, että oppilasta kohtaan
osoitettu

empaattisuus

ja

autoritaarisuus

ilmaisevat

opettajan

suhtautumisesta

maahanmuuttajaoppilaaseen. Empaattisesti suhtautuva opettaja ei kokenut oppilaan
erilaisuutta

rasitteena,

autoritaarisuutta

korostava

opettaja

taas

piti

erilaisuutta

ongelmana. Tässä tutkielmassa saatiin samanlaiset tulokset, joissa erityistä on
autoritäärisyyden korostuminen miesopettajilla, ja empaattisuuden naisopettajilla. Tätä
tulosta ei voida yleistää, koska otanta tutkielmassa on pieni. Aineistosta ei löydy vastausta
tämän tuloksen taustaan, mutta tulos antoi tutkijoille pohdittavaa ja keskusteltavaa, sillä
maahanmuuttajien

opetuksessa

miesopettaja

ansaitsee

maahanmuuttajaoppilaiden

arvostuksen helpommin kuin naisopettaja. Aineisto antaa ymmärtää, että naisopettaja
ottaa äidillisen roolin maahanmuuttajien opettamiseen. Tähän johtopäätökseen viittaavat
tunteelliset kommentit rakastettavista maahanmuuttajaoppilaista.
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Pohdintavaiheessa huomattiin, kuinka paljon avoimia kysymyksiä tutkielma jättää
taakseen. Aiheeseen syventyminen on tuonut kliseisen ongelman: Tieto lisää tiedonjanoa.
Tutkielma on antanut vihjeitä moneen eri suuntaan, mutta ne jäävät tunnepohjalle, johon
ei ole tutkittua näyttöä. Aineistosta nousseita jatkotutkimusaiheita ja ideoita on laajasti.
Tässä tutkielmassa löydettiin lähtökohtia maahanmuuttajien arvioinnin ongelmista, jota
olisi erittäin tärkeä tutkia laajemmassa mittakaavassa. Maahanmuuttajien arviointiin tulee
saada tukevalle ja läpinäkyvälle pohjalle, jota jokaisen opettajan on helppo toteuttaa.
Tämä jatkotutkimus olisi tärkeä tehdä huolellisesti ja laajasta koko Suomi huomioiden.
Vertailu paikkakuntien ja maakuntien välillä sekä opetussuunnitelman kehittäminen ja
tutkiminen loisivat pohjan arvioinnin tutkimiselle.
Kuten on tässä tutkielmassa todettu, valmistavan luokan opetuksessa on puutteita, joita
tulisi pystyä rakentavasti kehittämään. Olisi tärkeää saada tutkittua tietoa valmistavan
luokan opetuksesta ja toimintamalleista, jotta kehitystyö olisi mahdollista. Tutkimuksia
valmistavan luokan opetuksesta tulisi tehdä monella eri tutkimusmenetelmällä, jotta tieto
olisi riittävän monipuolista. Toimintatutkimus antaisi vastauksia käytännönläheisesti
opetuksen toteutumisesta ja valmistavan luokan oppilaista. Pitkittäistutkimuksella
pystyttäisiin todistamaan valmistavan luokan opetuksen toimivuus ja merkitys.
Tämä tutkielma antaa vastauksia maahanmuuttajien sopeutumisesta pro gradu tutkielman mittakaavassa. Tutkielman aiheessa olisi potentiaalia myös laajempaan
tutkimukseen esimerkiksi laajentamalla otoksen määrää huomattavasti ja ottaen
huomioon eri paikkakunnat ympäri Suomea. Lisäksi antoisaa olisi ottaa tutkimukseen
mukaan rehtorit, sivistyspalvelujohtajat, opetusministeriön virkamiehet ja tietenkin itse
maahanmuuttajat perheineen. Tällaisen tutkimuksen avulla saataisiin asiaan uudenlaisia
näkökulmia ja kaikkien vaikuttavien tahojen ääni kuultaisiin.
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LIITTEET
LIITE 1. Peruskouluikäiset vieraskieliset maakunnittain vuonna 2009 (Opetushallitus
2011b, 5)

Maakunnan nimi
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Itä-Uusimaa
Ahvenanmaa
Peruskouluikäiset 7–15 v.

Perusopetusikäiset
11 427
2 261
298
294
1 445
599
618
365
281
339
379
498
172
794
112
631
177
284
312
96
yhteensä 21 382
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LIITE 2. Esihaastattelurunko

Haastattelurunko
Tutkimuskysymykset:
Yleiskysymykset:
-

kuinka kauan olet toiminut maahanmuuttajien opettajana?
monta mamu–oppilasta on luokallasi?
montako kansalaisuutta luokallasi on tällä hetkellä?
kuvaile työtäsi maahanmuuttajien opettajana?
miten suhtaudut mamujen opettamiseen?

1. Mikä merkitys opettajalla on maahanmuuttajan kouluun sopeutumisessa?
-

Mitä maahanmuuttajan sopeutuminen tarkoittaa sinulle?
o

-

Mikä

Kuinka kauan sopeutuminen vie aikaa?
merkitys

mielestäsi

opettajalla

on

maahanmuuttajan

sopeutumisessa kouluun?
o

Mitkä

asiat

konkreettisesti

kuuluvat

opettajan

työhön

sopeutumisprosessissa?
o

Mitä tunteita maahanmuuttajalapsen sopeutuminen sinussa
herättää?

-

Millaisia kokemuksia sinulla on oppilaiden kouluun sopeutumisesta?
o

Anna esimerkkejä sopeutumisesta?

o

Miten opettaja voi vaikuttaa oppilaan sopeutumiseen? Hyvässä
/ pahassa?

o
-

Koetko opettajana olevasi yksin mamu–oppilaiden kanssa?

Mistä tunnistat, että oppilas on sopeutunut kouluun? Mistä tunnistat,
että oppilas ei ole sopeutunut kouluun?
o

-

Mitä esteitä sopeutumisella on?

Tiedätkö, mitkä asiat kuuluvat opettajalle oppilaiden sopeutumisessa
”työsopimuksessa”?

-

Millaiseksi koet oman roolisi mamu-oppilaan elämässä?

-

Millaiseksi

toivot

mamu-oppilaan

kasvavan

suomalaisessa

koulutusjärjestelmässä?
-

Kuka sinua auttaa vaikeissa tilanteissa koululla?

-

Miten kuvailisit suhdettasi oppilaisiin ja luokkaan yleisesti?
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2. Mikä merkitys koululla on maahanmuuttajan kouluun sopeutumisessa?
-

Mitä maahanmuuttajan sopeuttaminen tarkoittaa koululle?
o

Mitä koulu voi tehdä sopeutumisen edistämiseksi?

o

Miten henkilökunta voi vaikuttaa mamujen sopeutumiseen?


Millaisia

asenteita

koulun

henkilökunnalla

esiintyy

oppilaita kohtaan?
-

Onko

mamu-oppilaat

mielestäsi

huomioitu

koulun

nykyisessä

opetussuunnitelmassa? (arviointi kriteerit, yms.)
-

Miten mamu-oppilaat mielestäsi viihtyvät koulussa?
Jos huonosti, mitä voitaisiin tehdä, että viihtyisivät paremmin?

o
-

Millaista tukea olet saanut rehtorilta ja muilta opettajilta työhösi?

-

Koetko, että Kajaanin kouluilla on eroja mamujen opetuksessa?
Miksi?

-

Vaikuttaako

mamu-oppilaiden

läsnäolo

kouluun

tai

koulun

asenteisiin? Miten?
-

Miten haluaisit muuttaa koulua?

3. Mitä tukimuotoja koululla ja opettajalla on maahanmuuttajan sopeutumisen
tueksi?
-

Mitä

tukimuotoja

koululla

ja

opettajalla

on

maahanmuuttajan

sopeutumisen tueksi?
-

Onko käytössänne erityisiä välineitä ja materiaaleja mamu-oppilaiden
opettamiseen? Millaisia?
o

Pitäisikö opettajalla olla erityisiä opetus materiaaleja mamuopetukseen?

-

Millaiset

opetusjärjestelyt

sopivat

mielestäsi

parhaiten

mamu-

oppilaiden oppimiseen?
o

Voitko antaa joitakin käytännön esimerkkejä, sekä hyviä että
huonoja?

Lopetuskysymys:
-

Näetkö itsesi myös tulevaisuudessa maahanmuuttajien opettajana?
Perustele
vastauksesi?
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Olisiko sinulla ollut joitakin asioita, jotka jäivät teemojen ulkopuolelle, ja jotka ovat
käsityksesi mukaan tärkeitä ja aiheellisia liittyen maahanmuuttajan sopeutumiseen
suomalaiseen kouluun?
Oliko turhia kysymyksiä?
Oliko lomake liian lyhyt/pitkä?
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LIITE 3. Teemahaastattelurunko

Haastattelurunko
Yleiskysymykset:
-

kuinka kauan olet toiminut maahanmuuttajien opettajana?
kuvaile työtäsi maahanmuuttajien opettajana?
miten suhtaudut mamujen opettamiseen?

4. Mikä merkitys opettajalla on maahanmuuttajan kouluun sopeutumisessa?
-

Mitä maahanmuuttajan sopeutuminen tarkoittaa sinulle?
o

-

Mikä

Kuinka kauan sopeutuminen vie aikaa?
merkitys

mielestäsi

opettajalla

on

maahanmuuttajan

sopeutumisessa kouluun?
o

Mitkä

asiat

konkreettisesti

kuuluvat

opettajan

työhön

sopeutumisprosessissa?
-

Millaisia kokemuksia sinulla on oppilaiden kouluun sopeutumisesta?
o

Anna esimerkkejä sopeutumisesta?

o

Miten opettaja voi vaikuttaa oppilaan sopeutumiseen? Hyvässä
/ pahassa?

o
-

Mistä tunnistat, että oppilas on sopeutunut kouluun?
o

-

Koetko opettajana olevasi yksin mamu–oppilaiden kanssa?
Mitä esteitä sopeutumisella on?

Tiedätkö, mitkä asiat kuuluvat opettajalle oppilaiden sopeutumisessa
virallisesti?

-

Millaiseksi koet oman roolisi mamu-oppilaan elämässä?

-

Miten kuvailisit suhdettasi oppilaisiin ja luokkaan yleisesti?

-

Miten hoidat suhteita maahanmuuttajaoppilaiden vanhempiin?
o

Miten

vanhempien

suhtautuminen

vaikuttaa

mielestäsi

oppilaan kouluun sopeutumiseen?
5. Mikä merkitys koululla on maahanmuuttajan kouluun sopeutumisessa?
-

Mitä maahanmuuttajan sopeuttaminen tarkoittaa koululle?
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o

Mitä koulu voi tehdä sopeutumisen edistämiseksi?

o

Miten henkilökunta voi vaikuttaa mamujen sopeutumiseen ja
millaisia

asenteita

muulla

henkilökunnalla

on

mamuja

kohtaan?
-

Onko

mamu-oppilaat

mielestäsi

huomioitu

koulun

nykyisessä

opetussuunnitelmassa? (arviointi kriteerit, yms.)
-

Miten mamu-oppilaat mielestäsi viihtyvät koulussa?
Jos huonosti, mitä voitaisiin tehdä, että viihtyisivät paremmin?

o
-

Millaista tukea olet saanut rehtorilta ja muilta opettajilta työhösi?

-

Kuka sinua auttaa vaikeissa tilanteissa koululla?

-

Koetko, että Kajaanin kouluilla on eroja mamujen opetuksessa?
Miksi?

-

Vaikuttaako

mamu-oppilaiden

läsnäolo

kouluun

tai

koulun

asenteisiin? Miten?
-

Miten haluaisit muuttaa koulua?

6. Mitä tukimuotoja koululla ja opettajalla on maahanmuuttajan sopeutumisen
tueksi?
-

Mitä

tukimuotoja

koululla

ja

opettajalla

on

maahanmuuttajan

sopeutumisen tueksi?
-

Onko käytössänne erityisiä välineitä ja materiaaleja mamu-oppilaiden
opettamiseen? Millaisia?
o

Pitäisikö opettajalla olla erityisiä opetus materiaaleja mamuopetukseen?

-

Millaiset

opetusjärjestelyt

sopivat

mielestäsi

parhaiten

mamu-

oppilaiden oppimiseen?
o

Voitko antaa joitakin käytännön esimerkkejä, sekä hyviä että
huonoja?

Lopetuskysymys:
-

Näetkö itsesi myös tulevaisuudessa maahanmuuttajien opettajana?
Perustele
vastauksesi?

121

Olisiko sinulla ollut joitakin asioita, jotka jäivät teemojen ulkopuolelle, ja jotka ovat
käsityksesi mukaan tärkeitä ja aiheellisia liittyen maahanmuuttajan sopeutumiseen
suomalaiseen kouluun?

