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Tämän  narratiivisen tutkimuksen  tavoitteena  oli  tutkia  maahanmuuttajaoppilaiden  kertomuksia monikulttuurisen 

identiteetin rakentumisesta koulun kontekstissa. Tutkimuksen pääongelmiksi muodostui, miten maahanmuuttajaoppilaat 

kertomuksissaan  rakentavat  monikulttuurista  identiteettiään,  ja  mitkä  tekijät koulun  kontekstissa  nousevat 

monikulttuurisen  identiteetin  rakentumisen  kannalta  merkittäviksi.  Monikulttuurisen  identiteetin  rakentumista 

tarkastelin  yksilöllisten  ja  sosiokulttuuristen  tekijöiden  kautta. Valitsin  narratiivisen lähestymistavan,  koska  se  tuo 

maahanmuuttajalapsen oman äänen kuuluviin.  

 

Tutkimusaineiston  keräsin keväällä  2012.  Tutkimukseeni osallistui  13  1.-6. -luokkalaista  maahanmuuttajaoppilasta. 

Oppilaiden kulttuuritaustat  olivat kirjavat,  mutta  heitä yhdisti  suomi  toisena  kielenä opiskelu.  Tutkimuksessa  käytin 

menetelmätriangulaatiota. Aineistonkeruutavaksi valitsin teemahaastattelun, kuvakirjan avulla keskustelun ja kirjallisen 

työn. Lapset  tuottivat siis kertomuksia kolmella  eri  tavalla.  Menetelmätriangulaation  kautta halusin  tavoittaa 

lapsitutkimukselle  ominaisen  monipuolisuuden  ja  identiteetin  moninaisuuden.  Sen  kautta  pyrin parantamaan  myös 

aineiston luotettavuutta. 

 

Tässä  tutkimuksessa  identiteetti  ymmärretään  postmodernin  ajattelun  mukaisena.  Se  nähdään  subjektiivisena 

rakennelmana  ja  elinikäisenä  prosessina.  Identiteetti  ei  ole  ihmisessä  valmiina  eikä  muuttumaton  osa  ihmisen 

persoonaa,  vaan  se  rakentuu  ja  muokkautuu  elämänkokemusten  myötä.  Ihminen  pystyy  siis  uudelleen  määrittämään 

identiteettiään globaalissa maailmassa.  Tutkimuksen  keskeiseksi  teoreettiseksi  viitekehykseksi  valitsin Carola  ja 

Marcelo Suárez-Orozcon maahanmuuttajan identiteettiin vaikuttavien tekijöiden mallin. 

 

Tutkimus  osoitti,  että  maahanmuuttajaoppilaiden  identiteetin  rakentuminen  tapahtuu  sosiaalisen  ja  persoonallisen 

vuoropuheluna. Yksilö  neuvottelee  identiteettiasemaansa  suhteessa  sosiaaliseen  todellisuuteen. Narratiivisen 

identiteetin avulla maahanmuuttajaoppilaat voivat aktiivisesti toteuttaa identiteettineuvottelua. Maahanmuuttajaoppilas 

kokoaa  käsitystä  itsestään vuorovaikutuksessa  oman  perheensä,  etnisen  yhteisön,  suomalaiseen  yhteiskunnan  sekä 

koulukokemusten  kanssa. Oppilaiden  itsetuntoa  uhkaavat  valitettavan  usein  negatiiviset  kokemukset, kuten 

ulkopuolisuuden  tunne,  syrjintä, koulukiusaaminen  ja leimaaminen.  Näiden  kielteisten  kokemusten  vastavoimana 

toimivat kuitenkin perhe, ylirajainen yhteisö ja koulun S2 -pienryhmä.  

Asiasanat  maahanmuuttajaoppilas, monikulttuurinen identiteetti, narratiivinen identiteetti, postmoderni-identiteetti      
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1 JOHDANTO 

 

Kiinnostuin  maahanmuuttajaoppilaiden  koulunkäynnistä  jo  opintojeni  alussa. 

Suorittaessani  työharjoittelujaksoa  maahanmuuttajalasten  perusopetuksen  valmistavalla 

luokalla  näin,  kuinka  suuri  työmäärä  lapsilla  oli  edessään  päivittäin.  Koulussa 

opiskeltavien  asioiden  lisäksi  heidän  oli  omaksuttava  vieras  kieli  ja  kulttuuri.  Nämä 

elämäniloiset  lapset  jaksoivat  kaikesta  huolimatta  opiskella  ahkerasti  ja  ihmetellä arkisia 

asioita. Pari vuotta  myöhemmin ryhdyin vapaaehtoistyöhön maahanmuuttajaoppilaiden 

läksykerhon opettajana.  Läksykerhotoiminnan  aikana  havaintoni lasten koulutyön 

haasteista  vahvistuivat. Oppilaiden  arvosanat  olivat  keskimääräistä  heikompia,  vaikka  he 

opiskelivat  ahkerasti.  Osan  koulutyötä  varjostivat myös  häiriökäyttäytyminen  ja  suuret 

poissaolomäärät. Tutustuessani paremmin lapsiin jakoivat he kanssani muistoja kotimaansa 

levottomista oloista.  

 

Aloin  pohtia  näiden  kokemusten  merkitystä  lasten  itsetunnon  ja  minäkuvan  kehitykselle. 

Monet  tekijät  koettelevat maahanmuuttajaoppilaan eheän monikulttuurisen  identiteettinsä 

rakentumista. Oivalsin,  että  maahanmuuttajaoppilaiden  identiteetin  rakentuminen  olisi 

myös  tutkimuksellisesti  mielenkiintoinen  aihe,  ja  näin  pro  gradu -tutkielmani aihe  alkoi 

muotoutua. Työskentelin koko tutkimusprosessin ajan läksykerhon opettajana. Koen tämän 

rinnakkaisen  työskentelyn maahanmuuttajalasten  parissa  rikastuttaneen  tutkimustyötäni 

korvaamattoman  paljon. Tietämykseni  ei  rajoitu vain  haastatteluihin,  vaan  pääsin koko 

vuoden  ajan  tarkkailemaan  lasten  opiskelua ja  kehitystä  sekä kuulemaan  heidän 

ajatuksiaan. 

 

Maahanmuuttajien  määrä  on  Suomessa  nopeassa  kasvussa,  ja  monikulttuuristuvan 

yhteiskunnan  myötä  on  havahduttu  tarkastelemaan  maahanmuuttajalasten  sopeutumista 

yhteiskuntaan (Tilastokeskus  2011). Maahanmuuttajalasten  hyvinvointiin kohdistuu 

huolia. Uuteen  kulttuuriin  sopeutumisen  ehtona  on  eheän  monikulttuurisen  identiteetin 

luominen.  Monikulttuurisen  identiteetin  avulla  he  pystyvät  tasapainoilemaan 

vanhempiensa  ja  ympäröivän  kulttuurin  välillä. Heitä kuitenkin uhkaa  kahden  kulttuurin 

väliin  putoaminen.  Kodin  ja  valtakulttuurin  säännöt,  arvot  ja  rooliodotukset  voivat  olla 

ristiriidassa, ja tämä voi aiheuttaa lapselle identiteettiongelmien syntyä. 
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Koululla  on  suuri  merkitys  maahanmuuttajalapsen  eheän  monikulttuurisen  identiteetin 

rakentumisessa.  Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteissa maahanmuuttajaoppilaan 

opetuksen lähtökohdaksi onkin määritelty vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä. 

Tämä tapahtuu rohkaisemalla oppilasta tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriaan sekä 

käyttämään rohkeasti  äidinkieltään.  Näin  oppilas  kehittää itsetuntoaan  ja  identiteettiään.  

Oppilaan  on  myös  tunnettava  suomalaisen  yhteiskunnan  keskeiset  toimintatavat  ja 

tutustuttava suomalaiseen kulttuuriin. (Nissilä, Martin, Vaarala & Kuukka 2006, 15.)  

 

Monikulttuurinen  identiteetti  on  voimavara,  mutta  sen  etsiminen  voi  olla  esteenä  muulle 

oppimiselle. Suomalaisissa kouluissa toteutetut tutkimukset maahanmuuttajaoppilaista ovat 

huolestuttavia.  Elina  Kilven  vuonna  2010  ilmestyneen  väitöskirjan  mukaan 

maahanmuuttajataustalla  ja  keskimääräistä  heikommalla  koulumenestyksellä  on  selvä 

yhteys.  Tutkimustulosten  mukaan maahanmuuttajien  jälkeläisten  koulumenestys  on 

kouluarvosanojen  keskiarvolla  mitattuna  keskimäärin  heikompaa  kuin  valtaväestöön 

kuuluvien  lasten.    He  myös  jatkavat  keskimääräistä  pienemmällä  todennäköisyydellä 

akateemiseen jatkokoulutukseen.  

 

Maahanmuuttajatutkimus  on  kasvanut  määrällisesti  samaan  aikaan  suomalaisen 

maahanmuuton  kasvun  kanssa. Suomalainen  maahanmuuttajatutkimus  on nykyisin 

monipuolista. Keskeisiä  teemoja  ovat olleet muun  muassa  identiteetti  integraatio  ja 

koulumenestys. Tutkituimpia kulttuuriryhmiä ovat olleet somalialaiset ja venäläiset. Monet 

uusimmista  tutkimuksista  ovat  laadullisia  tapaustutkimuksia. (Martikainen  &  Haikkola 

2010,  20–21.) Suosittu  näkökulma  kotimaisessa  maahanmuuttajien 

identiteettitutkimuksessa  on  ollut  sosiaalipsykologinen  akkulturaatiotutkimus.  Muun 

muassa  Inga  Jasinskaja-Lahti  (2000)  ja  Liisa  Kosonen  (2008)  ovat  tutkineet 

maahanmuuttajien  kotoutumista.  Sopeutumisen  näkökulman  ovat valinneet  myös Pirjo 

Mikkola  ja  Lisbeth  Heimo  (1997) maahanmuuttajaoppilaiden  koulunkäyntiä  koskevassa 

tutkimuksessa.  Suositun  teoreettisen  viitekehyksen  maahanmuuttajatutkimuksessa  on 

tarjonnut John Berryn akkulturaatiomalli.  

 

Koulumaailmaan  sijoittuvissa  maahanmuuttajatutkimuksissa  on  useimmiten  kartoitettu 

oppilaiden  koulumenestystä  ja  syrjintää.  Anne  Alitolppa-Niitamo  (2004)  on  tutkinut 

somalinuorten  koulunkäyntiä  ja  Petri  Hautaniemi (2004)  somalipoikien  kokemuksia 

syrjinnästä.  Elina  Kilpi  (2010)  on  selvittänyt  maahanmuuttajaoppilaiden  koulumenestystä 
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ja  jatkokoulutusmahdollisuuksia.  Nämä  koulunkäyntiä  koskevat  tutkimukset  on  toteutettu 

nuorilla  aikuisilla  ja opiskelijoilla  kuten  lukiolaisilla  ja  ammattikoululaisilla.  Lapsia  ja 

alakouluikäisiä  maahanmuuttajia  on  kuitenkin  tutkittu  huomattavasti  vähemmän.  Sirpa 

Lappalaisen  (2006)  tutkimus  etnisyydestä  lasten  välisissä  suhteissa  sijoittuu 

varhaiskasvatuksen piiriin. Siinä aineistoa kerättiin opettajien ja lasten vanhempien lisäksi 

suomalaisilta  ja  maahanmuuttajalapsilta.  Uskon,  että  maahanmuuttajien  parissa  tehdyllä 

lapsitutkimuksella  on  vielä  paljon  annettavaa.  Tämän  tutkimuksen  aineisto  koostuukin 

alakouluikäisten 1.-6. -luokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden kertomuksista itsestään ja 

koulukokemuksistaan.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, miten maahanmuuttajaoppilaat kertomuksissaan 

rakentavat monikulttuurista identiteettiään koulun kontekstissa. Tarkoituksena ei ole luoda 

yleisiä  maahanmuuttajaoppilaiden  elämäntarinoita  tai  identiteettityyppejä,  vaan  oppia 

muutamien  tapausten  avulla  enemmän  heidän  elämästään  kahden  kulttuurin  keskellä. 

Haluan tutkimuksen  avulla  antaa  äänen  maahanmuuttajaoppilaille  heidän  ajatuksistaan  ja 

kokemuksistaan suomalaisessa koulussa. Tähän pyrin perehtymällä oppilaiden muistoihin, 

kokemuksiin ja tunteisiin koulun kontekstissa.  

 

Valitsin  narratiivisen  tutkimusotteen,  koska  se  tuo  maahanmuuttajaoppilaan oman  äänen 

kuuluviin. Maahanmuuttajien  kasvatukseen  liittyvä  tutkimus on  usein  keskittynyt 

opettajien  näkökulmaan  oppilaiden  äänen  jäädessä  kuulumattomiin  (Alitolppa-Niitamo 

2004,  46). Narratiivisen  tutkimuksen tuottama  tieto  myös  tuki  tutkimukseni  tavoitetta. 

Narratiivisen    tutkimuksen lähtökohtana  ei ole  tuottaa  yleistettävää  tietoa,  vaan  sen 

tuottama tieto on henkilökohtaista, subjektiivista ja paikallista. Tiedosta pyritään luomaan 

moniääninen ja kerroksellinen kuva, sen sijaan että päädyttäisiin yleispätevyyteen. (Hatch 

& Wisniewski 1995, 118.)  

 

Narratiivisen tutkimusotteen valintaa puolsi myös sen voimaannuttava vaikutus. Tarinalla 

on  suuri  voima  ihmisen  eheän  identiteetin  rakentamisessa.  Kertomalla  tarinoita  itsestään 

ihminen  voi  luoda  jatkuvuutta  elämän  eri  vaiheille.  (Hänninen  1999,  47–48). Suuren 

elämänmuutoksen  kokeneille  maahanmuuttajaoppilaille  tunne  elämän  jatkuvuudesta  on 

korvaamaton. Haluan  tutkimukseni  myötä  myös  mahdollistaa  maahanmuuttajaoppilaiden 

eheän  monikulttuurisen  identiteetin  kehityksen  sekä  tukea  maahanmuuttajaoppilaiden 

koulunkäyntiä  lisäämällä  ihmisten  tietoisuutta  heidän  koulunkäyntinsä  haasteista. 
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Tutkimukseni  taustalla  vaikuttaa  siis  emansipatorinen  tutkimusintressi.  Emansipatorisen 

tutkimusintressin tarkoituksena on saada aikaan muutoksia. Tieto ei ole neutraalia, vaan se 

heijastaa  valtaa  ja  sosiaalisia  suhteita  yhteiskunnassa.  Emansipatorinen  tutkimus  haluaa 

parantaa marginaalisten ryhmien oloja yhteiskunnassa. Sen tavoitteena on valtaannuttaa ja 

voimaannuttaa. (Creswell 2012, 25–27.) 

 

Puhun  tutkimuksessani  maahanmuuttajaoppilaista  perusopetuksen  opetussuunnitelman 

perusteiden  mukaisesti.  Heti  alkuun  haluan  kuitenkin avata  sen,  kuinka 

maahanmuuttajaoppilaan  käsitteen alle  mahtuu  oppilaita  hyvin  erilaisista  lähtökohdista. 

Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteiden  mukaan  maahanmuuttajaoppilaiksi 

määritellään  maahanmuuttajataustaiset  lapset  ja  nuoret,  jotka  voivat  olla  sekä  Suomeen 

muuttaneita että Suomessa syntyneitä (Opetushallitus 2004, 36). Myös tämän tutkimukseen 

osallistuneet oppilaat olivat heterogeeninen ryhmä. Osa oppilaista oli syntynyt ulkomailla 

ja  osa  Suomessa.  Suomessa  syntyneet  olivat  kuitenkin  maahanmuuttajataustaisia  eli 

molemmat  tai  toinen  vanhemmista  oli  syntynyt ulkomailla.  Tutkimuksen  informantteja 

yhdisti suomi toisena kielenä -opiskelu. 

 

Tässä  tutkimuksessa  identiteetti  ymmärretään  postmodernin  ajattelun  mukaisena.  Se 

nähdään  subjektiivisena  rakennelmana  ja  elinikäisenä  prosessina.  Identiteetti  ei  ole 

ihmisessä  valmiina  eikä  muuttumaton  osa  ihmisen  persoonaa,  vaan  se  rakentuu  ja 

muokkautuu  elämänkokemusten  myötä.  Ihminen  pystyy  siis  uudelleen  määrittämään 

identiteettiään.  Tutkimuksen  keskeiseksi  teoreettiseksi  viitekehykseksi  valitsin Carola  ja 

Marcelo Suárez-Orozcon maahanmuuttajan  identiteettiin vaikuttavien  tekijöiden  mallin, 

joka  tukee postmodernia  ajattelua.  Sen  mukaan  identiteetti  on  muuttuva, 

vuorovaikutuksessa rakentuva ja kontekstisidonnainen. Identiteetti rakentuu sosiaalisen ja 

persoonallisen välisenä neuvotteluna. 

 

Tutkimukseni teoriaosuus jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa esittelee identiteetin 

rakentumisen teoreettiset  lähtökohdat postmodernin  ajattelun  mukaisesti.  Toinen  osa 

syventää  teoriaa  maahanmuuttajien  monikulttuurisen  identiteetin  rakentumiseen,  esittelee 

maahanmuuttajan mahdollisia identiteettivaihtoehtoja ja narratiivisen identiteetin. Kolmas 

osa käsittelee maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäyntiä. 
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2 IDENTITEETTI JA POSTMODERNI IDENTITEETTI 

 

2.1 Monitulkintainen identiteetti 

 

Identiteetin määrittely lyhyesti ja yksiselitteisesti ei ole helppoa. Identiteetti on käsitteenä 

monikerroksinen ja monitulkintainen. Identiteetti on myös monitieteellinen tutkimuskohde. 

Identiteettiä  on  tutkittu  muun  muassa  psykologian,  lingvistiikan,  sosiologian  ja 

kulttuuritutkimuksen  aloilla,  ja  jokaisella  tieteen  alalla  on  oma  erityinen  painotuksensa 

identiteetille.  Myös  tämä  poikkitieteellinen  identiteettitutkimus  on  saanut  aikaan 

sekaannusta identiteettiin liittyvässä käsitteistössä (Jenkins 1996, 7; Rönnholm 2000, 11.)  

 

Tässä tutkimuksessa identiteetillä tarkoitetaan yksilön käsitystä omasta itsestään ja minän 

suhdetta  ympäristöön  eli  yksilön  kuulumista  johonkin  yhteisöön  ja  kulttuuriin.  Tähän 

suhteeseen  kuuluvat  sosiaaliset  tekijät  kuten  perhe,  työ,  ammatti,  roolit,  rotu  ja 

kansallisuus. (Niemi 2007, 10.) Identiteetin käsite sisältää siis sekä yksilölliset ja sisäiset 

tekijät  että  persoonan  ulkopuoliset  tekijät.  Identiteetissä  on  kyse  yksilön 

ainutlaatuisuudesta  ja  hänen  paikkansa  määrittelystä.  (Laine 2005,  22;  Talib  &  Lipponen 

2008, 48.) Ojanen (1996, 31) tiivistää identiteetin hyvin kysymyksiin ”Kuka minä olen?” 

ja ”Mihin kuulun?”. 

 

Identiteetti  on  runko,  jonka  ympärille  yksilö  jäsentää  olemassa  oloaan  ja  elämän 

kokemuksiaan (Laine 2005, 22). Identiteetti ilmentää jatkuvuutta sen välillä, miten yksilö 

on  mieltänyt  itsensä  menneisyydessä, ja  miten  hän  pyrkii  mieltämään  itsensä 

tulevaisuuteen  nähden.  Identiteetti  on  johdonmukaisuuden  tunne  yksilön 

minäkokemuksessa  ajallisella  jatkumolla.  (Keltikangas-Järvinen  2010,  112;  Rönnholm 

2000, 11.)  
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2.2 Identiteetin postmoderni tulkinta 

 

Identiteettiä  on  rakennettu  eri  tavoin  eri aikoina.  Erityisesti  käsitys  identiteetin 

pysyvyydestä  on  ollut  muutoksen  alla.  Kulttuuritutkija  Stuart  Hall  (1999,  21–23)  jakaa 

identiteetin  historian valistuksen  subjektiin, sosiologisen  subjektiin ja postmodernin 

subjektiin.  Valistuksen  subjektin  identiteetti  käsitettiin  minän  keskukseksi,  joka  saa 

alkunsa  syntymässä  ja  kehittyy  ytimeltään  samana  ja  yhtenäisenä.  Identiteetin 

rakentuminen  nähtiin  pääasiallisesti  henkilökohtaisena  prosessina,  ja  ihmisen  identiteetin 

ajateltiin  säilyvän  samanlaisena  läpi  elämän.  Sosiologinen  subjektikäsitys  ymmärsi,  että 

ihmisen  sisäinen  ydin  kehittyy  suhteessa  toisiin  ihmisiin.  Identiteettiä  ei  enää  pidetty 

autonomisena,  itseään  kannattelevana kokonaisuutena,  vaan  se  muovautuu  minän  ja 

ympäristön  vuorovaikutuksessa.  Identiteetti  toimii  subjektin  ja  kulttuurisen  maailman 

yhdistäjänä. Se lisää elämän yhtenäisyyttä ja ennustettavuutta. Postmoderni subjekti menee 

vielä pitemmälle. Se hylkää kokonaan yhden, kiinteän identiteetin olemassaolon. 

 

Tässä tutkimuksessa identiteettiä tarkastellaan postmodernista näkökulmasta. Postmoderni 

näkökulma  hyväksyy  ajatuksen,  että  identiteetti  ei  voi  koskaan  olla  yhtenäinen. 

Postmoderni  subjekti  koostuu  useista  identiteeteistä.  Jokaisella  ihmisellä  on  lukuisia 

identiteettejä,  joita  he  ilmaisevat vuorotellen,  limittäin  ja  päällekkäin.  Nämä  identiteetit 

voivat olla jopa ristiriidassa keskenään. (Mikkola & Heino 1997, 22.) Postmoderni ajattelu 

korostaa myös identiteetin  dynaamisuutta.  Identiteetin  ei  enää  ajatella  olevan  totuus 

yksilön  myötäsyntyisestä  persoonallisuudesta  vaan  jotakin  sellaista,  mitä  aika  ja 

kokemukset jatkuvasti hiovat ja muovaavat. Identiteetti on alati muuttuva prosessi. Yksilö 

joutuu  jäsentämään  identiteettiään  useasti  elämänsä  aikana. Identiteetti  ei  ole  joksikin 

syntymistä, vaan joksikin tulemista. (Hall 1999, 23; Löytty 2008, 112.) 

 

2.3 Identiteetin kaksijakoinen luonne 

 

Identiteetin  käsitteen  erityisyys  on  sen  kaksijakoinen  luonne.  Identiteetti  on  toisaalta 

yksilöllinen ja toisaalta kollektiivinen ilmiö. Se ilmaisee sekä ihmisten yksilöllisyyttä että 

yhteenkuuluvuutta. Useat tutkijat jakavatkin identiteetin henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen 
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identiteettiin. Henkilökohtainen alue viittaa yksilön persoonallisuuteen ja temperamenttiin 

ja sosiaalinen siihen kollektiiviseen järjestelmään, kuten perhe, suku, kansa, jossa yksilö on 

kasvanut. (Talib 2002, 42–43.) 

 

2.3.1 Henkilökohtainen identiteetti 

 

Henkilökohtainen  identiteetti  viittaa  kysymykseen ”Kuka minä olen?”. Henkilökohtainen 

identiteetti  koskee  henkilökohtaisia  ominaisuuksia,  arvoja,  intressejä  ja 

käyttäytymispiirteitä.  Se  tarkoittaa  niitä  ominaisuuksia,  jotka  tekevät  yksilöstä 

ainutlaatuisen  eli  erottavat  hänet  muista.  (Liebkind  1988,  66–67.)  Tähän  liittyvät  yksilön 

itsetunto  ja  minäkäsitys.  Monet  tutkijat  näkevät  identiteetin yläkäsitteenä,  joka  sisältää 

minäkäsityksen  ja  itsetunnon  (esim.  Laine 2005,  22;  Mikkola  &  Heino  1997,  22). 

Henkilökohtainen identiteetti liittyy niin olennaisesti yksilön minään ja persoonallisuuteen, 

että  sitä  käytetään  arkikielessä  usein  identtisenä  käsitteenä  persoonallisuuden  kanssa 

(Kaikkonen 2004, 68). 

 

Minäkäsitys  kuvaa  yksilön  kokemuksia  itsestään.  Se  on  ihmisen  itsensä  tiedostama 

näkemys itsestään. (Laine 2005, 22–23.) Minäkäsitys on niiden erilaisten ominaisuuksien, 

piireteiden, toimintojen  ja  päämäärien  kokonaisuus,  joiden  avulla  yksilö  kuvaa  itseään 

(Keltikangas-Järvinen  2010,  97).  Jaari  (2004,  30)  tiivistää  minäkäsityksen  vastaavan 

kysymykseen ”Millainen  olen?”.  Minäkäsityksen  jatkuvuus  ja  johdonmukaisuus  luovat 

identiteetin (Alitolppa-Niitamo 1993, 41).  

 

Itsetunto  puolestaan  on  osa  ihmisen  minäkuvaa.  Se  on  ihmisen  minäkäsityksen 

positiivisuuden  määrä.  Itsetuntoa  voidaan  nimittää  itsearvostukseksi,  tai  sitä  voidaan 

kuvata  itsevarmuuden  ja  itseluottamuksen  määrällä. Itsetuntoa  voidaan  kuvailla  yksilön 

tunteeksi  kokea  itsensä  hyväksi.  Itsetuntoa  on  se,  kuinka  paljon  hyviä  ominaisuuksia 

ihminen  näkee  itsessään,  mutta  havaitsee  ja  tietää  heikkoutensa  ilman,  että  se  vaikuttaa 

itsetuntoon heikentävästi. (Keltikangas-Järvinen 2010, 16–18.)  

 

Itsetunnon rakenteesta  on  olemassa  monenlaisia  käsityksiä  (Laine 2005,  25).  Tässä 

tutkimuksessa  itsetuntoa  tarkastellaan  Michele  Borban  määrittämän  viiden  ulottuvuuden 
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Itsetunto on tärkeä ihmisen toiminnan ja hyvinvoinnin selittäjä. Ajatukset itsestä ja omasta 

arvostamme  vaikuttavat  koko  olemukseemme,  hyvinvointiimme  ja  käyttäytymiseemme. 

(Borba  1989,  XVI–XVII.)  Ihminen  toimii  sen  mukaan,  millainen  käsitys  hänelle  on 

muodostunut itsestään, ominaisuuksistaan ja niiden arvosta. Itsetunto on linssi, jonka läpi 

ihminen  tarkastelee  muita  ihmisiä. Itsetunto  heijastuu  monille  käyttäytymisen  alueille 

kuten  motivaatioon,  ihmissuhteisiin,  ongelmien  ratkaisemiseen, erilaisuuden  sietoon, 

empatiaan, vastuunottamiseen, psyykkiseen tasapainoon, riskien ottamiseen ja oppimiseen. 

(Aho  &  Tarkkonen  1999,  1.)  Itsetunto  on yhteydessä  ihmisen  sosiaalisiin  taitoihin  ja 

kykyyn  tulla  toimeen  muiden  kanssa.  Terveen  itsetunnon  omaava  pystyy  ottamaan  toiset 

huomioon,  olemaan  aidosti  kiinnostunut  muista ja  joustamaan  mielipiteissään. 

(Keltikangas-Järvinen 2010, 36.)  

 

Itsetunto on vahvasti liitoksissa kykyyn tuntea empatiaa. Terveen itsetunnon omaavalla on 

kykyä  asettua  toisen  asemaan  ja  tarkastella  asioita  toisen  näkökulmasta  käsin.  Mitä 

vahvemmaksi  yksilön  itsetunto  muodostuu,  sitä  paremmat  mahdollisuudet  hänellä  on 

tuntea  empatiaa.  Ihmisen  ei  tarvitse  keskittyä  oman  itsensä  esille  tuomiseen,  joten  hän 

pystyy arvioimaan toisten tarpeita. Jos ei ole oppinut arvioimaan itseään realistisesti, ei voi 

arvioida  objektiivisesti  toista  ihmistä.  (Kalliopuska,  Heikurainen  &  Larsio  1994,  54–55.) 

Aho ja Tarkkonen (1999, 50–51) korostavat itsetunnon merkitystä eri kulttuureista tulleita 

ihmisiä  kohdatessa,  koska  oman  ja  toisten  erilaisuuden  hyväksyminen  vaatii  vahvan 

itsetunnon.  Myös  moraali  ja  eettiset  asenteet  edellyttävät  myötätuntoa  muita  ihmisiä 

kohtaan (Hautamäki 1996, 20). 

 

2.3.2 Sosiaalinen identiteetti 

 

Sosiaalinen  identiteetti  vastaa  kysymykseen ”Mihin  minä  kuulun?”. Sosiaalinen 

identiteetti  muodostuu  tiettyyn  ryhmään kuulumisesta.  Se  kertoo,  kuinka  yksilö  kokee 

liittyvänsä  yhteiskuntaan  ja  hahmottaa  itsensä  suhteessa  toisiin.  (Paavola  &  Talib  2010, 

61–62.) Sosiaalinen identiteetti koostuu siis samaistumisesta niihin ryhmiin, joihin yksilö 

tuntee yhteenkuuluvuutta. Näitä ryhmiä ovat esimerkiksi sukupuoli-, ammatti-, kulttuuri-, 

kansallisuus-,  kieli- ja  uskontoryhmät.  Sosiaalinen  identiteetti  viittaa  niihin 
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ominaisuuksiin,  jotka  yksilö  ryhmänsä  toisten  henkilöiden  kanssa.  Kun  yksilö  kokee 

olevansa  osa  ryhmää,  samaistuu  hän  ryhmälle  tyypillisiin  ominaisuuksiin  ja  kokee  ne 

osaksi itseään. (Allardt & Starck 1981, 56–57.)  

 

Liebkind  (1994,  22)  määrittelee  kulttuuri-identiteetin  osaksi  yksilön  sosiaalista 

identiteettiä.  Kulttuuri-identiteetti  merkitsee  kuulumista  tiettyyn  kulttuuriryhmään.  Se 

liitetään  tunteeseen  kuulumisesta  ryhmään,  joka  käyttäytyy  samalla  tavoin,  puhuu  samaa 

kieltä,  ja  jonka  maailmankatsomus  perustuu  yhteiselle  arvopohjalle,  menneisyydelle  ja 

traditiolle.  Kaikkosen  (2004,  40–41)  mukaan  jokaisella  ihmisellä  on oma  kulttuuri-

identiteetti,  joka  on  seurausta  hänen  sosialisaatiostaan  kulttuuriseen  elämäntapaan, 

syntymisestään  johonkin  ympäristöön,  valtioon  ja  kansaan  sekä  varttumisestaan  niiden 

parissa.  Kaikkonen  painottaa  äidinkielen  merkitystä  identiteetille.  Se on  olennainen  osa 

kulttuuri-identiteettiä. Äidinkieli on ihmiselle perustavanlaatuinen ominaisuus ja keskeinen 

maailmassa olemisen väline.  

 

Kulttuuri-identiteetti  sekoitetaan  usein  etniseen  ja  kansalliseen  identiteettiin,  ja  niitä 

saatetaan  käyttää  myös  toistensa  synonyymeinä.  Näille  käsitteille  onkin  olemassa  hyvin 

erilaisia  määritelmiä.  Tässä  tutkimuksessa  käytän  Stuart  Hallin  määritelmää  näiden 

käsitteiden välisistä suhteista. Hallin (1999, 19) mukaan kulttuuri-identiteetti on etnistä ja 

kansallista  identiteettiä  laajempi  käsite,  ja  tarkoittaa  identifioitumista  uskonnolliseen, 

kielelliseen,  etniseen  tai  kansalliseen  kulttuuriin.  Etninen  identiteetti  puolestaan  viittaa 

rotukäsitteeseen,  ja  sillä  tarkoitetaankin  etnistä  tietoisuutta  ja  samaistumista  johonkin 

tiettyyn  etniseen  ryhmään.  (Talib,  Löfström  &  Meri  2004,  38–39.) Etninen  identiteetti 

liitetään  usein  vähemmistökulttuureihin.  Etninen  voi  olla  valtionrajoja  ylittävää. 

(Kaikkonen  2004,  82.)  Kansallinen  identiteetti  kohdistuu  taas  valtionrajojen  rajaamaan 

yhteisöön. Kansallista identiteettiä edustavat esimerkiksi suomalainen ja somalialainen kun 

taas saamelainen ja romani ilmentävät etnistä identiteettiä (Talib  2002, 46–47.)  

 

Globalisaatio  on  haastanut  ihmiset  miettimään  uudestaan  käsityksiään  kulttuurisesta 

identiteetistä.  Perinteisesti  on  ajateltu,  että  se  kansallinen  identiteetti,  johon  ihminen 

syntyy,  määrittää  pitkälle  hänen  kulttuuri-identiteettiään.  Nykyään  kuitenkin  ihmisten 

liikkuvuus  on  lisääntynyt,  kulttuurit  sekoittuvat  ja  monikulttuurisia  ihmisiä  on  yhä 

enemmän.  Kansallisuuden  ja  kulttuuri-identiteetin  välillä  oleva  linkki  on  selvästi 
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heikentynyt. (Hall 2003a, 88.) Kulttuuri-identiteetillä voidaan postmodernissa maailmassa 

tarkoittaa kuuluvuutta myös useampaan kulttuuriryhmään (Talib & Paavola 2010, 62). 

 

2.4 Identiteetin kulttuurisidonnaisuus 

 

Monet  tutkijat  ovat  kiinnittäneet  huomiota  siihen,  miten  minuuden  rakenne  ja  sisältö 

vaihtelevat  eri  kulttuureissa.  Yksilön  tapa  määrittää  henkilökohtaista  identiteettiään  on 

kulttuurisidonnainen. Kulttuuri  vaikuttaakin  sekä  yksilön  käsityksiin  omasta 

identiteetistään että yhteisön käsitykseen siitä, mitä identiteetti on. (esim. Kaikkonen 2004, 

70; Liebkind 1994, 21; Mikkola 2001, 225; Talib 1999, 39.)  

 

Länsimäinen  minä  on  itsenäinen.  Käsitteet  yksilöllinen,  itsekeskeinen,  erillinen, 

autonominen  ja  itseriittoinen  kuvaavat  länsimaista  minäkuvaa.  Länsimaisessa  eli 

eurooppalais-amerikkalaisessa  kulttuurissa  ajatellaan,  että  ihmisen  käytöstä  ohjaa  hänen 

omat  sisäiset  taitonsa  ajatella,  tuntea  ja  toimia.  Kasvatuksella  pyritäänkin  edistämään 

yksilön  itsensä  toteuttamista  ja  kykyä  kehittää  itsessään  olevia  mahdollisuuksia.  Yksilön 

tavoite  on  kasvaa  itsenäiseksi  ja  ainutlaatuiseksi.  (Markus  &  Kitayama  1991,  226.) 

Suomalainen kulttuuri korostaa tällaista itsenäistä ja yksilöllistä minää (Mikkola 2001, 71). 

 

Yhteisöllisissä kulttuureissa minäkuva on taas toisista riippuva, yhteisöllinen minä. Yksilö 

määrittää  itseään  muiden  kautta  ja  muiden  avulla.  Minä  määrittyy  sosiaalisten  roolien, 

velvollisuuksien  ja  vaatimusten  kautta.  Yhteisöllisissä  kulttuureissa  henkilökohtaisten 

ominaisuuksien  ja  kykyjen  ei  uskota  olevan  tärkeitä  minuuden  määrittäjiä.  (Markus  & 

Kitayama  1991,  226–227.)  Minän  tehtävä  on  sovittautua  tärkeisiin  suhteisiin,  täyttää 

paikkansa  ryhmässä  ja  osallistua  yhteisiin  toimiin.  Olennaista  on  sosiaalinen  yhteisön 

osana oleminen. Myönteinen minäkuva syntyy yhteisten tehtävien täyttämisestä, ryhmään 

sopeutumisesta  ja  harmonian  edistämisestä.  Sopeutumisen  saavuttamiseksi  joustavuus, 

itsekuri,  vaatimattomuus  ja empatia  ovat  tavoiteltavia  ominaisuuksia.  Yhteisöllinen 

minäkuva  vallitsee  Japanissa,  Thaimaassa,  Koreassa,  Afrikassa  ja    Etelä-Euroopassa 

(Mikkola 2001, 67, 69–71.) 
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Myös  yksilön  itsetunto  on  kulttuurisidonnainen,  ja  erityisesti  yksilön  julkinen  itsetunto. 

Keltikangas-Järvinen  jakaa  itsetunnon julkiseen  ja  yksityiseen  itsetuntoon.  Yksityistä 

itsetuntoa on se, mitä ihminen ajattelee itsestään, ja miten hyvä hän omasta mielestään on. 

Se on yksilön todellinen itsetunto. Julkinen itsetunto on taas sitä, mitä hän kertoo itsestään 

muille ja mitä hän ilmaisee käytöksellään. Se on kuva, jonka henkilö haluaa antaa muille 

itsevarmuudestaan  ja  itseluottamuksestaan.  Jokaisessa  kulttuurissa  on  selvät  normit  siitä, 

miten  ja  mitä  ihminen  saa  kertoa  itsestään.  On  kulttuurikohtaista  saako  henkilö  kehua 

itseään,  olla  avoimesti  tyytyväinen  itseensä  ja  ylpeä  suorituksistaan,  vai  onko kohteliasta 

vähätellä saavutuksiaan. Nämä kulttuurin odotukset ja kohteliaisuuskäsitykset kasvatetaan 

lapseen jo pienenä. (Keltikangas-Järvinen 2010, 24–25.) 

 

Henkilökohtaisen identiteetin kulttuurisidonnaisuus on tärkeä ottaa huomioon arvioitaessa 

eri  kulttuurista  tulevan  oppilaan  itsetuntoa  ja  minäkuvaa.  Pirjo  Mikkolan 

väitöskirjatutkimuksessa  ilmenee,  että vietnamilaisoppilaiden  minäkäsitysmittauksen  ja 

itsetuntomittauksen tulokset olivat alhaiset verrattuna muihin oppilaisiin. Heidän arvionsa 

itsestään olivat hyvin kriittisiä. Tämä johtuu siitä, että yhteisöllisissä kulttuureissa minään 

suhtaudutaankin kriittisesti eikä yksilön minän korostus ole arvossa. (Mikkola 2001, 225.)  

 

Seuraava  kuvio  toimii  yhteenvetona  kuluneesta  luvusta  (Kuvio  2.).  Kuvio  kiteyttää  tässä 

tutkimuksessa  käytetyn  identiteetin  rakenteen  ja  identiteettiin  liittyvän  käsitteistön 

hierarkkiset  suhteet.  Identiteetin  käsitteen  hahmottaminen, ja  sen  sijoittaminen 

lähikäsitteisiin  on  haastava  tehtävä,  joka  kävi  ilmi  myös  itselleni  tutustuessani 

tutkimuskirjallisuuteen.  Identiteetin  käsitteen  lähtökohdat  ovat  monisäikeiset.  Tutkijat 

ovatkin  luoneet  useita  päällekkäisiä  määritelmiä  ja käsitteitä,  joka  on  lisännyt  käsitteiden 

sekavuutta.  Osa  tutkijoista  käsittelee  käsitteitä  persoonallisuus,  minä,  identiteetti, 

minäkuva  ja  itsetunto  toistensa  synonyymeinä  ja  osa  eri  käsitteinä.  Myös  käsitteiden 

väliset hierarkkiset suhteet vaihtelevat eri tutkijoilla. (esim. Laine 2005, 21; Jaari 2004, 29; 

Kukkonen 2003, 12; Lawrence 2006, 1.) 
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3 MAAHANMUUTTAJAN MONIKULTTUURINEN IDENTITEETTI 

 

Käsitys  identiteetistä  on  muuttunut postmodernin  ajattelun  myötä dynaamiseksi  ja 

jatkuvasti uudelleen neuvoteltavaksi. Identiteetti rakentuu suhteessa tilanteisiin, ihmisiin ja 

kokemuksiin,  joiden  kanssa  olemme  päivittäin  tekemisissä. (Eteläpelto  &  Vähäsantanen 

2006, 26.) Postmoderni ajattelu sopii monikulttuuriseen ja globaaliin maailmaan. Ihmisten 

muuttaessa  maasta  toiseen  on  heidän  kyettävä  jatkuvaan  identiteettineuvotteluun. 

Postmodernin  ajattelun  mukaan  yksilö  pystyy muokkaamaan  uudelleen  identiteettiään 

uudessa  kulttuurissa  sen  sijaan, että  hyväksyisi  perityn  identiteetin. Monikulttuurisesta 

identiteetistä  voidaan  puhua,  kun  yksilö  rakentaa  perheensä  edustaman  kulttuuri-

identiteetin rinnalle uuden tai uusia identiteettejä. (Talib & Paavola 2010, 62, 66.)  

 

Tässä  tutkimuksessa  käytän  käsitettä  monikulttuurinen  identiteetti  puhuessani 

maahanmuuttajaoppilaiden  identiteetistä.  Maahanmuuttajalapset  elävät  kahden  kulttuurin 

keskellä.  Heidän  identiteetissään  on  palasia  sekä  suomalaisesta  että  heidän  perheensä 

edustamasta  kulttuurista.  Seuraavaksi  kuvaan  maahanmuuton  vaikutusta  ihmisen 

identiteettiin,  maahanmuuttajan  identiteetin  rakentumiseen  vaikuttavia  tekijöitä, 

maahanmuuttajan identiteettivaihtoehtoja ja narratiivista identiteettiä. 

 

3.1 Maahanmuutto horjuttaa identiteettiä 

 

Maahanmuutto vaikuttaa aina ihmisen identiteettiin. Talib, Löfström ja Meri määrittelevät 

maahanmuuton jopa yhdeksi  vakavimmista  uhista  ihmisen  identiteetille (Talib  ym.  2004, 

35–36).  Maasta  toiseen  muuttaminen  ja  uusi  ympäristö  vaarantavat  ensinnäkin  ihmisen 

jatkuvuuden tunteen.  Identiteetin  rakentuminen  edellyttää  yksilön  kannalta  jatkuvuutta  ja 

ennustettavuutta.  Maahanmuutossa  muutosten  nopeus  on  usein  liian  suuri,  ja 

maahanmuuttaja tuntee epävarmuutta tulevaisuudesta ja neuvottomuutta monien valintojen 

edessä. Samalla maahanmuuttajan  olisi  kuitenkin  muokattava  minäkuvaansa  uuteen 

kulttuuriin  sopivaksi  ja  etsittävä  uusia  aineksia  identiteettiinsä. (Alitolppa-Niitamo  1993, 

42; Niemi 2007, 10.)  
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Maahanmuuttaja  voi  myös  tuntea  identiteettinsä  uhatuksi  tai  jopa  kokonaan  menetetyksi. 

Uuden ympäristön heijastamat käsitykset ja oletukset voivat olla täysin erilaisia verrattuna 

siihen, mihin maahanmuuttaja on tottunut. Aikaisemmin omaksuttu käsitys ei itsestä enää 

sovellukaan  uusiin  tilanteisiin. Uusi  ympäristö  saattaa  jopa  kyseenalaistaa 

maahanmuuttajan identiteetin.  (Alitolppa-Niitamo  1993,  43–44.)  Maahanmuuttaja  on 

haasteen edessä  navigoidessaan  saavuttamansa ja  ulkopuolelta  tulevan  identiteetin  välillä 

(Suárez-Orozco 2004, 177). Oman identiteetin uudelleen rakentamista vaikeuttaa myös se, 

että  maahanmuuttaja  nähdään  helposti  pelkästään  kulttuuriryhmänsä  edustajana. 

Identiteetti voi olla vaarassa rajautua pelkäksi maahanmuuttajuudeksi. (Puusaari 1997, 21.)  

 

3.2 Maahanmuuttajan identiteettineuvottelut 

 

Tässä  tutkimuksessa  identiteetin  rakentumista  tarkastellaan  persoonallisen  ja  sosiaalisen 

vuoropuheluna. Identiteetin rakentumisessa on kyse persoonallisen ja sosiaalisen välisestä 

suhteesta,  jossa  yksilö  neuvottelee  identiteettiasemaansa  suhteessa  sosiaaliseen 

todellisuuteen.  Vuorovaikutuksessa yksilö  muodostaa  käsityksen  siitä,  mitä  muut  hänestä 

yleisesti  ajattelevat  ja  häneltä  odottavat.  Yksilö reflektoi  toisten  käsityksiä  ja  asenteita 

itseään kohtaan. Hän  hakee  tasapainotilaa  sosiaalisen  ja  persoonallisen  välillä.  Tämän 

vuorovaikutuksen  kautta  syntyvä  identiteetti  on  dynaaminen,  tilannekohtainen  ja  yksilön 

persoonallisen tulkinnan värittämän. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 41, 43.) 

 

Identiteetin  rakentumisen  eri  vaiheissa  persoonallisen  ja  sosiaalisen  painotukset 

vaihtelevat. Kaikkonen  käyttää  käsitteitä  identiteetin  vapaus  ja  riippuvuus  sosiaalisen  ja 

persoonallisen  sijasta  puhuessaan  identiteettiin  muotoutumisesta.  Kaikkosen  mukaan 

identiteetti on toisaalta vahvasti riippuvainen sosiaalisesta viitekehyksestään ja toisaalta on 

yksilöllä vapaus identiteettivalintoihin. Näillä prosesseilla on kuitenkin erilainen painoarvo 

yksilön  elämänkaaressa. Lapsella  identiteetin  rakentumisessa  korostuu  yhteisöön 

sosiaalistuminen. Identiteettiä  määrittää  pääasiassa  koulu,  vanhemmat  ja  muu 

lähiympäristö.  Lapselta  puuttuu  vielä  valta  ja  kontrolli.    Nuorella  ja aikuisella saavat 

yksilöllinen ja persoonallinen identiteetin rakentumisessa enemmän valtaa. He voivat tehdä 

päätöksiä  kehittää  identiteettiään  haluamaansa  suuntaan ja  voidaan puhua  vapaasti 

valittavista identiteeteistä. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 44; Kaikkonen 2004, 70–72.) 



 

 

16 

 

Maahanmuuttajan  identiteetin  rakentumisesta  tekee  erityisen  se,  että  he  elävät  kahden 

kulttuurin  risteyksessä. Tasapainotilan  hakeminen  sosiaalisen  ja  persoonallisen  välille  on 

heillä  suuri  haaste  (Eteläpelto  &  Vähäsantanen  2006,  43). Identiteetin  rakentaminen  on 

neuvottelua erilaisten  minään  kohdistuvien  paineiden  ja  odotusten  kanssa. 

Maahanmuuttajat  joutuvat  neuvottelemaan  oman  kulttuuriryhmänsä  ja  valtakulttuurin 

arvojen  välillä.  Maahanmuuttaja  voi  olla hyvin  ristiriitaistenkin  odotusten  paineessa. 

Uuteen  kulttuuriin  sopeutuakseen  heidän  on  tehtävä  identiteettiin  liittyviä  valintoja. 

Maahanmuuttajien identiteetin rakentumisen uhkana kuitenkin on, että liian monet valinnat 

ja paineet jättävät heidän identiteettinsä sirpaleiseksi. (Niemi 2007, 14–15.)  

 

Carola  ja  Marcelo  Suárez-Orozco ovat  luoneet  maahanmuuttajien  identiteetin 

muotoutumista  selittävän  mallin.  Mallin  mukaan  yksilö  identiteetin  vaihtoehtoihin 

vaikuttavat  monet  eri  tekijät. Yksilö  kokoaa  tietoa  itsestään  vuorovaikutuksessa 

valtaväestön,  perheen  ja  ystävien  kanssa. (Doucet &  Suárez-Orozco  2006,  166–167.) 

Yksilön  identiteettiin muotoutumiseen  vaikuttavat  eri  tekijät ilmenevät  seuraavassa 

kuviossa  (Kuvio 3.). Valitsin  kyseisen  mallin  siksi,  että  se  ottaa  huomioon  sekä 

sosiokulttuuriset  että  yksilölliset  tekijät  identiteetin  rakentumisessa. Useat  teoreettiset 

lähestymistavat valitsevat vain toisen näkökulman. Identiteetin rakentuminen pelkistetään 

joko  yhteisön  kautta  määrittyväksi  tai  yksilökehitykselliseksi  ilmiöksi.  (Eteläpelto  & 

Vähäsantanen  2006,  32.)  Tässä  tutkimuksessa  identiteetin  muotoutumista  tarkastellaan 

sosiaalisen ja persoonallisen välisenä neuvotteluna. 

 

Mallin luotettavuutta parantaa myös se, että tutkijoilla itsellään on maahanmuuttajatausta, 

ja he ovat tutkineet mahanmuuttajataustaisten nuorten sopeutumista yli kahdenkymmenen 

vuoden  ajan.  Suárez-Orozcojen  malli tukee  myös  postmodernia  ajattelua.  Sen  mukaan 

identiteetti  on  muuttuva,  vuorovaikutuksessa  rakentuva  ja  kontekstisidonnainen.  Tutkijat 

korostavat,  että  yksilöt  valitsevat  erilaisia  etnisiä  identiteettejä  elämäntilanteesta  ja 

sosiaalisesta kontekstista riippuen. (Talib & Lipponen 2008, 61–62.)  
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maahanmuuttajaperheessä. Parhaimmillaan perhe muodostaa maahan muuttaneille tärkeän 

puskurin ja tuen uudessa ympäristössä. (Alitolppa-Niitamo 2010, 46.) 

 

Etninen  yhteisö  luo  yksilölle  tunteen  kuulumisesta  johonkin  yhteisöön.  Kulttuuri  on 

yhteisen merkitysten järjestelmä, jaettu ymmärrys, joka luo yhdistävän tunteen ja tunteen 

yhteisestä identiteetistä  (Hall  2003a,  85–86).  Kulttuuriset  uskomukset  antavat  ohjeet 

käytökselle ja kulttuuriset traditiot luovat sosiaalista turvaa. Ylirajaiset suhteet ja vierailut 

kotimaahan  pitävät  yllä  tätä  yhteenkuuluvuuden  tunnetta.  Ihmiset  voivat  myös  luoda 

alueellisia etnisiä yhteisöjä (esimerkiksi Chinatown New Yorkissa). Tällainen tiivis yhteisö 

tarjoaa  paljon  roolimalleja.  Yksilön  identiteetti  muotoutuu  hyvin  erilaiseksi  riippuen  siitä 

asuuko  hän  asuinalueella,  jossa  hän  on  osa  enemmistöä  tai  vähemmistöä.  Jos 

maahanmuuttaja  asuu  naapurustossa,  jossa  on  vain  vähän  valtaväestöä,  häiritsee  se 

vuorovaikutusta  valtakulttuurin  kanssa  ja  hänen  identifioitumisensa  valtakulttuuriin  on 

ilman muuta vaikeampaa. (Suárez-Orozco 2004, 178–179.) 

 

Yhteisöön  kohdistuva  sosiaalinen  peilautuminen  vaikuttaa  identiteetin  muotoutumiseen 

ratkaisevasti.  Maahanmuuttaja  peilaa  itseään  muihin,  ja  saa näin  palautetta  minkälainen 

hän  on.    Identiteetti  muokkautuu  myös  sen  mukaan,  millaisena  muut  ihmisen  näkevät. 

Sosiaalinen  peilautuminen  tapahtuu  opettajan,  ystävien,  sukulaisten,  sisarusten, 

työnantajan  ja  jopa  median  kautta.  Kun  peilautuminen  on  yleisesti  positiivista,  tuntee 

ihminen  itsensä  arvokkaaksi  ja  kykeneväksi.  Jos  ympärillä  olevat  ihmiset  ja  yhteiskunta 

peilaavat  negatiivisesti,  halventavasti  ja  eristävästi,  on  se  vahingollista  identiteetin 

kehitykselle.  Ihmisen  on  tuolloin  vaikea  säilyttää  oman arvon  tuntonsa.  Valitettavasti 

suvaitsemattomuus,  ennakkoluulot  ja  sosiaalinen  ulkopuolisuus  ovat  hyvin  tavallinen  osa 

maahanmuuttajien arkea. (Doucet & Suárez-Orozco 2006, 167; Suárez-Orozco 2004, 182–

183.) Asuinympäristö  ja  sosiaaliset  suhteet  ohjaavat  siis  yksilön  identiteetin 

muotoutumista.  Ne  voivat joko  vahvistaa  tai  heikentää  samaistumista  riippuen 

vuorovaikutuksen laadusta. 

 

Myös  yhteiskunnalliset  mahdollisuudet, kuten  työllistyminen  ja  koulutus, vaikuttavat 

yksilön  identiteettiprosessiin.  Maahanmuuttajille  osoitetaan  usein  vain  marginaalisia  ja 

rajattuja  paikkoja  suomalaisessa  yhteiskunnassa.  He  eivät  pääse  osalliseksi  samoihin 

mahdollisuuksiin  kuin  valtakulttuurin.  Kyse  on  rakenteellisesta  syrjinnästä.  Talib  käyttää 

ilmiöstä  käsitettä  maahanmuuttajien  yhteiskunnallinen  lasikatto.  Maahanmuuttajien 
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työllisyysongelmia ja alhaista asemaa työmarkkinoilla perustellaan stereotypioilla. He ovat 

esimerkiksi taitamattomia tai varastavat työn valtion syntyperäisiltä asukkailta. (Doucet & 

Suárez-Orozco  2006,  169–171;  Peltola  2010,  79; Talib  2002,  49.) Kaikissa  yhteisöissä, 

myös  Suomessa,  vallitsee  tiedostamaton  tai  tiedostettu  etnisen  hierarkian  järjestelmä. 

Tietyistä  maista  tulleet  maahanmuuttajat  ovat  tuon  hierarkian  alapäässä.  Suomessa ei-

toivottuihin maahanmuuttajiin kuuluvat muun muassa somalit, arabit ja venäläiset. (Talib 

2002, 48–49.)  

 

Koulu  on  hyvä  esimerkki  syrjivistä  rakenteista  yhteiskunnassa.  Se  yhteiskunnallisena 

instituutiona  viestittää  maahanmuuttajalapsille  yhteiskunnan  mielipiteen  siitä,  mitä  heistä 

ajatellaan. Opettajilla on helposti negatiivisia odotuksia maahanmuuttajalasten käytöksestä 

tai  opiskelumotivaatiosta.  Opettajan  negatiiviset  odotukset  vaikuttavat 

maahanmuuttajalasten  akateemiseen  suoriutumiseen.  Useiden  tutkimusten  mukaan 

opettajien  stereotypiat  vaikuttavat  lapsen  akateemiseen  sitoutumiseen  ja  sitä kautta 

koulumenestykseen merkittävästi. (Doucet & Suárez-Orozco 2006, 169–171, 177; Suárez-

Orozco 2004, 184–185.) 

 

3.3 Maahanmuuttajan identiteettivaihtoehtoja 

 

Postmodernin  ajattelun  mukaan  identiteettejä  on  erilaisia,  ja  yhdellä  ihmisellä voi  olla 

useampiakin  käytössä  yhtä  aikaa.  Yksilö  omaksuu  eri  tilanteissa  ja  eri  aikoina  eri 

identiteettejä. Tässä  luvussa  tarkastelen  maahanmuuttajan  mahdollisia 

identiteettivaihtoehtoja. Käyn  läpi  maahanmuuttajan  identiteettiä hybridin,  ylirajaisen, 

marginaalisen ja  leimatun identiteetin  näkökulmista. Valitsin  nämä  teoriat Suárez-

Orozcojen mallin rinnalle, koska ne nousivat aineistoni kannalta merkityksellisiksi. Niiden 

kautta syvennän kulttuurien keskellä elämisen, ylirajaisuuden, sivullisuuden ja negatiivisen 

sosiaalisen peilautumisen merkitystä maahanmuuttajan identiteetin kehitykselle. 
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3.3.1 Hybridi-identiteetti 

 

Hybridi-identiteetti  on  uusi  identiteettimuoto postmodernissa  maailmassa.  Hybridi-

identiteetit ovat kulttuuristen sekoitusten tuotteita. He ovat ihmisiä, jotka ammentavat yhtä 

aikaa  monista  eri kulttuureista  ja  traditioista. Heidän  kulttuurinen  identiteettinsä ei  ole 

kiinteä,  vaan  häilyvä  ja  siirtymätilassa.  Hybridin  identiteetin  omaava  yksilö  hyväksyy 

tämän identiteettinsä häilyvyyden, eikä enää toivokaan löytävänsä kulttuurista pysyvyyttä. 

(Hall 1999, 71–72.) 

 

Maahanmuuttaja  elää  kahden  kulttuurin  välillä, ja  tämän  vuoksi  identiteetti  ei  löydy 

suoraan  perheestä  tai  ympäristöstä.  Identiteetti  on  luotava  itse  etsimällä  oma  paikkansa. 

Tämän  oman  paikkansa  etsintä  tapahtuu  kulttuurien  eroja  ja  yhtäläisyyksiä  vertaillen. 

(Hokkanen  2002,  62.)  Hybridin  identiteetin  syntymiseen  liittyy  prosessi,  jossa  yksilö 

tarkistaa omia kulttuurisia arvojaan. Yksilö asettuu erilaisten kulttuurien väliin ja jatkuvasti 

kyseenalaistaa,  kiistää  ja  uudelleen  neuvottelee  erojen  ja  käsitteiden  mielekkyyttä  ja 

toimivuutta.  Yksilö  on  pystyttävä  asettumaan  jäykkien  kategorioiden  ulkopuolelle  ja 

etsimään  uusia  vaihtoehtoja. Tämä  prosessi  ei ole  yksilölle  helppo,  koska  arvoneuvottelu 

paljastaa  oman  merkitysjärjestelmän  riittämättömyyden.  (Hall  2003b,  259; Saukkonen 

2007, 9). 

 

Identiteetin  ajatellaan  usein  päätyvän  joko  uuteen  kulttuuriin  sulautumiseen  tai  vanhan 

tradition pitämiseen. Hybridin identiteetin käsite tähdentää sitä, että maahanmuuttajat eivät 

yksinkertaisesti  joko  sulaudu  valtakulttuuriin  tai säilytä  alkuperäistä  kulttuuriaan. (Hall 

1999, 71–72.) Hybridi-identiteetti sulattaa, konstruoi ja hybridisoi kulttuurisia käytänteitä. 

Hybridi-identiteetissä  sekoittuvat  uusi  ja  vanha  kulttuuri  niin,  että  ne  energisoituvat  ja 

ohjaavat  uudenlaisiin  kulttuurisiin  käytänteisiin  ja  identifioitumisen  muotoihin.  (Talib  & 

Lipponen 2008, 162.) Hall (1999, 72) kuvaa hybridiä identiteettiä luovuuden lähteeksi. 
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3.3.2 Ylirajainen identiteetti 

 

Ylirajainen identiteetti  tarkoittaa  tunnetta  kuulumisesta  yhteisöön,  joka  ei  rajoitu 

asuinvaltion  rajojen  sisäpuolelle. Useimmat  maahanmuuttajat  elävät  henkisesti 

kansallisvaltioiden rajat ylittävissä  yhteisössä. Maahanmuuton  seurauksena kontakteja 

entiseen  asuinmaahan ja  omaan  etniseen  yhteisöön pyritään useimmiten ylläpitämään 

mahdollisimman  paljon. Tällöin  myös  identiteettiprosessi ylittää  kansalliset  rajat. 

(Forsander 2001, 51.)  

 

Ylirajaiset suhteet vaikuttavat merkittävästi yksilön identiteetin muotoutumiseen. Toisaalta 

voimakas ylirajainen identiteetti voi merkitä henkistä erillisyyttä valtayhteiskunnasta, joka 

vaikeuttaa yhteiskuntaan sopeutumista ja kotiutumista. Kuitenkin ylirajaisella identiteetillä 

on myös terapeuttisia vaikutuksia yksilölle. Jos uudessa yhteiskunnassa ilmenee torjuntaa 

ja ulkopuolisuutta, saa yksilö kuulumisen tunteen, hyväksynnän ja lojaliteetin ylirajaisesta 

yhteisöstään.  Ylirajainen  yhteisö  antaa  tärkeää  positiivista vuorovaikutusta,  joka  tukee 

maahanmuuttajan itsetuntoa ja minäkuvaa. Maahanmuuttaja saa oman jäsenryhmänsä tästä 

globaalista yhteisöstä.  Ylirajaiset suhteet  luovat maahanmuuttajan  identiteetille myös 

jatkumon.  Traditiot  ja  yhteiset  uskomukset vähentävät  juurettomuuden  tunnetta. 

(Forsander 2001, 50–52.) 

 

Nykytutkimus  on  ymmärtänyt  ylirajaisten suhteiden  merkityksen  maahanmuuttajan 

identiteetin  muotoutumisessa.  Ennen  maahanmuuttajatutkimuksessa  pitäydyttiin 

maahanmuuttajien  ja  kantaväestön  välisen  suhteen  tarkastelussa.  Tämä  näkökulma  on 

kuitenkin ymmärretty liian suppeaksi. Uudempi tutkimus painottaa, että maahanmuuttajien 

identiteettiprosessit  ja  sosiaaliset  käytännöt  yltävät  monin  tavoin  kansallisten  rajojen  yli. 

(Huttunen  2002,  44.)  Ylirajaisten  yhteisöjen merkitys  on  kasvanut  edelleen  tekniikan 

kehityksen  myötä.  Yhteydenpidon  luonne  ja  intensiteetti  ovat  muuttuneet  ratkaisevasti. 

(Forsander 2001, 51.) 
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3.3.3 Leimattu identiteetti 

 

Leimattu  identiteetti  merkitsee  ulkopuolelta  tulevaa  kielteistä  sosiaalista identiteettiä. 

Ihmisen  identiteetin rakentumiseen  vaikuttavat toisten  ihmisten  käsitykset  ja  heidän 

antamat merkitykset,  koska  ihminen rakentaa  käsitystään  itsestään  suhteessa  siihen, 

millaisia  määrityksiä  hän  ulkoapäin  saa. (Kulmala  2006,  58,  66.) Maahanmuuttajan 

identiteetistä  on  tullut yhteiskunnassamme  leimattu  identiteetti.  Maahanmuuttajan 

identiteetti  liitetään  sosiaalisiin  ongelmiin  ja  vahvoihin  ennakkokäsityksiin.  Heidän 

erilaisuutensa leimataan poikkeavuudeksi.  

 

Leimattu identiteetti on yksilölle merkityksellinen, koska sillä on konkreettisia seurauksia 

arjessa.  Leima  vaikuttaa siihen,  kuinka  maahanmuuttajia  kohdellaan yhteiskunnassa. 

Maahanmuuttaja  voi esimerkiksi ulkomaalaisen  sukunimen  vuoksi  jäädä  ilman 

vuokrasopimusta  tai erilaisen ihonvärin vuoksi  joutua  kadulla pahoinpidellyksi.  Leimattu 

identiteetti tulee koko ajan uudistetuksi ihmisten välisissä suhteissa. (Juhila 2004, 25–27.) 

 

Negatiivinen  leima  vaikuttaa myös siihen,  millaisena  maahanmuuttaja  itsensä  näkee. 

Rakentaessaan  identiteettiä  hän  joutuu  peilaamaan  itseään negatiivisiin  ja  alistaviin 

maahanmuuttajia  koskeviin  käsityksiin.  (Kulmala  2006,  66.)  Negatiivinen  sosiaalinen 

peilautuminen  vaurioittaakin  helposti  maahanmuuttajan itsetuntoa  ja  minäkäsitystä. 

Erityisesti  nuorten  maahanmuuttajien  kohdalla sosiaalisen  hyväksymisen  tunne  on  koettu 

tärkeäksi. (Talib & Lipponen 2008, 113; Teräs, Lasonen & Sannino 2010, 100.) 

 

Ihminen ei ota  kielteistä  identiteettiä  kyseenalaistamatta  osaksi  henkilökohtaista 

identiteettiään (Juhila  2004,  29;  Kulmala  2006,  66). Ihmiselle  on  ominaista  tavoitella 

itselleen  positiivista  ryhmäidentiteettiä.  Omasta ryhmästä  pyritään  löytämään  positiivisia 

piirteitä  tukien  myönteistä  mielikuvaa  omasta  ryhmästään.  (Bamberg  2012,  105.)  Koska 

identiteetit  rakentuvat  dialogisesti,  on  myös  leimatusta  identiteetistä  mahdollista 

neuvotella.  Tällaista  toimintaa  kutsutaan  vastapuheeksi.  Vastapuhe  on  hienovaraista 

neuvottelua,  jossa  kyseenalaistetaan  vakiintuneita  kulttuurisia  kategorisointeja ja 

viritellään  vaihtoehtoisten  identiteettien  mahdollisuuksia.  Yleensä  vastapuhe  on 

kielellisessä  muodossa,  mutta  se  voi  sisältää  myös  toimintaa  kuten  vaikenemista, 

vetäytymistä sekä ilmeitä ja eleitä. (Juhila 2004, 29; Kulmala 2006, 66.)  
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3.3.4 Marginaalinen identiteetti 

 

Marginaalisuus  eli  sivullisuus  on osa  maahanmuuttajan monikulttuurista identiteettiä. 

Marginaalisuus  viittaa  elämätyyliin  kulttuurien  rajapinnoilla,  jossa  kaksi  tai  useampi 

kulttuuri  kohtaa.  Yksilö  elää  kahden  tai  useamman  kulttuurin  alaisena,  ja  rakentaa  kuvaa 

itsestään ja identiteetistään näiden kulttuurien jännitteessä. Perinteisesti marginaalisuuteen 

on  yhdistetty  negatiivisia  kokemuksia, kuten  voimattomuus,  eristäytyneisyys, 

turvattomuus,  yksinäisyys,  ahdistus.  (Bennett  J  1993,  113.)  Viime  aikoina  on  kuitenkin 

yritetty  löytää  myös  vaihtoehtoista  määrittelyä  ihmiselle,  joka  toimii  normaalien 

kulttuuristen rajojen ulkopuolella (Bennett M 1993, 63). Tässä tutkimuksessa kulttuurisen 

marginaalisuuden  käsitettä  lähestytään  Janet  ja  Milton  Bennettin  ajattelun  mukaisesti. 

Bennettien mukaan  marginaalisuus  ei  automaattisesti  kanna  mukanaan  negatiivista 

merkitystä,  vaan  se  voidaan  nähdä  myös  mahdollisuutena.  Marginaalisuus  voi  olla  joko 

koteloitunutta (encapsulated  marginality) tai  rakentavaa (constructive  marginality)  

(Taulukko 1.). (Bennett J 1993, 113–114.)  

 

Kapseloituneessa  eli  syrjäyttävässä  marginaalisuudessa  monikulttuurinen  ihminen  kokee 

kulttuurit  yhteen  sovittamattomina  ja  toisensa  poissulkevina.  Kapseloitunut  marginaali  ei 

kykene luomaan yhtenäistä identiteettiä, koska hän kokee monikulttuurisen identiteettinsä 

eri  puolet  ongelmallisina.  Identiteetin  hahmottamista  vaikeuttaa  myös  kulttuurirajojen 

epäselvyys.  (Bennett J 1993, 112–115; Bennett M 1993, 61–62.) Kapseloitunut marginaali 

ei  osaa  suhteuttaa  käytöstään  kulttuuriseen kontekstiin  ja  on  kyvytön  dynaamiseen 

kulttuurien  väliseen  suhteeseen. Yksilön  käsitys  itsestään  on  jäänyt  kulttuurien  väliin 

jumiin toimimattomalla tavalla. (Bennett 2004, 157.) Yksilöllä on vaikeuksia kontrolloida 

kulttuurien  välistä  siirtymistä  ja  liikkumista.  Konflikteja  syntyy,  kun  yksilö  yrittää 

mukautua  molempien  kulttuurien  vaatimuksiin.  Kapseloituneet  marginaaliset  tuntevat 

itsensä  niin  ainutlaatuisiksi,  etteivät pysty  samaistumaan  mihinkään  vertaisryhmään. 

(Bennett J 1993, 115.) 

 

Marginaalisuus  voi kuitenkin  olla myös voimavara  valtakulttuurin  ulkopuolelle 

sijoittuvalle. Rakentava marginaali kokee monikulttuurisen identiteettinsä resurssina. Hän 

arvostaa  identiteettinsä  kaikkia  puolia  ja  on  tietoinen  elämisestään  kahden kulttuurin 

välillä. Rakentava  marginaali  pystyy  toimimaan  joustavasti  eri  kulttuurissa  konteksteissa. 
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Liikkuminen kulttuurisesta kehyksestä toiseen on miellyttävää ja valintojen teko harkittua. 

Hän työstää monikulttuurista identiteettiään suhteessa kuhunkin kulttuuriseen kontekstiin. 

(Bennett  1993  J,  118–119.) Rakentavaa  marginaalisuutta voi  kuvata metakulttuurisena 

tietoisuutena. Yksilö  saavuttaa  kyvyn,  kun hän pystyy  erottamaan kulttuurin  itsestään. 

(Bennett  M  1993,  63;  Tikka  2004,  154–155.) Suomalaiset  tutkijat Mirja-Tytti  Talib  ja 

Päivi  Lipponen  (2008)  puhuvat  samasta  ilmiöstä luovana  marginaalisuutena. Luova 

marginaali omaa  monipuolista  kulttuurista  tietoutta,  positiivista  elämänasennetta  ja  taitoa 

elää  monien  kulttuurien  risteyskohdassa.  (Talib  &  Lipponen  2008,  89.) Rakentava 

marginaali  kokee ymmärrystä  ja  yhteenkuuluvuutta  kohdatessaan  ihmisen,  jolla  on 

samankaltainen  tausta.  Vertaisryhmä  muodostuukin samankaltaisista  marginaaleista. 

Marginaalinen  yksilö  on  osa  maailmanlaajuista  verkostoa  ja  tämä  yhteisöllisyyden 

kokemus kantaa häntä eteenpäin. (Bennett J 1993, 119; Tikka 2004, 161–165.)  

 

Myös  Boglárga  Straszer  on  kirjoittanut  henkilöstä,  joka  elää  monissa  kulttuureissa,  niin 

ettei  hän  koe  olevansa  täysjäsen  missään  niissä.  Straszer  on samaa  mieltä  siitä,  että 

tällainen  ihminen identifioituu  voimakkaimmin  muihin  samalla  tavalla  ajatteleviin 

ihmisiin. Yhteisöllisyys luodaan samoista lähtökohdista, samoista kiinnostuksen kohteista 

ja arvoista. Straszer käyttää tällaisista rakentavan marginaalisuuden yksilöistä ruotsalaista 

käsitettä mellanförskap.  Se  on  sukulaiskäsite  maahanmuuttajatutkimuksessa  käytetyille 

käsitteille välitila ja kolmas tila. (Straszer 2010, 199.) Rakentava marginaalisuus voidaan 

näin yhdistää  hybridi-identiteettiin. Sivullisuus  mahdollistaa myös tutuksi  tulleen 

kulttuurin näkemisen toisin, mikä on juuri hybridin identiteetin kehittymisen edellytys 
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Taulukko 1. Koteloitunut ja rakentava marginaalisuus (mukaillen Bennett J 1993, 114). 

 

KOTELOITUNUT MARGINAALISUUS RAKENTAVA MARGINAALISUUS 

  

Identiteetin hajoaminen vaihtuvissa kulttuureissa  Kyky erottaa kulttuuri itsestään 

Löyhä kulttuurirajojen hallinta Kehittynyt kulttuurirajojen hallinta 

Vaikeuksia päätöksenteossa Hallitsee päätöksenteon  

Vieraantunut Dynaaminen monikulttuurinen 

Ei tunnustettua vertaisryhmää  Toiset marginaalit vertaisryhmänä  

Tietoisuus omasta itsestä  Tietoisuus omista valinnoista  

Monitulkintaisuus häiritsee  Kiinnostunut monimuotoisuudesta 

Jatkuva kodittomuuden tunne Globaali maailma kotina 

  

 

3.4 Narratiivinen identiteetti eheyden ja jatkuvuuden rakentajana 

 

Tutkimuksessani  lähestyn  maahanmuuttajaoppilaiden  monikulttuurista  identiteettiä 

narratiivisen  identiteetin  näkökulmasta. Postmodernissa maailmassa ja  kulttuurisessa 

tilassa  identiteetti  on  jatkuvasti  rakennettava  uudelleen.  Tässä  tutkimuksessa  ajatellaan, 

että  kertomusten  välityksellä  ihmiset  voivat  toteuttaa  tätä  identiteetin  uudelleen 

määrittelyä.  Identiteettityössä  yksilö  tuottaa  elämäntarinaa.  Elämäntarinan  avulla  yksilö 

voi  koota  sirpaleisen  elämän  eheämmäksi  kokonaisuudeksi ja  lisätä  elämänhallinnan 

tunnetta. (Heikkinen 2001, 125.) 

 

Narratiivinen  identiteettiteorian  mukaan  yksilön  oma  kertomus  tai  kertomukset 

muodostavat  hänen  identiteettinsä  (Kaikkonen  2004,  93). Heikkinen  (2002,  116)  kuvaa 

narratiivista identiteettiä ihmisen itsensä konstruoimaksi kertomukseksi siitä, kuka hän on. 

Hall  (1999,  15)  toteaa  elämäntarinastamme  tulevan elämämme. Identiteetti  on  aina 

itsetulkinnan tulos, joka rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Se on kertomus, 

jonka yksilö kertoo, ja johon hän uskoo. (Heikkinen 2002, 117.) 

 

Monet  tutkijat  ovat  esittäneet  eheän  identiteetin  rakentamiseksi  tarinan  kertomista  (esim. 

Hall  1999,  Giddens  1990,  Heikkinen  2002,  ).  Narratiivisen  identiteettiteorian  mukaan 
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oman tarinan laadinnalla on suuri voima. Ihminen sitoo tarinaksi tapahtumia, jotka muuten 

jäisivät irrallisiksi episodeiksi. (Estola 1999, 133). Kertomusten avulla ihminen tavoittelee 

elämäänsä  eheyttä  ja  jatkuvuutta.  Kertomus  luo  ihmisen  identiteetistä  kokonaisuuden. 

Yksilön  identiteetti  on  silloin  vahva  ja  eheä,  kun  hän  pystyy  laatimaan  siitä  ehjän 

kertomuksen. (Heikkinen 2002, 117; Kaikkonen 2004, 93; Syrjälä 2001, 208). 

 

Myös  Brunerin  (1996,  40)  mukaan  identiteetin  ratkaisemattomilta  ongelmilta  voidaan 

välttyä,  jos  minää  ja  identiteettiä  lähestytään  narratiivisesti.  Hän  puhuu  tarinoiden 

merkityksestä  erityisesti  traumaattisia  tilanteita  tai  syrjintää  kokeneille. Suuren 

elämänmuutoksen  kokeneille  maahanmuuttajaoppilaille  tunne  elämän  jatkuvuudesta  on 

korvaamaton. Maahan muutto haastaa heitä luomaan elämäntarinaa uudelleen ja luomaan 

jatkuvuutta  elämän  eri  vaiheiden  välille. Identiteetin  käsittely  onnistuu  Brunerin  mukaan 

perhaiten oman elämänkerronnan avulla.  

 

Narratiivinen  identiteetti  voidaan yhdistää myös rakentavaan  marginaalisuuteen. Elina 

Tikka  (2004,  164)  korostaa  tarinallisuuden  merkitystä,  jotta  monikulttuurisen  yksilön 

marginaalisuus voi kehittyä rakentavaksi. Elämäntarinan avulla monikulttuurinen ihminen 

voi koota palapeliä omasta identiteetistään. Rakentavan marginaalisuuden saavuttamiseksi 

yksilön  on  otettava  aktiivinen  rooli  ja  tietoisesti  rakennettava oma  identiteettiään. 

Marginaalisuuden  kokemuksen  hyödyntäminen  vaatii  työtä. (Bennett  &  Bennett 2004, 

157.) Rakentava marginaalisuus  on  prosessi.  Sen  saavuttaminen  vaatii  dynaamisuutta  ja 

jatkuvaa  identiteettineuvottelua.  (Bennett  J  1993,  118.)  Narratiivinen  identiteetti  ja  oman 

elämäntarinan  luominen  on  yksi  vaihtoehto identiteetin  reflektointiin  ja monikulttuurisen 

identiteetin työstämiseen. 

 

Narratiivinen  identiteetti  voidaan  nähdä siis  yksilön  identiteettineuvotteluna. 

Elämäntarinaansa  luomalla  yksilö  prosessoi  kokemuksiaan  ja  aktiivisesti  rakentaa 

identiteettiään. Narratiivinen  identiteetti  mahdollistaa  itsensä  tiedostamisen,  jolloin 

yksilöllä on  valta  päättää  omasta  identiteetistään. Hän  pystyy  neuvottelemaan 

mahdollisista marginaalin, hybridin, leimatun, ylirajaisen identiteetin vaihtoehdoista.  
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4 SUOMALAINEN KOULU MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN 

IDENTITEETIN VIITEKEHYKSENÄ 

 

Maahanmuuttajaoppilaiden määrä suomalaisissa kouluissa on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 

2004 Suomessa oli noin 13 300 vieraasta maasta tullutta ja monikielistä oppilasta. (Talib 

ym. 2004, 82.) Pelkästään vuonna 2009 Suomeen muutti 5 001 alle 15 -vuotiasta lasta tai 

nuorta  (Nuorista  Suomessa  2010 -- ,  7–8.)  Onkin  arvioitu,  että  vuonna  2025  joka  viides 

Suomen  koululainen  on  maahanmuuttajataustainen,  samoin  joka  kymmenes  suomalaisen 

peruskoulun päättävä nuori (Martikainen & Haikkola 2010, 35).  

 

Suomalainen  yhteiskunta  on  muuttunut  nopeasti  monikulttuurisemmaksi,  ja  tämä  muutos 

aiheuttaa  suomalaiselle  koulutusjärjestelmälle  uusia  haasteita. Suomeen  ulkomailta 

muuttavat  oppilaat  tulevat  maahan  monista  eri  syistä.  Myös  heidän  koulutaustansa  ja 

opetuksensa  tavoitteet  ovat  usein  hyvin  erilaisia.  Jokaiselle  oppilaalle  pyritään  kuitenkin 

järjestämään  heidän  tasonsa  mukaista  opetusta.  Maahanmuuttajaoppilaat  pyritään 

sijoittamaan  heidän  ikä- ja  taitotasoaan  vastaavaan  luokkaan,  ottaen  huomioon  muun 

muassa  koulujen  tarjoamat  vieraskieliset  luokat,  omakieliset  opetusryhmät  sekä  koulun 

kokemuksen maahanmuuttajaoppilaiden opetuksessa. Tärkeintä maahanmuuttajaoppilaiden 

opetuksen järjestämisessä on, että oppilas saa valmiudet hakeutua jatkossa muiden mukana 

jatkokoulutukseen. Oppilaan kasvua ja persoonallisuutta tuetaan siten, että hänelle kasvaa 

vahva identiteetti ja itsetunto. (Opetushallitus 2004, 36.) 

 

Koululla  on  suuri  merkitys  maahanmuuttajalasten  kotoutumiselle  ja  elämänurille. 

Kuitenkin  monet  tekijät  koettelevat  maahanmuuttajaoppilaan  koulussa  menestymistä. 

Syrjinnällä  ja  koulukiusaamisella  on  suuri  vaikutus  etnistä  vähemmistöä  edustavien 

maahanmuuttajaoppilaiden  sopeutumiseen.  Lapsi,  joka  kokee  syrjintää,  joutuu  käymään 

pitkän  kamppailun  löytääkseen  sovitteluratkaisun  identiteettineuvotteluissaan. 

Maahanmuuttajaoppilaat  myös  kokevat muita  enemmän  epäonnistumisia  koulussa.  Sen 

vuoksi  oppilaiden  henkilökohtaisten  ominaisuuksien  ja  vahvuuksien  kehittyminen 

edellyttää erityistä kannustamista ja nähdyksi tulemista. (Talib & Lipponen 2008, 63–64.) 

Seuraavassa  luvussa  avaan  maahanmuuttajaoppilaan  käsitettä  sekä  esittelen 

maahanmuuttajaoppilaan  koulunkäynnin  erityispiirteitä,  jotka  ovat  merkityksellisiä 

oppilaan identiteetin ja itsetunnon kehitykselle. 
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4.1 Maahanmuuttajaoppilas 

 

Käytän  tutkimuksessani käsitettä  maahanmuuttajaoppilas,  koska  tätä  käsitettä  käytetään 

myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa maahanmuuttajaoppilaiksi  määritellään  maahanmuuttajataustaiset  lapset  ja 

nuoret,  jotka  voivat  olla sekä  Suomeen  muuttaneita  että  Suomessa  syntyneitä. 

(Opetushallitus 2004,  36.) Maahanmuuttajaoppilaan  käsite  on  yleisessä  käytössä.  Sitä 

käytetään  sekä  virallisissa  teksteissä  että  arkipuheessa.  Maahanmuuttajaoppilaan  käsitettä 

käytetään myös perusopetusta koskevissa laeissa, asetuksissa ja säädöksissä (Ikonen 2005, 

10). Käsite ei kuitenkaan ole aivan ongelmaton.  

 

Maahanmuuttajaoppilaan  käsite  kategorisoi  hyvin  erilaiset  maahanmuuttajaoppilaat 

samaan ryhmään. Kun käytämme maahanmuuttajaoppilaan käsitettä, ymmärrämme heidät 

helposti keskenään samanlaisiksi. Todellisuudessa he ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen 

ryhmä.  (Alitolppa-Niitamo  &  Söderling  2005,  9.)  Käsitteen  alle  mahtuu  monenlaisia  eri 

ihmisryhmiä.  Maahanmuuttajiin  kuuluu  sekä  vapaaehtoisesti  että  pakottavasta  syystä 

Suomeen  tulleita. Siihen  kuuluvat  pakolaiset,  turvapaikanhakijat,  paluumuuttajat  ja 

siirtolaiset. (Ikonen 2005, 10; Liebkind 1994, 9–10.) Maahanmuuttajaoppilailla voi olla eri 

lähtömaa,  maahantulosyy,  äidinkieli,  uskonto  tai  koulutustausta.  Erilaisista  taustoista 

tulevilla maahanmuuttajilla  on  hyvin  erilaiset  tarpeet  ja  resurssit  opiskeluun. Kategoriat 

peittävät helposti alleen oppilaiden yksilölliset piirteet. 

 

Tämän vuoksi käytän maahanmuuttajaoppilaan käsitteen rinnalla myös tarkempaa jaottelua 

puhuessani tutkimukseeni osallistuneista oppilaista. Maahanmuuttajan käsite voidaan jakaa 

ensimmäisen  ja  toisen  sukupolven  maahanmuuttajiin.  Suomessa  yleensä  ensimmäisen 

sukupolven  maahanmuuttajalla  tarkoitetaan  ulkomailla  syntynyttä  aikuista,  joka  on 

asettunut uuteen maahan asumaan. Toisen sukupolven maahanmuuttajalla taas tarkoitetaan 

maahanmuuttajataustaista  lasta.  Toinen  sukupolvi sisältää  sekä  ulkomailla  että  Suomessa 

syntyneet  lapset,  joilla  on  maahanmuuttajavanhemmat.  Alitolppa-Niitamon  mukaan tämä 

jako  on  liian  suppea. Hän  korostaa  syntymämaan  ja  iän  merkitystä  uuteen  maahan 

sopeutumisessa.  Hänen  mukaansa  toisen  sukupolven  maahanmuuttajista  pitäisi  erottaa 

ulkomailla  syntyneet  lapset,  ja  nämä  maahanmuuttajalapset  pitäisi  edelleen  jakaa  1,5 

sukupolveksi  ja  välisukupolveen (generation  in-between).  1,5 sukupolven  käsite  viittaa 
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maahanmuuttajalapsiin,  jotka  ovat  syntyneet  vanhempiensa  kotimaassa  ja  muuttaneet 

uuteen maahan alle 12 -vuotiaina. Käsite välisukupolvi koskee taas ulkomailla syntyneitä 

lapsia,  jotka  muuttavat  uuteen  maahan vasta teini-ikäisinä. (Alitolppa-Niitamo  2004,  50.) 

Kaikki haastateltavani olivat saapuneet Suomeen ennen teini-ikää tai syntyneet Suomessa. 

Käytän  oppilaista  käsitteitä  toisen  sukupolven  maahanmuuttaja  ja  1,5  sukupolven 

maahanmuuttaja riippuen siitä, onko hän syntynyt Suomessa vai ulkomailla. 

 

Maahanmuuttajaoppilaan  käsite  on  myös  leimaava.  Maahanmuuttaja  käsitteeseen  liittyy 

kielteisyys, vääränlaisuus, ulossulkeminen ja passiivisuus. Käsite pitää sisällään ajatuksen 

”toisista”  suhteessa  ”meihin”  suomalaisiin.  Maahanmuuttajia  ei  ajatella  aktiivisina 

toimijoina,  jotka  voisivat  rakentaa  suomalaista  yhteiskuntaa.  (Ronkainen  2009,  39.) 

Monikulttuurisessa työssä on sen alusta saakka ollut vaikeaa löytää termejä, jotka olisivat 

kaikkien  hyväksymiä, ja  jotka  sisältäisivät  täsmällisesti  asian  koko  merkityksen  ilman 

ikäviä  sivuvivahteita.  Maahanmuuttajia  on  koetettu  määritellä  muun  muassa  käsitteillä 

uussuomalaiset,  vierasmaalaiset,  vieraskieliset,  mamut.  Kuitenkin  kaikki  nämä  käsitteet 

kuulostavat  erottelevilta sekä  toiseutta  korostavilta.  Koulussa  termiviidakosta  voi  selvitä 

erottelemalla  omaksi  ryhmäkseen  S2-oppilaat  eli  suomea  toisena  kielenä  opiskelevat 

(Pollari & Koppinen 2011, 12–13.) 

 

4.2 Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen järjestäminen 

 

Maahanmuuttajaoppilaiden  koulutusta  tuetaan  monin  eri  tavoin  muun  muassa 

perusopetukseen  valmistavalla  opetuksella,  omalla  uskonnon  opetuksella  sekä  oppilaan 

oman  äidinkielen  ja  suomi  toisena  kielenä -opetuksella.  Monikulttuurisen  identiteetin 

kehityksen  kannalta  perusopetuksen  opetussuunnitelma  perusteissa  korostetaan  erityisesti 

oppilaan  suomen  kielen  ja  oman  äidinkielen  opetuksen  merkitystä.  Tämän  vuoksi 

tarkastelen  lähemmin  näitä  kahta  tukimuotoa.  S2 -opiskelu  toimii  myös  tutkimukseni 

kontekstina, koska se yhdisti tutkimukseeni osallistuneita oppilaita. 

 

”Yhdessä  oman  äidinkielen  opetuksen  kanssa  suomi  toisena  kielenä -opetus  vahvistaa 

oppilaan  monikulttuurista  identiteettiä  ja  rakentaa  pohjaa  toiminnalliselle 

kaksikielisyydelle” (Opetushallitus 2004, 96). 
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Oman  äidinkielen  opiskelu  on  maahanmuuttajaoppilaalle  tärkeää.  Oman  äidinkielen 

kehittäminen auttaa suomen kielen oppimisessa, koska uuden kielen oppiminen edellyttää 

kunnollista äidinkielen osaamista. Äidinkieli toimii välineenä toimivaan kaksikielisyyteen. 

Oma  äidinkieli  on  myös  ajattelun  ja  tunteen  kieli.  Äidinkielellä  lapsi  ilmaisee 

kognitioitaan,  persoonallisuuttaan  ja  syvimpiä  tunteitaan.  Kielitaidottomuus  vaikeuttaa 

maahanmuuttajan  psykologista  sopeutumista  ja  heikentää  myös  itsetuntoa. 

Maahanmuuttajalapsen oman äidinkielen hallinta katsotaankin välttämättömäksi perustaksi 

lapsen  myöhemmälle  älylliselle  ja  kielelliselle  kehitykselle  sekä  monikulttuurisen 

identiteetin muodostumiselle. (Talib & Lipponen 2008, 107.) 

 

Äidinkielen tunnit vahvistavat myös oppilaan persoonallisuutta ja saavat hänet tuntemaan 

kuuluvansa johonkin ryhmään. Tärkeää on, että oppilas arvostaa omaa kulttuuriaan, vaikka 

ei hyväksyisikään kaikkea, mitä siinä on. Hän voi itse muodostaa oman näkemyksensä ja 

soveltaa  sitä  uuteen  elämäänsä  uudessa  maassa.  Oman  kielen  osaaminen  auttaa  oppilasta 

myös  seuraamaan  eri  maiden  medioita.  Hän  oppii  tarkastelemaan  maailmaa  eri 

näkökulmista.  Se  auttaa  häntä  muodostamaan  itsenäisen  näkemyksen  asioista,  kehittää 

ajattelukykyä  ja  ohjaa  ymmärtämään  asioiden  monitahoisuutta.  Oman  äidinkielen  opetus 

tuo  tasapainoa  oppilaan  elämään,  koska  se  luo  siltaa  oman  kulttuurin  ja  suomalaisen 

kulttuurin välille. (Youssef 2005, 120–121.) 

 

Maahanmuuttajaoppilaan  oman  äidinkielen  opetuksen  tärkeydestä  huolimatta  kunnilla  ei 

ole  velvollisuutta  järjestää  sitä.  Maahanmuuttajien  oman äidinkielen  opetus  on  vuoden 

2004  perusteiden  mukaisesti vapaaehtoista, perusopetusta  täydentävää opetusta. (Nissilä 

2010, 3.) Myös opetukseen osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista (Ikonen 2005, 17). 

 

Äidinkielen ja  kirjallisuuden  sijasta maahanmuuttajaoppilaalle  opetetaan suomea  tai 

ruotsia toisena kielenä, mikäli hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei arvioida olevan 

äidinkielisen  tasoinen  kaikilla  kielitaidon  osa-alueilla. Suomi  toisena  kielenä –opetuksen 

tavoite  on,  että  oppilas  saavuttaa  perusopetuksen  loppuun  mennessä  mahdollisimman 

hyvän suomen kielen taidon, pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen 

oppiaineita,  ja  näin  hänellä  olisi  peruskoulun  jälkeen  mahdollista  jatkaa  opintojaan. 

Opetuksessa  oppilasta  pyritään  ohjaamaan  elinikäiseen  oppimiseen.  Vähitellen  hän  voi 

saavuttaa  äidinkielen  tasoisen  suomen  kielen  taidon  ja  saa  siten  tasavertaiset 
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mahdollisuudet  toimia  ja  vaikuttaa  suomalaisessa  yhteiskunnassa.  (Opetushallitus  2004, 

36, 96.) 

 

Tavoitteistaan  huolimatta  S2-opetus  ei  aina  riitä  takaamaan  koulumenestyksen  kannalta 

tasa-arvoista  asemaa  suomalaislapsiin  verrattuna.  Toisen  kielen  oppiminen  kestää  monta 

vuotta.  Yleensä  vasta  5-7  vuoden  kuluttua  maahanmuutosta  lapsi  osaa  valtakielen 

ikätasoaan  vastaavasti.  Tämän  ajan  maahanmuuttajalapsi,  joutuu  kamppailemaan  kielen 

kanssa koulussa. Hänen täytyy keskittyä suomalaisia lapsia enemmän kuulemaansa, ja hän 

joutuu arvailemaan asioiden yhteyksiä ja merkityksiä. Opettajat myös helposti yliarvioivat 

lapsen  suomen  kielen  taidon.  (Kosonen  1994,  213–215.) Tämä  on  huolestuttavaa,  koska 

suomen  kielen  oppiminen  on  avainasemassa  maahanmuuttajaoppilaan 

koulumenestyksessä.  Ellei  oppilas  edisty  S2-opinnoissaan,  on  hänen  vaikea  edetä 

muissakaan kouluaineissa. (Nissilä & Mustaparta 2005, 88.)  

 

4.3 Koulun rooli maahanmuuttajaoppilaan identiteetin rakentumisessa 

 

Vuoden  2004  perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteissa  maahanmuuttajaoppilaan 

opetuksen  lähtökohdaksi  on  siis  määritelty  oppilaan  monikulttuurisen  identiteetin 

vahvistaminen.  Oppilasta  rohkaistaan  tuntemaan  ja  arvostamaan  omaa  kulttuuriaan  sekä 

käyttämään  rohkeasti  äidinkieltään  ja  kehittämään  näin  itsetuntoaan  ja  identiteettiään. 

Oppilaan on myös opittava tuntemaan suomalaisen yhteiskunnan keskeiset toimintatavat ja 

tutustuttava  suomalaiseen  yhteiskuntaan.  Lisäksi  oppilaan  on  hyvä  ymmärtää  kulttuurien 

välistä vuorovaikutusta ja kulttuuristen ristiriitojen syitä sekä opetella taitoa käsitellä niitä 

rakentavasti. (Nissilä ym. 2006, 15.) 

 

Oppilaan lähtökulttuurin tuntemista sekä etnisen kulttuuri-identiteetin vahvistamista ei saa 

väheksyä suomalaisen  yhteiskuntaan  sopeutumisen rinnalla.  Karmela  Liebkindin,  Inga 

Jasinskaja-Lahden  ja  Juha  Haaramon  (2000,  144-145)  tutkimus  osoittaa,  kuinka  tärkeä 

voimavara  oppilaan  oma  kulttuuri  on  koulussa. Selkeä  kulttuuri-identiteetti  vaikuttaa 

positiivisesti  oppilaan  koulusopeutumiseen.  Se  tukee maahanmuuttajaoppilaan  itsetunnon 

ja  hallinnan tunteen  kehittymisessä. Hyvä  itsetunto  taas auttaa maahanmuuttajaoppilasta 

selviytymään paremmin stressistä ja uuden kulttuurin vaatimuksista.  
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Myös James Banks  korostaa  oman  kulttuurin  ymmärtämisen ja  arvostamisen tärkeyttä 

globaalin,  monikulttuurisen  identiteetin  saavuttamisessa. Ennen  kuin  yksilö  voi  hyväksyä 

toiset  kulttuuriset  ryhmät  ja  ihmisoikeuksia  kunnioittavan  elämäntyylin,  on  hänen 

hyväksyttävä  ja  nautittava  omasta  kulttuuristaan.  Koulussa  oman  kulttuurin  tuntemisen 

ohella  on  lasta  ohjattava  tarkastelemaan kulttuuriryhmänsä  tapoja  ja arvoja  kriittisesti. 

Ilman  kriittistä  ajattelua vähemmistökulttuurien  uusintaminen  tuottaa  etnosentrisyyttä, 

jolloin  vain  omaa  maailmankuvaa  pidetään  ainoana  oikeana.  (Banks  2006,  132–135.) 

Myös  Kaikkosen  mukaan  kulttuuri-identiteetin  vahvistaminen  on  merkittävä  osa 

kulttuurien  välistä  oppimista.  Kulttuuri-identiteetin  vahvistaminen  on  yhteydessä  ihmisen 

eheyteen,  mutta  myös  vierauden  ja  erilaisuuden  ymmärtämiseen.  Vierasta  on  mahdoton 

oppia  tai  ymmärtää  peilaamatta  sitä  omaan  ja  tutuksi  tulleeseen.  (Kaikkonen  2004,  41.) 

Banks  on  kehittänyt  opettajille  avuksi  typologian  kulttuuri-identiteetin  kehittymisen 

tasoista.  Se  auttaa  opettajia,  jotka  työskentelevät  erilaisista  taustoista  tulevien  lasten 

kanssa,  havainnoimaan  ja  ymmärtämään  oppilaiden  käyttäytymistä  ja  näkemään 

toimintatapojen  taakse.  Malli sisältää  kuusi  vaihetta,  joissa  oppilaan maailmankuva 

kehittyy  etnosentrisestä  ajattelusta  lopulta  globaalin  yhteisön  jäsenyydeksi.  (Banks  2006, 

132–142.) 

 

Opettajalla  on  tärkeä  rooli maahanmuuttajalapsen  monikulttuurisen  identiteetin  ja 

kaksikielisyyden  tukemisessa.  Pirjo  Mikkola  (2001)  on  tutkinut  maahanmuuttajaoppilaan 

monikulttuurisen  identiteetin  olemusta  ja  kehittymistä,  ja  Mikkolan  (2001,  225–226) 

mukaan opettaja saattaa olla maahanmuuttajalapselle ainoa suomalainen aikuiskontakti ja 

sitä  kautta  merkittävä  yhteys  suomalaiseen  kulttuuriin.  On  siis  tärkeää,  että  oppilaan  ja 

opettajan  välille  syntyy  luottamuksellinen  suhde.  Opettajan  on  tärkeä  suhtautua 

arvostavasti  oppilaan  alkuperään,  yhteisöön  ja  kieleen.  Hän  antaa  asennoitumisellaan 

mallin myös muille kouluyhteisön jäsenille. Liebkindin ym. (2000, 144) tutkimus osoitti, 

että  opettaja-oppilassuhde  on  tärkeä  osatekijä  maahanmuuttajaoppilaiden  kouluun 

sopeutumisessa.  Heidän  tutkimuksessaan  maahanmuuttajaoppilaat  kokivat  suomalaisia 

oppilaita useammin,  että  opettajat  uskovat  heidän  koulumenestykseensä,  ja  tämä  vaikutti 

myönteisesti heidän koulusopeutumiseensa. 
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4.4 Koulukiusaaminen monikulttuurisen identiteetin uhkana 

 

Koulukiusaamisella  on  suuri  vaikutus maahanmuuttajalapsen  identiteetin  rakentumiseen. 

Keltikangas-Järvinen  määrittelee  kiusaamisen  vakavimmaksi  uhaksi,  mikä  oppilaan 

itsetuntoa  voi  koulussa  kohdata  (Keltikangas-Järvinen  2010,  68).  Kiusattu 

maahanmuuttajaoppilas  ei  pysty  rauhassa  löytämään  vahvuuksiaan,  uskomaan  itseensä  ja 

kokemaan olevansa hyväksytty ryhmässä. Kiusaaminen myös uhkaa lapsen turvallisuuden 

tunnetta, joka on opiskelun ja kehityksen perusta. Koulukiusaaminen on vakava ja yleinen 

ongelma suomalaisissa kouluissa. (Paavola & Talib 2010, 68.) 

 

Soilamon  tutkimuksen  mukaan maahanmuuttajaoppilaat  ovat  suomalaisia  oppilaita 

useammin  mukana    koulukiusaamisessa,  joko  kiusaajan  tai  uhrin  roolissa.  Jos  lasta 

kiusataan,  ovat  häntä  lähellä  olevat  aikuiset,  kuten  vanhemmat  ja  opettajat,  usein 

tietämättömiä  tästä.  Maahanmuuttajaoppilaat  kertovat opettajalle useammin  kuin 

vanhemmilleen,  jos  heitä  kiusataan. Noin  puolet  oppilaista  kertoo opettajalle.  Kotona 

asiasta  vaietaan.  Kiusaamista  tapahtuu  erityisen  paljon  välituntien  aikana,  jolloin  ollaan 

opettajan  valvonnan  ulottumattomissa.  Joka  toista  maahanmuuttajaoppilasta  oli  kiusattu 

välitunnilla.  Kiusatut  eivät  osanneet  nimetä  selitystä  kiusaamiselle.  Vain  pieni  osa 

määritteli  kiusaamisen  syyksi  ulkomaalaisuutensa.  Maahanmuuttajapojista  noin  puolet 

ilmoitettiin  myös  kiusaajiksi.  Soilamon tutkimuksen  tulosten  valossa 

maahanmuuttajatausta  kasvattaa  selvästi  oppilaan  riskiä  joutua  kiusaamisen  uhriksi  tai 

ryhtyä kiusaajaksi. (Soilamo 2006, 138–142.) 

 

Carola  ja  Marcelo  Suárez-Orozco  ovat  tutkineet  vähemmistöä  edustavia  oppilaita  ja 

huomanneet, että he reagoivat kiusaamiseen ja negatiiviseen palautteeseen eri tavoin. Osa 

lapsista tyytyy  negatiiviseen palautteeseen  ja uskoo sen olevan  totta.  Palaute heikentää 

heidän  itsetuntoaan  ja  johtaa  toivottomuuteen,  jonka  seurauksena  lapsi  passivoituu  ja 

masentuu. Kiusaamistilanteessa  oppilas  vastaa vain välttelyllä  ja  häpeilyllä. Heikon 

itsetunnon  tuomat  alhaiset  toiveet  ja  tavoitteet  johtavat  ennusteen  toteutumiseen  ja 

alisuoriutumiseen  koulussa. Tämä  on  lapsen  tulevaisuuden  kannalta  huolestuttava 

toimintamalli. (Doucet & Suárez-Orozco 2006, 174.) 

  



 

 

34 

Osa lapsista taas nousee vastustamaan kohtaamaansa syrjintää. Vastustustakin on kahta eri 

tyyppiä. Oppilas voi vastustaa negatiivista peilautumista vaalimalla positiivista ajattelua ja 

toiveikkuutta. Hän jaksaa uskoa oikeudenmukaisuuteen ja parempaan huomiseen kaikesta 

huolimatta.  Toisessa  tapauksessa  kiusaamiseen vastataan  itsetehostavalla  ja  jopa 

vihamielisellä  käytöksellä.  Nämä  lapset  ovat  kohdanneet  ulkopuolisuutta  niin  paljon,  että 

ovat  menettäneet  jo  toivonsa.  Tällainen  toimintamalli  johtaa  helposti  epäsosiaaliseen 

käyttäytymiseen ja kouluyhteisöstä syrjäytymiseen. (Doucet & Suárez-Orozco 2006, 174 – 

175.) 

 

Tutkimusten mukaan itsetunto ja koulukiusaaminen ovat yhteydessä toisiinsa. Salmivallin 

(1997,  95)  tutkimus  osoittaa,  että  itsetunnolla  on  yhteys  sosiaaliseen  käyttäytymiseen  ja 

kiusaamiseen.  Kiusatut  oppilaat  ovat  useammin  arkoja,  vetäytyviä  ja  heiltä  puuttuu  taito 

puolustaa itseään. Usein he ovat muita ahdistuneempia ja heillä on muita lapsia heikompi 

itsetunto, mikä saattaa olla seurausta kiusaamisesta. Ahdistuneilla ja epävarmoilla lapsilla 

on  muita  suurempi  riski  joutua  kiusatuksi.  (Jarasto  &  Sinervo  1998,  167–168)  Ahon 

tutkimuksen  mukaan  itsetunnoltaan  heikot  lapset  ovat  usein  luokassaan  kiusattuja,  mutta 

myös itse kiusaajia (Aho 1990, 36–37).  

  

4.5 Koulumenestys itsetunnon määrittäjänä 

 

Maahanmuuttajaoppilaiden  koulumenestystä  on  usein  pidetty  kouluun  sopeutumisen 

mittarina (Liebkind  ym. 2000,  139). Tutkimuksen mukaan  maahanmuuttajataustalla  ja 

keskimääräistä  heikommalla  koulumenestyksellä  on  selvä  yhteys.  Maahanmuuttajien 

jälkeläisten  koulumenestys  on  kouluarvosanojen  keskiarvolla  mitattuna  keskimäärin 

heikompaa kuin valtaväestöön kuuluvien lasten. (Markkanen 2010, 133–134.)  

 

Kansainväliset  PISA  2003 –tutkimustulokset  maahanmuuttajataustaisten  nuorten 

akateemisista  taidoista  vahvistavat  tätä  väitettä.  Nuoret  suoriutuvat  Euroopan  maiden 

valtaväestön  oppilaita  heikommin  luonnontieteissä,  matematiikassa,  lukutaidossa  ja 

ongelmanratkaisussa.  Huono  menestyminen  matematiikassa  ja  lukemisessa  ennustaa  25 

prosentille maahanmuuttajanuoria rajoittuneita mahdollisuuksia päästä jatkokoulutukseen. 

Samassa tutkimuksessa tuli myös ilmi kiinnostava tulos, että maahanmuuttajaoppilaat ovat 
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motivoituneita opiskelijoita. Heidän asenteensa koulua kohtaan olivat myönteisempiä kuin 

valtaväestöön  kuuluvien  luokkatovereiden  heikommasta  menestymisestä  huolimatta. 

(Teräs ym. 2010, 88.) 

 

Elina  Kilpi  tarkastelee  väitöskirjassaan  maahanmuuttajalapsia  suomalaisessa  koulussa. 

Kilven tutkimus osoittaa, että peruskoulunsa päättävien maahanmuuttajanuorten arvosanat 

ovat  valtaväestön  nuoria  heikompia.  Monien  maahanmuuttajaryhmien  huonompi 

koulumenestys  voidaan  pitkälti  selittää  vanhempien  resurssien  avulla.  Lapsen 

koulumenestys  on  sitä  heikompi  mitä  alhaisempi  vanhempien  koulutustaso, 

sosioekonominen  asema  ja  tulotaso  ovat.  Maahanmuuttajanuorten  koulumenestystä  ja 

toisen  asteen  koulutukseen  jatkamista  selittävät  siis  etnisyyttä  enemmän  sosiaaliset  erot. 

Kilven  mukaan  paras  tapa  auttaa  maahanmuuttajanuoria  menestymään  suomalaisessa 

yhteiskunnassa onkin edistää heidän vanhempiensa pääsyä työmarkkinoille.  (Kilpi 2010, 

99–104, 262) 

 

Maahanmuuttajanuorilla  on  myös  suurempi  todennäköisyys  jäädä  toisen  asteen 

koulutuksen  ulkopuolelle  ja  tähän  on  syynä  erot  koulumenestyksessä. Kilven 

tutkimushaastatteluissa  ilmeni,  että  suurin  ero  maahanmuuttajanuorten  ja  valtaväestön 

välillä  oli se,  että  maahanmuuttajanuoret  halusivat  lukioon  alhaisista  arvosanoistaan 

huolimatta. Tähän oli syynä heidän vanhempiensa painostus. Ura- ja koulutusvalinnoissaan 

maahanmuuttajanuoret  eroavat  suomalaisista.  Suomalaiset  nuoret  tekevät  valintansa 

yleensä  itsenäisesti  ja  omien  kiinnostustensa  mukaan.  Maahanmuuttajanuoret  kuuntelivat 

enemmän  vanhempiensa  toiveita  ja  heillä  oli  tarkemmat  tulevaisuuden  suunnitelmat. 

Maahanmuuttajanuorten  ja  heidän  vanhempiensa  usko  koulutukseen  on  vahva  ja 

korkeamman  koulutuksen  ajatellaan  parantavan  mahdollisuuksia  päästä  hyviin  töihin. 

Maahanmuuttajaoppilaan  ovat  myös  kunnianhimoisia  opiskelussaan.  (Kilpi  2010,  135, 

219, 229, 225, 262)  

 

Alitolppa-Niitamo  (2004)  on  tutkinut  helsinkiläisten  somalinuorten koulusuoriutumista. 

Alitolppa-Niitamo  korostaa,  että maahanmuuttajaoppilaiden  koulumenestys  on  ilmiönä 

monitahoinen.  Useat koulumenestystä  selittävät tekijät  toimivat  samanaikaisesti, ja ne 

myös muuttuvat  ajan  myötä.  Alitolppa-Niitamo  kehitti  ilmiötä  kuvaavan  mallin,  jossa 

pyritään  irrottautumaan  perinteisestä  vähemmistöjen  näkökulmasta.  Sen  sijaan  se  ottaa 

huomioon  äskettäin maahan saapuneiden  lasten  muuttoon  ja  sopeutumiseen  liittyvät 
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haasteet. Mallissa koulumenestykseen vaikuttavat tekijät on jaettu neljään pääkategoriaan: 

maahanmuuttajan  mukanaan  tuomiin  resursseihin,  sosiaaliseen  pääomaan,  vastaanottavan 

yhteiskunnan ominaisuuksiin ja yksilön omaan toimijuuteen. Yksilön toimijuuden painotus 

tarkoittaa sitä, että yksilöt eivät reagoi samanlaisissakaan olosuhteissa yhtenevällä tavalla. 

Maahanmuuttajalapset  ammentavat  aktiivisesti  ja  luovasti  eri  resursseissa  ja  muotoilevat 

toiminnallaan  uudelleen  ympärillään  olevia  rakenteita.  Jokainen  tekijä  voi  olla  joko 

oppilaan koulusuoriutumista vahvistava tai sitä haastava. (Alitolppa-Niitamo 2004, 62–64, 

65–67.) 

 

Koulumenestys vaikuttaa voimakkaasti lapsen itsetunnon kehitykseen. Koulumenestyksen 

avulla lapsi määrittelee osaamistaan ja rakentaa itsetuntoaan. (Keltikangas-Järvinen 2010, 

40.) Maahanmuuttajien heikompi koulumenestys vaikuttaa siis ilman muuta myös heidän 

minäkuvansa  positiivisuuden  määrään.  Koulumenestyksen  ja  itsetunnon  vuorovaikutus 

toimii myös toisinpäin. Itsetunto määrää suurelta osin koulumenestystä. Luottamus itseen 

ja omiin taitoihin selittää koulumenestyksestä suuremman osan kuin esimerkiksi älykkyys. 

Hyvä  itseluottamus  rohkaisee  lasta  asettamaan  vaatimustasonsa  korkealle  ja  ottamaan 

vastaan  haasteita  ja  uusia  tehtäviä.  (Keltikangas-Järvinen  2010,  40–41.) 

Maahanmuuttajaoppilas joutuu  helposti  negatiiviseen  kierteeseen.  Keskivertoa 

alhaisemmat  arvosanat  huonontaa  itsetuntoa,  joka edelleen heikentää heidän koulussa 

menestymistä.  

 

Oppilaiden koulumenestystä  vertaillessa  on  kuitenkin  hyvä  muistaa  minäkuvan 

kulttuurisidonnaisuus.  Oppilaiden  suhtautuminen  kouluun  ja  siellä  menestymiseen 

ymmärretään  eri  kulttuureissa  eri  tavoin.  Kun  puhutaan  eri  kulttuureja  edustavien 

oppilaiden  suhtautumisesta  kouluun  ja  siellä  menestymisestä, on  muistettava,  että  eri 

kulttuureissa  menestyminen  ja  sosiaalinen  arvostus  ymmärretään  eri  tavoin. (Markus  & 

Kitayama  1991,  227.) Yhteisöllisestä kulttuurista  tulevalle  oppilaalle voi  koulutyössä 

tärkeämpää olla joukon osana toimiminen, eikä niinkään oman persoonan esille tuominen 

ja menestymisen korostaminen (Mikkola 2001, 225).   

  



 

 

37 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Laadullisessa  tutkimuksessa  tutkimussuunnitelma  elää  parhaimmillaan  tutkimushankkeen 

mukana.  Tutkimuksen  eri  vaiheet,  aineiston  keruu,  analyysi,  tulkinta  ja  raportointi 

kietoutuvat  usein  toisiinsa.  Tämän  vuoksi    tutkimussuunnitelmaa  ja  jopa 

tutkimusongelman  asettelua  voi  joutua  tarkistamaan  aineiston  keruun  kuluessa.  Tämä  on 

merkki siitä, että laadullisilla menetelmillä saavutetaan ilmiöiden prosessiluonne. (Eskola 

& Suoranta 1998, 16.) Näin kävi myös tässä tutkimusprosessissa. Aineiston keruun jälkeen 

päädyin  pohtimaan  ja  muokkaamaan  uudelleen  tutkimukseni  teoreettista  viitekehystä  ja 

tutkimusongelmia.  Tutkimuksen  painopiste  oli  aluksi  maahanmuuttajaoppilaiden 

itsetunnossa.  Kuitenkin  haastattelujen  myötä  huomasin  itsetunnon  näkökulman  liian 

kapeaksi ja monikulttuurisen identiteetin käsite nousi työn teoreettiseksi kulmakiveksi. 

 

5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on antaa ääni maahanmuuttajaoppilaille heidän elämästään 

kahden  kulttuurin  välissä.  Useasta  kulttuurista  ammentavalle  oppilaalle  rakentuu 

monikulttuurinen  identiteetti,  ja  tämä  identiteetti  oppilaan  omasta  näkökulmasta  on 

tutkimuksellisesti  mielenkiintoinen. Tutkimuksen  tarkoitus  on  luoda  kuvaa  miten 

maahanmuuttajaoppilaat  kertomuksissaan  rakentavat  monikulttuurista  identiteettiään 

koulun  kontekstissa. Tutkimuskysymykset  ovat  kehittyneet  ja  täsmentyneet 

tutkimusprosessin etenemisen myötä, mikä onkin tavallista kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 126). Tutkimuskysymyksiksi muodostui: 

 

1. Miten  maahanmuuttajaoppilaat  kertomuksissaan  rakentavat  monikulttuurista 

identiteettiään? 

 

a. Miten  maahanmuuttajaoppilaan  yksilölliset  tekijät  vaikuttavat  hänen 

identiteettinsä rakentumiseen?  

b. Miten  sosiokulttuuriset  tekijät  vaikuttavat  maahanmuuttajaoppilaan 

identiteetin rakentumiseen? 
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2. Mitkä  tekijät  koulun  kontekstissa  nousevat  maahanmuuttajaoppilaiden 

kertomuksissa monikulttuurisen identiteetin rakentumisen kannalta merkittäviksi? 

 

Ensimmäistä  tutkimuskysymystä  halusin  tarkentaa  kahden  alakysymyksen  avulla. 

Alakysymysten  kautta  pyrin  osoittamaan tutkimusongelman  painopisteen,  joka  on 

kertomusten  sisällössä  eikä  metodologiassa.  Kertomuksissa haluan  tarkastella  sitä,  mitkä 

tekijät vaikuttavat maahanmuuttajaoppilaiden monikulttuurisen identiteetin rakentumiseen. 

Huomioni  kohdistuu tarinoiden  sisältöihin.  Tarkoitukseni  ei  ole siis  ollut  lähteä 

luokittelemaan tai tyypittelemään oppilaiden kertomuksia.  

 

5.2 Narratiivinen tutkimusote 

 

Tämä  tutkimus  on  tutkimusotteeltaan  laadullinen.  Sen  tavoitteena  on  ymmärtää  ja  tulkita 

maahanmuuttajaoppilaiden  koulukokemuksia  sekä  heidän  elämäänsä  kahden  kulttuurin 

välillä lasten kertomien kokemusten perusteella. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana 

on  todellisen  elämän  ja  ilmiöiden  kuvaaminen  mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti 

(Hirsjärvi  ym. 2009,  152,  155).  Käytännössä  tämä  tarkoittaa  tilan  antamista  tutkittavien 

henkilöiden näkökulmille ja kokemuksille sekä perehtymistä tutkittavaan ilmiöön liittyviin 

ajatuksiin,  tunteisiin  ja  vaikuttimiin  (Hirsjärvi  &  Huttunen  1995,  201).  Laadullista 

aineistoa voi lähestyä narratiivisesta näkökulmasta, koska narratiivisuutta eli kertomuksia 

pidetään  yhtenä  ihmiselle  tyypillisenä  tapana  tehdä  selkoa  todellisuudesta  (Eskola  & 

Suoranta  1998,  22).  Narratiivisen  lähestymistavan  valinta  oli  selkeä,  kun  tutustuin 

tutkimusotteen voimaannuttavaan vaikutukseen ja narratiivisen identiteetin käsitteeseen. 

 

Narratiivisuus  tutkimuksessa  liittyy  lähestymistapaan,  jossa  huomio  kohdentuu 

kertomuksiin  todellisuuden  tuottajina  ja  välittäjinä.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  toisaalta 

tieteessä  käytetään  kertomuksia  materiaalina,  mutta  toisaalta  tiede  voidaan  ymmärtää 

kertomusten tuottamiseksi  maailmasta.  Lisäksi  narratiivisuus  viittaa  tutkimusmateriaaliin, 

analyysiin  ja  konstruktiivisen  tietämisen  näkökulmaan.  (Heikkinen  2002,  185–186.) 

Narratiivisen lähestymistavan laajuudesta johtuen kerronnallisuuteen liittyvä käsitteet eivät 

ole muodostuneet yhtenäisiksi. Hannu Heikkinen käyttää narratiivia, kertomusta ja tarinaa 

väljästi  toistensa  synonyymeinä.  (Heikkinen  2001,  116.) Osa  tutkijoista  taas  erottaa 
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kertomuksen  ja  tarinan käsitteet  ajattelemalla  kertomuksen yläkäsitteeksi  ja  tarinan sen 

alakäsitteeksi  (Heikkinen  2000,  57).  Vilma  Hänninen  (1999,  15)  suosii tarinallisuuden 

käsitettä sen  suomenkielisyyden  vuoksi.  Tässä  tutkimuksessa  käytän  käsitteitä  kertomus, 

tarina ja narratiivi toistensa rinnakkaiskäsitteinä. 

 

Narratiivisuuteen liittyy tiiviisti konstruktivistinen tiedonkäsitys. Konstruktivismi korostaa 

näkemystä,  jonka  mukaan  ihmiset  konstruoivat  tietonsa  ja  identiteettinsä  kertomusten 

välityksellä.  Tieto  maailmasta  ja  jokaisen  käsitys  omasta  itsestä  on  alati  muuttuva  ja 

rakentuva kertomus.  Ei  ole  olemassa  kaikille  yhteistä  todellisuutta,  vaan  eri  tavoin 

ihmismielissä  ja  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  konstruoituvia  todellisuuksia. 

Konstruktivismi hylkää uskomuksen objektiiviseen totuuteen pääsemisestä. Kaikki tieto on 

tulkintaa. (Heikkinen 2002, 186–187.) 

 

Narratiivisuus  ei  ole  varsinainen  yksittäinen  metodi  tai  koulukunta,  vaan  hajanainen 

muodostelma  kertomuksiin  liittyvää  tutkimusta.  Heikkisen  (2002,  184)  mukaan  käsitteet 

narratiivisuus  ja  narratiivinen  tutkimus  määrittyvät  tieteenalojen  kesken  eri  tavoin,  joten 

kaikkien  hyväksymää  määritelmää  on vaikea  löytää.  Käsitemäärittelyn  väljyys  näkyy 

esimerkiksi siinä, että narratiivisuusnäkökulma voi lävistää koko tutkimusprosessin tai olla 

vain pieni osa tutkimusta. Narratiivisuus voidaan tutkimusprosessissa yhdistää tutkimuksen 

viitekehykseen,  taustafilosofiaan  ja  ymmärtämisen  tapaan,  tutkimusmetodiin  ja  aineiston 

keruuseen  tai  aineiston  analyysitapaan  ja  aineiston  raportointiin.  (Hänninen  1999,  16.) 

Tässä tutkimuksessa narratiivisuus näkyy tiedon luonteen ymmärtämisessä, teoriataustassa, 

aineistonkeruumenetelmässä ja analyysimenetelmän käytössä.  

 

5.3 Tutkimusjoukko 

 

Haluan  tutkia  maahanmuuttajaoppilaiden  identiteettiä  heidän  omasta  näkökulmastaan. 

Lapsen  minäkuvaa  ja  itsetunnon  vahvuutta selvitetään  usein  tutkimuksissa opettajilta  ja 

vanhemmilta  kysymällä  (esimerkiksi  Aho  ja  Heino  2002).  Tässä  tutkimuksessa  haluan 

kuulla lasten ajatuksia heiltä itseltään. Olen sitä mieltä, että lapsi itse tietää parhaiten, kuka 

on,  mihin  kuuluu  ja  mitä  itsestään  ajattelee.  Pidän  lapsen  omaa  käsitystä itsestään 

luotettavimpana lähteenä saada tietoa lapsen identiteetistä. 
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Tutkimusjoukkoni  koostui  1-6 -luokan  maahanmuuttajaoppilaista.  Valitsin  tutkimukseeni 

alakouluikäisiä  maahanmuuttajaoppilaita,  koska itsetunnon  kehittymisen  herkin  aika  on 

noin 5-12 vuoden iässä (Laine 2005, 28).  Tutkimustani varten hain tutkimusluvan Oulun 

kaupungin  opetustoimelta  (Liite  1.)  ja  koulun  rehtoreilta.  Haastateltavani  löytyivät 

kouluista,  joissa järjestimme maahanmuuttajalasten  läksykerhoa  minulle  entuudestaan 

tutun  S2-opettajan kautta. Hän  lähetti  oppilaiden  mukana  kotiin  vanhemmille  tarkoitetun 

haastattelulupahakemuksen  (Liite  2.).  Oppilaat  palauttivat  hakemukset  S2-opettajalleen. 

Haastateltavia  lapsia  yhdisti  suomea  toisena  kielenä –opiskelu. Osa  oppilaista  kävi 

läksykerhossani. Suurin osa heistä oli kuitenkin minulle uusia tuttavuuksia. 

 

Etukäteen  minua  huolestutti  saisinko  tutkimukseeni  tarvittavan  määrän  oppilaita. 

Tieteellinen  tutkimus  voi  olla  maahanmuuttajille  tuntematon  toimintatapa.  Tutkijan  rooli 

tai  tutkimuksen  tarkoitus  voi  olla  maahanmuuttajaperheille  epäselvä.  Miksi  tiettyjä 

kysymyksiä  kysytään  ja  mihin  tietoja  käytetään?  Miksi  haastattelu  nauhoitetaan?  Onko 

tutkija viranomainen tai poliisi? (Martikainen 2009, 6.) Koin kuitenkin iloisen yllätyksen, 

kun  opettaja  ilmoitti  palautettujen hakemusten  runsaan  määrän.  Muutama  haastateltava 

olisi riittänyt minulle, mutta lupahakemuksia oli palautettu yli kymmenen. Opettaja ilmoitti 

oppilaiden  odottavan innolla  oikeaan  tutkimukseen  osallistumista  ja  viralliseen 

haastatteluun  pääsyä.  Vaikka  olin  suunnitellut  pienempää  tutkimusjoukkoa,  mutta  en 

halunnut  rajata  innokkaista  oppilaista  ketään  pois.  Tämä  olisi  ollut  ristiriidassa 

tutkimukseni lähtökohtien kanssa. Haastattelin siis kaikkia halukkaita lapsia. 

 

Oppilaiden  S2-opettajan  mielestä  tutkimus  oli  tärkeä  kokemus  myös  oppilaille. 

Tutkimustilanteet toimivat maahanmuuttajaoppilaiden identiteetin ja itsetunnon kehityksen 

tukimuotona.  Maahanmuuttajaoppilaiden  kontaktit  suomalaisiin  aikuisiin  ovat  vähäisiä. 

Päästessään  tutkimukseen  osallisiksi  lapset kokivat itsensä  erityisiksi.  Aikuinen  oli 

kiinnostunut juuri heistä, heidän ajatuksistaan ja kokemuksistaan. He saivat olla huomion 

keskipisteenä  ja  tärkeitä  toiselle  ihmiselle. Jopa lapsi,  jotka  oli  aluksi  kieltäytynyt 

haastattelusta,  kyseli  lopuksi  osallistumistaan  tutkimukseen.  Tästä  voin  kiittää  vain 

haastattelemiani  oppilaita,  jotka  poistuivat  haastattelusta  aina  hymy  huulilla  ja  ylpein 

mielin omasta panoksestaan.  
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Tutkimukseeni osallistui 13 oppilasta (Taulukko 2). Tutkimusjoukko koostui kahdeksasta 

tytöstä  ja  viidestä  pojasta.  He  olivat  9 – 13 -vuotiaita  ja  opiskelivat  1. – 6. -luokilla. 

Haastateltavien  vanhemmat  olivat  kotoisin  Somaliasta,  Suomesta,  Kosovosta, 

Afganistanista, Thaimaasta,  Bosniasta,  Tšetšeniasta,  Irakista  ja  Vietnamista. 

Haastateltavista  yhdeksän  oli  syntynyt  ulkomailla,  mutta  he  olivat  asuneet  Suomessa 

neljästä kahdeksaan vuoteen. Heidän kohdallaan voin siis käyttää käsitettä 1,5 sukupolvi. 

Neljä  oppilasta  olivat toisen  sukupolven  maahanmuuttajia  eli  he  olivat  syntyneet 

Suomessa. Nämä  oppilaat eivät  olleet kokeneet  vanhempien kotimaan  tapahtumia 

henkilökohtaisesti.  11  haastateltavan  kohdalla  perheen  taustoista  löytyi  pakolaisuus 

maahanmuuton  syynä.  Vain  kahden  oppilaan  perheet  olivat  saapuneet  Suomeen 

vapaaehtoisesti  toisen  vanhemmista  löydettyä  suomalaisen  puolison. Kolmen  oppilaan 

perhe  oli  kaksikulttuurinen  eli  vanhemmat  olivat  lähtöisin  eri  kulttuureista.  Kymmenen 

oppilaan  perherakenne  edusti  yhtä  kulttuuria. Maahanmuuttajaoppilaiden  joukko  oli 

kirjava.  Tämä  tuki  tutkimuskirjallisuuden  väitettä  maahanmuuttajaoppilaista 

heterogeenisestä ryhmänä, joilla on erilaisia tarpeita ja resursseja opiskeluun. 

 

 

Taulukko 2. Haastateltavien taustatiedot luokka-asteen mukaan esitettynä. 

 

Koehenkilö Suku-puoli Ikä 

(vuosina) 

Luokka-aste Suomessa oloaika 

(vuosina) 

 

1. Anna 

 

tyttö 

 

8 

 

1. luokka 

 

Suomessa syntynyt 

2. Eva tyttö 8 2. luokka Suomessa syntynyt 

3. Noah poika 9 2. luokka 4 

4. Irene tyttö 9 3. luokka Suomessa syntynyt 

5. Julia tyttö 9 3. luokka 4 

6. Jasmine tyttö 9 3. luokka 5 

7. Hugo poika 10 3. luokka 4 

8. Jamie poika 11 4. luokka 4 

9. Daniel poika 12 4. luokka 4 

10. Adele tyttö 11 5. luokka 8 

11. Sophie tyttö 12 5. luokka Suomessa syntynyt 

12. Oliver poika 13 5. luokka 4 

13. Maria 

 

tyttö 13 6. luokka 8 

 



 

 

42 

Tutkimuksen informanttien nimet on muutettu. Halusin käyttää informanttien esittelyssä ja 

tulosten aukikirjoituksessa nimiä, koska nimien käyttö tukee narratiivista tutkimusotettani. 

Nimet  luovat  tarinallisuutta.  Nimen  käyttö  myös  korostaa  oppilaiden  oman  äänen 

kuulumista  ja  heidän  yksilöllisyyttään.  Nimien  valinta  osoittautui  ongelmalliseksi,  koska 

nimet ovat kulttuurisidonnaisia. Oppilailla oli hyvin kirjavat kulttuuriset lähtökohdat, joten 

en nimien kautta halunnut sijoittaa heitä mihinkään tiettyyn kulttuuriin. Suomalaiset nimet 

eivät  mielestäni  sopineet,  koska  lapset  eivät  olleet  suomalaisia. Tavalliset 

maahanmuuttajiin  liitetyt  nimet  taas  jätin  pois,  koska  ne  kantavat  jo  valmiiksi  hyvin 

vahvoja  stereotypioita.  Keskitienä  valitsin  kansainvälisten  nimien  käytön.  Se  tuntui 

kulttuurineutraalilta vaihtoehdolta.  

 

5.4 Aineiston keruu 

 

Aineistonkeruumenetelmien  valintaan  vaikutti  merkittävästi  informanttien  ikä.  Lasten 

identiteetin  tutkiminen oli  haaste, koska heillä  ei  vielä  ole  samanlaisia  tiedollisia  ja 

kielellisiä valmiuksia  kuvata  itseään  kuin aikuisilla. Oman  identiteetin  kuvaaminen  on 

haastavaa  jopa  aikuiselle.  Useat tutkijat  ovat  kuitenkin  sitä  mieltä,  että  lasten 

minäkäsityksen  ja  itsetunnon luotettava tutkiminen  on  mahdollista.  Tutkijan  on  vain 

osattava valita oikeita menetelmiä. Lapsilta voidaan saada tietoa heille ominaisilla tavoilla 

toimia. (Karlsson 2012, 22; Pönkkö 1999, 89.) Tutkijan on huomioitava lasten tiedolliset ja 

kielelliset kyvyt sekä keskittymiskyvyn rajallisuus tutkimusmenetelmiä valitessaan. Lasten 

mielenkiinnon  on  pysyttävä  yllä,  tutkijan  kielen  on oltava  lapsen  iälle  sopivaa  ja 

kysymysten on oltava konkreettisia. (Kirmanen 1999, 199.)  

 

Lapsitutkimuksessa on tärkeää monipuolisuus. Päätin tutkimuksessani hyödyntää erilaisten 

aineistonkeruumenetelmien  yhdistämistä  (Kuvio  4.).  Eri  menetelmiä  yhdistämällä  uskon 

myös  tavoittavani  kattavamman  kuvan  identiteetin  rakentumisesta,  joka  on  hyvin 

moninainen ilmiö. Lapset pääsivät siis tuottamaan narratiivejä kolmella eri tavalla. Keräsin 

aineiston teemahaastattelujen,  kuvakirjakeskustelujen ja  kirjallisten  töiden  avulla.  1.-2. -

luokan  oppilaat  keskustelivat  ulkopuolisuuden  ja  yksinäisyyden  teemoista  kuvakirjan 

avulla.  3.-6. -luokan  oppilaat  taas  pohtivat  identiteettiään  kirjallisen  tehtävän yhteydessä. 

Kaikki lapset osallistuivat teemahaastatteluun. 
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ulkopuolisuudesta  ja  yksinäisyydestä.  Toivoin  kirjasta  kirpoavan  näitä  tunteita  sisältäviä 

kertomuksia. 

 

Valitsin  kuvakirjaksi  Päivi  Franzonin ja  Sari  Airolan teoksen, Muuttolintulapsi (2007). 

Tarinan  päähenkilö  on  noin  7-8-vuotias  tyttö,  Anna.  Oppilaiden  on  helppo  samastua 

samanikäiseen  kirjan  päähenkilöön.  Anna  muuttaa  uuteen  kaupunkiin.  Annalla  on 

muuttanut  toisesta  maasta,  vaikka  tätä  ei  tekstissä  mainitakaan.    Uudessa  ympäristössä 

Anna on kuitenkin yksinäinen,  koska  ei  pääse  mukaan  pihan  lasten  leikkeihin. 

Katsellessaan muuttolintuja tyttö päättää rakentaa itselleen siivet karkkipapereista. Niiden 

avulla  hän  löytääkin  pilvissä  kelluvalle  saarelle,  jossa  Annalla  on  leikkikavereita.  Kirja 

kertoo  tarinan  mielikuvituksen  voimasta,  yksinäisyydestä  ja  uuteen  elinympäristöön 

sopeutumisen vaikeudesta. 

 

Valitsin  kirjan sen  taitavan  kuvituksen  vuoksi.  Kuvat  ovat  tärkeä  osa  lapsen  kirjasta 

saamaa  kokonaiselämystä.  Kuvien  viivat,  värit  ja  muodot  vaikuttavat  lapseen  vähemmän 

tiedostetulla  tasolla  kuin  teksti,  mutta  ne  voivat  saada  lapselle  aikaan  hyvin  voimakkaita 

elämyksiä. Lapsi  voi  jopa  suukottaa tai sylkeä  kirjan kuvia. Lapsi  suhtautuu  kuvaan 

tunteellisesti.  (Laukka  2001,  63–64.)  Sari  Airolan tekemä kuvitus kirjaan on hyvin 

ilmaisuvoimaista.  Kuvitus  on  väreiltään  ja  tunnelmiltaan  voimakas  ja  ilmentää  vahvasti 

sadun päähenkilön tunteita. Sivuilla vaihtelevat lämpimät ja kylmät värit Annan tunteiden 

mukana.  Värit  ovat  murrettuja  ja  vahvoja.  Väritykseen  on käytetty  paljon  keltaista, 

punaista  ja  ruskeaa.  Myös  henkilöiden  kasvot  ja  kasvojen  ilmeet  ovat  sivuilla  suuressa 

osassa.  Annan  kasvoilta  voi  helposti  lukea  yksinäisyyden,  väsymyksen,  ilon  ja  naurun. 

Muuten kuvat ovat pelkistettyjä, joten kuvien ilmaisu on helposti hahmotettavaa. Kuvitus 

on lapsilähtöinen. 

 

Tärkeä  syy  kirjan  valintaan  oli myös sen  sensitiivinen  lähestymistapa 

monikulttuurisuuteen. Kirja  kertoo  maahanmuutosta,  koti-ikävästä  ja  syrjinnästä,  mutta 

monikulttuurisuus  on  piilotettu  rivien  väliin.  Päähenkilön  maahanmuuttajataustaa  ei 

mainita tekstissä ja Anna voisi nimensä perusteella olla suomalainen tyttö. Paikkaa, josta 

Anna on muuttanut, ei myöskään mainita. Kuitenkin tytön maahanmuuttajataustasta löytyy 

pieniä  vinkkejä  esimerkiksi  kuvituksesta  sekä  tarinoista  kotikylästä. Kodin  tauluissa 

vilisevät kamelit  ja  turbaanit.  Lapsi  voi  siis  lukea  kirjan  ihan  tavallisena  tarinana 

yksinäisyydestä  ja  ystävän  löytämisestä,  mutta  hän  voi  halutessaan  nostaa  esiin 
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päähenkilön  maahanmuuttajataustan.  En  halunnut  kirjavalinnallani  aliarvioda  lasten 

huomiokykyä.  Pidin  kirjan  sensitiivistä  lähestymistapaa  tärkeänä  myös,  jotta  en  kirjalla 

korostaisi oppilaan erilaisuutta ja ulkopuolisuutta. 

 

1. ja 2. -luokan oppilaita oli kolme: kaksi tyttöä ja yksi poika. Nauhoitin heidän kanssaan 

käydyt  keskustelut.  Juttelimme  siitä,  miltä  Annasta  tuntui  muuttaa  uuteen  kaupunkiin. 

Mietimme, miltä  Annan  kasvot  näyttävät  kuvissa, ja miltähän  hänestä tuntuu  siinä 

kohdassa. Kirjasta heränneistä keskusteluista ei noussut tutkimuksen kannalta merkittäviä 

asioita  tai  teemoja.  Kirjan  katselu  yhdessä  sai  kuitenkin  lapset  rentoutumaan,  joten 

kuvakirja toimi hienosti tutustumisen keinona  

 

5.4.2 Kirjoitettu narratiivi - kirjallinen työ 

 

Toisena  aineistonkeruumenetelmänä  toimi  kirjallinen  työ.  Halusin  antaa  oppilaille 

mahdollisuuden  omien  ajatusten  esille  tuomiseen  myös  kirjallisesti  suullisen 

haastattelutilanteen lisäsi. Kirjallinen ilmaisu voi tuoda oppilaista esiin piirteitä, jotka eivät 

suullisessa  vuorovaikutustilanteessa  välttämättä  näy. Erityisesti  hiljaisempien  oppilaiden 

kohdalla  tätä  menetelmää  on  hyvä  käyttää  oppilastuntemuksen  täydentämisessä. Myös 

kuva voi olla kertomus. Seuraava harjoitus on Sirkku Ahon ja Hanna Tarkkosen teoksesta 

Itsetuntoharjoituksia  esi- ja  alkukasvatusikäisille (1999) mukautettu  harjoitus.  Teoksessa 

esitellään  tiivistettyjä  esimerkkejä  harjoituksista,  joita  kasvattaja  voi  käyttää  pyrkiessään 

vahvistamaan ja arvioimaan lapsen itsetuntoa. Vanhemmat oppilaat saivat tehtäväksi tehdä 

mainoksen  itsestään.  Mainoksen tarkoituksena  oli  leikisti  ”myydä”  itseään.  Oppilaan  tuli 

laittaa  mainokseen  ne  ominaisuudet  ja  asiat,  jotka  saavat  ”ostajan”  kiinnostumaan  ja 

erottelevat  hänet  muista  oppilaista.  Oppilaat  saivat  hyödyntää  mainoksessa  kuvia  ja 

kirjoitusta. 

 

Kirjallisen työn lapset toteuttivat kahdessa ryhmissä. Tehtävä tehtiin heidän S2-tunnillaan, 

joten  ryhmät  jakautuivat  opetusryhmien  mukaan.  3.  ja  4.  luokkalaiset  muodostivat  toisen 

ryhmän  ja  5.  ja  6.  luokkalaiset  toisen. Yhteensä  3.-6. –luokkalaisia  lapsia  oli  yhdeksän, 

joista  kolme  oli  poikia  ja  kuusi  oli  tyttöjä. Halusin  toteuttaa  aineistonkeruun 

ryhmätilanteessa, jotta lapset saivat halutessaan vaihtaa ajatuksiaan ja ideoitaan.  
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5.4.3 Kerrottu narratiivi - teemahaastattelu 

 

Lopuksi  haastattelin  vielä  kaikkia  maahanmuuttajaoppilaita.  Narratiivisen  näkökulman 

mukaan  haastattelussa  on  kysymys  kertomusten  keräämisestä (Hyvärinen  &  Löyttyniemi 

2005,  189). Haastattelutavoista  teemahaastattelu  tuki narratiivista  tutkimusotettani. 

Teemahaastattelu  voidaan  ajatella  ohjatuksi  tarinankerronnaksi. Narratiivinen  haastattelu 

myös laaditaan niin, että se houkuttelee juuri tarinoiden kerrontaan. Silloin haastateltavan 

voi  pyytää  kertomaan  jostain  menneisyyden  tapahtumasta  tai  tilanteesta.  (Eskola  & 

Suoranta  1998,  23.)  Käytin  tätä  menetelmää  haastatellessani  lapsia.  Kysymysten  kehotin 

heitä kertomaan jonkin esimerkki tapauksen tai tilanteen.  Esimerkiksi kysyessäni ”Onko 

sinun helppo saada ystäviä?”  jatkoin  lisäkysymyksellä ”Tulisiko mieleen tilanne, jolloin 

sait uuden ystävän?”. Tämä innosti lapsia kertomaan tarinoita.  

 

Haastattelu  on  aineistonkeruumenetelmänä  erinomainen,  koska  siinä ollaan  suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastatteluun sisältyy kielellinen ja ei-

kielellinen kommunikaatio, joiden avulla välittyvät ajatukset, asenteet, mielipiteet, tiedot ja 

tunteet. Siinä  myös kumpikin  osapuoli  vaikuttaa  toiseen.  Haastattelu  on  joustava 

menetelmä. Koska  haastattelussa  ollaan  suorassa  vuorovaikutuksessa  tutkittavan  kanssa, 

luo  se  mahdollisuuden  suunnata  tiedonhankintaa  itse  tilanteessa.  Tutkija  voi  halutessaan 

pyytää  tutkittavaa  selventämään  vastauksia  ja  syventämään  tietoa.  Ei-kielelliset  vihjeet 

auttavat  ymmärtämään  vastauksia  ja  saavat  esiin  niiden  taustalla  olevia  motiiveja. 

Haastatteluista  saatu  aineisto on  monitahoista  ja  vastaukset  moniin  suuntiin  viittaavia. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–35, 42.) 

 

Valitsin haastattelun aineistonkeruumenetelmäksi myös sen voimaannuttavan vaikutuksen 

vuoksi.  Omaa  elämää  koskevien  tarinoiden  tuottamisella  on keskeinen  merkitys  lapsen 

minuuden kehittymisessä. Lapsen kertoessa itsestään tarinoita, hänelle muodostuu käsitys 

minuudestaan. Minätietoisuus käsittää itsen näkemisen menneisyydessä, nykyisyydessä ja 

tulevaisuudessa.  Lapsen  omaelämänkerrallinen  muisti  kehittyminen  käynnistyy,  kun 

aikuinen  opettaa  lasta  muistamaan  keskustelemalla  tämän  kanssa  menneistä  ja  tulevista 

asioista. Vähitellen  lapsi  oppii  itsenäisesti  kertomaan  elämästään  kertomuksia  ja 

rakentamaan elämäntarinaa merkitytyksellisistä tapahtumista. (Hänninen 1999, 47–48.)  
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Lasten haastatteluun käytin teemahaastattelua (Liite 3.). Teemahaastattelulle on tyypillistä, 

että  se  etenee  yksityiskohtaisten  kysymysten  sijaan  tiettyjen  keskeisten  teemojen  varassa 

(Hirsijrvi  &  Hurme  2000,  48).  Edeltä  käsin  luotujen  kysymysten avulla  pyrin 

varmistamaan,  että  tiettyihin  kysymyksiin  saataisiin  vastaukset,  mutta  samalla  sallittiin 

lapselle hyvin vapaata tarinointia hänelle tärkeistä asioista. Tämä oli tutkimukseni kannalta 

tärkeää,  koska  halusin  tavoittaa  haastateltavieni  omat  tarinat.  Tältä  pohjalta 

kyselylomakkeen  tai  strukturoidun  haastattelun  laatiminen  olisi  voinut  saada  aikaan 

tuloksia,  jotka  eivät  olisi  olleet  merkityksellisiä  oppilaiden  kokemusmaailman  kannalta. 

Teemahaastattelu  avoimuus  ja  vapaus  mahdollistivat  myös  aiheiden  käsittelyn  siinä 

järjestyksessä  kuin  ne  tulivat  luontevasti  esille  ja  sekä  kysymysten  muodon  muuttamisen 

tarvittaessa.  Valmistelin  kuitenkin teemojen  alle  paljon  vaihtoehtoisia  kysymyksiä,  koska 

lapsille  on  ominaista  vastata    hyvin  lyhyesti.  Teemahaastattelu  tuntui  myös  paremmalta 

vaihtoehdolta kuin täysin strukturoimaton haastattelu, kun otti huomioon lasten iän ja erot 

kielitaidossa.  Alakouluikäisistä  ja  suomen  kieltä  vasta  opettelevista  lapsista  olisi  voinut 

tuntua vaikealta ryhtyä kertomaan vapaasti näin laajasta aihepiiristä.  

 

Teemahaastattelurunkoni muokkasin Borban itsetuntomallin avulla, koska Borban mukaan 

nämä  itsetunnon  osa-alueet  muodostavat  ihmisen  kokonaisnäkemyksen  itsestään  (Laine 

2005,  55).  Haastattelun  teemat  muodostuivat  Borban  itsetuntomallin  mukaisesti: 

turvallisuuden  tunne,  itsensä  tiedostamisen  tunne,  liittymisen  tunne,  tehtävä- ja 

tavoitetietoisuus  sekä  pätevyyden  tunne.  Oppilaan  turvallisuuden  tunnetta  hahmotin 

kysymyksillä,  jotka  koskivat  sopeutumista  luokkaan  ja  kykyä  luottaa  muihin  ihmisiin. 

Itsensä  tiedostamista  lähestyin  oman  rooli,  vahvuuksien  ja  heikkouksien  sekä  oman 

ainutlaatuisuuden  tunnistamisen  kautta.  Liittymisen  tunnetta  kuvasin  oppilaan 

ystävyyssuhteiden  ja  sosiaalisen  aseman  avulla.  Oppilaan  tehtäväsuuntautuneisuutta 

tarkastelin  suunnitelmallisuuden  ja  motivaation  kautta:  kuinka  oppilas  suhtautuu  kouluun 

ja  läksyihin  ja  millaisia  tulevaisuuden  suunnitelmia  hänellä  on?  Pätevyyden  tunnetta  taas 

kuvasin  onnistumisen  kokemuksilla.  Pyrin  kuitenkin  pitämään  teemat  mahdollisimman 

avoimina, ja haastattelujen kuluessa ne fokusoituivatkin sen mukaan, mitkä asiat tuntuivat 

olevan  haastateltaville  tärkeitä.  Laadin  haastattelurungon  sen  teoreettisen  tiedon  valossa, 

joka minulla oli ennen haastatteluja.  

 

Lasten  haastattelu toi haastattelutilanteeseen  erityispiirteitä.  Sopivien  kysymysten 

luominen  tuotti  minulle  päänvaivaa.  Miten  kysyä,  että  lapsi  ymmärtää  kysymykset  ja 
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ilmiöt,  joista  puhutaan?  Lasten  haastattelussa  tutkijan  on  sovitettava  kysymysten  kieli 

lasten  kognitiivisiin  taitoihin  ja  elettyyn  elämään.  Alasuutarin  (2005,  154,  158)  mukaan 

onnistuneen  haastattelun  edellytys  on  lapsen  kielen  tavoittaminen.  Haastattelijan  on 

kuunneltava  ja  tunnistettava  lapsen  tapa  puhua  ja  sovitettava  oma  puheensa  lapsen 

tarjoamiin  ilmaisuihin.  Lasten  kysymykset  on  hyvä  liittää  lapsen  arkeen  kuuluviin 

toimintoihin  ja  rutiineihin  sekä  lähimenneisyyden  tapahtumiin.  Näin  lähdin  luomaan 

teemojen  alle  kysymyksiä  liittäen  ne  mahdollisimman  konkreettisiin  ja  arkisiin  asioihin 

koulussa.  Helavirta  (2007,  634)  huomasi  tutkimuksessaan,  että  lasten  kanssa  myös 

kysymystyypeillä on merkitystä tilanteen vuorovaikutuksellisuuden syntymisessä. Avoimet 

kysymykset  (esimerkiksi  kysymyssanoilla  mitä  ja  miten  alkavat)  antavat  tilaa  vastaajan 

omasanaiseen  kerrontaan,  kun taas  suljetut  kysymykset  (-ko/-kö –loppuisia  tai  vai –

kysymyksiä)  rajaavat  ne  pois.  Helavirta  koki  hyödyllisiksi  myös  kysymykset: ”Mitä sinä 

ajattelet  siitä?”,  ”Kerrotko  jonkin  esimerkin?”,  ”Kerrotko  lisää?”,  ”Miltä  se  tuntui?”. 

Huomasin  näiden  toimivan  myös  omissa  haastatteluissani.  Myös  pelkkä  lyhyt  hyväksyvä 

kommentti ja odotus sai lapset usein jatkamaan vastaustaan. Tärkeä osa haastattelua olikin 

kiireettömyys. 

 

Halusin haastatteluissa tavoittaa lapsen ajatuksia ja tunteita. Tunteista puhuminen voi olla 

lapselle hankalaa. Suorat kysymykset, miltä jokin asia tuntuu, voivat olla vaikeita vastata. 

Tunteita  voi  kuitenkin  lähestyä  myös  kysymällä  iloisinta  tai  surullisinta  asiaa,  jonka  hän 

muistaa.  (Alasuutari  2005, 160.)  Kysyinkin  lapsilta  mitkä  asiat  saavat heidät  iloiseksi, 

surulliseksi ja vihaiseksi. Tällä halusin myös kartoittaa lasten omien tunteiden tuntemusta. 

 

Toteutin aineistonkeruun lasten omassa koulussa toukokuussa 2012. Sovin aikataulun S2-

opettajan  kanssa  sähköpostitse  ja  tein  haastattelut  oppilaiden  S2-oppituntien  aikana.  Tein 

koehaastattelun viikkoa ennen muita haastatteluja, jonka jälkeen tein vielä pieniä muutoksi 

haastattelurunkoon.  Miellyttävään  haastattelutilanteen  vaikuttaa  suuresti  myös 

haastattelutila (Aarnos 2001, 147). Tein haastattelut lapsille tutussa työtilassa, joka sijaitsi 

S2-luokan vieressä sekä heidän S2-luokassaan. Tilat olivat lapsille tuttuja, joten he selvästi 

pystyivät  rentoutumaan  tutkimustilanteissa.  Annoin  lapsen  aluksi  valita  sopivan 

istumapaikan  itselleen.  Sen  jälkeen pyrin  itse  asettautumaan  lapsen  viereen,  jotta  tilanne 

tuntuisi  luontevalta  keskustelulta.  Haastattelujen  kestot vaihtelivat noin  puolesta  tunnista 

reiluun  tuntiin.  Olin  suunnitellut  haastatteluiden  kestoksi  alle  puolta  tuntia,  jotta  heidän 

keskittymisensä riittäisi.  Haastattelut  kuitenkin  venyivät,  koska  halusin  lasten  saavan 
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vapaasti  kertoa  mieliaiheistaan. Nauhoitin  haastattelut  iPhone -puhelimellani.  Kerroin 

nauhoituksesta  ja  sen  tarkoituksesta  haastateltaville  ennen  kuin  aloitimme.  Puhelimesta 

saimme mukavaa jutustelua ennen haastattelua. Puhelin oli myös lapsille tuttu esine, jota ei 

tarvinnut  jännittää.  Haastattelun  jälkeen  kuuntelin  jokaisen  lapsen  kanssa  nauhoitettua 

haastattelua. Lapset odottivat tätä innolla. 

 

Haastatteluissa  oli  suuria  laadullisia  eroja,  ja  aineisto  tuntuikin  haastatteluiden  jälkeen 

epätasaiselta.  Tutkimushaastattelut  poikkesivat  paljon  toisistaan  laadullisesti,  ajallisesti  ja 

keskeisiltä aihepiireiltään. Oppilailla esiintyi monenlaista kerrontaa. Osa selosti tapahtumia 

ja  kokemuksia  oma-aloitteisesti  ja  tarkasti.  Toisilta  taas  sai  kysyä  paljon  enemmän  ja 

pyytää  tarkennuksia.  Toinen  oppilas  saattoi  kertoa  sellaisesta  teemasta  pitkästi,  jonka 

toinen  ohitti  kokonaan.  Oppilaat  antoivat  erilaisia  painoarvoja  eri  koulukokemuksille. 

Kerronta oli lapsilla osin katkonaista ja jopa vajavaista. 

 

Kerronnan  katkonaisuudesta  ja  epätasaisuudesta  huolimatta  suhtauduin 

haastatteluaineistoon kertomuksina, ja tulkitsin niitä tarinallisesti. Tarinoita kerrotaan sekä 

epävirallisessa  puheessa  että  virallisissa  haastatteluissa  (Frank  2012,  40). Useat  tutkijat 

ovat  sitä  mieltä,  että  myös  haastatteluaineistoa  voidaan  tulkita tarinallisesti. Narratiivisen 

tutkimusaineiston  ei  tarvitse  koostua  selkeistä  juonellisista  kertomuksista.  Etenkin 

puheessa kertomus koostuu pienistä hajanaisista osista. Haastattelutilanteessa kertomukset 

harvoin  muodostuvat  niin  yhtenäisiksi  kuin  kirjoitetussa  tekstissä,  eikä  tapahtumia 

välttämättä  esitetä  aikajärjestyksessä.  (Coffey  &  Atkinson  1996,  76–78;  Heikkinen  2000, 

51–52.)  Nykyään  narratiivisessa  tutkimuksessa  korostetaan  myös  sitä,  että  kertomuksen 

painoarvo  ei  ole  sen  pituudessa.  Ihmisen  identiteetti  voidaan  aivan  yhtä  hyvin  löytää 

pienistä tarinoista kuin laajoista, elämäkerrallisista kertomuksista. Merkityksellisempää on 

tarinan  funktio  yksilölle.  (Bamberg  2012,  101–102.) Tässä  tutkimuksessa  tutkimus 

kohdistuu  haastattelupuheessa tuotettuihin lyhyempiin kertomuksiin ja episodikuvauksiin. 

 

Oppilaiden haastattelupuheen tarinallisuus ilmeni myös kokemuksista, joita lapset tuottivat 

uudelleen  haastatteluissa.  Hyvärinen  määrittelee  kertomuksen  myös  niin,  että  se  sisältää 

aina kokemuksellisuutta. Raportoiva puhe ei riitä, vaan kertomus koskettaa ja kiinnostaa. 

Se luo uudelleen kertojan kokemuksen. (Hyvärinen 2006, 3, 20.) Kerronnallisuuden määrä 

vaihteli selvästi sekä eri haastattelujen että eri teemojen välillä.  

 



 

 

50 

Lisäksi  haastatteluaineistoa  voi  luonnehtia  narratiiviseksi,  koska  suuntasin  keskusteluja 

menneisyyteen,  nykyisyyteen  ja  tulevaisuuteen. Kertomuksen  määrittelyssä  voidaan 

korostaa  myös  ihmisen  ajallisuuden  kokemusta  (Hyvärinen  2006,  9). Keskustelimme 

vuosien takaisista muistoista heidän kotimaastaan ja Suomeen muutosta sekä vielä edessä 

olevista  tulevaisuuden  suunnitelmista  ja  haaveista.  Erityisesti  vanhempien  oppilaiden 

haastatteluissa oli selkeä ajallinen ulottuvuus.  

 

5.5 Aineiston analyysi 

 

Laadullisen  tutkimuksen  kohdalla  ei  välttämättä  voikaan  tehdä  selvää  eroa  aineiston 

keräämisen  ja  analyysin  kohdalla,  koska  ne  voivat  tapahtua  ainakin  osittain 

samanaikaisesti.  (Metsämuuronen  2006,  122.)  Myös  tässä  tutkimuksessa  aineiston 

analyysin  voi  sanoa  alkaneen  jo  sen  keruuvaiheessa.  Haastattelutilanteissa  oppilaiden 

tarinoita  kuunnellessani  alkoi  mielessäni  kehittyä  ajatuksia  siitä,  mitkä  asiat  nousevat 

heidän puheessaan merkitykselliseksi, mitkä asiat toistuvat ja mistä vaietaan.  

 

Aineiston  keruun  jälkeen  purin nauhoitetut haastattelut ja  kuvakirjan  kanssa  käydyt 

keskustelut tekstiksi. Nauhoitettujen haastattelujen yhteispituus oli noin yhdeksän tuntia ja 

yhden haastattelun keskimääräiseksi kestoksi tuli noin 42 minuuttia. Pisin haastattelu kesti 

72 minuuttia Sophien kanssa ja lyhin 19 minuuttia Oliverin kanssa. Haastatteluissa oli siis 

suuria vaihteluja myös kestollisesti. Litteroitua tekstiä tuli lähes 150 sivua. Tämän lisäksi 

oppilaiden  kirjallisia  töitä  oli  yhdeksän  kappaletta. Aineistoon  tutustumisen  aloitin  vain 

lukemalla  haastatteluja  useampaan  kertaan  läpi  ja  tekemällä  niistä  alustavia  huomioita. 

Luin  litterointeja  läpi  moneen  kertaan,  ja  pyrin  tätä kautta  aineiston  perinpohjaiseen 

tuntemiseen.  

 

Narratiivisen  aineiston  analyysiin  on  olemassa  useita  vaihtoehtoja.  Tässä  tutkimuksessa 

aineiston  analyysin  välineeksi  valitsin  narratiivisen  sisällönanalyysin.  Narratiivisessa 

sisällönanalyysissä  kertomusten  sisältöjä  eritellään ja  poimitaan  tiettyjen  teemojen 

mukaisesti. Hyvärinen varoittaa kertomusten sisällönanalyysissä, että pelkkien teemojen ja 

sisältöjen  poimimisessa  ja  yhdistelyssä  on  narratiivisen  aineiston  kanssa  pelko,  että 

hävitetään  aineiston  erityisluonne  eli  kertomuksellisuus  ja  vuorovaikutteisuus. 
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Huolellisessa narratiivien analyysissä teemojen erittely liitetään kertomukseen. (Hyvärinen 

2006,  17.)  Aineiston  tarinallisuuden  säilyttämisen  vuoksi  kirjoitin  myös jokaisesta 

haastattelusta  pienen  kertomuksen.  Analyysin  edetessä  vertasin  tekemääni  analyysiä  aina 

näihin  tarinoihin,  ja  tarkistin  olinko  pysynyt  tutkittavien  kokemuksissa. Pyrin  pitämään 

oppilaiden tarinoiden kokonaiskuvan mielessäni koko prosessin ajan. Pyrin tarinallisuuden 

säilyttämiseen  myös kuuntelemalla  oppilaiden  nauhoitettuja  haastatteluja  useampaan 

kertaan analyysiprosessin aikana ja analyysin eri vaiheissa. 

 

Oppilaiden  tarinoissa  olin  kiinnostunut  siitä,  miten  he  kertomuksissaan  rakentavat 

monikulttuurista identiteettiään. Teemoittelussa lähdin liikkeelle Carola ja Marcelo Suárez-

Orozcon maahanmuuttajan  identiteettiin  vaikuttavien  tekijöiden  mallista. Järjestelin 

aineiston teorian mukaisesti viiden teeman alle: yksilölliset tekijät, perhe, etninen yhteisö, 

sosiaalinen  peilautuminen  ja  koulutus.  Aineisto jakautui  kuitenkin  teemojen  alle 

epätasaisesti, joten ensimmäisen teemoittelun jälkeen korjailin ja muokkasin teemoittelua 

aineistoon  sopivaksi. Yhdistin  oppilaiden  kertomukset  perheestä,  etnisestä  yhteisöstä  ja 

sosiaalisesta  peilautumisesta  saman  kategorian  alle,  jonka  nimesin  sosiokulttuurisiksi 

tekijöiksi. Koulun  erotin  sosiokulttuurisista  tekijöistä  omaksi  kategoriakseen,  koska 

koulukokemuksia  koskevaa  aineistoa  oli  todella  paljon. Lasten  kertomukset  jakautuivat 

lopulta siis kolmen  kategorian  alle: yksilölliset  tekijät,  sosiokulttuuriset  tekijät  ja 

koulukokemukset. Tässä  vaiheessa  tarkistin  myös  tutkimuskysymykseni.  Lisäsin 

ensimmäistä  tutkimusongelmaa  tarkentamaan  myös  kaksi  alakysymystä.  Nostin  myös 

oppilaiden  koulukokemusten  merkityksen  identiteetille  toiseksi  pääkysymykseksi,  koska 

koulu oli niin merkittävässä roolissa aineistossa.  

 

Teemojen selkiinnyttyä jatkoin aineiston lukemista teemojen mukaisesti. Lähdin etsimään 

kertomuksista  sekä  yhteisiä  että  tosilleen  vastakkaisia  teemoja.  Ensin  nostin  lasten 

haastatteluista  esiin  suuria  teemoja  ja  yleistettävyyksiä.  Otin  oppilaiden  tarinoiden 

samankaltaisuudet  tarkastelun  kohteeksi.  Tämän  kautta  teemojen  alle  asettuvat  asiat 

alkoivat  löytää  paikkansa.  Kuitenkin  ilmiön  kokonaiskuvan  hahmottamiseksi  myös 

tarinoissa ilmenevät erilaisuudet ovat merkittäviä. Etsin siis oppilaiden kertomusten väliltä 

vaihteluja  ja  muutoksia.  Kiinnitin  huomiota  teemoihin,  joista  oppilailla  oli  erilaisia 

kokemuksia, ja joista he puhuivat eri lailla. Joidenkin teemojen osalta analyysivaihe jatkui 

vielä  kirjoittaessani.  Asiat  jäsentyivät entistä  selkeämmin  ja  ymmärsin  niiden  välisiä 

yhteyksiä paremmin.  
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Käytin tarinoiden analysoinnissa ja keskeisten teemojen löytämisessä apuna myös tarinan 

tihentymien  eli epifanioiden paikantamista. Narratiivisessä  analyysissä  kertomuksen 

kokonaisuutta voidaan myös lähteä jakamaan osiin näiden avainkohtien tai ydinepisodien 

kautta.  Nämä  tihentymät  löytää  tarkoista  tilanteiden  kuvauksista,  jotka  ikään  kuin  luovat 

uudelleen  henkilön  näkymät,  äänet  ja  tuntemukset.  Avainkohtia  voidaan  löytää  tiheän 

kuvauksen  lisäksi  myös  kielellisten  keinojen  kautta,  joihin  kuuluvat  toisto,  korjaus, 

kieltoilmaukset,  takaumat,  kuvaileva  kieli,  naurun  kaltaiset  ei-kielelliset  poikkeamat. 

(Hyvärinen 2006,  20–21.)  Tämän  menetelmän  kautta  tutkimukseen  osallistuneiden 

oppilaiden  haastatteluista  oli  helppo  poimia  kokemuksia  ja  elämänjaksoja,  jotka  olivat 

heidän  identiteetilleen  merkityksellisiä.  Tärkeän  asian  kohdalla  oppilaiden  kerronta 

muuttui  hyvin  tarkaksi. Nämä  avainkohdat  pyrin  esittämään  tuloksissa  suorin  lainauksin, 

jotta  en  kadottaisi  maahanmuuttajaoppilaan  henkilökohtaista  ääntä.  Hyvärinen  (2006,  20) 

korostaakin,  kuinka  tärkeää  on  kuvata  nämä  tihentyneet  hetket  juuri  kuvattavien 

henkilöiden  näkökulmasta. Myös  esimerkiksi toiston  kautta  löysin  koulukiusaamisen  ja 

siitä  aiheutuvan  pahan  olon  vähättelyn  merkityksen  oppilaiden  identiteetille.  Seuraavassa 

lainauksessa  Adele  kuvaa  kokemuksiaan  koulukiusaamisesta.  Sama  ”ei  me  välitetä” 

lausahdus toistui useissa haastatteluissa useaan kertaan. 

 

”-- no ne yhet tytöt aina sielä meijän luokassa puhuu mun selän takan ja 

silleen. Mut ei me oikeen välitetä siitä. No mua ja Sophieta ainakin (on 

kiusattu), mut ei me vaan välitetä siitä.” (Adele 5lk.) 

 

Myös oppilaiden mainoskuvat auttoivat löytämään keskeisiä asioita kolmen teemojen alle. 

Kirjallisissa töissä tarkastelin sitä, miten lapset määrittelevät keitä he ovat, ja mikä heissä 

on  ainutlaatuista.  Esiin  nousivat  harrastukset,  luonteenpiirteet,  synnyinmaa  sekä  perhe  ja 

ystävät. Nämä auttoivat minua jäsentämään kategorioiden alaotsikoita.  

 

Teemoittelun  jälkeen  lähdin  lukemaan  ja  miettimään  kertomusten  merkitystä  oppilaille. 

Kertomuksissa  keskeistä  ei  ole  vain  se,  mitä  oppilaat  kertovat,  vaan  miksi  he  kertovat 

jotain (Alasuutari 1993, 175–189). Narratiivisen analyysin lähtökohtana onkin oletus, että 

narratiivit  sidotaan  laajempaan  kontekstiin,  jolloin  analyysillä  voidaan  saavuttaa 

kertomusten  toiminnalllinen  arvo. Narratiivinen  identiteetti  löytyy  juuri  kertomusten 

funktiosta oppilaalle. (Bamberg 2012, 101.) 
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5.6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

5.6.1 Tutkimuksen eettisyys 

 

Mielestäni yksi tutkimusprosessin tärkeimmistä alueista on eettisten kysymysten pohdinta. 

Eettisyyden  tulisi  olla  mukana  tutkimuksen  suunnittelusta  sen  raportointiin. Eettisesti 

hyväksyttävä  tutkimus  ei  kuitenkaan  ole  aivan  helppo  tehtävä.  Tutkijan  täytyy  tehdä 

eettisesti  kestäviä  valintoja  ainutkertaisissa  tutkimustilanteissa  ja  näihin  eettisiin 

kysymyksiin ei koskaan ole yhtä oikeaa vastausta. Jos tutkija kuitenkin tunnistaa eettisten 

kysymysten problematiikan ja kyseenalaistaa päätöksiään, tekee hän todennäköisesti myös 

eettisesti  hyväksyttävää  tutkimusta  (Eskola  &  Suoranta  1998,  52).  Tutkimuksen  etiikassa 

on  yksinkertaistettuna  kyse  ihmisten  keskinäisten  suhteiden  perusarvoista.  Tutkijan  tulee 

ymmärtää tutkimuskohdettaan ja kunnioittaa tutkittavien intimiteettiä. (Ruoppila 1999, 26.)  

 

Seuraavaksi  pohdin  tutkimuksen  eettisyyttä  erityisesti  lapsitutkimuksen  ja 

maahanmuuttajatutkimuksen  näkökulmista.  Lapsia  tutkittaessa  on  tärkeintä  koko 

tutkimusprosessin  ajan  huomioida  tutkimuksen  eettisyyden  lisäksi  tutkimuksen 

lapsiystävällisyys.  Tutkimukseen  osallistuminen  ei  saa  häiritä  lapsen  koulunkäyntiä  tai 

yöunia, vaan osallistumisen tulisi päinvastoin olla hauskaa ja arkipäiväistä. (Aarnos 2001, 

144–145.)  Tämä  ajatus  oli  mielessäni  valitessani  tutkimukseeni  sopivia 

tutkimusmenetelmiä  sekä  tutkimuksen  toteutuspaikkaa.  Kuvakirjan  katselu  ja  mainosten 

luominen  olivat  lapsille  mieluista  tekemistä.  Myös  tilat,  joissa  toteutin  aineistonkeruun, 

olivat lapsille tuttuja ja arkipäiväisiä. Oman eettisen ulottuvuuden tutkimukseeni toi lasten 

monikulttuurinen  tausta.  Myös  maahanmuuttotutkimuksen  erityispiirteitä  on  syytä  pohtia 

ja ottaa huomioon tutkimusprosessissa (Martikainen 2009). 

 

Tärkeä  erityispiirre  lapsitutkimuksessa  on,  että  lapsi  ei  voi  päättää  yksin  tutkimukseen 

osallistumisesta. Lapsen osallistumisesta sovitaan aina huoltajan kanssa. (Alasuutari 2005, 

147.)  Koska  toteutin  tutkimukseni  koulussa  oli  minun  haettava  tutkimuslupa  Oulun 

kaupungin opetustoimelta, koulun rehtorilta ja lasten vanhemmilta. Oppilaiden S2-opettaja 

lähetti  tutkimusluvat  vanhemmille  lasten  mukana.  Tässä  lomakkeessa  vanhemmille  oli 
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mukana  myös  tietoa  tutkimuksen  tarkoituksesta,  sen  toteutuksesta  ja  lasten 

anonymiteettisuojasta.  Tutkimuslupien  saamisen  esteenä  olisi  voinut  olla  vanhempien 

puutteellinen kielitaito tai ennakkoluulot yhteiskunnallista tutkimusta vastaan. Vanhemmat 

kuitenkin ottivat tutkimukseni hyvin vastaan. Vanhempien luvan jälkeen lapsi sai vielä itse 

päättää  haluaako  osallistua  tutkimukseen.  Myös  lapsella  tulee  olla  oikeus  kieltäytyä 

halutessaan  (Ruoppila  1999,  28).  Vasta  tutkimuslupaprosessin  jälkeen  törmäsin 

lapsitutkimuksessa nykyään yleisesti käytettyyn lapsen omaan tutkimuslupalomakkeeseen 

vanhempien    lupahakemusten  rinnalla.  Tämä  olisi  ilman  muuta  parantanut  tutkimukseni 

lapsilähtöisyyttä. 

 

Vaikka  vanhemmille  on  tiedotettu  tutkimuksesta,  on  tärkeää,  että  tutkija  kertoo  myös 

lapselle mahdollisimman ymmärrettävästi, mistä tutkimuksessa on kyse. (Alasuutari 2005, 

148.)  Halusin,  että  tutkimukseeni  osallistuvat  lapset  ovat  tietoisia  siitä,  mitä  heidän  on 

tarkoitus tehdä ja mistä tutkimuksessa on kysymys. Käytin siis ennen jokaisen haastattelun 

alkua  aikaa  keskusteluun  siitä,  miksi  oppilas  halusi  osallistua  tutkimukseen,  mikä 

oikeastaan  on  tutkimus,  miksi  nauhoitan  keskustelumme  ja  mihin  käytän  tietoja.  Lapset 

saivat myös tehdä kysymyksiä, jos jokin asia askarrutti heitä. 

 

Anonymiteettisuoja on lapsitutkimuksessa erityisen  tärkeä.  Tutkimusaineisto  tulee  esittää 

niin,  että  osallistujien  anonymiteettisuojaa  ei  rikota  eikä  heitä  voida  tunnistaa.  (Tuomi  & 

Sarajärvi  2009,  125)  Tässä  tutkimuksessa  anonymiteettisuojaa  heikentää  se,  että  kyse  on 

marginaalisesta ryhmästä  tietyllä  alueella,  jolloin  informanttien  tunnistaminen  voi  olla 

helpompaa.  Tämän  vuoksi  käytän tutkimusraportissani  oppilailla  vaihdettuja  nimiä.  En 

myöskään  yhdistä  lasten  nimiä  heidän  kotimaahansa raportoidessani  tuloksia tai 

käyttäessäni  suoria  lainauksia.  Myös  koulun,  jossa  tutkimus  toteutetaan,  jätän  tarkemmin 

määrittelemättä.  

 

Tutkijan ja tutkittavan valta-asema on väistämätön osa tutkimusprosessia (Ruoppila 1999, 

26). Valta liittyy jokaiseen tutkimushaastatteluun, joten tutkijalla on eettinen vastuu ottaa 

huomioon  tämä  valtasuhde.  Lapsi- ja  maahanmuuttajatutkimuksessa  vallan  läsnäolo  on 

erityisesti  otettava  huomioon.  Lapsitutkimuksessa  auktoriteettieroa  pitäisi  pyrkiä 

pienentämään ja lasta tulisi lähestyä mahdollisimman tasa-arvoisesti (Strandell 2010, 102). 

Tähän  pyritään  sen  vuoksi,  että  lapsen  ja  aikuisen  valtasuhde  vaikuttaa  helposti  lapsen 

vastauksiin.  Lapsi  voi  pyrkiä  miellyttämään  aikuista  vastauksillaan.  Hänen  vastaamistaan 
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voi  ohjata  pyrkimys  oikeiden  vastausten  antamiseen.  Silloin  lapsen  vastaukset  kertovat 

siitä,  mitä  hän  olettaa  haastattelijan  odottavan  vastauksilta,  eivätkä  hänen  aitoja 

ajatuksiaan.  Lapsen  runsaat en  tiedä tai en  muista vastaukset  voivat  olla  merkki  tästä. 

(Alasuutari 2005, 152.) 

 

Valta-aseman  loiventamiseksi  pyrin  tasa-arvoiseen ilmapiiriin haastattelutilanteessa. 

Haastattelija voi itse vaikuttaa myönteisesti keskustelun kulkuun luomalla vastavuoroisen, 

kuuntelevan  ja  lasta  huomioivan  haastattelutilanteen  (Aarnos  2001,  147). S2-läksykerhon 

opettajana  toimimiseni  herätti  lapsissa  luottamusta ja  heidän  oli  helppo lähestyä  minua. 

Pyrin  haastatteluissa  rentoon  ja  keskustelunomaiseen  ilmapiiriin.  Nuorin  haastateltavista 

pojista  yllätti  minut  esittämällä  minulle  vastakysymyksiä.  Olin  tästä  positiivisesti 

yllättynyt. Muut lapset olivat noudattaneet haastattelutilanteen sanatonta sopimusta minun 

tehtävästäni  kysyä  ja  heidän  tehtävästään vain vastata.  Pojan  kysely  toi  haastatteluun 

toivomaani  vuorovaikutusta, ja  se  syvensi  keskinäistä  luottamustamme.  Haastattelujen 

myönteistä  sujumista  tuki  myös  lapsilta  saamani  palaute. Haastatteluaan  seuranneena 

päivänä  kaksi  haastatteluun  osallistunutta  tyttöä  kävivät  huikkaamassa minulle 

välintunnilla, että oli ollut mukava jutella kanssani. Tämä oli hieno palaute, koska olimme 

haastatteluiden aikana keskustelleet myös aroista aiheista. 

 

Maahanmuuttajatutkimuksessa  valta-asemaa  korostaa  entisestään  tutkijan  ja  tutkittavan 

erilaiset  kulttuuritaustat.  Haastattelututkimuksessa  tulee  väistämättä  esille  tutkijan 

mahdollinen  tausta  enemmistökulttuurissa.  Tätä  voi  korostaa  vielä  se,  että  haastattelu 

tehdään  tutkijalle  vahvemmalla  kielellä,  jolloin  haastateltava  joutuu  ilmaisemaan  itseään 

muulla  kuin  äidinkielellään.  (Martikainen  2009,  6.)  Erilaiset  kulttuuritaustat  olivat  läsnä 

myös  minun  tutkimushaastatteluissa.  Minun  kulttuuritaustallani  oli oppilaille  merkitystä. 

Tämä  ilmeni  siinä,  että    useat  lapset  kysyivätkin  minulta  haastattelun  aikana  olenko  itse 

syntynyt ulkomailla.  

 

Maahanmuuttajatutkimuksen  suuri  haaste  on  taipumus  tulkita  asioita  kansallisesta 

näkökulmasta käsin. Martikaisen mukaan tätä eettistä ongelmaa voidaan kuitenkin pyrkiä 

purkamaan  kuvaamalla  myös  maahanmuuttajien  ylirajaista  elämää.  Jokin  leimattu 

maahanmuuttajaryhmä  näyttäytyy  hyvin  erilaisessa  valossa,  kun  heidän  elämänsä 

sijoitetaan  laajempaan  yhteyteen.  Tämä  on  tärkeä  näkökulma  globaalissa  maailmassa. 

(Martikainen 2009, 2,6.) Tähän olen pyrkinyt omassa tutkimuksessani ottamalla huomioon 
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myös  maahanmuuttajan  ylirajaisen  identiteetin  sekä  tutkimalla  myös  heidän  ylirajaisia 

sosiaalisia  verkostojaan.  En  halunnut  rajata  lasten monikulttuurisen  identiteetin 

rakentumista  vain  Suomen  sisälle,  koska  se  ei  olisi  antanut  tarvittavaa  kokonaiskuvaa 

heidän minäkuvastaan. Ylirajaisilla sukulaisilla ja ystävillä oli suuri rooli lasten tarinoissa. 

 

Maahanmuuttotutkimus  osallistuu  helposti  myös  itse  toiseuden  uusintamiseen. 

Tutkimuksen  toteuttavat  valtaväestöön  kuuluvat  tutkijat,  ja  tutkimusraportissa  käytetyt 

peruskäsitteet  tahattomasti  luovat  kuvaa  erilaisuudesta  ja  toiseudesta.  (Martikainen  2009, 

7.) Myös omassa tutkimuksessani esimerkiksi  keskeinen käsite maahanmuuttajaoppilas on 

kategorisoiva  ja  leimaava.  Käsitteen  käyttö  tulee  kuitenkin  tutkimuskirjallisuudesta  ja 

perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteista.  Pyrin  purkamaan  käsitteen 

ongelmallisuutta avaamalla sitä ja määrittelemällä kriittisesti. Korostan teoriaosiossa, että 

maahanmuuttajaoppilaat  ovat  heterogeeninen  ryhmä  ja  maahanmuuttajuus  vain  pieni  osa 

heidän  identiteettiään.  Lähtökohtani  myös  tutkimusaineiston  keruussa  oli,  etten  halunnut 

korostaa lasten erilaisuuttaan, ulkopuolisuutta ja maahanmuuttajuutta. Otin sen huomioon 

muun muassa kuvakirjavalinnassani ja haastattelukysymysten muotoilussa. 

 

5.6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Narratiivisessa  tutkimuksessa  on  reliabiliteetin  ja  validiteetin  sijaan 

tarkoituksenmukaisempaa käyttää käsitteitä todentuntuisuus, läpinäkyvyys ja siirrettävyys. 

Narratiivisen  tutkimuksen  todentuntu  ei  perustu  perusteluihin  tai  väitelauseisiin,  vaan 

siihen,  että  lukija  eläytyy  tarinaan.  Se  puhuttele  lukijaa  sen  kautta,  mitä  hän  on  itse 

elämässään  kokenut. Se  avaa  lukijalle  tunnekokemuksen.  (Heikkinen  2001,  127.) 

Todentuntuisuus syntyy myös siitä, että lukija pystyy vakuuttumaan tapahtumien välisistä 

yhteyksistä. Narratiivien on liityttävä sosiaaliseen maailmaan. (Estola 1999, 144.) Tämän 

tutkimuksen  kontekstina  toimii  maahanmuuttajaoppilaiden  koulunkäynti  ja 

monikulttuuristuva  Suomi,  jonka  puitteissa  tutkimukseen  osallistuneiden  oppilaiden 

kertomuksia tulkitaan. Kertomukset eivät jää irrallisiksi, vaan lukija voi sijoittaa ne tähän 

kontekstiin, jonka esittelen teoriaosassani. 
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Läpinäkyvyys  toteutuu,  kun  tutkija  onnistuu  kuvaamaan  tutkimuksen  etenemisen  ja 

tekemänsä  tulkinnat  niin,  että  lukija  voi  seurata  prosessia.  Tutkijan  on  hyvä  omien 

tulkintojen  lisäksi  esittää  suoria  lainauksia.  (Estola  1999,  144–145.) Tähän  pyrin 

tutkimusprosessini  tarkalla  kerronnalla  ja  kuvauksella.  Kuvasin  aineiston  keruun  ja 

analyysin aikana heränneitä ajatuksiani, tunteitani ja johtopäätöksiäni, jolloin lukija pystyy 

seuraamaan  päättelyäni. Olen myös käyttänyt  tulosten  havainnollistamisessa suoria 

lainauksia.  Narratiivisen tutkimuksen keskeinen eettinen kysymys on, kenen ääni tai äänet 

tutkimusaineistossa  kuuluvat. Haastateltavien  ääni  näkyy  erityisesti  näissä sitaateissa  ja 

lainaukset tarjoavat myös lukijalle mahdollisuuden omiin johtopäätöksiin ja tulkintoihin. 

 

Perinteistä  yleistettävyyttä  ei  pidetä  laadullisessa  tutkimuksessa  tavoiteltavana. 

Yleistämisen  rinnakkaiskäsite  on  siirrettävyys,  jonka  tarkoitus  on  kuvata,  voisiko 

samanlaisia  tuloksia  olla  löydettävissä  muualta  samantapaisissa  tilanteissa.  Laadullisen 

tutkimuksen yleistäminen on usein tutkimustulosten vertaamista aiempiin tuloksiin. (Estola 

1999,  145–146.)  Tämän  tutkimuksen  pohdinta  osassa  vertaan  tutkimustuloksiani  ja 

johtopäätöksiäni aiempiin tutkimuksiin. Pyrin empirian ja teorian vuoropuheluun.  

 

Kieleen  liittyviä  ongelmia  voi  pitää  myös  tutkimuksen  luotettavuuteen  vaikuttavana 

tekijänä. Haastattelukielenä  käytin  suomea.  Lasten  suomen kielen  taidot  olivat kuitenkin 

vaihtelevat.  Osalla  haastateltavista  vastaukset  jäivät  selvästi  niukemmiksi  kielimuurin 

vuoksi,  ja  he  vastailivat  kysymyksiin  hyvin  lyhytsanaisesti.  Joskus  lapsen  vastauksesta 

huomasin,  ettei  hän ollut  ymmärtänyt  kysymystäni.  Pyrin  kuitenkin  muotoilemaan 

kysymyksiä  uudelleen  ja  esittämään  lisäkysymyksiä,  jos haastateltava  ei  ymmärtänyt 

kysymystä.  Otin  näistä  myös  oppia  seuraavissa  haastatteluissa  ja  muotoilin  hankalia 

kysymyksiä  uudelleen.  Esimerkiksi  kysymykset ”Miten kuvailisit luokkanne ilmapiiriä?” 

ja ”Mikä  on  sinun  paras  luonteenpiirteesi?” olivat  monelle  lapselle  vaikeasti 

ymmärrettäviä kysymyksiä. Joskus en itse saanut selvää lapsen vastauksesta edes nauhalta 

useaan kertaan kuunnellessani. 

 

Myös  menetelmätriangulaatiolla  pyrin  parantamaan  tutkimukseni  luotettavuutta. Usean 

menetelmän  kautta  ilmiöstä  voi tavoittaa  kattavamman  kuvan. Yksi  menetelmä  kuvaa 

ilmiötä vain yhdestä näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 141–142.) Identiteetti ja sen 

rakentuminen on ilmiönä hyvin moniselitteinen. Tämän vuoksi siitä on vaikea saada tietoa. 

Lapsen  on  hyvin  haastavaa ilmaista  sitä  vain  haastattelun  kautta.  Pyrin  siis  tavoittamaan 
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heidän ajatuksiaan itsestään ja kuulumisestaan yhteisöön myös kuvallisesti, kirjallisesti ja 

satuhahmon kokemusten kautta. Uskon, että useiden menetelmien hyödyntäminen laajensi 

ja syvensi saamaani tietoa. Menetelmätriangulaation kautta pystyin myös vertailemaan eri 

aineistoja ja niiden tulosten ristiriitaisuuksia, ja tätä kautta vähentämään virhelähteitä. 

 

Koen  tutkimukseni  luotettavuutta  parantaneen  myös  sen,  että  työskentelin  rinnakkain 

tutkimusprosessin  kanssa  maahanmuuttajalasten  läksykerhon  opettajana.  Tietämykseni 

maahanmuuttajaoppilaiden  koulunkäynnistä  ei  rajoitu  vain  tutkimustilanteisiin.  Pääsin 

kokonaisen  kouluvuoden  ajan  seuraaman  lasten  opiskelua  ja  koulupäivien  arkea  aidoissa 

tilanteissa. Tutkimustulokset eivät näin ollen jääneet irrallisiksi, vaan pystyin liittämään ne 

itselleni  tuttuun  kontekstiin.  Narratiivisessa  tutkimuksessa  on  erityisen  tärkeää,  että 

tutkijalla on selkeä kuva tutkimukseen osallistuneiden elämänkontekstista (Creswell 2012, 

76). 
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6 YKSILÖLLISET TEKIJÄT MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN 

IDENTITEETIN MÄÄRITTÄJINÄ 

 

6.1 Kuka minä olen? 

 

6.1.1 Kielitaito ja harrastukset minäkuvan tukena 

 

Oppilaat kuvasivat omia vahvuuksiaan sekä konkreettisten taitojen että luonteenpiirteiden 

kautta. Oppilaat  nostivat henkilökohtaisiksi  vahvuuksiksi kielitaidon,  urheilullisuuden, 

musikaalisuuden,  piirtämisen  ja  matemaattiset  taidot. Luonteeltaan he  kuvasivat  itseään 

ahkeriksi,  iloisiksi,  suorapuheisiksi,  ystävällisiksi  ja  nauravaisiksi.  Erityisen  usean 

haastateltavan  kohdalla  esiin  nousi  ylpeys  omasta  kielitaidosta.  Oppilaat hallitsivatkin 

useita  kieliä.  He  puhuivat  suomen  kielen  lisäksi  arabiaa,  somaliaa,  ranskaa,  englantia, 

tšetšeeniaa, bosniaa,  farsin  kieltä  ja  soranîaa.  Myös  heidän  vanhempansa  puhuivat  useita 

kieliä, joka tuntui motivoivan lapsia. 

 

”Mä oon somalian kielessä tosi taitava ja arabiassa oon, ainaki omasta 

mielestä oon oppinut sitä tosi hyvin, vaikka se kirjoittaminen on tosi 

vaikeaa.” (Maria 6.lk.) 

 

Heikkoudet  liittyivät  usein  kouluun.  Lapset  luettelivat  kouluaineita  ja  muita  koulussa 

tarpeellisia taitoja. Maria toivoi olevansa nopeampi lukija, Anna parempi kertotauluissa ja 

Julia  toivoi  vain useammin  tietävän vastauksen  opettajan  kysymyksiin,  jotta  voisi  viitata 

enemmän tunneilla. 

 

Harrastusten  kautta  saavutetut  tulokset  ja  onnistumisen  kokemukset  toimivat  selkeästi 

oppilaiden  itsetunnon  tukena  ja  minäkuvan  määrittäjinä.  Harrastukset  ja  niiden  kautta 

opittu osaaminen oli oppilaille tärkeää. Tytöt harrastivat uintia, pianon soittoa, laulamista, 

ja pojat jalkapallon pelaamista ja piirtämistä. Harrastusten kautta oppilaat saivatkin paljon 
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positiivisia  tuloksia  ja  onnistumisen  kokemuksia.  Fyysistä  tai  luovaa  taitoa  vaativissa 

harrastuksissa  maahanmuuttajaoppilailla  on  usein  tasa-arvoiset  lähtökohdat  valtaväestöön 

kuuluvien lasten kanssa. Suomen kielen taito ei hidasta kehittymistä ja oppimista. 

 

Jalkapallon  merkitys  nousi  keskeiseksi  poikien  tarinoissa. Jalkapalloharrastus  määritti 

poikien  minäkuvaa,  se  toi  sosiaalista  osallisuutta  koulussa  ja  vapaa-ajalla  sekä  toimi 

tulevaisuuden haaveena. Jalkapallo tuli esille jokaisen pojan haastattelussa ja kirjallisessa 

työssä.  Jalkapallon  pelaaminen  toi  pojille  hyvää  oloa.  Jamie  kertoi  olevansa  onnellinen, 

kun  sai  pelata  jalkapalloa.  Jalkapallo  oli  myös  kiinteä  osa  poikien  minäkuvaa,  koska  sen 

kautta  he  kuvailivat  itseään.  Oliver  uskoi  myös  muiden  määrittävän  häntä  jalkapallon 

kautta. Hänen mukaansa luokkatoverit pitivät hänestä, koska hän oli luokan paras pelaaja.  

 

Tutkija: ”Kuvaile itseäsi kolmella sanalla?” 

Oliver: ”Pelaaminen.” 

Tutkija: ”Mitä sä pelaat?” 

Oliver: ”Jalkapalloa.” 

Tutkija: ”Missä oot taitava?” 

Oliver: ”Jalkapallo.”’ 

 

Pelaaminen  toimi  pojille  myös  sosiaalisen  osallisuuden  välineenä.  Aina  välituntisin  he 

potkivat palloa koulukavereiden kanssa. Hyvää ystävää kuvattiin sellaiseksi, jonka kanssa 

on  mukava  pelata.  Jalkapallon  pelaaminen toimi myös osallisuuden  välineenä 

suomalaiseen  yhteisöön. Noah  kertoi  mukavasta  päivästä,  jolloin  joukko  suomalaisia 

tyttöjä oli tullut pyytämään heitä peliin mukaan. Muisto oli Noahille tärkeä. Kolme pojista 

haaveili jopa  ammattijalkapalloilijan  urasta,  ja  esimerkiksi Daniel  aikoi  olla  joku  päivä 

”maailman ykkönen jalkapallossa”. Ammattijalkapalloilijan uraan liittyi toive maineesta ja 

hyvistä tuloista.  
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6.1.2 Sukupuolierot itsetunnon ilmaisemisessa 

 

Haastatteluja  tehdessäni  vaikutti  siltä,  että  tyttöjen  ja  poikien  välillä  oli  vahvat 

sukupuolierot  itsensä  kuvaamisessa.  Tytöt  kuvasivat  itseään  vaatimattomasti  ja  jopa 

negatiivisesti.  Pojat  taas  ilmaisivat korostettua  itseluottamusta.  Useat  tytöt  eivät  osanneet 

tai halunneet mainita parhaita luonteenpiirteitään tai asioita, missä he olivat taitavia. Pojat 

taas luettelivat pitkän listan positiivisia adjektiiveja, kuten rohkea, viisas, kekseliäs, luokan 

paras pelaaja ja piirtäjä. 

 

Tutkija: ”Kuvaile itseäsi kolmella sanalla?”  

Julia: ”Nyt mä en ihan haluaisin sanoa sitä, että millainen mä oon. Että se ei 

tunnu kivalta, et mä sanon itteäni jostakin. Ois kyllä kiva jos mä sanoisin, 

mut kyllä muutki on kivoja.” 

Tutkija: ”Ei tietenkään tarvitse, jos et halua. Mutta täällä kun olemme 

kahdestaan, voit ihan hyvin kertoa itsestäsi. Ei se ole itsensä kehumista.” 

Julia: ”En mä nyt halua sanoa.” 

 

Myös  omaa  ulkonäköään  tytöt  kuvasivat  kriittisesti.  He  toivovat  olevansa  muun muassa 

laihempia ja kauniimpia. Poikkeava ulkonäkö valtaväestöön verrattuna ei heitä kuitenkaan 

haitannut.  Yleisesti  ottaen  haastateltavat  ilmaisivat  olevansa  ylpeitä  omasta 

ainutlaatuisuudestaan. Esimerkiksi Anna kertoi haluavansa olla oma itsensä. Jasmine pohti, 

että ”kaikki  ovat  erilaisia  kuin  muut”.  Myös  Noah  mietti,  että  edes  äiti  ei  tunnistaisi 

poikaansa,  jos  kaikki  näyttäisivät  samalta.  Ainoastaan  Julia  kertoi  haluavansa  joskus  olla 

enemmän samanlainen kuin muut. 

 

” Oon mä halunnu olla samannäköinen ku muut. Ku en mä paljo halua olla 

erilainen ku muut, että mä haluaisin olla myös  samanlainen, mutta ku mä nyt 

oon vähän erilainen.” (Julia 3.lk.) 

 

Kuitenkin  analysoidessani  oppilaiden  haastatteluja  huomasin,  että  tyttöjen  todellinen 

itsetunto  olikin  vahva.  Tytöt  olivat  tyytyväisiä  itseensä  heikkouksistaan  huolimatta.  He 

olivat  ylpeitä  omasta  etnisyydestään,  heillä  oli  kykyä  asettua  toisten  asemaan  ja  heidän 

käsityksensä itsestään koululaisena oli positiivinen ja realistinen. Tämä tyttöjen ilmaisema 
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vaatimattomuus  olikin  sitä,  mitä  he  halusivat  viestittää  muille.  Tytöt  oli  opetettu  tähän 

vaatimattomuuteen ja itsensä vähättelyyn, joka onkin ominaista heidän lähtökulttuurilleen. 

Julkisen itsetunnon kulttuurisidonnaisuus tuli erityisen selvästi esille kysyessäni oppilailta, 

miltä kehujen saaminen tuntuu heistä. Pojat kuvailivat sen tuntuvan hyvältä, mutta tytöistä 

kehuminen  oli  kiusallista.  Tytöt  eivät  myöskään  halunneet  kehua  itseään,  koska  se  olisi 

ollut epäkohteliasta muita kohtaan. 

 

 Tutkija: ”Jos sua kehutaan, niin miten suhtaudut?” 

Maria: ”No jos mua yleensä kehutaan, niin mä pyrkiin siihen, että mä aina 

oon…, että en halua huomata vaan olla sillain vain…” 

 

 Tutkija: ”Miltä susta tuntuu, kun sua kehutaan?”  

Adele: ”Silleen et mä silleen oon hiljaa ja nolottaa.” 

 

Lasten  yksityisen  itsetunnon  vahvuus  näkyi  haastateltavien  kyvystä  ottaa  toiset  ihmiset 

huomioon  ja  nähdä  asiat  heidän  näkökulmastaan.  Useissa  lasten  kertomuksissa  ilmeni 

heidän  korkea  moraalinsa  nuoresta  iästä  huolimatta.  Oppilaat  puhuivat  paljon 

oikeudenmukaisuuden  tärkeydestä.  He  korostivat, kuinka  tärkeää  on  ottaa  kaikki  mukaan 

leikkiin koulun puhalla. He eivät myöskään hyväksyneet valehtelua. He halusivat itse olla 

reiluja ja puhua asioista suoraan.  

 

Tutkija: ”Tulisko sulla mieleen joku ystävällinen teko, jonka oot tehnyt? 

Onko susta kiva auttaa muita?” 

Maria: ”On se musta kivaa, jos mä ossaan vaan auttaa. (nauraa) Oon mä 

sillain ainaki, et jos joku on yksin niin mä pyydän sitä pellaan meidän kaa tai 

jottain. Koska mä tunnen sen, että ei se ollu kiva sillon ku mä olin yksin, niin 

ei silläkään varmaan oo kivaa.” 

 

 Tutkija: Mitä mieltä itse oot selän takana puhumisesta? 

Julia: No mä haluaisin, et sitä ei enää puhuttaisi sitä selän takana puhumista. 

Se ei tunnut kivalta, koska kun puhuu selän takana niin se tuntuu pahalta ja 

tulee paha mieli. - -  Mustakin on puhuttu selän takana.  
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Empaattisuuden ja oikeudenmukaisuuden taito oli seurausta oppilaiden henkilökohtaisista 

kokemuksista  ja  niiden  reflektoinnista,  kuten  edelliset  lainaukset  kertovat.  Haastateltavat 

oppilaat  olivat  itse  kokeneet  selän  takana  puhumisen  ja  ulkopuolelle  jäämisen 

aiheuttamana  mielipahan.  Erilaisuuden  ja  ulkopuolisuuden  kokemus  oli  kasvattanut 

oppilaita. Tällaisten kokemusten hyödyntäminen vaatii kuitenkin tunteiden käsittelyn, jotta 

kokemukset saadaan käännettyä vahvuudeksi. 

 

Oppilaiden  käsitys  itsestään  koululaisena  oli  positiivinen,  optimistinen  ja  toiveikas.  He 

kokivat  pärjäävänsä,  vaikka  kohtaavatkin  haasteita  koulutyössä.  Lapset  korostivat 

ahkeruuden  tärkeyttä  koulutyössä. Päättäväisyys  ja  sinnikkyys  kuuluivat  oppilaiden 

vahvuuksiin.  Vaikeita  asioita  koulussa  oli  vain  jaksettava  harjoitella  ja  yritettävä 

uudelleen. Oppilaat puhuivat myös itseensä uskomisesta.  

 

”Vaikka en oo hyvä fysiikassa ja kemiassa niin pitäisi vaan opiskella ja 

luottaa et kyllä mä nää ossaan.” (Adele 5.lk.) 

 

”No on siinä (oppimisessa) kyllä esteitäkin, et mun pitää harjoitella paljon. 

Siinä kestää, että harjoittelee aika paljon. Heti ei voi oppia sitä kaikkea, 

vaikka haluaiskin.” (Julia 3.lk.) 

 

6.2 Mihin minä kuulun? 

 

Kysyin  oppilailta,  mihin  kansalliseen  ryhmään  he  katsoivat  kuuluvansa.  Suurin  osa 

oppilaista  määritteli  itsensä  lähtömaan  kulttuuri-identiteetillä  (8),  osa  kuvasi  itseään 

kahden  kulttuurin  edustajaksi  (3),  yksi  identifioi  itsensä  suomalaiseksi  ja  yksi  ei  osannut 

sanoa. Kulttuuri-identiteetin valinnassa merkittäväksi eivät nousseet Suomessa syntyminen 

tai  maassa  oloaika.  Sen  sijaan  huomasin,  että  vanhempien  kulttuuritaustalla  ja  etnisellä 

tietoisuudella  perheessä  oli  suurin  painoarvo  etnisyyden  kokemuksessa.  Perhe  ja  kodin 

kulttuuriperintö  ohjasivat lasten  kulttuuri-identiteetin  valintaa.  Perheen  kautta  lapset 

kokivat etnistymistä joko positiivisesti tai negatiivisesti.  
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Yllättävän  monella  oppilaista kulttuuri-identiteetti  oli  edelleen  sidoksissa  vain 

synnyinmaahan.  Kahdeksan oppilaista  määritti  kulttuuri-identiteettinsä  pelkän  oman 

lähtömaansa  tai  vanhempien  kotimaan  perusteella.  Kaksi  heistä  oli  toisen  sukupolven 

maahanmuuttajia,  eli  he  olivat  syntyneet  Suomessa.  Näiden  oppilaiden  molemmat 

vanhemmat  edustivat  samaa  etnisyyttä,  ja  koti  välitti  voimakkaasti  lähtömaan 

kulttuuriperintöä.  Äidinkieli  oli  näillä  oppilailla  olennainen  kulttuuri-identiteetin 

määrittäjä.  Myös  se,  että  he  olivat  syntyneet  lähtömaassaan, toimi  perusteluna  kulttuuri-

identiteetille.  Alla  olevista  esimerkeistä  olen  poistanut  haastateltavien  nimet,  jotta 

oppilaiden  nimiä  ja  lähtömaata ei  voida  yhdistää.  Tämä  voisi  heikentää  tutkimukseen 

osallistuneiden anonymiteettisuojaa.  

 

Tutkija: ”Ootko suomalainen vai afganistanilainen?” 

Haastateltava: ”Afganistanilainen, koska mä synnyin siellä.” 

 

 Tutkija: ”Ootko suomalainen vai kosovolainen?” 

 Haastateltava: ”Kosovolainen.” 

Tutkija: ”Miksi ajattelet niin? 

Haastateltava: ”Koska se on helpompi kieli.”  

 

Sophie erottui muista lapsista kokiessaan itsensä täysin suomalaiseksi. Hän halusi selvästi 

samaistua  valtakulttuuriin  ja  olla  kuten  kaikki  muutkin.  Sophie  oli  syntynyt  Suomessa, 

mutta hänen äitinsä oli maahanmuuttaja. Äidin etnisyys ja kulttuuritausta eivät kuitenkaan 

kuuluneet hänen määritelmäänsä itsestään. Sophien suomalaisuuteen vaikutti kotoa tuleva 

kulttuurimalli.  Koti  ei  antanut  vahvistusta  hänen  etniselle  taustalleen.  Sophien  mukaan 

heidän  kotonaan  oli  vain  suomalaista  kulttuuria.  Kotona puhuttiin  suomea  ja  englantia, 

mutta  ei  äidin äidinkieltä.  Tällainen  oman  etnisyyden  kieltävä  ajattelu on  usein lapsen 

kehityksen  kannalta  huolestuttava  ja  aiheuttaa  helposti  identiteettiongelmia.  Sophien 

kohdalla olikin nähtävissä minäkuvan epäjohdonmukaisuutta ja epärealistisuutta.  

 

Kolme  haastateltavista  kertoivat  edustavansa  kahta  kulttuuria.  Jasmine,  Irene  ja  Hugo 

kuvasivat  itseään  puoleksi  suomalaiseksi  ja  puoleksi  etnisen  kulttuurinsa  edustajaksi.  He 

määrittelivät  itsensä  siis  monikulttuurisiksi.  Jasminea  ja  Ireneä  yhdisti  vanhempien 

erilaiset kulttuuritaustat. Perheissä, joissa vanhemmat edustavat eri etnisyyttä, lapsi joutuu 
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luonnollisesti  pohtimaan  kuulumistaan  eri  kulttuuriryhmiin  ja  näin  myös  omaa 

identiteettiään. Tämän reflektoinnin kautta syntyy monikulttuurinen identiteetti.  

 

Hugo  puhui  useista  identiteeteistä  määritellessään  omaa  kulttuuri-identiteettiä.  Hän  pohti 

kehittäneensä  etnisen  kulttuuri-identiteetin  rinnalle  myös  suomalaisen  kulttuuri-

identiteetin. Identiteetti oli Hugon kertomuksessa aikaan ja paikkaan sidoksissa. Eri paikat 

toivat  hänessä  esiin  erilaisen  etnisyyden.  Koulussa  Hugo  oli  suomalainen,  ja  kotona  hän 

edusti  etnistä  kulttuuriaan.  Hugon  monikulttuurista  identiteettiä  ei  kuitenkaan  selittänyt 

perhetausta. Hugon perhe oli maahanmuuttajataustainen, ja he olivat tulleet Suomeen vasta 

neljä vuotta sitten. Monikulttuurisen identiteetin pohjana toimi hänen kohdalla onnistunut 

integraatio.  Hugo  kertoi  haluavansa  asua  Suomessa  nyt  ja  tulevaisuudessa.  Suomi  oli 

hänen  mielestään tosi  kiva  maa.  Hänellä  oli  myös  paljon  suomalaisia ystäviä.  Hugo  ei 

kuitenkaan  ollut  sulautunut  valtakulttuuriin,  vaan  arvosti  myös  alkuperäistä  kulttuuriaan. 

Esimerkiksi  islamin  uskonto  ja  perhe  olivat  hänen  elämänsä  tärkeimmät  asiat.  Tällainen 

kulttuurien tasapaino on monikulttuurisen identiteetin kehityksen edellytys. Yksilö tuntee 

kuuluvansa  kahteen  kulttuuriin  ilman  että  joutuu  luopumaan  alkuperäisestä  kulttuuri-

identiteetistä. 

    

Vaikka  suurella  osalla  lapsista  oli  vahva  etninen  identiteetti,  ei  tämä  kuitenkaan  näkynyt 

oman  kulttuurin  ylivertaisuuden tunteena.  Oman  kulttuurin  voimakas  arvostus  voi 

nimittäin johtaa myös etnosentriseen ajatteluun. Päinvastoin oppilaat olivat suvaitsevaisia, 

muut  huomioon ottavia,  erilaisuutta  kunnioittavia  ja  maailmankansalaisuutta  tavoittelevia 

yksilöitä.  Etnosentrisyyttä  voi  estää  tarkistamalla  omia  kulttuurisia  arvoja  ja  käytänteitä. 

Oppilaista Adele ja Noah näkivät omassa lähtökulttuurissaan myös kritisoitavaa. Tämä on 

hyvä lähtökohta hybridin identiteetin ja rakentavan marginaalisuuden kehittymiselle.  

 

Tutkija: ”Mitä eroja suomalaisessa ja somalialaisessa kulttuurissa eroja?” 

Adele: ”No on. Meidän pitää käyttää huiveja ja suomalaisten ei ja meidän 

pitää sillain rukoilla viis kertaa päivässä ja niitten ei.” 

Tutkija: ”Mitkä parhaita asioita somalialaisessa kulttuurissa?” 

Adele: ”Silleen et on siinä kaikkia hyviäki puolia, niiku et ei tupakoi eikä 

sillain juo paljon.” 

Tutkija: ”Entä onko mitään huonoja asioita? 
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Adele: ”Ei. Tai  on. Silleen, että meijän kulttuurissa lukee, et ei saa 

tupakoida, mut ne ite silti tupakoi.” 

 

Oppilaiden  orastava  globaali-identiteetti  ja  rakentava marginaalisuus  näkyivät myös 

kansainvälisenä  suuntautumisena.  Haastateltavat  haaveilivat  matkustamisesta.  Maria 

haluasi isona käydä Pariisissa ja Lontoossa. Irene ja Julia aikovat tulevaisuudessa kiertää 

yhdessä  maailman  ympäri.  Tämän  vuoksi  motivaatio  englannin kielen opiskeluun tuli 

haastatteluissa usein esille. Moni oppilaista halusi panostaa englannin opiskeluun, koska se 

mahdollistaa matkustelun ja kulttuurien välisen kommunikoinnin. 

  

”No englantia käytetään melkein kaikissa maissa --. Se on melkein ainoa 

kieli, mitä kaikki ymmärtää. Jos suomea puhuu, niin ei ne varmaan 

ymmärrä.” (Adele 5.lk.) 

 

”Haluan matkustaa ja opetella ja kaikkea. Saada rahaa, et mä pystysin 

niinku kaikissa maissa matkusteleen, et riittäis rahat siihen. Ja et sais aika 

paljonki lomaa, et kysyis pomolta et saisko nyt aika paljo lomaa, että mä 

meen nyt maailman ympäri.” (Julia 3.lk.) 
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7 SOSIOKULTTUURISET TEKIJÄT 

MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN IDENTITEETIN 

RAKENTUMISESSA 

 

7.1 Perhe 

 

Haastateltavien oppilaiden perheet olivat heterogeenisiä. Osalla oli vain yksi sisarus, mutta 

kolmen  somalitytön  perheeseen  kuului  jopa  yhdeksän  sisarusta.  Kaikkien  oppilaiden 

perheeseen kuului molemmat vanhemmat, mikä ei ole itsestäänselvyys pakolaisperheissä. 

Vanhemmat  eivät edustaneet  aina  samaa  kulttuuria.  Irenen  isä  ja  äiti  olivat  kotoisin  eri 

maista. Sophien ja Jasminen isät olivat suomalaisia. Osa määritteli perheensä luettelemalla 

ydinperheensä, ja osa taas laajensi perheeseen kuuluvaksi myös ylirajaiset sukulaiset.  

 

7.1.1 Perhe voimavarana, konfliktien lähteenä ja arvojen perustana 

 

Perhe  oli  lapsille  tärkeä.  Perheen  merkitys  onkin  keskeinen  yhteisöllisissä  kulttuureissa, 

joista suuri osa oppilaista oli kotoisin. Perheestä puhuttiin useissa yhteyksissä, ja jokainen 

haastateltava  mainitsi  äidin,  isän  ja  sisarukset  kysyessäni  elämän  tärkeimpiä  ihmisiä. 

Lasten tarinoissa perhe näyttäytyi voimavarana, konfliktien lähteenä ja keskeisenä arvojen 

lähteenä.  Perhe  on  heidän  tukiverkkonsa  ja  koti  paikka,  jossa  voi  tuntea  olonsa 

turvalliseksi.  Erityisesti  äiti  oli  lasten  tuki  ja  turva  perheessä.  Äiti  ilmeni  lasten 

kertomuksissa  roolimallina,  parhaana  ystävänä  ja  ihmisenä,  jolle  voi  kertoa  salaisuuksia. 

Äiti laittaa ruokaa, ymmärtää ja ilahduttaa. Äitiä haluttiin piristää.  

 

”Se (äiti) on niinku semmonen, joka on itseki kokenu kaikkea pienenä, niin sit 

se tietää kaikkea ja ymmärtää paremmin ku isä yleensä. Se on ollut pienestä 

asti Somaliassa. Sillon ko me tultiin tänne Suomeen, nii meijän isä oli jo 

täällä.” (Maria 6.lk.) 
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Konflikteja  syntyi  sekä  isän  että  sisarusten  kanssa.  Isä  edusti  perheissä  vahvaa 

auktoriteettia, ja kontrolli lasten kotona oli tiukka. Isä mainittiin riitelyiden yhteydessä. Isä 

huolehti  kotona  läksyistä  ja  saarnasi.  Adele  kertoi  isän  esimerkiksi suuttuvan,  jos  lapset 

puhuvat  kotona  suomen  kieltä.  Isältä  saatiin  kuitenkin  apua  läksyjen  teossa.  Isän 

auktoriteetti  loi myös  turvaa.  Irene  kertoi  sanovansa heti  isälle,  jos  koulussa  on  riitaa. 

Silloin  isä  menee  puhumaan  opettajalle, ja  asia  hoidetaan.  Myös  sisarusten  kesken  oli 

riitoja. Isoveli saattoi kiusata. Sisaruksia kuvattiinkin ärsyttäviksi ja itsepäisiksi, mutta silti 

kivoiksi. Sisarusten kanssa vietettiin paljon aikaa esimerkiksi koulun jälkeen.  

 

Tutkija: ”Ketkä ovat sinulle tärkeitä ihmisiä?” 

Sophie: ”Koulussa ja kotona mun pikkusisko on tärkeä. Joskus me 

riidellemme, mutta aina pitää pärjää hyvin yhdessä.” 

 

Tutkija: ”Mikä asia saa sinut surulliseksi?” 

Adele: ”Silleen et jos vaikka mulla ja isällä tulis riita ja sit isä vaikka 

muuttaa ja mä en sais koskaan pyytää anteeksi ja näin.” 

 

Usealla  oppilaalla ilmeni  kertomuksia  perheen  menettämisen  pelosta. Adelen  edellinen 

lainaus kertoo ennustettavuuden puuttumisesta elämässä ja turvattomuuden kokemuksesta. 

Adelella oli tunne, että isä voi joku päivä muuttaa pois ja jättää perheen. Tällaiset ajatukset 

ilmaisevat identiteetin kriisiytymistä. Jatkuvuuden tunne sekä ennustettavuus ovat tärkeät 

identiteetin rakennusaineet. Maahanmuutto kuitenkin vaarantaa helposti nämä tunteet.  

 

Tutkija: ”Mikä tekee sinut surulliseksi?” 

Hugo: ”No jos joku meidän perheessä äiti tai joku kuolee. Mä en enää 

jaksais yhtään.” 

 

Tutkija: ”Tulisiko mieleen jokin tärkeä tapahtuma elämässä?” 

Sophie: ”En tota tiiä… mutta, kun joka perjantai, kun on kerho, joskus tuntuu 

vähän, niiku oon ihan huolissaan, että joku vahinko vois tapahtua mun 

pikkusiskolle. Pikkusisko voi esimerkiksi jäädä auton alle.” 

 

Perheestä  puhuttiin  myös  arvojen  yhteydessä.  Perhe  oli lasten  arvomaailman  perusta. 

Oppilaat  nostivat  esiin  yhteisölliselle  kulttuurille  ominaisia  arvoja, kuten  vanhempien 
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kunnioittamisen  ja  tottelemisen  sekä  kohteliaat käytöstavat.  Uskonnon  merkitys  korostui 

toisissa perheissä. Hugo kertoi perheestään puhuessaan myös kunnioittavan ja rakastavansa 

äitiään ja isäänsä sekä jumalaa. Uskonto oli heidän kotonaan tärkeä asia.  

 

Tutkija: ”Mikä asia voisi saada sinut vihaiseksi?” 

Hugo: ”No jos joku mua ainakin kiroilee meidän uskontoon tai meidän 

perheen, sillon aika helposti suutun.” 

 

7.1.2 Perheiden alhainen sosioekonominen asema yhteiskunnassa 

 

Haastateltavien  perheiden  sosioekonominen  asema  ja  tulotaso  olivat  melko  alhaisia.  Jopa 

kuuden  oppilaan  molemmat  vanhemmat  olivat  palkkatyön  ulkopuolella.  He  opiskelivat 

suomea arkisin. Työssä olevat vanhemmat taas työskentelivät vähän koulutusta vaativissa 

tehtävissä, kuten  kaupassa,  pizzeriassa  tai  siivoustyössä.  Taloudellinen  niukkuus  oli 

perheissä  siis  yleistä.  Poikkeuksena  oli  kolmen  somalitytön  isä,  joka  toimi  uskonnon  ja 

somalian kielen  opettajana.  Useimpien  perheiden  äiti  oli  kotona.  Vain  yhden  oppilaan 

molemmat vanhemmat olivat työssäkäyviä. 

 

Vanhempien alhaisesta sosiaalisesta asemasta huolimatta haastateltavilla lapsilla oli suuria 

unelmia  ja  suunnitelmia  kohota  vanhempiensa sosiaalisen  aseman  yläpuolelle.  Tyttöjen 

toiveammatteihin  lukeutuivat  meikkaaja,  kampaaja,  vaatesuunnittelija,  taiteilija, 

eläintenhoitaja  ja  käsikirjoittaja.  Erityisesti  pojat  haaveilivat  korkean  yhteiskunnallisen 

arvostuksen  omaavista  ja  korkeapalkkaisista  ammateista.  Kaksi  tyttöä mainitsi  lääkärin 

ammatin, mutta kaikki viisi poikaa halusivat lääkäriksi. Tämän lisäksi pojista kolme halusi 

yhdistää lääkärin ammattiin jalkapalloilijan ammatin. Lääkärin ja jalkapalloilijan ammatin 

motivoijana toimi selvästi korkea palkka.  

 

Oppilaiden  ammattitoiveet  olivat  epärealistisia  suhteessa maahanmuuttajien  nykyiseen 

työtilanteeseen.  Haastateltavat  eivät  kuitenkaan  miettineet  mitään  esteitä  tuleville 

haaveilleen.  Tähän  saattoi  vaikuttaa  haastateltavien  nuori  ikä.  Tällaiseen  ajatteluun  voi 

vaikuttaa  myös  oppilaiden  lähtömaan  suuret  erot  köyhien  ja  rikkaiden  välillä.  Suomessa 

hyväpalkkaiset ammatit ovat vapaasti kaikkien saatavilla, ja maahanmuuttajanuorten usko 
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suomalaiseen  koulutukseen  onkin  vahva.  Korkeamman  koulutuksen  ajatellaan johtavan 

automaattisesti hyviin  töihin. Taustalla  voi  vaikuttaa myös vanhempien  odotukset. 

Yhteisöllisissä  kulttuureissa  vanhemmat  odottavat  lasten  huolehtivan  heistä 

tulevaisuudessa. 

 

7.2 Etninen yhteisö 

 

7.2.1 Lähtömaahan kiinnittyminen voimakkaiden muistojen kautta 

 

Haastateltavista  lapsista  11  oli  pakolaisuustausta.  Lapset  kertoivat  muistoja  kotimaastaan 

ennen  tuloaan  Suomeen  ja  sekä  tulomatkastaan  Suomeen.  Kertomukset  sisälsivät 

voimakkaita  tunteita  ja  olivat  yllättävän  kirkkaina  vielä  lasten  mielissä.  Maria  kertoi 

matkastaan  Suomeen,  kun  pyysin  häntä  muistelemaan  itselleen  tärkeää  tapahtumaa 

elämässä.  Matka  oli  ollut  hänelle  hämmentävä  kokemus.  Hän  ei  ymmärtänyt  mitä  oli 

tapahtumassa  tai  minne  he  olivat  menossa.  Hän  kuitenkin  näki  kaikkien  matkaseurueesta 

olevan hyvin surullisia.  

 

Lapsilla  kiinnittyi  lähtömaahan voimakkaita  muistoja. Heillä  oli positiivisia  muistoja, 

kuten  jatkuva  auringon  paiste  ja suuret määrät  lapsia  leikkimässä kadulla.  Kuitenkin 

monella oppilaalla lähtömaahan liittyi myös muistoja sodasta ja muista levottomuuksista. 

Nämä    ovat  lapselle  vaikeita  asioita  käsitellä, ja  Daniel  pohtikin  sodan  merkitystä  ja 

oikeutusta haastattelussaan.  

 

Tutkija: ”No mikä siellä Afganistanissa oli erilaista kuin Suomessa?” 

Daniel: ”Siellä on sota, täällä on rauhallinen. Siellä köyhää, täällä on 

rikas.” 

Tutkija: ”Onko ihmiset sitten siellä erilaisia?” 

Daniel: ”Kaikki ovat samanlaisia, joten en tiedä miksi tuli sota. Mietin sitä 

miksi he riitelee, miksi, minkä takia.”  

Tutkija: ”Muistatko, kun asuit siellä Afganistanissa?” 
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Daniel: ”Mä olin pieni, siellä oli tosi hienoa. Kun minä olin 6 -vuotias, niin 

minä olin siellä ja siellä meidän kodissa oli tosi paljon ruohoa, puita, 

kaikkea. Sitten tuli sota, sitten kaikki muutti ja sitten se teki tuonne talo, talo 

ruohojen päälle ja kaikki meni pilalle. Puut kaatuivat. Sitten se sota alkoi.” 

 

Lähtömaan epävakaat  olot  ja  järkyttävät kokemukset vaikuttavat  pitkään  lapsen  

turvallisuuden  ja  jatkuvuuden  kokemukseen.  Lapsuuden  turvattomat  olot  heijastuivat 

esimerkiksi  tutkimukseeni  osallistuneiden oppilaiden  tulevaisuuden  haaveisiin. Muutama 

oppilaista nosti tärkeäksi tulevaisuudessa turvallisen elämän. 

 

”Silleen et asun rauhallisessa ilman väkivaltaa tai tälleen ja et mulla on et 

mulla on perhe.” (Adele 5.lk.) 

 

Lähtömaa  oli  kaikesta  huolimatta  lapsille  tärkeä  paikka. Vaikka  lapset  viihtyivät 

Suomessa,  oli  lähtömaa kuitenkin  kotimaa. Suurin  osa  lapsista  kaipasi  kotimaahansa 

takaisin. He eivät olleet vielä varmoja haluavatko jäädä Suomeen pysyvästi. 

 

7.2.2 Ylirajainen yhteisö ja samanlaisuuden kokemus 

 

Ylirajaiset sukulaissuhteet  nousivat  esiin  lasten  kertomuksissa.  Lapset  luettelivat 

perheeseensä  kuuluviksi  ja elämänsä  tärkeimmiksi ihmisiksi  myös  kotimaassaan  asuvia 

tätejä,  setiä  ja isovanhempia. Välimatka  ei  vähentänyt  yhteenkuuluvuutta.  Lapset  olivat 

nähneet isovanhempiaan ja muita sukulaisiaan vain kerran tai kaksi elämänsä aikana. Osa 

ei  ollut  tavannut heitä lainkaan kasvotusten.  Kuitenkin  yhteyttä  pidettiin  tiiviisti. 

Yhteydenpito  ja  vuorovaikutus  tapahtuivat tietokoneen  välityksellä.  Vaikka  yhteydenpito 

isovanhempiin  oli  tapahtunut vain  virtuaalisesti,  ei  se  tuntunut  vähentävän  heidän 

merkitystään lasten elämässä.  
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Tutkija: ”Ketkä ihmiset ovat sulle tärkeitä ihmisiä?” 

Julia: ”Mun vanhemmat, mun mummit, papat ja ystävät.” 

Tutkija: ”No asuuko mummit ja papat Suomessa?” 

Julia: ”Ei. Ne asuu Tšetšeniassa.” 

Tutkija: ”Oletko nähnyt heitä?” 

Julia: ”Mä oon nähnyt niitä tietokoneesta, mutta en oo muuten nähnyt.” 

 

Ylirajainen perhe muodosti oppilaille merkittävän kasvukontekstin. Oma etninen yhteisö ja 

suku  antoivat  lapsille  ryhmään kuuluvuuden  tunnetta,  samanlaisuuden  kokemusta, 

itsetunnon vahvistusta ja hyvää oloa. Oppilaat kertoivat sukulaistensa tapaamisesta, kun he 

muistelivat elämänsä  tärkeitä  tapahtumia.  Näihin  muistoihin  liittyi  kivoja  ja  jännittäviä 

asioita. Kaksi somalialaista tyttöä kertoivat omassa kulttuurissaan pitävän samanlaisuuden 

kokemuksesta. Omassa kulttuurissa on mukavaa, että kaikki käyttävät huivia ja rukoilevat 

viisi  kertaa  päivässä.  Nämä  asiat  varmasti  aiheuttavat  ulkopuolisuuden  ja  erilaisuuden 

tunnetta  suomalaisessa yhteiskunnassa,  joten  oma  etninen  yhteisö  toimii  tärkeänä  tukena 

niiden hyväksymisessä osaksi omaa identiteettiä. Haastateltavat identiteetin rakentuminen 

ei siis tapahtunut vain suomalaisessa yhteiskunnassa ja täällä saaduista kokemuksista, vaan 

he rakensivat identiteettiään paljon laajemmassa ylirajaisessa kontekstissa.  

 

Tutkija: ”Mikä tšetšenialaisessa kulttuurissa on parasta?” 

Julia: ”No siinä on parasta se, että mulla on siellä ystäviä. Mutta vielä 

parasta on, että se on sellanen kiva paikka, ett se on mun maa ja tuntisin 

siellä, että mulla on hyvä olla.” 

 

Tutkija: ”Onko Suomessa jotain erilaista kuin Somaliassa?” 

Anna: ”No Somaliassa kaikki puhuu meidän kieltä ja sitten täällä jotkut 

puhuu vähän eri kieltä.” 

Tutkija: ”Mikä on parasta somalialaisessa kulttuurissa?” 

Anna: ”No ko siellä kaikki tehdään samoja juttuja ja se tuntuu vähän 

kivalta.”  
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7.3 Sosiaalinen peilautuminen ympäröivässä yhteiskunnassa  

 

7.3.1 Erilaisuus suhteessa valtaväestöön  

 

Oppilaiden kertomuksissa tuli näkyviin, kuinka merkittävässä määrin maahanmuuttajalapsi 

rakentaa käsitystään itsestään suhteessa siihen, millaisia käsityksiä muilla ihmisillä hänestä 

on. Sosiaalisen ympäristön asenteet vaikuttavat voimakkaasti lapsen minäkäsitykseen. Kun 

pyysin lapsia kuvailemaan itseään, kuvailivat he itseään usein muiden sanoin. 

 

Tutkija: ”Kuvaile itseäsi kolmella sanalla?” 

Hugo: ”Jotkut mua sanoo Hugo on huono poika ja jotkut sanoo, että Hugo on 

hyvä poika.”  

  

 Tutkia: ”Mikä on sun paras luonteenpiirteesi?” 

Julia: ”No ainakin mua sanotaan naurattavaiseksi ja sitten mulle sanottiin 

paljon koulussa, et mä oon reipas tyttö.” 

 

Valtaväestö  määrittelee  maahanmuuttajaoppilaat  erilaisiksi.  Oppilaiden  narratiiveissa 

ilmeni, että he kohtasivat erilaisuutensa ja etnisyytensä päivittäisessä vuorovaikutuksessa. 

Nämä  toisten  lasten  ja  opettajien  määritelmät  toimivat  rakennusaineena  heidän 

identiteettinsä  muotoutumisessa,  ja  oppilaat  myös  itse  näkivät itsensä  erilaisina. 

Erilaisuudesta oli tullut osa heidän minäkuvaansa. Etnisyys oli keskeinen ero, ja etnisyys 

määrittelikin lasten tarinoissa heitä itseään sekä muita oppilaita. Sophie esimerkiksi kuvasi 

luokkalaisiaan  sen  mukaan,  olivatko  he  suomalaisia  vai  maahanmuuttajia.  Julia  kertoi 

olevansa erilainen kuin luokkatoverit kansallisuutensa vuoksi. 

 

Tutkija: Millaisia oppilaita teidän luokalla on? 

Sophie: Meillä on kaks oppilaita. Toiset on toisesta maasta, mut toiset ovat 

Suomesta. 

 

”No mä oon erilainen, koska mä oon tsetsenialainen –” (Julia 3.lk.) 
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Kiinnitin  huomiota  myös  lasten  kielellisiin  valintoihin  heidän  kertoessaan  itsestään.  He 

tekivät kielenkäytöllään  eroa  itsensä  ja  valtaväestön  välille.  He  käyttivät  sanoja me ja ne 

puhuessaan omasta etnisestä ryhmästään ja suomalaisista.  

 

”Ne (suomalaiset) on erin näköisiä kuin me ja sit ne (suomalaiset) puhuu 

niin että me ei ymmärretä niiden kieltä ja te (suomalaiset) ette ymmärrä 

meidän kieltä.” (Julia 3.lk.) 

 

7.3.2 Sosiaalinen ulkopuolisuus  

 

Oppilaiden  arkielämään  kuului olennaisesti poissulkemisen  ja  ulkopuolisuuden 

kokemukset. Ulkopuolisuuden tunnetta kuvattiin esimerkiksi omassa luokassa. Neljä tyttöä 

ei  kokenut  kuuluvan luokkaansa.  He  kertoivat  ulkopuolisuuden  tunteesta  ja  erilaisuuden 

kokemuksesta  luokkatovereihin  verrattuna.  Kieli,  kansalaisuus  ja kiusaaminen  erottivat 

muista. Adele kuvasi luokkatovereitaan niin, että osa tykkää hänestä ja osa ei.  Julia kertoi, 

ettei kuulu luokkaan, koska on syntynyt eri maassa ja puhuu eri kieltä. Marian ja Adelen 

mukaan luokkatoverit  eivät  tunteneet  heitä.  He  eivät  viettäneet  aikaa  vapaa-aikana 

yhdessä.  Luokkatoverit  olivat  epäkohteliaita  ja  välinpitämättömiä.  Adele  jopa  toivoi 

pystyvänsä vaihtamaan luokkaa. 

 

Tutkija: Onko semmonen olo, et kuulut luokkaan? 

Adele: En mä tiiä.. ei oo. 

Tutkija: Miksi ei? 

Adele: No en mä vaan kuulu. Mä en vaa sovi sinne. 

 

Tutkija:”Miten sun luokkakaverit kuvailis sua” 

Adele ”No ehkä, kun mä en sillain puhu paljooa, mut mä läheisille kavereille 

puhun paljon. Mut aina ku mä oon silleen meijän luokkalaisten kaa, niin mä 

voin puhua täysillä vaan mun läheisille kavereille. Mut jos on joku 

toinenluokkakavereista, niin se voi sanoa, et sä oot hiljanen, ku ei ne sillain 

oikeesti tunne mua.” 
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Tutkija: ”Miten sun luokkakaverit kuvailis sua?” 

Maria: ”No  en mä tiiä oikeen, ku ei ne paljo tunne mua, ku ei ne ees ala mua 

vapaa-aikana.” 

 

 Tutkija: ”Onko teidän luokalla kiusattu ketään?” 

Maria: ”Meidän luokkalaiset on hirveen erilaisia. ei niitä varmaan 

kiinnostais jos jotain kiusattas. ne sanoo ihan kaikkea mitä niitä huvittaa. Ei 

ne niinku välitä siitä.” 

 

Joissakin  kertomuksissa  ulkopuolisuus ja  hyljeksiminen  johtui sopeutumattomuudesta 

luokan  sosiaalisiin  normeihin.  Koulun  normit  ja  säännöt  voivat  olla 

maahanmuuttajalapselle  aivan  uusia  ja  vieraita.  Muutamilla  oppilaista  esiintyikin 

ristiriitoja luokkatovereidensa kanssa, koska toisesta kulttuurista tulevan lapsen käytös voi 

tuntua toisista sopimattomalta. Noah kuvaili luokkatovereiden pitävän häntä itsepäisenä ja 

ärsyttävänä.  

 

 Tutkija: ”Millaisia oppilaita teidän luokalla on?” 

 Noah: ”Rehellisiä oppilaita, joskus äkäisiä ovat.” 

Tutkija: ”Miksi he ovat joskus äkäisiä?” 

Noah: ”En tiiä.” 

Tutkija: ”No osaatko sanoa, mitä he silloin tekevät?” 

Noah: ”Ei mitään, he vain huutaa älä tee.” 

 

Positiivista  peilautumista  antoi  oppilaille  S2-opetusryhmä.  Pienryhmä  ilmeni  oppilaiden 

kertomuksissa jäsenryhmänä, josta he saivat rohkaisevaa vuorovaikutusta ja hyväksyntää. 

S2-ryhmässä  heillä  oli  ystäviä, ja  he  tunsivat  kuuluvansa  siihen.  Vaikka  ryhmä  oli  heille 

tärkeä,  ilmeni  oppilaiden  puheesta  myös  pienryhmän  leimaavuus.  S2-ryhmä  kategorioi 

heidät poikkeaviksi  koulun  muista oppilaista.  Pienluokassa  opiskelu  viestitti,  etteivät  he 

ole yhtä osaavia kuin muut. Adele kuvasi tätä vastakkainasettelua seuraavasti: 

 

”- - ei mua hirveesti haittaa se, et mä oon S2:ssa. Musta täällä on 

mukavampaa ku omassa luokassa. (S2-opettajan) luona.” (Adele 5.lk.) 
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7.3.3 Leimattu identiteetti ja ennakkoluulot 

 

Maahanmuuttajista puhutaan usein yhtenä kategoriana. Maahanmuuttaja -kategoria kantaa 

mukanaan negatiivisia  ja  leimaavia  merkityksiä. Itse  pyrin  tutkimustilanteissa  välttämään 

sanaa  maahanmuuttaja,  jotten  korostaisi  lasten erilaisuutta. Kategoriat olivat kuitenkin  

hyvin selkeästi läsnä oppilaiden arjessa. Ne olivat jopa niin tiivis osa oppilaiden elämään, 

että he myös itse käyttivät näitä ulkoa tulleita kategorioita ja luokituksia. Oppilaat puhuivat 

esimerkiksi itsestään ja toisista oppilaista maahanmuuttajina ja ”mamu –luokasta”. 

 

Leimatulla  identiteetillä  oli  vaikutuksia  lasten  arkeen. Oppilaat  joutuivat  kohtaamaan 

ennakkoluuloja maahanmuuttajataustastaan  johtuen.  Maahanmuuttajaoppilaaseen  liitetään 

helposti  koulussa  negatiivisia  piirteitä  ja  olettamuksia.  Lapsi  voidaan  leimata  jopa 

pahatekijäksi  tai  häiriköksi.  Hugo  kertoi  tarinan  entisen  koulunsa  pihalla  sattuneesta 

välikohtauksesta,  jossa  oli  kokenut  epäoikeudenmukaista  kohtelua  ja  muiden  lasten 

tuomitsemista. 

 

 Tutkija: ”Onko ihmisillä ollut susta väärä käsitystä?” 

Hugo: ”On jotkut ihmiset. Joku päivä vanhassa koulussa oli joku jää ja me 

kaikki mentiin siihen laskemaan ja yks tyttö oli seisomassa ja mä olin sen 

eessä. Joku poika tuli ja mä sanoin et tytölle et oo varovainen, se katso ja 

kaatu. Sen käsi murtui ja kaikki sanoi et se oli mun vika, vaikka se oli sen 

pojan vika. Ja sitten menin opelle kertomaan ja joku tytöistä sanoi et Hugo 

hyppäsi sen kätteen, mut en tehny sitä. Sitten se tyttö, jonka käsi oli murtunut 

sanoi, et tuo valehtelee. Huomenna olimme tytön kanssa taas kavereita.” 

 

 

Erityisesti  somalitytöt  olivat  joutuneet  kohtaamaan  yhteiskunnassa  ennakkoluuloja 

erilaisen pukeutumisensa vuoksi. Maria kertoi huivin käytön herättäneen muissa oppilaissa 

niin  paljon  kiinnostusta,  että  kysely  oli  jopa  häirinnyt  häntä  koulussa.  Maria  oli  joutunut 

pyytämään  opettajalta  apua  tilanteessa.  Tämä  kiinnostus  ei  ollut  vain  positiivista,  vaan 

siihen oli liittynyt myös ilkeitä kommentteja. Maria oli kuitenkin ylpeä erilaisuudestaan ja 

vastasi napakasti muutamien oppilaiden härnääviin kysymyksiin huivista. 
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Tutkija: ”Mikä sinussa on ainutlaatuista?” 

Maria: ”No kun mä pidän huivia ja ne ei oikeen tiiä siitä niin ne kysyy koko 

ajan, että miksi sä pidät huivia. Aika monesti kysytään. Varsinki kolmosella 

kaikki oli sillain. Mun piti koko ajan sanoa, et miks mä pidän tätä huivia. Ja 

mä olin ihan, et ope auta!” 

Tutkija: ”No oliko he kuitenkin positiivisesti kiinnostuneita?” 

Maria: ”No.. en mä tiiä oikeen. On ne joskus sanonu, et… Jotkut on mua 

sillain kiusannut, et sä pidät huivia, koska sä oot kalju. (nauraa) Mut oon mä 

niille todistanu.” 

 

Tämä  Marian  kertomus  voidaan  tulkita  myös  vastapuheeksi  kategorisointia  vastaan  ja 

mahdolliseksi  neuvotteluksi  suomalaisuuden  saavuttamiseksi  muiden  silmissä.  Hän  oikoi 

muiden  oppilaiden  ennakkoluuloja  näyttämällä olevansa  aivan  samanlainen  kuin  hekin 

huvin  alta.  Toiminta  oli  myös  kulttuurirajoja kokeilevaa,  koska  tällä  toiminnalla  hän 

toisaalta toimi vastoin oman kulttuurinsa sääntöjä näyttäytymällä ilman huivia. 
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8 KOULUKOKEMUKSET MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN 

IDENTITEETIN RAKENTUMISESSA 

 

Tutkimukseen osallistuneet lapset eivät olleet käyneet koulua kotimaassaan. Kaikki olivat 

olleet  Suomeen  muuttaessaan  alle  kouluikäisiä.  Suomalainen  koulu  oli  siis  lasten 

ensimmäinen  kosketus  koulumaailmaan.  Oppilaat  viihtyivät  koulussa.  Kaikki  kuvasivat 

koulukäyntiä  mieluisaksi  sen  haasteista  huolimatta.  Oppilaiden  vastauksissa  näkyi  myös 

sitoutuminen koulunkäyntiin. 

 

Oppilaiden narratiiveja koulusta  yhdisti  usein  kouluhistorian  rikkonaisuus.  Koulujen 

jatkuva  vaihtuminen  liittyi  perheiden  muuttoon  Suomessa,  mutta  myös  opetuksen 

järjestämismahdollisuuksiin.  Esimerkiksi  perusopetukseen  valmistavaa  opetusta 

järjestetään  vain  muutamissa  alueen  kouluissa.  Hugo  oli  ehtinyt  käydä  jopa  viittä  eri 

koulua  Suomessa  neljän  vuoden  aikana.  Hän  oli  puoli  vuotta  sitten  vaihtanut  nykyiseen 

kouluunsa.  Tällainen  muutosnopeus  on  huolestuttavaa  lapsen jatkuvuuden  ja 

turvallisuuden tunteen  säilymisen  kannalta.  Monien  muutosten  lisäksi 

maahanmuuttajalapsi joutuu sopeutumaan vaihtuviin kouluihin ja tutustumaan aina uusiin 

ystäviin.  

 

8.1 Koulumenestys henkilökohtaisena tavoitteena 

 

Maahanmuuttajien koulunkäynti oli täynnä haasteita. Anna pohti, että joskus koulussa oli 

helppoa  ja  joskus  vaikeaa.  Suomen  kieli  vaikeutti  ja  hidasti  opittavien  asioiden 

omaksumista. Matematiikka, luonnontieto ja englanti mainittiin kouluaineiksi, jotka olivat 

vaikeita.  Lapset  saivat  kuitenkin  koulussa  myös  onnistumisen  kokemuksia. Taitavia 

oppilaat  kokivat  olevansa  kouluaineissa, kuten  kuvaamataito,  liikunta  ja  oma  äidinkieli. 

Onnistumisen  kokemukset  liittyivät  muistoihin  kokeista,  joista  oli  saatu  hyvä  numero  tai 

lähes täydet pisteet kokeesta. Nämä muistot saattoivat olla useamman vuoden takaa, joten 

ne  olivat  selvästi  merkittäviä.  Hugo  muisteli  onnistumisen  tunnettaan ympäristötiedon 

kokeessa: 
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”-- kerran kun olin ihan vasta tullut tähän kouluun ja meillä oli yltin koe, 

niin mä sain täydet pisteet!” (Hugo 3.lk.) 

 

Koulussa  pärjääminen  oli  oppilaille  tärkeää,  ja  he  näkivät  paljon  vaivaa  koulun  eteen. 

Maahanmuuttajaoppilaiden  vastauksissa  ei näkynyt  kilpailua  arvosanoissa.  He  eivät 

vertailleet  koulumenestystään  valtaväestöön  kuuluvien  oppilaiden  kanssa,  vaan  koulussa 

pärjäämisessä  tärkeintä  oli  oma  suoriutuminen  ja  kehittyminen.  Oppilaat  halusivat 

menestyä  koulussa  myös,  jotta  vanhemmat  voisivat  olla  heistä  ylpeitä.  Lasten 

koulumenestys  onkin  usein  erittäin  tärkeää  maahanmuuttajataustaisille  vanhemmille. 

Adele kertoi isän huolehtivan, että opiskelulle jäi kotona aikaa.  

 

Tutkija: ”Onko sulle tärkeää pärjätä koulussa?” 

Adele: ”No on koska mun isä silleen välittää enemmän mun koulunkäynnistä. 

Se sanoo, et vapaapäivänä saa tehä kaikkea, pelata koneella ja tälleen, mut 

koulupäivinä saa olla vaan kaks tuntia vaan koneella. Silleen et me voidaan 

myös oppia.” 

 

”Joo, se on hyvä, että tulee iloiseksi perhe, kun saa hyviä numeroita.” (Irene 

3.lk.) 

 

8.2 Opettajan palaute minäkuvan muovaajana 

 

Koulunkäyntiä  kuvattiin  opettajien  kautta, ja  opettajista  puhuttiin  paljon.  Lasten 

kokemukset  opettajista  olivat suurimmaksi  osaksi  myönteisiä.  Opettajia  kunnioitettiin  ja 

ihailtiin, koska he opettavat kunnolla ja auttavat oppimaan. Haastateltavat arvostivat myös 

opettajan  kurinpitoa.  Opettajasta  puhuttiin  myös  tukena.  Opettajalle  saattoi  kertoa 

murheista  ja  huolista.  Opettaja  loi  turvaa  ja  pysyvyyttä.  Muutama  haastateltava  mainitsi 

opettajan  henkilönä,  jolle  voi  säilyttää  jopa  salaisuuden.  Lapset  kertoivat,  että  opettajalle 

voi myös kertoa, jos joku esimerkiksi kiusaa. Opettajan voi luottaa huolehtivan asiasta.  
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 Tutkija: ”Millainen opettaja on?” 

Daniel: ”Hän on hyvä ja sitten kun hän nauraa hyvästi. Vihaisena hyvä. 

Kaikessa hyvä.” 

Tutkija: ”Milloin opettaja voi olla vihainen?” 

Daniel: ”Kun mä teen jotain väärin.” 

Tutkija: ”Miksi on hyvä, että opettaja on joskus vihainen?” 

Daniel: ”Koska se opettaa meitä.” 

 

Tutkija: ”Voiko opelle kertoa, jos on huolia?” 

Anna: ”Voin mä joskus. No jos vaikka välitunnilla on tapahtunu jotain 

juttuja. No jos vaikka joku seiskaluokkalinen tai kutos, jos ne vaikka tekkee 

jotain vahingossa tai tahalleen, niin sillon ope kertoo sen opettajalle ja ne 

selvittää sen asian.”  

 

Erityisesti  koulun  suomi  toisena  kielenä -opettaja  oli  lapsille  läheinen.  S2-opettajaa 

kuvattiin  välittäväksi  ja  ymmärtäväiseksi. Tällainen  välittämisen  kokemus  on  tärkeää 

maahanmuuttajalapsen  turvallisuuden  tunteen  kannalta. S2-opettajalla  oli  enemmän  aikaa 

auttaa  heitä  pienessä  ryhmässä.  Haastateltavat  lapset  olivat  tietoisia  omasta  avun  ja  tuen 

tarpeesta ja kiitollisia, jos opettaja pystyi sitä tarjoamaan. 

 

Tutkija: ”Kumpaan luokkaan tunnet kuuluvasi enemmän, tavalliseen 

luokkaan vai pienryhmään?” 

Maria: ”No kai siihen pienluokkaan. Koska meidän isossa ryhmässä on B 

(ope) ja se ei paljon.. Se on sellanen, joka kaikesta ottaa tosissaan ja ei se oo 

kiva ope. Mut pienessä luokaas on sellanen (ope), joka ymmärtää. Ja siellä 

on myös kaks avustajaa. Siellä on enemmän apua.” 

 

Opettajan myönteisellä palautteella oli oppilaille paljon merkitystä. Irene muisteli vuoden 

takaista  opettajan  rohkaisua  puhuessaan  omasta  taitavuudestaan.  Positiivisten  sanojen 

voima  on  vielä  tärkeämpi  maahanmuuttajaoppilaalle,  joka  saa  ehkä  muita  oppilaita 

harvemmin  onnistumisen  kokemuksia.  Opettaja  voi  valaa  oppilaaseen  uskoa  omasta 

osaamisesta. 
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”No kun mä olin vähän pienempi, kakkosluokkalainen, niin mä tein matikan 

jutun niin ope katso ja siinä oli tosi hyvä ja ope kehu sitä tosi hyvin. Se tuntui 

musta hyvältä.” (Irene 3.lk.) 

 

Valitettavasti  yhdellä  tutkimukseen  osallistuneista  oppilaista oli  myös  kielteisiä 

kokemuksia opettajista. Adele kuvaili kohta eläkkeelle jäävää opettajaansa ankaraksi. Hän 

ei uskalla kysyä opettajalta, jos joku tehtävä oppitunnilla on vaikea. 

 

”No se suuttuu herkästi ja tälleen. Vaikka silleen, et ku se sanoo, et laittakaa 

muut touhut pois ja kuunnelkaa. Ku mä vaan kosken tälleen kynään, niin: 

kynä pois (esittää huutavaa ääntä) Pittääkö tehä huiviin reikä! Ja jottain 

tällasta.” (Adele 5.lk.) 

 

Tällainen  opettajan  rasistinen  kielenkäyttö  on  huolestuttavaa.  Se  on erittäin vahingollista 

lapsen  itsetunnon  ja  minäkuvan  kehitykselle.  Opettaja  on  merkittävä  henkilö  lapsen 

elämässä, ja  hänen  antamallaan  palautteella  on  suuri  vaikutus  lapsen  ajatuksiin  itsestään. 

Oppilaan  monikulttuurisen  identiteetin  kehittymisen  ehdoton  edellytys  on  opettajan 

arvostava suhtautuminen hänen alkuperäiseen kulttuuriin ja kieleen. Eikä saa unohtaa, että 

opettaja toimii myös esimerkkinä oppilaille. 

 

8.3 Suomen kieli opiskelun haasteena 

 

Oppilaiden  äidinkielen  rooli  koulussa  oli  pieni,  vaikka  se  on  toimivan  kaksikielisyyden 

perusta.  Kaikki haastateltavat eivät saaneet oman äidinkielen opetusta. Oman äidinkielen 

tunneille  osallistui  hieman  yli  puolet  haastateltavista  oppilaista  (7)  ja  loput  eivät  saaneet 

opetusta (6). Näissä tapauksissa perheille jäi suuri vastuu lasten äidinkielen ylläpitämisestä 

ja kehittämisestä. Julia kertoi puhuvansa kotonakin veljensä kanssa paljon suomea, koska 

oma kieli alkaa jo unohtua.  

 

Suomen  kieli  esiintyi  useissa  koulua  koskevissa kertomuksissa ja sai  kertomuksissa  eri 

merkityksiä. Suomen kieli muun muassa vaikeutti maahanmuuttajaoppilaiden opiskelua ja 

toimi  osallisuuden  välineenä  kouluyhteisössä. Suomen  kielen  puutteellinen  osaaminen 
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vaikeutti  lasten  opiskelua  kaikissa  aineissa.  Monet  haastateltavat  kertoivat,  etteivät 

ymmärrä,  mitä  opettaja  puhuu  tunnilla.  Opeteltavia  asioita  ei  selitetä  tarpeeksi  tarkasti. 

Adele kuvasi tekevänsä tehtäviä usein väärin sen takia, ettei ymmärrä, mitä opettaja sanoo. 

Adele  mietti  tämän  olevan  mahdollinen  este hänen oppimiselleen.  Julia  oli  kuitenkin 

kokenut myös onnistumisen kokemuksia suomen kielen oppimisessa. 

 

” Ensiksi kun mä oli toisessa koulussa, se (suomen kieli) oli vaikeaa. Ja mä 

suutuin opelle, et mä en halua tehä tätä, mä en ossaa lukea tätä. Mut sitten 

myöhemmin mä aloin oppia ja mä tykkäsin olla siellä luokassa ja koulussa 

enemmän.” (Julia 3.lk.) 

 

”No joskus silleen mä en ymmärrä mitä ope sanoo, niin sit mä teen väärin. 

Silleen et se selittää epäselvästi. Kun mä kysyn, niin ope sanoo, et mun pitää 

itekin osata ja et lue kauan sitä tehtävä ja en mä silti sitä ymmärrä.” (Adele 

5.lk.) 

 

Adelen edellinen lainaus kertoo myös opettajan resurssien ja oppilaan tarpeiden välisestä 

ristiriidasta  koulussa.  Opettajilla  ei  usein  suurien  luokkakokojen  vuoksi  ole  aikaa  ja 

mahdollisuutta  antaa maahanmuuttajaoppilaalle  lisätukea,  jota  hän  tarvitsisi.  Opettaja 

korostaa  siis  Adelelle  hänen  omaa  vastuutaan  omasta  oppimisestaan.  Kyse  ei  kuitenkaan 

ole Adelen omatoimisuuden  puutteesta  vaan  riittämättömästä  kielitaidosta.  Adele  ei 

ymmärrä, vaikka hän kuinka yrittää lukea tehtävänantoa.  

 

Iän myötä kynnys kysyä suomen kielen sanoja kasvoi oppilailla selvästi. Esimerkiksi 5. -

luokkalainen  Adele  mietti,  ettei  uskalla  kysyä  opettajalta  luokassa,  jos  hän  ei  ymmärrä 

jotain tehtävää.  Adelesta  olikin mukavaa,  kun  luokka  joskus  jaettiin  pienempiin  ryhmiin. 

Silloin  pystyi paremmin  kyselemään.  Adelen  kertomuksesta  käy ilmi  epäonnistumisen 

pelko  ja  oman  heikkoutensa  näyttäminen  muille luokkatovereille.  Adelea  nolotti 

osaamattomuutensa  suomen  kielessä. 1 ja  2. -luokan  oppilaat  jaksoivat  vielä  innokkaina 

kysellä opettajalta outoja sanoja. Uusien sanojen oppiminen oli mukavaa.  
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”Tykkään vastata open kysymyksiin, ja mä oikeen haluan tietää, jos ne 

vaikka puhuis semmosta suomen kieltä, mitä mä en kovinkaan paljon 

ymmärrä, niitä mä haluan arvailla. Kysyn opelta aina mitä se tarkottaa.” 

(Eva 2.lk.) 

 

Suomen  kielen  taso  vaikutti  myös  siihen,  että  lukuaineet  olivat  maahanmuuttajalapsille 

haastavia.  Lapset  kertoivat,  että  heidän  oli  vaikea  omaksua  uutta  tieto,  aiheeseen  liittyvä 

sanasto  ei  aukea  tai  kielitaito  ei  riitä tehtävien  itsenäiseen  tekemiseen.  Lapset  luettelivat 

lukuaineita, kuten  biologia,  fysiikka-kemia,  historia,  luonnontieto ja  matematiikka,  kun 

kysyin  vaikeita  kouluaineita.  Näissä  aineissa  menestyminen  vaatiikin jo  hyvää  suomen 

kielen taitoa. Oppilaiden on ymmärrettävä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. 

 

Tutkija: ”Missä haluaisit olla parempi?” 

Sophie: ”Tuota historian, BG:n ja fyken tunneilla.” 

Tutkija: ”Mikä niissä vaikeaa?” 

Sophie: ”Vähän vaikeita. Ei ymmärrä mitä sana tarkoittaa. Sanat on 

vaikeita.” 

 

”No mää luen kappaleita ja sitten. Mut se on tosi… mä aina unohan ne 

vastaukset, kun mun päähän ei tuu niitä kirjaimia.” (Irene 3.lk.) 

 

Kieli oli lasten narratiiveissa keskeisesti läsnä myös koulun sosiaalisissa suhteissa. Suomen 

kielen taito toimi lasten kertomuksissa yhdistävänä ja erottavana tekijänä. Suomen kielen 

osaamattomuus  aluksi  oli  eristänyt heitä  muista  oppilaista ja  tuonut  ulkopuolisuuden 

tunnetta. Moni  oppilas  muisteli  aikoja,  jolloin  he  eivät  vielä  osanneet  suomea. Kun ei 

ymmärtänyt, mitä  muut  ympärillä  puhuivat,  kuvasivat  lapset  tunteneensa  yksinäisyyttä  ja 

turhautumista. Suomen kielen hallinta taas toimi yhdistävänä asiana. Julia kuvasi suomen 

kielen oppimisen tuoneen kuuluvuuden tunnetta omaan luokkaan. 
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Tutkija: ”Tuntuuko susta, et kuulut teidän luokkaan?” 

Julia: (miettimis tauko) ”No kyllä mä vähän kuulun siihen, mut vähän en.” 

Tutkija: ”No miten tuntuu, että kuulut?” 

Julia: ”No mä kuulun sillain, et oon oppinu nyt suomea hyvin. Mä osaan nyt 

puhua niille. Ja sitte toiseksi miksi vähän en niin, et mä oon tsetsenialainen 

ja ne on suomalaisia.” 

 

No yhesti kaikki puhui suomea ja minä vain huusin omalla kielellä. Puhuin 

omalla kielellä ja he eivät ymmärrä minua. Mutta nyt olen oppinut. (Daniel 

4.lk.) 

 

8.4 Koulukavereiden kautta osaksi kouluyhteisöä 

 

Koulunkäynnin  kuvauksissa  keskeiseksi  nousivat  koulukaverit  ja  sosiaaliset  suhteet.  Ne 

olivat  tärkeä  osa  koulussa  viihtymistä.  Ystävyyssuhteiden  kautta maahanmuuttajaoppilaat 

tunsivat itsensä  osaksi  kouluyhteisöä  ja  kokivat  itsensä  hyväksytyksi.  Ystävien  kanssa 

leikittiin  hippaa  ja  puuropataa  välitunnilla.  Julia  kuvasi  hyvien  ystävien  tekevän 

onnelliseksi.  Ystävän  kanssa  oli  myös  mukava  opiskella.  Kun  pyysin  lapsia  kertomaan 

hyvästä ystävästä, luettelivat he asioita kuten kiltti, ei riitele, sanoo suoraan, ottaa leikkiin 

mukaan,  kuuntelee  asioita  ja  on  auttavainen.  He  itse  halusivat  olla  ystävinä  reiluja  ja 

kohteliaita. 

 

Maahanmuuttajaoppilaat  viettivät koulussa  aikaa  sekä  valtaväestöön  kuuluvien 

luokkatovereiden että muiden maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa. Nuoremmilla 

oppilailla  oli  enemmän  suomalaisia  ystäviä,  kun  taas  vanhemmilla  oppilailla  ystäväpiiri 

koulussa  keskittyi  etniseen  yhteisöön  ja  S2-ryhmään.  3.-6.-luokkalaiset  Maria,  Adele, 

Irene, Julia ja Jasmine viettivät yhdessä välitunnit, kun taas 1.-2.-luokkalaiset Anna ja Eva 

kuvasivat ystäviään koulussa pääasiassa suomalaisiksi. Tämä jako johtuu oletettavasti siitä, 

että  yläluokkalaisiin  oppilaisiin  yhteiskunnan  yleinen  sosiaalinen  ilmapiiri  ja 

ennakkoluulot  ovat  jo  sisäistyneet  vahvemmin.  Nuoremmat  oppilaat  ovat  vielä 

avoimempia  ja  suvaitsevaisempia.  Kuitenkin  myös  ekaluokkalainen  Anna  lisäsi  olevansa 
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S2-ryhmäläisten kanssa, jos jäi luokkakaveriensa leikin ulkopuolelle. Oma etninen ryhmä 

toimi koulussa tärkeänä sosiaalisena tukiverkkona, johon turvautua. 

 

Tutkija: ”Mitä teet yleensä välitunnilla?” 

Maria: ”No mä teen Irenen ja Julian ja Adelen ja Annan ja Emman ja 

Milenan kans. Me pelataan välillä koripalloa.” 

Tutkija: ”Mistä tunnet heidät?” 

Maria: ”Irene ja Julia on muslimeita. Anna ja Adele onkin mun siskoja”. 

 

 Tutkija: Välitunnilla? 

Anna: ”Mä oon kolmasluokkalaisten kaa, ku joskus kun ne mun kaverit 

sanoo, et ei me nyt voida vaan jotenkin sua alkaa, kun meillä on vähän 

salaisuuksia, niin mä meen vaan niitten kolmosluokkalaisten kaa. 

Tutkija: ”Ketä ne kolmosluokkalaiset sitten on?” 

Anna:”Irene, Julia ja Jasmine.” 

 

Ainoastaan Noah  kertoi,  ettei  hänellä  ole kavereita  koulussa.  Noahin  sosiaaliset  taidot 

vaikuttivat  heikoilta.  Hän  joutui  usein  konflikteihin  muiden  oppilaiden  kanssa. 

Valitettavasti  ystäväsuhteiden  puute  vaikeuttaa  myös  näiden  sosiaalisten  taitojen 

kehittymistä. 

 

Kaksi  haastateltavista  tytöistä  korosti  haluavansa  olla  joskus  mieluummin  yksin 

välitunnilla. Adelea  harmitti  toisten  oppilaiden  olettavan,  ettei hänellä  ole  kavereita.  Hän 

vain  ei  aina  jaksanut  leikkiä  tai  hyppiä  hyppynarua.  Vaikka  Adele  ja  Sophie  kuvasivat 

yksin  olemista  omaksi  valinnakseen,  välittyi  heidän  puheestaan  kuitenkin  yksinäisyys. 

Leikkikaverin puute haluttiin selittää näin minun lisäksi myös itselle, jotta turvattiin omaa 

identiteettiä ja itsetuntoa.  

 

 Tutkija: ”Mitä tykkäät tehdä välitunnilla?” 

Adele: ”No mä hypin joskus ja joskus oon taas yksin. Mä haluun olla joskus 

yksin -- No silleen, et jos mä en vaikka jaksa leikkiä tai hyppiä hyppynarua, 

niin vaan oon siellä istumassa niin ne vaan luulee, et mä en oo niitten kaveri. 

Niin sit ne yhet luulee, et mulla ei oo kavereita.” 
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Sophie: ”Se tuntuu vähän mukavalta olla yksin, mutta jos on paljon yksin niin 

se ei tunnut mukavalta.” 

Tutkija: ”Milloin esimerkiksi on tuntunut yksinäiseltä?” 

Sophie: ”Mä voisin sanoa vaikka, esimerkiksi kun mut on jätetty ulkopuolelle. 

Tutkija: Sattuuko sellaista koulussa usein?” 

Sophie: ”Joskus, mutta en oo varma tapahtuuko… onko se tulossa vai ei, 

koska mä joskus leikin kavereiden kanssa. Mut joskus eniten haluan olla 

joskus yksin.” 

 

8.5 Koulukiusaaminen ja mielipahan vähättely 

 

Haastatellut  lapset  kertoivat  avoimesti  koulukiusaamisesta.  Kiusaamista  tapahtui  lasten 

kertoman  mukaan  aika  useasti.  Lapsille  tyypillisiä  kokemuksia  olivat  selän  takana 

puhuminen,  epäkohtelias  käytös,  ulkopuolelle  jääminen  ja  nimittely.  Lähes  jokainen 

haastatelluista  kertoi  kokeneensa  kiusaamista  joskus  koulussa.  Usein  kiusaamista  oli 

tapahtunut  lasten  aloittaessa  uudessa  koulussa,  ja  se oli  ajan  kuluessa  vähentynyt  tai 

kokonaan  loppunut.  Oppilaiden  kertomuksista  ei  käynyt  selville  liittyikö  kiusaaminen 

suoraan  heidän  erilaiseen  kulttuuritaustaan. Tämä  tulos kiusaamisen  yleisyydestä oli 

huolestuttava,  koska  kiusaaminen  heikentää  lapsen  tunnetta  yhteisöön  kuulumisesta. 

Kiusaaminen vaikuttaa ilman muuta myös oppilaan koulussa viihtymiseen. 

 

Tutkija: ”Tykkäätkö koulusta?” 

Julia: ”No se alkaa vähän ärsyttään, että mua kiusataan, sit mä alan vihata 

sitä koulua, jos mua siellä kiustataan. Mut ennen mä pidin sieltä koulusta 

aika paljonki.” 

 

Oppilaat  kertoivat  kiertelemättä  kiusaamiskokemuksistaan.  Olisin  odottanut,  että 

koulukiusaaminen voisi olla aihe, josta lasten olisi vaikea puhua. Kiusaamisesta kuitenkin 

puhuttiin suoraan, ja siitä saattoi lukea myös rivien välistä lasten kertoessa muista asioista, 

kuten ystävistään, luokkatovereistaan tai tunteistaan.  

 

”Sellaiset ystävät ovat tärkeitä, jotka eivät kiusaa.” (Julia 3.lk.) 



 

 

87 

 

 Tutkija: ”Mikä asiaa saa sut surulliseksi?” 

Daniel: ”Jos kiusaa joku, jos hakkaa.” 

 

Sophie  oli ainoa oppilaista,  joka  kielsi kiusaamisen ja  syrjinnän tapahtumisen  koulussa. 

Sen  sijaan  hän korosti  haastattelun  aikana useita ystävyyssuhteitaan  ja  koulussa 

viihtymistä. Kuitenkin toisten lasten kertomuksista kävi ilmi, että myös häntä kiusattiin ja 

jätettiin leikin ulkopuolelle. Toinen tutkimukseen osallistuneista oppilaista kertoi Sophien 

osallistuvan myös kiusaamiseen. Sophie  oli  siis  sekä  kiusaaja  että  kiusattu. Sekä 

koulukiusaamiselle  altistuminen  että kiusaajana  toiminen  liittyvät heikkoon  itsetuntoon. 

Näiden vastakkaisten roolien vaihtaminen kertoo jäsentymättömästä minäkuvasta ja itsensä 

etsimisestä. Puolen vaihtaminen on myös osoitus kiusaajien hyväksynnän hakemisesta. 

 

Koulukiusaamisen yhteydessä lapset vähättelivät siitä aiheutuvaa pahaa oloa. Kiusaaminen 

nähtiin  luonnollisena  pahana.  Kun  oppilaat  kertoivat  koulukiusaamisesta  ja  selän  takana 

puhumisesta, lisäsivät he samaan hengen vetoon, ettei asia heitä haitannut. Kiusaamisesta 

kerrottiin  opettajalle  vasta, jos  se  kesti pidempään.  Kiusaamisella  on  todella  vakavia 

vaikutuksia  lapsen  itsetunnolle.  Se  uhkaa  selkeästi  maahanmuuttajalapsen  turvallisuuden 

tunnetta,  liittymisen  tunnetta  ja  itsensä  tiedostamista.  Lapsi  alkaa  helposti  uskoa,  ettei 

kuulu  joukkoon,  ja  ettei ole  muiden  arvoinen.  Vähättelyn  avulla  maahanmuuttajaoppilaat 

yrittivät pienentää itsetunnon uhkaa ja säilyttää positiivisen kuvan itsestään.  

 

Tutkija: ”Onko teidän luokalla kiusattu ketään?” 

Adele: ”No on mua ja Sophieta , mut ei me välitetä siitä.” 

 

Lapset  voivat  reagoida  syrjintään  ja  kiusaamiseen  voi  monin  eri  tavoin.  Puolet  pojista 

kertoivat vastaavansa kiusaamiseen käyttäytymällä itse uhkaavasti ja jopa aggressiivisesti. 

He  puhuivat  hakkaamisesta,  lyömisestä  ja  tappelemisesta.  Suuttuminen  toimi 

puolustuskeinona  omaan  minään kohdistuvaa  uhkaa vastaan.  Maahanmuuttajalapsilla 

voivat olla puolustuskeinot  vähissä  tällaisissa  tilanteissa.  He  eivät  luultavasti  pysty 

vastaamaan verbaalisesti samalla mitalla takaisin kielitaitonsa vuoksi. Suomen kielen taso 

ei myöskään vielä riitä ongelmien käsittelyyn ja ratkaisuun. Fyysinen hyökkäys voi tuntua 

lapsesta silloin ainoalta vaihtoehdolta.  
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 Tutkija: ”Onko teidän luokassa kiusattu jotain?” 

Noah: ”On. Mua. Mutta mua ei ärsytä yhtään. Elikkä on haukkumista ja 

yhtäkkiä mä suutuin ja ne pelkäs ja ei enää haukkunu mua.” 

    

Tutkimukseeni  osallistuneet oppilaat  kertoivat  kiusaamisesta  rohkeasti  sekä  vanhemmille 

että  opettajalle.  Moni  kiusattu  vaikenee  kiusaamisesta,  koska  uskoo,  ettei  kukaan  puutu 

asiaan.  Haastateltavat  kuitenkin  luottivat  aikuisen  apuun.  Onkin  positiivista,  että  oppilaat 

uskaltavat  kertoa  aikuisille  kiusaamisesta,  ja  koululla  on  kiusaamista  ehkäisevä  ilmapiiri. 

Noah kertoi opettajan puuttuneen heti kiusaamiseen. Opettaja oli ottanut yhteyttä kiusaajan 

vanhempiin ja  opettajaan,  ja  kiusaaminen  oli  loppunut  siihen. Tällaiset  kokemukset  ovat 

kiusatuille lapsille tärkeitä.  
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9 POHDINTA 

 

Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  oli  kuvata,  miten  maahanmuuttajaoppilaat 

kertomuksissaan  rakentavat  monikulttuurista  identiteettiä  koulun  kontekstissa.  Tutkimus 

osoitti,  että  maahanmuuttajaoppilaiden  identiteetin  rakentuminen  tapahtuu  sosiaalisen  ja 

persoonallisen  vuoropuheluna. Oppilas  neuvottelee  identiteettiasemaansa  suhteessa 

sosiaaliseen  todellisuuteen.  Hän kokoaa  käsitystä  itsestään  vuorovaikutuksessa  perheen, 

etnisen  yhteisön,  ympäröivän  yhteiskunnan  sekä  koulukokemusten  kanssa. 

Maahanmuuttajaoppilaan  identiteetin  rakentaminen  onkin  neuvottelua  oman 

kulttuuriryhmän  ja  valtakulttuurin  paineiden  ja  odotusten  välillä.  Oppilaiden  itsetuntoa 

uhkaavat  valitettavan  usein  negatiiviset  kokemukset,  kuten  ulkopuolisuuden  tunne, 

syrjintä,  koulukiusaaminen  ja  ennakkoluulot.  Perhe,  ylirajainen  yhteisö  ja  S2-pienryhmä 

koulussa  toimivat  näiden  kielteisten  kokemusten  vastavoimana.  Narratiivisen  identiteetin 

avulla maahanmuuttajaoppilaat voivat aktiivisesti toteuttaa identiteettineuvottelua.  

 

Tarkastelin  maahanmuuttajaoppilaiden  monikulttuurisen  identiteetin  rakentumista  heidän 

yksilöllisten  ominaisuuksien  kautta.  Itsetunto  nousi  mielenkiintoiseksi teemaksi 

analysoidessani  lasten  kertomuksia. Oppilaiden  kertomuksissa  ilmeni  vahvoja 

vastakkainasetteluja  itsetunnon  kohdalla.  Erityisesti  tyttöjen  ja  poikien  ilmaiseman 

itsetunnon  sekä  tyttöjen  julkisen  ja  yksityisen  itsetunnon  välillä  oli  merkittäviä  eroja. 

Näiden  ristiriitaisuuksien  takana  huomasin  vaikuttavan  sukupuolittuneen  kasvatuksen. 

Jokaisessa  kulttuurissa  on  selvät  normit  siitä,  miten  ja  mitä  ihminen  saa  kertoa  itsestään. 

On kulttuurikohtaista, saako henkilö kehua itseään, olla avoimesti tyytyväinen itseensä ja 

ylpeä suorituksistaan, vai onko kohteliasta vähätellä saavutuksiaan. (Keltikangas-Järvinen 

2010, 24–25) Näiden oppilaiden lähtökulttuurissa nainen ei saa herättää huomiota tai tuoda 

itseään esille. Haastatteluissani tämä näkyi tytöillä itsensä vähättelynä ja pojilla korostetun 

itseluottamuksen  ilmaisuna.  Tyttöjen  vähättely  oli  kuitenkin  vain  julkista 

vaatimattomuutta.  Tyttöjen  vahva  yksityinen  itsetunto  näkyi  heidän  hyvästä 

koulumotivaatiostaan,  oman  erilaisuuden  hyväksymisestä  ja  empatian taidosta. Hyvä 

itsetunto  heijastuu konkreettisesti  monille käyttäytymisen  alueille (Aho  &  Tarkkonen 

1999, 1).  
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Muutenkin  sukupuoli  määritti  merkittävästi  oppilaiden  identiteettiä.  Heidän 

kertomuksissaan  tuli  esille  naisten  ja  miesten  erilaiset  roolit.  Roolimallit  tulivat  jo  kotoa 

äidiltä  ja  isältä.  Kotikasvatuksessa  lapset  sosiaalistettiin  naisten  ja  miesten  maailmaan,  ja 

oppilaille  opetettiin  oman  sukupuolen  mukaisia  tehtäviä.  Erityisesti  somalialaisessa 

kulttuurissa  naisten  ja  miesten  välillä  oli  selkeä ero.  Oppilaiden  kertomuksissa  isä  oli 

perheen  pää.  Isän  tehtävä  oli  elättää  ja  huoltaa  perhettä.  Äiti  taas  oli  vastuussa  kodin 

huolenpidosta  ja  lasten  kasvatuksesta.  Myös  tästä  voi  johtua  se,  että  vain  yhden 

tutkimukseen  osallistuneen  oppilaan  äiti  kävi  työssä.  Oppilaiden  kuvauksissa  äiti  oli 

kotona läheinen ja turvallinen henkilö, kun taas suhde isään oli oppilaille etäisempi. Isä oli 

auktoriteetti.  Somalitytöillä  myös  sukupuolittunut  pukeutuminen,  eli  hunnun  käyttö,  oli 

olennainen osa heidän identiteettiään. Huntu korosti myös heidän erilaisuuttaan suhteessa 

suomalaisiin. 

 

Globaalissa maailmassa  linkin  kansallisuuden  ja  kulttuuri-identiteetin  välillä  on  nähty 

selvästi  heikentyneen.  (Hall  2003a,  88,  92.)  Tämä  ilmiö  ei  kuitenkaan  näkynyt  tässä 

tutkimuksessa kovin  voimakkaana.  Lähes  kaikki  tutkimukseeni  osallistuneet  oppilaat 

määrittelivät  kulttuuri-identiteettinsä  vain  lähtömaan kulttuurilla.  Suomalaisuus  ei 

kuulunut heidän  identiteettinsä.  Tämä  tulos  johtuu  oletettavasti  oppilaiden  iästä  ja 

identiteetin  kehityksen  ominaispiirteistä.  Persoonallisten  valintojen  ja  sosiaalisen 

ympäristön vaikutus identiteettiin rakentumisessa vaihtelee ihmisen elämänkaaren aikana. 

Lapsen  identiteetin  kehitys  on  vielä  vahvasti  yhteydessä  sosiaaliseen  viitekehykseensä, 

joten  pääasiassa  perhe  määrittää  hänen  identiteettiä.  Vasta  nuorella  aikuisella  alkaa  olla 

enemmän  valtaa  identiteettinsä  rakentumisessa  ja  mahdollisuus  vapaisiin 

identiteettivalintoihin. (Eteläpelto  &  Vähäsantanen  2006,  44: Kaikkonen  2004,  70–72.) 

Tässä tutkimuksessa kävikin ilmi, että tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden etnisyyden 

kokemukseen vaikutti  merkittävästi  juuri  vanhempien  kulttuuritausta  ja  etnisen 

tietoisuuden korostaminen kotona. 

 

Kolme  oppilasta  kuitenkin  kuvasi  identiteettiään  monikulttuuriseksi.  He  määrittelivät 

identiteettinsä  koostuvan  sekä  suomalaisesta  että  perheen  edustamasta  identiteetistä. 

Erityisen  mielenkiintoiseksi  koin  yhden  pojan  kuvauksen  useista  identiteeteistään,  jotka 

vaihtelivat  paikasta  ja  ajasta  riippuen.  Hän  kertoi  kehittäneensä perheensä  edustaman 

kulttuuri-identiteetin  rinnalle  suomalaisen  identiteetin.  Tämä  ajatus  voidaan  liittää 

postmoderniin identiteettiin. Postmoderni ajattelun mukaan jokaisella ihmisellä on lukuisia 
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identiteettejä,  joita  he  ilmaisevat  vuorotelle,  limittäin ja  päällekkäin,  ja  identiteetti  on 

muuttuva ja vuorovaikutuksessa rakentuva. (Mikkola & Heino 1997, 22; Talib & Lipponen 

2008,  61–62). Eri  paikat  toivat  oppilaassa  esiin  erilaisen  etnisyyden.  Koulussa  hän  oli 

suomalainen,  ja  kotona  hän  edusti  etnistä  kulttuuriaan.  Talib  ja  Paavola  (2008,  61–62) 

korostavatkin,  että  monikulttuurista  identiteettiä  ilmaisevat  nuoret  eivät  korosta  kaikkia 

identiteettinsä ulottuvuuksia yhtä aikaa vaan tilanteesta riippuen jotain niistä. He valitsevat 

etnisen identiteetin elämäntilanteesta ja sosiaalisesta kontekstista riippuen.  

 

Jalkapalloa  koskevaa  puhetta  esiintyi  poikien  kertomuksissa  huomiota  herättävän  paljon. 

Jalkapallo  toimikin merkittävänä  minäkuvan  määrittäjänä  tutkimukseeni  osallistuneilla 

pojilla.  Jalkapallo  toimi  myös  sosiaalisen  osallisuuden  välineenä  koulussa.  Jalkapalloa 

pelattiin  joka  välitunti.  Urheilussa  menestyminen onkin  useissa tutkimuksissa  todettu 

tärkeäksi poikien  statuksen  kannalta.  Urheilun  avulla  pojat  voivat  sosiaalisesti 

hyväksyttävästi  osoittaa  omaa kyvykkyyttään  ja  näin  nostaa  asemaansa  suomalaisessa 

yhteisössä.  Koulussa  juuri  jalkapallo  on  keskeinen  areena,  jossa  maskuliinisuutta  ja  sitä 

kautta hyväksyntää yhteiskunnassa voi saada. (Renold 1997, 7.) Maahanmuuttajaoppilaille 

jalkapallo toimi siis keinona  kompensoida  etnisyyden  kautta  tullutta  marginaalisuutta 

kouluyhteisössä. 

 

Tarkastelin  myös  sosiokulttuuristen  tekijöiden  suhdetta  maahanmuuttajaoppilaiden 

monikulttuurisen  identiteetin  rakentumiseen.  Tässä  tutkimuksessa  monikulttuurisen 

identiteetin  rakentumista  tutkittiin  perheen,  etnisen  yhteisön,  ympäröivän  suomalaisen 

yhteiskunnan ja koulun kautta. Suomalainen yhteisö ja koulu toimivat viiteryhmänä, johon 

maahanmuuttajaoppilaat  vertasivat  itseään, ja  jossa he  halusivat olla  hyväksyttyjä.  Perhe, 

ylirajainen  etninen  yhteisö  ja  S2-pienryhmä  taas toimivat  jäsenryhmänä,  johon 

maahanmuuttajaoppilaat tunsivat  kuuluvansa.  Jäsenryhmät  tarjosivat  oppilaille 

kollektiivisen identiteetin, mahdollisuuden samaistua ja tuntea itsensä hyväksytyksi. Tämä 

ryhmäjako  näkyi  myös  lasten  kielenkäytössä.  ”Meistä”  eli  etnisestä  yhteisöstä  kerrottiin 

suhteessa ”heihin” suomalaisista. Identiteettineuvotteluissa yksilö luo tällaisia kategorioita, 

ryhmäjakoa  meidän  ja  heidän  välille.  Rajanvedon  kautta  yksilö  pyrkii  saamaan  itselleen 

henkilökohtaisen  ja  sosiaalisen  identiteetin  näkyväksi.  Identiteetin  neuvottelu  tapahtuu 

samanlainen - erilainen ulottuvuudella. (Bamberg 2012, 104–105.) 
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Tarkastelin  myös  koulukokemusten  merkitystä  maahanmuuttajaoppilaan  identiteetin 

kehittymiselle.  Koulukokemukset  nousivat  keskeiselle  sijalle  lasten  kertomuksissa. 

Alakouluikäisille  lapsille  koulu  on  merkittävä  sosiaalinen  ympäristö,  koska  koulussa 

vietetään  suuri  osa  ajasta.  Näin  ollen  koulu  on  tärkeä  tekijä  myös  heidän  identiteettinsä 

rakentumisessa. On kuitenkin tärkeä huomioida, että koulukokemuksia koskevan aineiston 

suureen määrään  on  varmasti  vaikuttanut  myös  se,  että  toteutin  tutkimuksen  lasten 

koulussa.  Oppilaat  myös  tunsivat  minut  läksykerhon  opettajana.  Tutkimuskonteksti 

suuntaa  tutkittavan  puhetta aina tiettyyn  suuntaan.  Haastattelutilanne,  haastattelija  ja 

haastattelupaikka vaikuttavat kertomuksiin. (Creswell 2012, 72; Kulmala 2006, 44.)  

 

Tarinat koulukiusaamisesta ja ulkopuolisuudesta nousivat keskeisiksi teemoiksi oppilaiden 

kertoessa  koulusta.  Lapsille  tyypillisiä  kokemuksia  olivat  selän  takana  puhuminen, 

epäkohtelias  käytös,  ulkopuolelle  jääminen  ja  nimittely.  Nämä  kokemukset  uhkasivat 

maahanmuuttajaoppilaiden  koulussa  viihtymistä  ja  koulumenestystä.  Oppilaat    kertoivat 

koulukiusaamisesta  avoimesti.  Tämä  oli  huojentava  tulos  verrattuna  Soilamon 

tutkimukseen,  jonka  mukaan  lasta  lähellä  olevat  aikuiset,  kuten  vanhemmat  ja  opettajat, 

ovat  usein  tietämättömiä,  jos  maahanmuuttajalasta  kiusataan.  Soilamon  tutkimuksen 

mukaan  maahanmuuttajaoppilaat  ovat  suomalaisia  oppilaita  useammin  mukana  

koulukiusaamisessa joko  kiusaajan  tai  uhrin  roolissa.  (Soilamo  2006,  138–142.)  Myös 

kaikki tähän tutkimukseen osallistuneista oppilaista olivat kokeneet kiusaamista koulussa.  

 

Oppilaiden  identiteettineuvottelu  sosiaalisen  ja  persoonallisen  välillä  näkyi  selkeästi 

heidän puhuessaan koulukiusaamisesta ja syrjinnästä koulussa. Näitä kertomuksia seurasi 

välittömästi  kokemuksen  vähättely. Ympäriltä  tulevaan  negatiiviseen  palautteeseen 

vastattiin siis mitätöimällä  se  ja  keskittymällä positiivisiin  asioihin.  Vähättelemällä 

koulukiusaamisen  merkitystä, pyrkivät oppilaat positiivisen  minäkuvan  säilyttämiseen. 

Oppilas voi kuitenkin reagoida koulukiusaamistilanteeseen monella eri tavalla, ja reagointi 

riippuu oppilaan itsetunnon ja minäkuvan vahvuudesta. Heikon itsetunnon omaava oppilas 

helposti uskoo  negatiivisen  palautteen,  joka  heikentää  entisestään  hänen  itsetuntoa. 

(Doucet  &  Suárez-Orozco  2006,  174.) Tutkimukseen  osallistuneet  pojat  nousivat 

aktiivisesti vastustamaan kiusaajia. He kertoivat fyysisistä yhteenotoista kiusaajien kanssa. 

Tappeluita  oli  paljon.  Tällainen  toimintamalli  on  haitallinen,  koska  se  voi  johtaa 

kouluyhteisöstä syrjäytymiseen (Doucet & Suárez-Orozco 2006, 175).  
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Tutkimustuloksissa  minua  jäi  mietityttämään  oppilaiden  antama  ruusuinen  kuva 

koulunkäynnistä.  Haastatteluissa  kaikki  oppilaat  kertoivat  pitävänsä  koulunkäynnistä  ja 

olevansa  motivoituneita  oppilaita  koulunkäynnin  haasteista  huolimatta.  Jos  suomalaisilta 

oppilailta kysyttäisiin koulussa viihtymistä, he tuskin olisivat yhtä innokkaita koululaisia. 

Maahanmuuttajat  kohtaavat  vielä valtaväestöä suurempia haasteita  oppimisessa  ja uuteen 

kulttuuriin  sopeutumisessa.  Tähän  tulokseen  saattaa vaikuttaa  monet  asiat.  Ensinnäkin 

oppilaiden  lähtökulttuurissa  kunnioitus  aikuista  ja  opettajaa  kohtaan  on  suuri.  Positiiviset 

vastaukset saattoivat siis johtua minun miellyttämisestäni haastattelutilanteessa. Oppilaista 

olisi  ollut epäkunnioittavaa  kertoa  minulle  koulussa  viihtymättömyydestä. Toisaalta 

maahanmuuttajaoppilailla  on positiivisempi  suhtautuminen  koulunkäyntiin  kuin 

suomalaisilla oppilailla. Tämä johtuu siitä, että koulunkäynti ei ole heille itsestäänselvyys. 

Maahanmuuttajien  vahvuuksiin  luetaan optimistisuus  (Doucet  &  Suárez-Orozco  2006, 

166). Myös  lasten  kotona  koulunkäyntiä  ja  koulussa  menestymistä  arvostetaan  suuresti. 

Vanhempien usko suomalaiseen koulutukseen on vahva. 

 

Liebkind  ym. (2000,  140)  korostavat  perheen  merkitystä  maahanmuuttajaoppilaille 

syrjinnän ja muiden kielteisten kokemusten vastavoimana. Etninen samaistuminen tarjoaa 

lapsille  voimavaroja,  jotka  auttavat  heitä  selviytymään  uuden  kulttuurin  aiheuttamista 

paineista  ja  vaatimuksista.  Perheellä  ja  ylirajaisilla  sukulaisilla  ja  ystävillä  olikin 

merkittävä  rooli  lasten  kertomuksissa  ja  identiteetin  rakentumisessa.  Eri  puolella 

maapalloa asuvien sukulaisten merkitys oli oppilaille niin suuri, että heidät lueteltiin jopa 

perheeseen  kuuluviksi.  Vasta  viime  aikainen  tutkimus  on  ymmärtänyt  ylirajaisten 

suhteiden  merkityksen  maahanmuuttajien  identiteetin  kehitykselle  (Huttunen  2002,  44). 

Myös  tähän  tutkimukseen  osallistuneet  oppilaat  rakensivat  identiteettiään  selkeästi 

peilaamalla  itseään  omaan  ylirajaiseen  yhteisöönsä.  Etnisen yhteisön  kautta  oppilaat 

saivatkin  samanlaisuuden  kokemusta,  kulttuurisia  roolimalleja,  itsetunnon  vahvistusta  ja 

yhteisöön kuuluvuuden tunnetta.  

 

Tutkimukseeni  osallistuneiden  perheiden  sosioekonominen asema  oli  alhainen.  Noin 

puolella  oppilaista molemmat  vanhemmat  olivat  palkkatyön  ulkopuolella.  Tämä  on 

huolestuttavaa  lasten  koulunkäynnin  kannalta,  koska  useissa  tutkimuksissa  on  todettu 

perheiden alhaisen sosiaalisen aseman yhteys heikkoon koulumenestykseen. Elina Kilven 

(2010) väitöskirjassa käy ilmi, maahanmuuttajaryhmien huonompi koulumenestys voidaan 

pitkälti selittää vanhempien resurssien avulla. Lapsen koulumenestys on sitä heikompi mitä 
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alhaisempi  vanhempien  koulutustaso,  sosioekonominen  asema  ja  tulotaso  ovat.  (Kilpi 

2010,  99–104.)  Tutkimukseeni  osallistuneet  oppilaat  olivat  tästä  huolimatta 

kunnianhimoisia.  He  itse suunnittelivat  kohoavansa  vanhempiensa  sosiaalisen  aseman 

yläpuolelle  tulevaisuudessa.  Erityisesti  pojat  haaveilivat  korkean  yhteiskunnallisen 

arvostuksen omaavista ja korkeapalkkaisista ammateista. 

 

Tutkimusprosessin  aikana  minulle  selkeni  konkreettisesti laadullisen  tutkimuksen 

prosessimaisuus. Lähdin  tutkimaan  maahanmuuttajaoppilaiden  kokemuksia  koulusta,  ja 

niiden  vaikutusta  heidän  itsetuntoonsa.  Aineiston  keruun  jälkeen  huomasin  kuitenkin 

itsetunnon  näkökulman  liian  kapeaksi  saamaani  aineistoon.  Päädyin  siis  pohtimaan  ja 

muokkaamaan  uudelleen  tutkimuksen  teoreettista  viitekehystä  ja  tutkimusongelmia. 

Hyödynsin  keräämääni  aineistoa  tutkimustehtävän  ja  teorian  jalostamisessa.  Aineistoon 

liittyvät  tulkinnat  ja  näkökulmat  kehittyivät  mielessäni  koko  prosessin  ajan. Laadullinen 

tutkimus  ei  aina  etenekään suoraviivaisesti,  vaan  sen  eri  vaiheet  kehittyvät  joustavasti 

tutkimuksen  edetessä.  Käytännössä  tutkimuksen  osa-alueita  on  vaikea  erottaa  toisistaan, 

koska  ne  limittyvät  toisiinsa.  Laadullista  tutkimusta  voi kuvata  ongelmanratkaisusarjaksi. 

Tutkimusongelma ei luultavasti ole täsmällisesti ilmaistavissa tutkimuksen alussa, vaan se 

täsmentyy  tutkimuksen  aikana.  Laadullinen  lähestymistapa  edellyttää  siis  tutkijalta 

valmiuksia tutkimuksellisiin uudelleenlinjauksiin.  (Kiviniemi 2001, 68–69.)  

 

Kirjoittaessani  tutkimustuloksia  auki  huomasin  tutkimuksen  eettisyyden  ja  identiteetin 

ilmaisemisen  välisen  ristiriidan.  Eettisesti  kestävän  tutkimuksen  tekemisen  ehdoton 

edellytys  on  oppilaiden  anonymiteetin  säilyttäminen.  Oppilaiden  tunnistettavuuden 

häivyttämiseksi  jouduin  erottamaan  oppilaista  heidän  nimensä  ja  kotimaansa.  Käytin 

muutettuja nimiä, ja kotimaasta puhuin vain irrallaan oppilaasta. Jäin kuitenkin pohtimaan, 

mitä ihmisen identiteetille tapahtuu, kun siitä irrotetaan jotain niin olennaista kuin nimi ja 

kotimaa. Tämä  tuntui minusta keinotekoiselta. Lapset  puhuivat  ylpeinä  omasta 

kulttuuristaan  ja  kotimaastaan,  mutta  heitä  ei  saanut  yhdistää  niihin.  Myös  nimien 

muuttaminen oli ongelmallista nimien vahvan kulttuurisidonnaisuuden vuoksi. 

 

Hyödynsin  aineistonkeruussa  menetelmätriangulaatiota,  joten  tutkimusaineistossani 

esiintyy  siis  monenlaista  kerrontaa. Narratiivit  olivat  suullisessa,  kirjallisessa  ja 

kuvallisessa  muodossa.  Informaation  paljous  ja  monipuolisuus  olivat  ilman  muuta 

tutkimukseni vahvuus, mutta aineiston moninaisuus asetti myös haasteita sen käsittelylle ja 
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analysoinnille.  Ensinnäkin  näin  suuren  aineiston  analysointi  tuntui  aluksi  vaikealta  ilman 

siihen  tarkoitettua  tietokoneohjemaa.  Lähes  150  sivun  hallinta  oli  hankalaa. Analyysi 

vaiheessa  haasteelliseksi  osoittautui  myös  aineistojen  yhdistäminen  narratiivisen 

tutkimuksen  näkökulmasta.  Erilaisten  menetelmien  kautta  sain  myös  hyvin  erilaista 

aineistoa.  Tarinallisen  otteen  vuoksi  on  aineiston  yhtenäisyyden  tavoittaminen  tärkeää. 

Aineistossa  on  säilytettä  tarinallisuus,  jatkuvuus  ja  elämänkerrallisuus,  vaikka  erilaisten 

menetelmien kautta sain hyvin erilaista aineistoa. 

 

Menetelmien  kautta  saatu  aineisto  vaihteli  myös  laadultaan,  joten  toteutettuani 

aineistonkeruun  selkiytyi menetelmien  hierarkia. Aineistoni  keskeisin  osa muodostui 

teemahaastatteluista  saadusta  haastatteluaineistosta.  Sain  haastattelujen  avulla 

monipuolista  ja rikasta  aineistoa.  Materiaalin  yhtenäisyyden ja  tarinallisuuden  vuoksi 

päätin  käyttää  haastatteluaineistoa  tutkimukseni  primaariaineistona,  jota  kirjalliset  työt  ja 

kuvakirjakeskustelut täydensivät. Kirjalliset työt ja kirjasta käydyt keskustelut toimivat siis 

sekundaariaineistona.  Niiden  aineistoa käytin vain  niiltä  osin kuin  ne  täydensivät 

haastatteluja.  Kirjalliset  työt  toimivat  erityisesti  aineiston  analyysin  apuna.  Niistä  kävi 

selkeästi  ilmi  oppilaille  merkitykselliset  asiat  heidän  identiteettinsä  kannalta.  Kirjasta 

käydyt  keskustelut  auttoivat  pukemaan  sanoiksi lasten  tunteita. Kirjasta  heränneistä 

keskusteluista ei noussut tutkimuksen kannalta merkittäviä asioita. Kuvakirjaa ja kirjallisia 

töitä  olisi  varmasti  voinut  hyödyntää  vielä  paremmin  lasten  narratiivisen  identiteetin 

tutkimisessa. Tämä olisi kuitenkin vaatinut aikaa ja syvempää perehtymistä narratiiviseen 

tutkimukseen ja analyysiin. 

 

Tutkimusaineiston  analysointi  herätti  minussa  myös  jatkotutkimukseen  liittyviä 

pohdintoja.  Analysoin  oppilaiden  kertomuksia  sisällönanalyysin  avulla. Aineistoa  olisi 

kuitenkin  voinut lähestyä  vaihtoehtoisesti  myös  kertomusten  luokittelun  ja 

kokonaishahmojen  perusteella  (Hyvärinen  2006,  17).  Silloin  analyysissä  muodostettaisiin 

tyyppikertomuksia, joihin tiivistyy aineiston kannalta keskeiset teemat ja elementit. Tässä 

analyysitavassa  säilyisi  paremmin  aineiston  kertomuksellinen  luonne  eli  tarinoiden 

kronologisuus  ja  juoni. Tyyppikertomukset  tuovat  hyvin  esiin narratiivisen  identiteetin 

voiman luoda  erillisistä  tapahtumista  ehyt  elämätarina. Tämä  analyysitapa  tukee  myös 

narratiivisen vakuuttavuuden arviointia. Narratiivisen tutkimuksen vakuuttavuus liittyy sen 

todentuntuisuuteen  (Heikkinen  2001,  127).  Narratiivisen  tutkimuksen  voima  on  sen 
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herättämissä  tunteissa  ja  mukaansatempaavuudessa.  Aineiston  analysointi 

kokonaiskertomuksina olisi tukenut omassa tutkimuksessani myös tätä puolta. 

 

Toinen  mielenkiintoinen  jatkotutkimusaihe,  joka  nousi  tutkimusaineistostani,  on 

sukupuolten  väliset  erot  oppilaiden  kertomuksissa.  Haastatteluissa  ilmeni  huomattavia 

eroja  sukupuolten  välillä  muun  muassa  itsetunnon  kuvaamisessa,  kaveripiireissä  ja 

kiusaamiseen  suhtautumisessa.  Tytöt  kuvasivat  itseään  vaatimattomasti  ja  pojat  taas 

ilmaisivat  suurta  itseluottamusta.  Koulussa  pojat  tuntuivat  sopeutuneet  paremmin 

suomalaiseen  yhteisöön ja  kaveripiireihin,  kun  taas  tytöt  eristäytyivät  enemmän oman 

etnisen  ryhmänsä  joukkoon.  Kiusaamistilanteissa  pojat  vastasivat  tilanteeseen 

käyttäytymällä  itse  uhkaavasti.  Näiden  ilmiöiden  syiden  pohtiminen ja  niiden  välisten 

suhteiden  tarkasteleminen  olisi  kiinnostanut  minua  suuresti. En  kuitenkaan  tämän 

tutkimuksen puitteissa pystynyt syventymään enempää näihin teemoihin. 

 

Tutkimusprosessi  oli  minulle  henkilökohtaisesti  hyvin  antoisa  ja  mielenkiintoinen 

kokemus.  Rinnakkainen  työskentelyni maahanmuuttajaoppilaiden  läksykerhon  opettajana 

tutkimusprosessin  aikana  syvensi  ja  rikastutti  tutkimustani  korvaamattoman  paljon. 

Yhtälailla  kehitti tutkimuksen  toteutus minua myös opettajana.  Tutkimusprosessin  kautta 

saamani  tieto  laajensi  ymmärrystäni  ja  kehitti  minua  eri  kulttuureista  tulevien  lasten 

kohtaajana.  Toiveenani  on,  että  tutkimus  antaisi  myös  muille  monikulttuuristen  lasten 

kanssa työskenteleville ajattelun ja keskustelun aihetta. 
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Liite 1. TUTKIMULUPA OULUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMELTA 

 

 

 



 

 

Liite 2. HAASTATTELULUPA VANHEMMILLE 

 

Tervehdys koteihin!  

 

Hei, olen Anni Ollakka, kasvatustieteen opiskelija Oulun yliopistosta. Toimin koulussanne 

Suomen  Punaisen  Ristin  järjestämän  S2-läksykerhon  opena. Olen  tekemässä  tutkimusta 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden  itsetunnosta  ja  koulun  merkityksestä  sen 

kehittymiseen. Tutkimuksesta  valmistuu  kasvatustieteen  pro  gradu -tutkielma. 

Tutkimukseni tarkoitus on lisätä opettajien tietoa maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa 

työskentelemisestä.  Haluaisin  haastatella  lastanne,  ja  käyttää  hänen  kertomiaan  kouluun 

liittyviä  kokemuksia  tutkimukseni  aineistona.  Työn  onnistumisen  kannalta  jokaisen 

oppilaan  osallistuminen  on  tärkeää.  Käsittelen  kaikkea  tutkimuksessa  saatua  tietoa 

luottamuksellisesti. Lapsen henkilöllisyys ei tule ilmi tutkimuksessa. 

 

Nyt kysynkin lupaa haastatella teidän lastanne aiheeseen liittyen. 

 

Lapsi/lapset 

_______________________________________________________________________ 

 ☐ saa 

 ☐ ei saa  

osallistua haastatteluun 

________________________________________________________________________ 

vanhemman allekirjoitus 

 

Pyydän  teitä  täyttämään  yllä  olevan  lupaosion  ja  palauttamaan  sen  kouluun. Kiitos  jo 

etukäteen yhteistyöstä ja aurinkoista kevään jatkoa! 

 

Jos  teillä  on  kysyttävää  tutkimuksesta, 

minuun voi olla yhteydessä. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Pro gradu -tutkimuksen tekijä 

Anni Ollakka 

Kasvatustieteen opiskelija 

aollakka@ulapland.fi 

p. 050 3662579  

 

Pro gradu –tutkimuksen ohjaaja 

Markku Salakka 

markku.salakka@oulu.fi  

p. 040 5141 889       
   lähde:http://nigirinigiri.com/category/hanna/page/4/ 



 

 

 

Liite 3. TEEMAHAASTATTELURUNKO MAAHANMUUTTAJAOPPILAILLE 

 

 

 

 

TAUSTATIEDOT 

 

• Nimi 

• Ikä 

• Luokka-aste 

• Mistä olet muuttanut? Ikä muutto hetkellä 

• Oliko Suomeen tulossa jotain mieleen painuvaa? 

• Vanhempien muutto ajankohta 

• Äidinkieli 

• Vanhempien ammatti Suomessa ja kotimaassa 

• Onko Suomessa mukava asua? Miksi? 

• Kouluhistoria  

 

 

TURVALLISUUDEN TUNNE 

 

• Millainen sinun opettaja on? Mikä on mukavinta opettajassa ja mikä inhottavinta? 

• Voitko kertoa opettajalle sinua harmittavista asioista? 

• Onko opettajasi reilu kaikkia kohtaan? 

• Millainen on hyvä/huono opettaja? 

• Onko luokallasi kivoja oppilaita?  

• Miten kuvailisit teidän luokkanne ilmapiiriä? 

• Vaihtaisitko luokkasi, jos voisit? 

• Onko teidän luokalla omat säännöt? Mikä säännöistä on sinusta tärkein? 

• Onko luokallasi koskaan kiusattu ketään? Miten siihen suhtauduttiin? 

• Puhutaanko teidän luokalla toisista pahaa toisen poissa ollessa? 

• Ketkä ihmiset ovat sinulle tärkeitä? Miksi? Mitä teet heidän kanssaan? 

• Kehen ihmiseen voit luottaa? Kenelle voit kertoa salaisuuden? 

• Millainen perheesi on? Ketä siihen kuuluu? 

• Missä paikassa sinulla on turvallinen olo? 

• Turvallisuuden kokeminen kotimaassa ja Suomessa. 

• Kuvaa jotain tilannetta, jossa sinua pelotti? Kenet olisit halunnut mukaan 

tilanteeseen? 

 

 

 



 

 

ITSENSÄ TIEDOSTAMISEN TUNNE  

 

• Kuvaile itseäsi kolmella sanalla? 

• Mikä on sinun paras luonteenpiirteesi?  

• Missä asioissa olet taitava?  (harrastuksissa, koulussa tai kotona) 

• Missä asioissa haluaisit kehittyä vielä paremmaksi? 

• Millä tavalla luulisit luokkakavereidesi kuvailevan sinua? 

• Miksi luokkakaverisin tykkäävät sinusta? 

• Onko muilla ihmisillä ollut vääriä luuloja sinusta? 

• Mikä sinussa on ainutlaatuista?  

• Ajatteletko, että olet suomalainen vai…? Miksi? 

• Parhaita/huonoja asioita omassa/suomalaisessa kulttuurissa? 

• Kerro asioista, jotka ovat sinulle tärkeitä elämässä? 

• Kerro tapahtumista, jotka ovat olleet sinulle tärkeitä? 

• Kerro ulkonäöstäsi kolmella asialla. 

• Haluaisitko muuttaa jotain ulkonäössäsi? 

• Mitkä asiat tekevät sinut onnelliseksi? Kerro jokin esimerkki. 

• Mikä asia saa sinut vihaiseksi? 

• Mikä asiaa saa sinut surulliseksi? 

 

 

TOISIIN LIITTYMISEN TUNNE 

 

• Tunnetko kuuluvasi luokkaasi? 

• Kuinka monta hyvää ystävää sinulla on luokallasi? 

• Onko sinulla yhtä parasta ystävää? 

• Kerro yhdestä hyvästä ystävästäsi? Millainen hän on? Miksi tykkäät hänestä? 

• Millainen ystävä sinä olet? Kerro jokin esimerkki. 

• Onko sinulla hyviä ystäviä myös koulun ulkopuolella? Mistä tunnet heidät? 

• Osaatko mainita muita kaveripiirejä? 

• Kenen ystäväsi olet tuntenut pisimpään? Kuinka kauan? 

• Ovatko ystäväsi mitä kansallisuutta? 

• Onko sinun helppo saada ystäviä? Kerro tilanteesta, jossa sait uuden ystävän. 

• Pyytävätkö luokkakaverisi joskus apua sinulta? Missä asioissa? 

• Kerro jostain ystävällisestä teosta, jonka olet tehnyt? 

• Keiden kanssa vietät aikaa vapaa-aikanasi? Mitä teette yhdessä? 

• Miten ja keiden kanssa vietät välituntisi? 

• Onko teillä paljon ryhmätöitä koulussa? Mitä tykkäät niistä? 

 

 

 

 



 

 

TEHTÄVÄSUUNTAUTUMISEN TUNNE  

 

• Tykkäätkö koulusta? 

• Mukavia asioita koulussa? 

• Suosikkiaine? Miksi 

• Tylsiä asioita koulussa? 

• Aine, josta pidät vähiten? 

• Oma osallistuminen? Viittaatko paljon tunnilla? 

• Onko oppitunneilla kiinnostavia asioita? 

• Onko luokassanne työrauha? 

• Onko sinusta oppitunneilla helppo seurata? 

• Teetkö aina läksyt? Huolehtiiko äiti tai isä, että läksyt on tehty? 

• Mitä vanhempasi ajattelevat koulunkäynnistä? 

• Jos sinulla on huomenna koe, miten valmistaudut? 

• Teetkö paljon töitä koulun eteen? 

• Haluatko parantaa jotain arvosanaa tänä vuonna? Miksi? 

• Voiko näille tavoitteille olla jotain esteitä? Mitä niiden saavuttaminen edellyttää? 

• Mikä sinusta tulee isona? Mitä siihen pääseminen vaatii? 

• Mistä muusta haaveilet? (matkustaminen, opiskelu, osaaminen, omistaminen) 

 

 

PÄTEVYYDEN TUNNE  

 

• Oletko hyvä koulussa? Missä kouluaineissa erityisesti? 

• Onko sinusta tärkeää käydä koulussa? Miksi? 

• Onko tärkeää pärjätä koulussa ja saada hyviä numeroita? 

• Missä asiassa onnistuit eilen/viime viikolla? Kerro jokin tilanne. 

• Miten suhtaudut siihen, kun sinua kehutaan? 

• Missä asioissa et ole hyvä? Mistä asioissa et itsessä pidä?  

• Mitä niistä voi muuttaa ja mitä ei? 

• Kerro jokin tilanne jossa epäonnistuit? Mitä ajattelit silloin? 

• Mainitse yksi asia, jossa olet oikein taitava? 

• Kerro tilanne, jossa olit itsestäsi todella ylpeä. 
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