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1 Johdanto 

Globalisaatiokehityksen myötä ihmisten liikkuvuus maailmassa on vuonna 2014 varsin 

laaja ilmiö, joka muokkaa kansallisia rakenteita uusiksi ja tuo tullessaan uusia haasteita ja 

mahdollisuuksia. Niin kuin sisäasianministeriön tuoreessa ’Maahanmuuton tulevaisuus 

2020’ strategiaehdotuksessa (2013, 4–5) todetaan, on 1900-luvun loppupuoliskolla ja 

eritoten 2000-luvulla huimasti lisääntynyt maahanmuutto muokannut voimakkaasti myös 

Suomen kulttuuri- ja väestörakennetta sekä asemaa globaalina toimijana. Sotien jälkeisen 

ajan maastamuuttomaasta on tullut maahanmuuttomaa. 

Vaikka Suomessa oli ”varsin laajaa muuttoliikettä sekä maahan että maasta” jo 1900-

luvun alkupuolella, nykyisenkaltainen maahanmuutto työn, opiskelun tai perheen vuoksi, 

pakolaisten vastaanotto ja monikulttuuristuminen saivat todella alkunsa vasta 1990-luvun 

alkuvuosina, ja yhtenäiset poliittiset linjaukset maahanmuuttoon suhtautumisesta ja 

maahanmuuttajiin liittyvistä käytännön järjestelyistä syntyivät vasta vuosituhannen 

vaihteessa (Ikonen et al., 2005).Tähänastisen maahanmuuton huippu saavutettiin vuonna 

2011, jolloin Suomeen muutti ulkomailta 29 500 henkilöä, mikä nosti 2000-luvun 

maahanmuuttajien määrän korkeammaksi kuin koko edeltäneen vuosisadan maahanmuutto 

yhteensä. Vaikka ei voidakaan sanoa, että Suomi olisi koskaan ollut yksikulttuurinen, on se 

tänä päivänä moninaisempi kuin koskaan aiemmin historiassa. (Maahanmuuton tulevaisuus 

2020, 2013, 4–7.) Uudet maahanmuuttajat eivät edusta vain vähemmistöjä vähemmistöjen 

joukossa, vaan heidän tilanteensa on taustasta riippumatta selvästi erilainen kuin sellaisten 

vähemmistöjen, jotka ovat vuosisatoja eläneet samassa yhteiskunnassa (Virta, 2008). 

Maahanmuuton seurauksena on Suomeen syntynyt uusia etnisiä, kielellisiä, kulttuurisia ja 

uskonnollisia vähemmistöjä, jotka tuovat yhteiskuntaan ja kulttuuriin uudenlaisia 

vaikutteita (Maahanmuuton tulevaisuus 2020, 2013, 6–7). Maahanmuutto on myös tällä 

hetkellä suurin yksittäinen osatekijä väestönkasvuun liittyen (Opetusministeriö: 

Maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009). Pysyvästi maahan muuttavat ovat pääosin nuoria 

aikuisia, joilla on perhe, tai joista monet perustavat perheen Suomessa, jolloin vaikutus 

kokonaisväestön ikärakenteeseen on myönteinen. Tämä puolestaan tarkoittaa, että 

muuttoliike tuo myös kouluihin huomattavan paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia ja 

nuoria eli maahanmuuttajaoppilaita, joiden edellä mainitut erityistaustat on otettava 

opetuksessa huomioon.  
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Vielä tällä hetkellä käytössä olevaa Perusopetuksen opetussuunnitelmaa 2004 laadittaessa 

maahanmuuttajaoppilaan käsitettä on Opetushallituksen toimesta luonnehdittu seuraavasti: 

”Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa 

syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria” (POPS 2004, luku 6.4). 

Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa: opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön 

–julkaisussa (2005) maahanmuuttajaoppilaita luonnehditaan lisäksi seuraavasti: 

Maahanmuuttajaoppilaat ovat heterogeeninen ryhmä kielen, kulttuurin, koulutuksen ja 

maahan tulon syyn kannalta. Opetussuunnitelmaa laadittaessa ja opetusta suunniteltaessa ja 

toteutettaessa keskeisiä ovat ne tarpeet, joita oppilaalla on. Näin ollen esimerkiksi 

kysymys, kuinka kauan oppilas on asunut Suomessa ei ole olennainen. Olennaisia 

kysymyksiä sen sijaan ovat sen sijaan seuraavat: Onko oppilaan äidinkieli tai hänen 

kotonaan päivittäin käyttämänsä kieli jokin muu kuin suomi? Millainen on hänen suomen 

kielen taitonsa? Mitä ja miten oppilas on tähän mennessä opiskellut lähtömaassaan? 

(Ikonen et al., 2005, 10.) 

Kyseinen määritelmä antaa huomattavan paljon painoarvoa kielikysymysten merkitykselle 

maahanmuuttajaoppilaan tarpeita määriteltäessä, mikä voi vaikuttaa ensi alkuun 

kapeakatseiselta mutta on käytännön näkökulmasta hyvin ymmärrettävää silloin, kun 

maahanmuuttajaoppilaille heterogeenisenä ryhmänä täytyy löytää yhdistävä tekijä. 

Nimenomaan perusopetuksessa yksinomaan maahanmuuttajaoppilaille suunnatuissa 

erityisjärjestelyissä, kuten perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai suomi toisena 

kielenä –opetuksessa, keskeisimpänä maahanmuuttajaoppilaita yhdistävänä tekijänä on 

juuri suomen kielen oppiminen ja kehittäminen, jonka katsotaan olevan lähtökohta 

kouluttautumiselle sekä suomalaisen kulttuuriyhteisön jäseneksi kasvamiselle. (Ikonen et 

al., 2005.) 

Tämän maisterintutkielman rakenne on kaksiosainen: sen empiirisenä tavoitteena on 

selvittää teemahaastattelun ja kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin perusopetukseen 

valmistavasta opetuksesta yleisopetuksen ryhmiin vaiheittain siirtyvien 

maahanmuuttajaoppilaiden ”integrointivaiheen” onnistumisen edellytykset sekä 

mahdolliset haasteet kielellisen ja kulttuurisen kotoutumisen viitekehyksessä. Empiriaa ja 

teoriaa yhteentuovana tutkimusongelmana on, millaisia erityishaasteita tai kehitystarpeita 

on maahanmuuttajaoppilaiden perusopetuksessa ilmennyt. Tätä kysymystä käsitellään sekä 

haastattelututkimukseen osallistuvien opettajien subjektiivisten käsitysten pohjalta että 

muiden julkaisujen, tutkimusten ja selvitysten kautta. Lisäksi varsinaisesta 
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haastattelututkimuksesta irrallisena, teoreettisen viitekehyksen runkona toimii kysymys 

siitä, miten maahanmuuttajaoppilaat on otettu huomioon perusopetuksen määrittelyssä 

nykyisen perusopetuksen opetussuunnitelman aikana. Tässä yhteydessä tutkimuksessa 

tarkastellaan Suomen tämänhetkisen perusopetuksen (vuosiluokat 1–9) niiden käytännön 

järjestelyjen arvopohjaa ja rakennetta, jotka on suunniteltu vastaamaan erityisesti tämän 

monitaustaisen maahanmuuttajaoppilaiden ryhmän yhteisiin sekä yksilöllisiin tarpeisiin 

kieleen, kulttuuriin ja kotouttamiseen liittyen. Viitekehyksen muodostamisessa on pyritty 

huomioimaan myös se, minkälaisia yhteiskunnallisia tavoitteita ja aatteita käytännön 

organisaation taustalla vaikuttaa – eli miten maahanmuuttajat halutaan akkulturoida osaksi 

yhteiskuntaa. Tutkielmassa sivutaan myös maahanmuuttoliikkeen ja globalisaation 

voimakkaasti esille nostaman monikulttuurisuuden käsitteen ja opetuksen ja koulutuksen 

kentällä koko ajan keskeisemmäksi tulevan interkulttuurisen kasvatuksen ideaa ja 

vaikutusta perusopetukseen yleensä, ei yksinomaan maahanmuuttajien näkökulmasta. 

Näitä aiheita sivutaan sekä teoreettisessa että empiirisessä osiossa. 

Tutkimuksen päämääränä on tuottaa hyödyllistä, käytettävää ja yleisesti sovellettavaa 

tietoa maahanmuuttajaoppilaiden perusopetuksen tilasta ja sen erityisistä haasteista, mutta 

tutkimuksessa keskitytään kuitenkin perusopetukseen valmistavaan opetukseen sekä siihen 

kuuluvaan yleisopetukseen integrointiin. Tutkimuksen kontekstina toimii Oulun kaupunki 

ja tutkimuksen keskiössä ovat maahanmuuttajaopetuksen parissa vuosia työskennelleet 

ammattiopettajat, joiden ’ääni’ on pyritty säilyttämään empiirisen aineiston analyysissä 

sellaisenaan. Vaikka tutkimuksessa pyritään yleiseen objektiivisuuteen ja yleistettävyyteen, 

tunnustetaan siinä samalla tehtävän mahdottomuus. (Metsämuuronen, 2011, 89)  

Oletuksena kuitenkin on, että tutkittavien asioiden ja ilmiöiden kanssa kentällä päivittäin 

työskentelevien opetusalan ammattilaisten käsitykset aiheesta ovat valideja 

subjektiivisuudessaankin ja että niiden objektiivisuuteen pyrkivällä käsittelyllä voidaan 

tuottaa tietoa, joka vastaa todellisuutta tutkittavien ajan ja paikan kontekstissa. Koska 

tutkittava aihe ei kuitenkaan ole paikallinen vaan kansallinen ja Opetushallituksen 

keskitetysti koordinoima ilmiö, voidaan tutkimuksen tulosten olettaa perustellusti olevan 

sovellettavissa myös vastaavassa kontekstissa tutkimuspaikan ulkopuolella, jona tässä 

tapauksessa toimi Oulun kaupunki.  
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Keskeiset tutkimuskysymykset: 

1. Mitkä ovat maahanmuuttajaoppilaiden perusopetukseen valmistavan opetuksen ja 

yleisopetuksen siirtymävaiheen keskeisimmät onnistumisen edellytykset ja 

suurimmat haasteet?  

2. Kuinka maahanmuuttajaoppilaiden opetusta tulisi kehittää, jotta perusopetus 

kokonaisuutena tukisi maahanmuuttajaoppilaiden kulttuurista ja kielellistä 

kotoutumista paremmin?  

3. Miten maahanmuuttajaoppilaat nähdään ja miten heidät otetaan huomioon 

perusopetuksen määrittelyssä ryhmänä ja yksilöllisesti, sekä millaisia tukitoimia 

heitä varten on olemassa? 

 

Suomessa perusopetuksen koordinointi, arviointi, kehitys ja määrittelevät linjaukset ovat 

opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimivan Opetushallituksen vastuulla, joten 

tässä tutkielmassa pääasiallisen teoreettisen viitekehyksen lähdeaineiston muodostavat 

Opetushallituksen eri julkaisut, jotka ovat ilmestyneet nykyisen Perusopetuksen 

opetussuunnitelman 2004 käyttöönoton yhteydessä tai sen jälkeen. Muuta aineistoa 

käytetään muun muassa tilastoissa, käsitteiden määrittelemisen tukena sekä vuoropuhelun 

ja kontrastin aikaansaamiseksi. Mahdollisten tulevaisuuden näkymien hahmottelemiseksi 

hyödynnetään myös julkista keskustelua valtamediassa ja opetusalan lehdissä.  
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2 Maahanmuuttajien kotoutuminen Suomeen 

Vuoden 2011 lopussa Suomessa asui sisäasiainministeriön mukaan yli 183 000 ulkomaan 

kansalaista. Jos joukkoa laajennetaan myös niihin, joilla on myös Suomen kansalaisuus, 

maassa asui vakituisesti 257 000 maahanmuuttajataustaista tai ”ulkomaista syntyperää 

olevaa henkilöä” (Maahanmuuton tulevaisuus 2020, luku 1.1.), mikä on noin 5 % 

väestöstä. Heistä noin 220 000 oli syntynyt ulkomailla ja noin 37 500 Suomessa. 

Ulkomaista syntyperää olevista 59 % oli taustaltaan eurooppalaisia, 23 % aasialaisia ja 12 

% afrikkalaisia (ibid.). Maahanmuuttajataustaisten oppivelvollisten määrää on tilastoitu 

lähinnä heidän äidinkielensä perusteella, ja esimerkiksi vuonna 2006 ”vieraskielisten 

oppilaiden” määrä perusopetuksessa oli 17 500 suunnan ollessa voimakkaasti kasvava 

(Kuusela et al., 2008, 22). 

Nopeasta kasvusta huolimatta maahanmuuttajataustaisten asukkaiden määrä on Suomessa 

edelleen vähäinen useimpiin Euroopan maihin sekä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Syitä 

tähän ovat sisäasiainministeriön mukaan muun muassa vähäinen ulkomaisen työvoiman 

tarve, syrjäinen sijainti sekä kielten (suomi ja ruotsi) verrattainen harvinaisuus. Lisäksi 

maahanmuutto jakautuu Suomessa epätasaisesti, pääsääntöisesti suurimpiin kaupunkeihin. 

Pääkaupunkiseudulla jo joka kymmenes on maahanmuuttajataustainen. (Maahanmuuton 

tulevaisuus 2020, 2013, 4 –5.) 

2.1 Akkulturaatioteoria ja kotoutuminen käsitteenä 

Maahanmuuttajien vastaanottamiseen, asemaan ja kohteluun on eri yhteiskunnissa, kuten 

Suomessakin, suhtauduttu eri tavoin eri aikoina, usein ajalleen ominaisen arvoajattelun 

myötäisesti. Nämä seikat vaikuttavat keskeisesti maahanmuuttajien sopeutumiseen. On 

tutkittu, että maahanmuuttajien ja valtaväestön välinen suhde peilautuu maahanmuuttajissa 

itsessään erilaisien ”akkulturaatioasenteiden” muodossa, millä viitataan maahanmuuttajan 

käsitykseen omasta uuteen kulttuuriin sopeutumisestaan, yhteydessä samalla myös 

suhtautumiseen omaan kulttuuriinsa uudessa ympäristössä. Teoksessaan 

”Maahanmuuttajat: Kulttuurien kohtaaminen Suomessa” (1994) Karmela Liebkind 

määrittelee akkulturaatioasenteita seuraavin suuntaviivoin  Berry et al. tutkimusten 

pohjalta. Lähtökohtaisesti yksilön akkulturaatioasenteeseen vaikuttaa kaksi 

peruskysymystä, joihin jokaisen etnisen tai kulttuurisen vähemmistön jäsenen on otettava 
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kantaa: ”(a) miten tärkeää on säilyttää oma kulttuuri ja siihen liittyvä kulttuuri-identiteetti, 

ja (b) miten tärkeää on ylläpitää hyvät suhteet ja kiinteä yhteys koko yhteiskuntaan ja 

valtaväestöön”. Jos katsotaan, että akkulturaatioasenteet määrittyvät pääasiallisesti näiden 

kahden kysymyksen pohjalta, voidaan ne yksinkertaisimmillaan jakaa neljään eri 

perusasennoitumiseen (Liebkind, 1994, 25–29; Berry et al. 1987, 491–511): 

1. Integraatio 

2. Assimilaatio 

3. Separaatio 

4. Marginalisoituminen 

Marginalisoitumisesta, josta käytetään myös suomeksi termiä vieraantuminen, puhutaan 

silloin, kun maahanmuuttaja – tai kuka tahansa muu vähemmistöryhmän edustaja – ei koe 

yhteyttä kumpaankaan kulttuuriin (ks. a & b), omaan tai uuteen, itselleen erityisen 

tärkeänä, ja voi suorastaan torjua molemmat tai tulla torjutuksi. Tällainen maahanmuuttaja 

putoaa kahden kulttuurin väliin eikä siten tunne todella kuuluvansa mihinkään ryhmään. 

(Liebkind, 1994, 25–29.)  

Separaatiossa tai eristäytymisessä maahanmuuttaja puolestaan takertuu oman 

vähemmistönsä kulttuuriin niin voimakkaasti, että vetäytyy kanssakäymisestä valtaväestön 

edustaman kulttuuriin kanssa. Tämä asenne voi aluksi tarjota turvaa maahanmuuttajan 

elämään uudessa paikassa, mutta sisältää riskin, että sopeutuminen ja laajemman 

yhteiskunnallisen toimintakyvyn saavuttaminen vaikeutuvat ja pitkittyvät. Valtaväestön 

puolelta separaatioon tähtäävästä vähemmistöpolitiikasta puhutaan segregaationa, josta 

esimerkkinä mainittakoon Etelä Afrikan entinen apartheid-hallinto, joka pyrki pitämään 

vähemmistöryhmät tarkoituksella erillään keskinäisestä kanssakäymisestä (Merriam-

Webster). (Liebkind, 1994, 25–29.) 

Kolmas vaihtoehto assimilaatio eli sulautuminen ”merkitsee oman kulttuurin hylkäämistä 

ja enemmistökulttuurin omaksumista sen tilalle”. Assimilaatio on ollut historiallisesti usein 

toivottavaa enemmistökulttuurin näkökulmasta, ja ”maassa maan tavalla” retoriikan 

voitaneen katsoa heijastavan tällaista asennoitumista vielä tänäkin päivänä. 

Assimilaatioasenteen katsotaan kuitenkin nykyään olevan haitallinen maahanmuuttajan 

sopeutumiselle, eritoten nuorille, koska se voi johtaa vastakkainasetteluun heidän oman 
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vähemmistöryhmänsä kanssa ja aiheuttaa juurettomuuden tunnetta. (Liebkind, 1994, 25–

29.) 

Neljäs akkulturaatioasenteista on integraatio, josta Suomessa käytetään nimitystä 

kotoutuminen (Ikonen et al., 2005, 26–28) ja jonka nykyisin yleisesti uskotaan olevan 

edellä mainituista vaihtoehdoista toivottavin ja tarjoavan ”parhaan psykologisen 

lopputuloksen” sopeutumista ajatellen (Liebkind, 1994, 26). Integraatiossa 

maahanmuuttaja pyrkii säilyttämään ja vaalimaan sekä omia kulttuuriperinteitään että 

ylläpitämään yhteyttä enemmistökulttuuriin (ibid.) Myös Suomessa maahanmuuttajia 

koskeva lainsäädäntö ja koulutuspoliittiset linjaukset on tehty tämän olettamuksen pohjalta 

(Ikonen et al., 2005, 26–28). 

Vaikka edellä – Liebkindin kuvaamana – esitelty Berryn ja muiden akkulturaatiotutkimus 

muodostaa erään keskeisimmistä ja kuuluisimmista akkulturaatioprosessin teoriapohjista, 

se ei kuitenkaan ole ainoa eikä yksiselitteisesti hallitseva teoria aiheesta. Esimerkiksi Sue 

ja Sue (1990) käsittelevät akkulturaatiota dynaamisemmin. Sue ja Sue näkevät 

akkulturaatioasenteen ja identiteetin kehityksen enemmän vaiheittaisena prosessina, jossa 

yksilö käy läpi useita eri asennoitumisen vaiheita, jotka voivat myös koostua eri 

asennoitumistapojen ristiriidoista. Akkulturaatiovaiheet eivät seuraa toisiaan lineaarisesti, 

ja se mitä vaiheita maahanmuuttaja käy läpi, on hyvin yksilöllistä. Sue ja Sue määrittelevät 

kyseiset vaiheet viiteen eri perusrunkoon, jotka muistuttavat enemmän tai vähemmän 

Berryn määrittelemiä vaihtoehtoja. Toivottavimpana vaiheena Sue ja Sue pitävät 

bikulturalismia, joka on lähellä Berryn kuvaamaa integraatiota. (Liebkind, 1994, 27–28; 

Berry et al. 1987, 491–511; Sue & Sue, 1990) 

Huolimatta siitä, mihin teoriaan tai teorioihin integraation tai bikulturalismin ihanne 

halutaan perustaa – ja mitä nimitystä siitä käytetään – , on tärkeää ymmärtää, että 

kotoutuminen prosessina on parhaimmillaankin monitasoinen ja hidas niin yhteiskunnan 

kuin yksilönkin kannalta. (Virta, 2008, 45).  

2.2 Keskeisin maahanmuuttajia koskeva lainsäädäntö  

Suomen perustuslain perusoikeudet määriteltiin vuonna 1999 kattamaan myös Suomessa 

asuvat ulkomaalaiset henkilöt. Sen mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, 

eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 
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alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai 

muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan koske 

äänioikeutta eikä maahantuloon liittyviä vapauksia. Yhdenvertaisuuden toteutumisen 

tehostamiseksi ja turvaamiseksi yhdistettiin vuonna 2004 yhdenvertaisuutta ja syrjintää 

koskevat EU-direktiivit erityiseksi Yhdenvertaisuuslaiksi, joka täsmentää ja tarkentaa 

perustuslakia sekä määrittelee kuntien ja viranomaisten toimintavastuuta asiassa. Lisäksi 

perustuslaissa säädetään, että kaikilla vähemmistöryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää 

omaa kieltään ja kulttuuriaan ja että jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. 

(Finlex: Perustuslaki, § 6 ja § 17; Kuusela et al., 2008, 16–17.)  

Samaan aikaan 1999 tuli ensimmäistä kertaa voimaan kotouttamista koskeva lainsäädäntö, 

joka määritteli kotouttamisohjelman eli ne yhteiskunnalliset toimenpiteet, joita 

maahanmuuttajien katsotaan tarvitsevan sopeutuakseen yhteiskuntaan ja saavuttaakseen 

tarvittavat tiedot ja taidot sen osana toimimiseen. Kotouttamisella pyritään edistämään 

aiemmin mainittua integraatiota eli kotoutumista, kulttuurisen tasapainon saavuttamista. 

(Ikonen et al., 2005, 26–35.) 

Vuonna 2009 aloitettiin kotouttamislain uudistusprosessi, ja uusi laki tuli voimaan 2011. 

Eduskunnan 2011 kotouttamislakiesityksessä kuvaillaan vuoden 1999 

kotouttamisohjelman tarkoitusta seuraavasti:  

”Ohjelmassa määriteltiin ensimmäisen kerran tavoitteeksi kaikkien 

maahanmuuttajien joustava ja tehokas kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja 

työelämään... lähtökohtana, että koko yhteiskunnan ja maahanmuuttajien oman edun 

mukaista on se, että maahanmuuttajat voivat ylläpitää äidinkieltään ja vaalia 

alkuperäistä kulttuuriaan.”  

(Finlex: Hallituksen esitys)  

Uusi laki ei niinkään edusta kotouttamisohjelman periaatteellista muutosta, vaan sillä 

pyritään lähinnä tehostamaan ja nopeuttamaan kotoutumista ja työllistymistä eritoten 

alkuvaiheen ohjausta lisäämällä, eri viranomaisten tehtävänjakoa selkeyttämällä ja 

lisäämällä maahanmuuttajien osallisuutta ja vuorovaikutusta kotouttamisensa 

suunnittelussa viranomaisten kanssa. (Finlex; Hallituksen esitys: Maahanmuuton 

tulevaisuus 2020, 16–17.) 

  



9 

 

 

3 Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksessa 

Opetushallituksen 2008 julkaiseman raportin 'Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus'  

mukaan keskeisin kaikkia koulutusjärjestelyjä ohjaava periaate ja johtava ajatus on 

”mahdollisuuksien tasa-arvo”. Perinteisten tasa-arvokysymysten, kuten alueellisen, 

sukupuolten välisen, kieli- ja kulttuuriryhmien ja sosiaalisen tasa-arvon, rinnalle on 

noussut yhä enenevässä määrin myös maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksien tasa-

arvo. Maahanmuuttajien ja maahanmuuttajalasten määrän kasvaessa koulutuksen tasa-

arvoisuuden merkitys korostuu entisestään, ja sen onnistumisen tai epäonnistumisen 

seuraamus nähdään sekä yhteiskunnallisesti että yksilöllisesti äärimmäisen merkittäväksi 

integraation toteutumisen kannalta. Koulutuksen kautta luodaan yksilön edellytykset 

aktiiviseen kansalaisuuteen, työelämään ja hyvinvointiin osana yhteiskuntaa, ja 

koulutuksellinen epätasa-arvoisuus heijastuu heikentävästi suoraan kaikkiin näihin 

aspekteihin. Lapsille ja nuorille perusopetus on se keskeinen koulutusjärjestelmän 

kokonaisuus ja osa koulutuksen perusturvaa, jonka puitteissa luonteeltaan yleissivistävällä 

opetuksella (ja kasvatuksella) luodaan pohja tulevalle koulutukselle ja osallistuvaksi 

kansalaiseksi kehittymiselle. Tämä koskee yhtä lailla niin maahanmuuttajia kuin 

kantaväestöäkin. (POPS 2004; Kuusela et al., 2008.) 

Kansalaisuuteen katsomatta maahanmuuttajalasten ja nuorten perusopetuksen piiriin 

ottamisen määrittelee Suomessa nykyisin 1998 säädetty Perusopetuslaki, jonka mukaan 

kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus tarkoittaa, että 

henkilön tulee suorittaa perusopetuksen oppimäärä, joka – normaalioloissa – on 

laajuudeltaan yhdeksänvuotinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 

seitsemän vuotta, ja päättyy, kun oppimäärä on suoritettu tai oppivelvollisuuden 

alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Perusopetuslain alle kuuluu myös velvoite esiopetuksen 

järjestämisestä oppivelvollisuusikää edeltävänä vuonna, joskin siihen osallistuminen on 

vapaaehtoista. (Finlex: Perusopetuslaki; POPS 2004; Kuusela et al., 2008.) 

Esi- ja perusopetuksen käytännön järjestäminen paikallistasolla on kuntien velvollisuus, 

johon valtio Opetushallituksen kautta tarjoaa kansallisen tason viitekehyksen, 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Tämän dokumentin pohjalta kunnat laativat 

paikalliset opetussuunnitelmansa. (Finlex: Perusopetuslaki; POPS 2004; Kuusela et al., 

2008.) Nykyinen Perusopetuksen opetussuunnitelma on ollut käytössä vuodesta 2004 asti, 
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ja uudistetun version on tarkoitus olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä. 

Perusopetuksen kansallisia opetussuunnitelmia on Suomessa laadittu 1970-luvulta lähtien, 

ja niiden uudistumisvauhti on ollut tasaisesti noin kymmenen vuotta (Takala, 2003). 

Maahanmuuttajiin ryhmänä ja heidän opetuksensa periaatteisiin sekä käytännön 

toteutukseen alettiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa paneutua todella 

vasta vuoden 1994 kehitysversiossa, jota vielä täydennettiin nopeasti valmistavan 

opetuksen osalta vuonna 1995 (Ikonen et al., 6). Valmistavaa opetusta käsitellään tämän 

tutkielman luvussa 4.1.  

3.1 Perusopetuksen yleinen arvopohja ja siihen liittyvä retoriikka 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 määrittelee luvussa 2. perusopetuksen 

yleisen arvopohjan: ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja 

elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Lisäksi 

perusopetuksen tulee edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, yksilön oikeuksien ja 

vapauksien kunnioittamista, suvaitsevuutta ja kulttuurien välistä ymmärrystä. Opetuksen 

perustaksi määritellään ”suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa 

alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa”. (POPS 2004, 12.) 

Opetuksen tulee olla poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta, mutta 

siinä ”tulee ottaa huomioon” kansalliset ja paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, 

kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt sekä 

suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen. Näiden opetuksen perustana olevien arvojen 

tulee välittyä paikallisen opetussuunnitelman kautta kaiken annettavan opetuksen 

tavoitteisiin ja sisältöihin sekä jokapäiväiseen toimintaan. (ibid.) 

Vielä 2000-luvun alkupuolella yleinen muotoilu monikulttuurisuuden ”hyväksyminen” tai 

”suvaitseminen” (engl. acceptance/tolerance) on saanut osakseen kritiikkiä 

kansainvälisissä piireissä, ja myös Suomessa Opetushallituksen myöhemmin julkaisemissa 

teksteissä monikulttuurisuuden hyväksymisen tai suvaitsemisen on näyttänyt korvaavan 

muun muassa ”monikulttuurisuuden edistäminen”, joka semanttisesti viittaa 

aktiivisempaan toimintaan ja on terminä positiivisempi. Itse monikulttuurisuutta käsitteenä 

on vuorostaan kritisoitu siksi, että se voidaan kokea jo lähtökohtaisesti eriarvoistavaksi; 

monikulttuurisuus luo kulttuureista ”staattisen käsityksen liikkumattomina ja 

muuttumattomina monoliitteina” eikä niinkään vuorovaikutteisina ja rajattomina 
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vaikuttajina ”ohi ja yli kansallisvaltioiden” (Virta, 2008 43–44; Pantsar, 2009, 95.) 

Monikulttuurisuuden rinnalla ja sen asemesta onkin alettu käyttää myös muita käsitteitä, 

kuten kulttuurien välisyys (englanniksi intercultar/crosscultural), joskin Opetushallituksen 

julkaisuissa on toistaiseksi pitäydytty monikulttuurisuus-termissä. (Virta, 2008, 43–44.) 

Myös edellä esitellyssä Perusopetuksen arvopohjassa useasti esiintyvää käsitettä 

”huomioon ottaminen” käytetään kyseisessä kontekstissa vaikutelmaltaan epämääräisesti 

nimenomaan arvoasetelmaltaan, ja sen käyttöä vaikuttaisi myöhemmin rajoitetun 

kulttuuriseen muutokseen viitattaessa. Jo näennäisen katsauksen perusteella 

maahanmuuttoon liittyvä retoriikka on valtiollisissa julkaisuissa muuttunut viimeisen 

kymmenen vuoden aikana monilta osin ”osallistuvammaksi”; enää ei tarkkailla sivusta 

vaan otetaan selkeästi kantaa ja vaikutetaan aktiivisesti.  

3.2 Maahanmuuttajaoppilaan opetuksen ja kotoutumisen tukemisen lähtökohdat  

Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen lähtökohdat ja tavoitteet, kielipolitiikka ja kodin ja 

koulun yhteistyön rooli linjataan yleistasolla Perusopetuksen opetussuunnitelman ”Kieli- ja 

kulttuuriryhmien opetus” –otsikon alla, omassa alaluvussaan saamelaisten, romanien ja 

viittomakielisten lisäksi. Integraatiopolitiikan mukaisesti keskeiseksi nostetaan oppilaan 

kaksikielisen ja kaksikulttuurisen kehityksen tukeminen; oppilaan tulisi kasvaa sekä 

suomalaisen että oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä ”aktiiviseksi ja täysipainoiseksi 

jäseneksi” (POPS 2004, 34). 

Maahanmuuttajaoppilaalle opetettavana suomalaisena kielenä voi olla koulusta, 

kielialueesta, oppilaan olemassa olevasta kielitaidosta ja oppilaan vanhemmista riippuen 

myös ruotsi. Suomea tai ruotsia oppilaalle opetetaan toisena kielenä, mikäli hänen 

kielitaitonsa ei ole äidinkielisen tasolla kaikilla kielitaidon osa-alueilla suomen, ruotsin tai 

saamen kielessä. Vaikka maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä, on tämä 

ymmärrettävästi useimmiten lähtötilanne kotimaisten kielten osalta. Suomi/ruotsi toisena 

kielenä opetus on erityinen maahanmuuttajille tarkoitettu oppimäärä, jota tarkastellaan 

seikkaperäisemmin suomen opetuksen näkökulmasta tutkielman luvussa 4.2. Kotimaisiin 

kieliin liittyen tässä tutkielmassa käytetään viitekehyksenä nimenomaan suomen kielen 

opetusta ja oppimista, koska tutkimuskontekstina on Oulu. 
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Lähtökohtana maahanmuuttajalapsen tai nuoren perusopetukseen sijoittamiselle on se, että 

heidät pyritään sijoittamaan ikäänsä, tietojaan ja taitojaan vastaavalle luokkatasolle. Usein 

tilanne on kuitenkin sellainen, että tietotaidollisesta tasosta riippumatta oppilaan 

kotimaisten kielten taito ei ole vielä lähtötilanteessa riittävän hyvä perusopetuksen 

ryhmässä opiskelemiseen. Tällöin hänet sijoitetaan aluksi valmistavan opetuksen ryhmään, 

jonka on tarkoitus antaa tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten sekä 

”edistää oppilaan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan” 

(Päivärinta, & Nissilä, 2010, 8). Valmistavaan opetukseen voidaan ottaa jo 

esiopetusikäinen maahanmuuttajalapsi. Valmistavan opetuksen ryhmässä oppilas opiskelee 

toisten maahanmuuttajien kanssa suomea toisena kielenä, mutta opetusta annetaan myös 

muissa perusopetuksen oppiaineissa, jotka määräytyvät oppilaan henkilökohtaisen 

opetussuunnitelman perusteella (tämän tutkielman luku 3.3) – tätä varten ei ole 

valtakunnallista tuntijakoa. Valmistavan opetuksen aikana oppilas integroidaan 

perusopetuksen ryhmiin, mikä aloitetaan vaiheittaisesti heti, kun oppilaan kielelliset ja 

sosiaaliset taidot ovat riittävällä tasolla. Kristiina Ikonen Opetushallituksesta toteaa: 

”integrointi perusopetuksen ryhmiin valmistavan opetuksen aikana on välttämätöntä, jotta 

kotoutuminen, sosiaalisen kielitaidon kehittyminen ja oppiaineen sisällön omaksuminen 

edistyvät.” (Ikonen et al., 2005 14.) Perusopetukseen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman perusteet uudistettiin vuonna 2009, jolloin annettavan opetuksen 

minimimäärää kasvatettiin kaksinkertaiseksi aiemmasta. Tätä nykyä opetusta annetaan 6–

10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia (aiemmin 

450 ja 500 tuntia). Opetukseen osallistuvalla on kuitenkin oikeus siirtyä yleiseen 

perusopetukseen jo varhaisemmassa vaiheessa, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. 

Perusopetukseen integroiduttuaan maahanmuuttajaoppilas yleensä jatkaa S2 (suomi toisena 

kielenä) –opetusta erillisenä oppiaineena. (Ikonen et al., 2005, 14; Perusopetukseen 

valmistavan opetuksen perusteet 2009; Päivärinta & Nissilä, 2010, 10.) 

Kodin ja koulun yhteistyössä tärkeimmäksi nähdään yhdenvertainen ja kunnioittava 

vuorovaikutus. Maahanmuuttajaoppilaan huoltajat tulee tutustuttaa suomalaiseen 

koulujärjestelmään, koulun toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, arviointiin ja 

opetusmenetelmiin ja heille tulee antaa tietoa jatko-opintomahdollisuuksista 

perusopetuksen jälkeen. Vastavuoroisesti koulun tulee selvittää ja ottaa huomioon 

perheiden kulttuuritausta ja kokemukset aiemmasta koulutuksesta sekä mahdollisuuksien 

mukaan hyödyntää heidän tietämystään oman kieli- ja kulttuurialueensa tuntijoina 
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opetuksessa yleisesti. Suunnitelmat oppilaan oman äidinkielen säilyttämiseksi ja 

kehittämiseksi tehdään myös yhteistyössä huoltajien kanssa. (OPS 2004, 34; 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 2009, 6–7 & 10.)  

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen käsittely Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on 

maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen kehysajatukseen, kaksikielisyyteen ja  

-kulttuurisuuteen, liittyen ongelmallinen aihe, sillä siihen otetaan kantaa verrattain 

suppeasti eikä sille ole hallituksen puolesta olemassa pakollista mandaattia; sitä tulee 

järjestää ”mahdollisuuksien mukaan” (POPS 2004, 34). Jos/kun oppilaan oman äidinkielen 

opetusta järjestetään, sen tavoitteeksi määritellään ”tukea ja edistää äidinkielen hallintaa, 

kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä” (Perusopetukseen 

valmistavan opetuksen perusteet 2009, 6–7). Tätä aihetta käsittelen tarkemmin luvussa 4.3. 

3.3 Eri oppiaineiden opetus ja opetuksen eriyttäminen 

Vasta maahan saapuneen maahanmuuttajaoppilaan tilanne on haastava: kieleen ja 

kulttuuriin totuttautumisen lisäksi täytyisi kyetä myös opiskelemaan ja etenemään 

perusopetuksen yleisissä oppiaineissa. Lähtökohta on se, että maahanmuuttajat opiskelevat 

samoja oppiaineita kuin muutkin oppilaat. (Ikonen et al., 2005, 18.) Opiskelu suomen 

kielellä vaatii ”kohtalaisen monipuolista kielitaidon hallintaa” mutta samalla kielen 

oppimiselle annetaan suomessa myös tilaa, aikaa ja tukea (Arvonen, Katva & Nurminen, 

2010, 57). 

Ymmärrettävästi oppiaineissa etenemiseen, ja koulunkäyntiin sopeutumiseen yleensä, 

vaikuttavat keskeisesti oppilaan ikä ja mahdollinen aikaisempi opiskelu. Mitä vanhempi 

oppilas on Suomeen tullessaan, sitä työläämpää on usein kielen omaksuminen. Lisäksi 

maahanmuuttajaoppilaan aikaisemmat opinnot ovat saattaneet olla hyvinkin erilaisia 

suomalaiseen oppimäärään verraten. Maahanmuuttajaoppilaiden moninaiset taustat, edellä 

mainitut seikat lukuun ottaen, tarkoittaa käytännössä sitä, että monet heistä tarvitsevat 

ainakin jonkinasteista erityistukea edistyäkseen oppiaineissa yleisten tavoitteiden 

mukaisesti. Tähän on pyritty viime vuosina kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös 

valtiollisella tasolla. Maahanmuuttajaoppilaiden tukiopetusbudjetointia on tarkistettu 

viimeksi vuonna 2010, josta lähtien kaikista 6–15-vuotiaista vieraskielisistä oppilaista on 

maksettu kunnille korotettua valtionosuutta erityisten opetusjärjestelyjen toteuttamiseksi, 

kuten tukiopetus ja oman uskonnon opetus. Lisäksi maahanmuuttajan tukiopetukseen on 
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mahdollista hakea erillistä, yksilöllistä valtionavustusta kuuden ensimmäisen kouluvuoden 

ajaksi. Nykyisen opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottovaiheessa vastaavaa tukea 

pystyi saamaan ainoastaan neljäksi vuodeksi oppilaan maahantulosta. Luonnollisesti myös 

koulujen yleiset tukiopetusresurssit ovat käytettävissä maahanmuuttajaoppilaiden opintojen 

tukemiseen. Tukiopetusta tiettyyn aineopintojen oppimäärään voidaan antaa missä 

vaiheessa opintoja tahansa, niin ennen, rinnakkaisesti kuin jälkeenpäin. Huomattavaa on, 

että tukiopetusta voidaan järjestää myös oppilaan omalla äidinkielellä, joskin tämän 

vaihtoehdon laajamittaisen hyödyntämisen tiellä ovat edelleen puutteelliset 

opettajaresurssit. (Ikonen et al., 2005, 18, Kuusela, 2008, 9, 23 & 79–80; OPH Muistio, 

2010: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulutus, 6–7.) 

Mikäli tavanomaiset tukitoimet eivät riitä yleisen oppimäärän täysipainoiseen 

seuraamiseen, voidaan opetusta eriyttää ja sen tavoitteita määritellä uudelleen. Luokka-

asteittain etenevän oppimäärän lisäksi voidaan opetus järjestää henkilökohtaisen opinto-

ohjelman mukaan. On myös mahdollista vapauttaa maahanmuuttajaoppilas kokonaan 

esimerkiksi toisen kotimaisen kielen opiskelusta, joskin Opetushallituksen mukaan tätä ei 

tulisi tehdä kevein perustein. Osa maahanmuuttajaoppilaiden vanhemmista voi toivoa 

esimerkiksi taito- ja taideaineiden opetuksesta vapauttamista, mutta pelkästään 

uskonnollisista tai vakaumuksellista syistä ei vapautusta voida myöntää. Tällaisissa 

tapauksissa opetusta voidaan eriyttää joiltain osin ja pyrkiä siten kaikkia osapuolia 

tyydyttävään kompromissiin. (Ikonen at al., 2005, 18) 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa jokaiselle oppilaalle laaditaan 

henkilökohtainen opinto-ohjelma ja usein myös laajempi oppimissuunnitelma, jossa 

määritellään opetuksen eriytys, arviointi, tavoitteet ja tukitoimet. Vastaava 

oppimissuunnitelma voidaan tehdä myös varsinaiseen perusopetuksen oppimäärään 

liittyen. Oppimissuunnitelman tarkoituksena on oppilaan opetuksellisten tarpeiden 

selkiyttämisen lisäksi toimia apuna ja tiedon välittäjänä huoltajille oppilaan 

erityistarpeiden tukemisessa, ja se tulee pyrkiä myös laatimaan yhteistyössä huoltajien 

kanssa. Tämän tavoitteena on edistää luottamuksellista yhteistyötä kodin ja koulun välillä. 

Kokonaisvaltaisen yleiskäsityksen muodostaminen oppilaasta on niin ikään keskeistä. 

(Ikonen et al., 2005, 13 & 20–21.) 
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3.4 Arviointi ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen  

Niin maahanmuuttajaoppilaan eri oppiaineiden arvioinnissa kuin yleisessä kognitiivisen 

kehityksen arvioinnissakin täytyy ottaa huomioon, että eriäidinkieliselle oppilaalle 

toimiminen ja suoriutuminen suomenkielisessä kieli- ja kouluympäristössä on 

lähtökohtaisesti haastavampaa suomea äidinkielenään puhuviin verrattuna ja että oppilaan 

aiemmat koulu- ja kulttuurikokemukset ovat saattaneet olla Suomen oloista hyvinkin 

poikkeavia. Jotta koulutuksellinen tasa-arvo voi toteutua, korostaa Opetushallitus 

maahanmuuttajaoppilaan arvioinnissa dynaamisuutta ja ennakkoluulottomuutta; opettajan 

on uskallettava kokeilla ja hyödyntää erilaisia, joustavia ja monipuolisia työvälineitä 

oppilaan yksilölliseen tilanteeseen sovitettuna. (Nissilä, & Sarlin, 2009, 129–132; Ikonen 

et al., 2005, 21.)  

Kognitiivisten ongelmien luotettava aikainen diagnosointi on maahanmuuttajaoppilaiden 

kohdalla erityisen haastavaa siksi, että oppimisvaikeudet alkavat erottua vasta, kun kielen 

oppimiselle on annettu riittävästi aikaa. Usein tällaisilla oppilailla suomen kielen 

oppiminen ei edisty oletusarvoisesti pitkänkään ajan kuluessa, joskin ongelmat saattavat 

rajoittua vain tietyille kielitaidon osa-alueille aivan kuten äidinkielisillä oppilaillakin. 

Toisaalta vaikeudet voivat liittyä mihin tahansa muuhunkin oppimiseen, kuten vaikkapa 

matematiikkaan. Lisähaastetta oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja määrittelyyn tuo se, 

että edellä mainitut ”oletusarvot”, normit ja arvioinnin välineet, joilla 

maahanmuuttajaoppilaan osaamista ja kehitystä verrataan ja monitoroidaan, on 

lähtökohtaisesti kehitetty suomalaisten opiskelijoiden taitotason mukaan. Esimerkiksi 

tietynikäiselle, tietystä kieliryhmästä tulevalle oppilaalle ei ole olemassa valmista, 

eriytettyä vertailukriteeriä, jossa voitaisiin myös systemaattisesti ottaa huomioon oppijan 

valtavirrasta eriävä koulutausta. ”Kun ikänormeja tai vertailukohtaa ei 

maahanmuuttajaopiskelijalle ole, voidaan taitoja ja taitojen kehittymistä verrata vain 

oppijaan itseensä.” (Nissilä & Sarlin, 2009, 72) Tämä puolestaan vaatii opettajalta 

huomattavan laajaa oppilaan tuntemusta ja taustojen kartoittamista eritoten silloin, kun 

yritetään selvittää, johtuuko tietty oppimisen ongelma laajemmasta ymmärtämisen tai 

keskittymisen vaikeudesta, oppimisvaikeudesta vai pelkästään vieraan kielen oppimiseen 

ja prosessointiin liittyvästä vaikeudesta. (Nissilä& Sarlin, 2009, 72–73 & 124 & 129–132.) 

Jos oppilaan kielellinen valmius ei riitä suomenkielisten testien suorittamiseen 

sellaisenaan, voidaan arviointia eriyttää ainakin teoriassa monin eri keinoin: antamalla 
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oppilaalle enemmän aikaa tai apumateriaalia testien suorittamiseen, kääntämällä 

koetehtävät tai antamalla oppilaan vastata äidinkielellään, toteuttamalla arviointi suullisilla 

kokeilla tai toteuttamalla testin arviointi jälkeenpäin sanallisesti numeroarvioinnin sijaan, 

jolloin oppilaan suoritusta ei tarvitse suoraan verrata muihin ikätovereihin. 

Perusopetuksessa maahanmuuttajaoppilaiden arvioinnissa voidaan käyttää sanallista 

arviointia periaatteessa koko perusopetuksen ajan kaikessa muussa paitsi 

päättöarvioinnissa, jonka toteuttamisesta ei kuitenkaan ole erillistä määräystä. (Ikonen et 

al., 2005, 22.) 

3.5 Monikulttuurisuuskasvatus 

Kuten luvussa 3.1. todettiin, on monikulttuurisuuden käsitteelle käytössä monta eri termiä, 

ja niin ikään sen opettamiselle on olemassa erilaisia nimityksiä: viime vuosikymmeninä on 

puhuttu esimerkiksi kansainvälisyyskasvatuksesta, suvaitsevaisuuskasvatuksesta, tasa-

arvokasvatuksesta, pluralistisesta eli moniarvoisesta kasvatuksesta, kriittisestä 

monikulttuurisesta pedagogiasta tai rasisminvastaisesta kasvatuksesta. Vaikka kyseiset 

nimitykset eroavat painotukseltaan, monikulttuurisuudesta ja kulttuurien kohtaamisesta 

väitelleen taiteen tohtori Helena Oikarinen-Jabain mukaan näitä termejä käytetään usein 

synonyymeinä. Käytettiinpä mitä käsitettä hyvänsä, tarkoittavat ne kaikki pohjimmiltaan 

kulttuurisen tasa-arvon ja positiivisen vuorovaikutuksen edistämistä opetuksen keinoin. 

Suomessa monikulttuurisuuskasvatus on ainakin vielä tällä hetkellä melko vakiintunut 

termi, ja siksi käytän sitä tässä tutkielmassa. Monikulttuurisuuskasvatus on eräs teemoista, 

joka on tänä päivänä voimakkaasti esillä opetuksen kentällä, ja sen kehitys on kulkenut 

käsi kädessä kansallisen kotoutumis- eli integraatiopolitiikan kanssa. (Oikarinen-Jabai, 

2010, 14–17). 

Niin sanottu monikulttuurisuuskasvatus ei ole varsinainen perusopetuksen oppiaine, eikä se 

edes sellaisenaan esiinny nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, vaan 

termiä käytetään eräänlaisena yleisnimityksenä kaikelle ”monikulttuurisuuden 

hyväksymiseen” (POPS 2004, 12) tähtäävälle opetukselle. Usein 

monikulttuurisuuskasvatuksesta kouluopetuksen yhteydessä puhuttaessa viitataan 

pääasiassa eri kieliä ja kulttuureja edustavien vähemmistöoppilaiden (joihin kuuluvat myös 

kansalliset vähemmistöt) ”erityisyyteen” ja heidän tarvitsemiinsa tuki- ja 

opetusjärjestelyihin suomalaisen ja oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä aktiivisiksi jäseniksi 
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kasvamisessa, mikä on erityisen tärkeää, mutta on samalla verraten yksipuolinen 

näkökulma; periaatteessa monikulttuurisuuskasvatuksen piiriin kuuluvat kaikki sekä 

suomalaisen että globaalin kulttuurin monipuolistumisen aktiivisesti huomioon ottavat 

opetukselliset valinnat ja asenteet. Kaikkien oppilaiden, niin maahanmuuttajien kuin 

suomalaisten, kasvattaminen kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärtämiseen ja 

kulttuurienväliseen kanssakäymiseen niin maan sisällä, osana eurooppalaista yhteisöä kuin 

globaalina toimijanakin on kirjattu perusopetuksen yleiseen arvopohjaan yhtenä keskeisistä 

opetuksen yleistavoitteista, jonka tulee olla osa kaikkea opetusta. (POPS 2004, 12; 

Oikarinen-Jabai, 2010, 11) 

Jos maahanmuuttajat ja muut kieli- ja kulttuurivähemmistöt ”vastaanottavat” 

monikulttuurista opetusta ja kasvatusta, ovat he samalla myös sen välineitä kantaväestöä 

edustaville oppilaille, toimien eräänlaisina ”kulttuurilähettiläinä”(Kuusela, 2008, 91). 

Opetussuunnitelman perusteet kehottaakin vähemmistöoppilaiden tietojen, taitojen ja 

kokemusten hyödyntämiseen opetuksessa yleensä, ei pelkästään heidän oman oppimisensa 

tueksi (POPS 2004, 32–34). Keskinäisen yhteistoiminnan ja vastavuoroisen kulttuuriseen 

erilaisuuteen tutustumisen kautta eri oppilasryhmät voivat toivon mukaan kehittää 

monikulttuurista maailmankuvaa ja moninaisuuden arvostustaan. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen suuri tavoite on siis globaali yhtenäisyys erilaisuuteen 

tutustumisen kautta. 

Monikulttuurisuuskasvatukseen liittyy myös olennaisesti opettajien interkulttuurinen 

kompetenssi joka on ollut keskeinen tutkimusteema esimerkiksi Oulun yliopiston 

kasvatustieteen tiedekunnassa, jossa myös minä suoritan opintojani. Aihetta on tutkittu 

erityisesti sitä painottavan koulutusohjelman, Intercultural teacher education, pohjaksi ja 

sen myötä.  Interkulttuurista kompetenssia on tutkinut muiden muassa Katri Jokikokko, 

joka väitteli aiheesta tohtoriksi vuonna 2010. Interkulttuurisesta kompetenssista on 

olemassa monta määritelmää hieman erilaisilla painotuksilla, mutta Jokikokon mukaan 

niissä kaikissa on pohjimmiltaan kyse kulttuurisen moninaisuuden positiivisesta 

kohtaamisesta. (2005, 90) Päivi Pelkonen (2005, 71) kuvaa interkulttuurista oppimista 

(jolle interkulttuurinen kompetenssi rakentuu) samaan sävyyn: se ei ole pelkästään tiedon 

lisääntymistä vieraiden kulttuurien erityispiirteistä vaan transformatiivinen prosessi, jossa 

oppijan herkkyys kulttuurienväliseen ymmärtämiseen ja vuoropuheluun lisääntyy. Tämän 

yleismääritelmän valossa voidaan todeta, että interkulttuurisessa kompetenssissa on kyse 

vähintään yhtä paljon asenteista kuin tiedosta. Jokikokko jakaakin interkulttuurisen 
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kompetenssin karkeasti neljään tasavertaiseen osatekijään, joita ovat tietoisuus, taidot, 

asenne ja toiminta (2005, 93). 

 Koska tässä tutkimuksessa käsitellään opettajien subjektiivisia kokemuksia ja näkemyksiä 

maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta, on sen pohjaksi mielekästä hieman tarkastella 

niinikään opettajien käsitystä interkulttuurisen kompetenssin luonteesta ja synnystä, jota 

Jokikokko on tutkinut väitöskirjassaan (2010).  

Jokikokon väitöstutkimuksen tulosten mukaan:  

”...opettajat eivät koe interkulttuurista kompetenssia niinkään erityisinä taitoina tai 

tietoina vaan enemmän kokonaisvaltaisena lähestymistapana. Opettajien mukaan 

interkulttuurinen kompetenssi on ennen kaikkea eettinen orientaatio ihmisiä, elämää 

ja moninaisuutta kohtaan. Sen katsotaan ohjaavan ihmisen ajattelua ja toimintaa 

kokonaisvaltaisesti, eikä sitä siis nähdä pelkästään kykynä ja taitona toimia taitavasti 

monikulttuurisessa ympäristössä.” (Jokikokko, 2010, tiivistelmä) 

 Tutkimuksen tulosten pohjalta Jokikokko vetää johtopäätöksen, että opettajien 

interkulttuurisen oppimisen prosessit ovat moninaisia riippuen henkilön taustasta, 

elinympäristöstä ja muista kokemuksista. Opettajien interkulttuurinen oppiminen sisältää 

formaalia, informaalia ja nonformaalia oppimista. Se voi olla vähittäinen prosessi, johon 

erilaiset elämänkokemukset vaikuttavat pikkuhiljaa, mutta se voi myös tapahtua 

yhtäkkisesti kriisien ja elämänmuutosten kautta. ”Merkittävillä toisilla sekä ympäristöllä 

on interkulttuurisessa oppimisessa suuri rooli, vaikka yksilöllistäkin reflektiota tarvitaan.” 

(Jokikokko, 2010, tiivistelmä) 
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4  Maahanmuuttajaoppilaita koskevat erityisjärjestelyt 

perusopetuksessa 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan perusopetuksen nimenomaan 

maahanmuuttajaoppilaille suunnattuja ja heidän kielellistä ja kulttuurista kotoutumistaan 

tukemaan kehitettyjä erityisjärjestelyjä ja niiden nykytilaa käytännön tasolla. Valmistava 

opetus yhdessä S2-opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen kanssa muodostavat 

maahanmuuttajaoppilaan opintojen toiminnalliseen kaksikielisyyteen ja kulttuurisuuteen 

tähtäävän rungon, jonka lisäksi oppilaan oman uskonnon opetuksella on tarkoitus tukea 

oman kulttuuri-identiteetin säilymistä sekä monikulttuurisen ja -uskontoisen 

maailmankuvan ja yleissivistyksen kehitystä. 

4.1 Valmistava opetus 

Perusopetukseen valmistava opetus on useimmille maahanmuuttajaoppilaille ensimmäinen 

etappi ennen varsinaiseen perusopetuksen luokkaryhmään siirtymistä. Se on tarkoitettu 

kaikille niille esi- tai perusopetusikäisille erikielisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin 

kielen taito - tai muut valmiudet - ei vielä riitä täysipainoiseen opiskeluun perusopetuksen 

ryhmässä. Valmistavan opetuksen järjestämiseen ei ole perusopetuslaissa pakottavaa 

velvoitetta, mutta käytännössä sitä yleensä tarjotaan kaikille maahanmuuttajaoppilaille, 

sillä sitä pidetään erittäin hyvänä keinona luoda pohja koulunkäynnille Suomessa. 

(Päivärinta & Nissilä, 2010, 105.) Valmistavan opetuksen ryhmässä oppilas tutustuu 

kielen, koulun ja suomalaisen kulttuurin perusteisiin yhdessä toisten 

maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kanssa. Pääpaino valmistavassa opetuksessa on 

suomen kielen omaksumisessa sekä maahanmuuttajaoppilaan oppijaprofiilin luomisessa 

tulevaa perusopetusta ja mahdollisia tukitoimia varten. Perusopetukseen valmistavan 

opetuksen voitaneen katsoa olevan myös keskeisin laajempaa kulttuurista kotoutumista 

tukeva virallinen erityisjärjestely esi- tai peruskouluikäiselle maahanmuuttajalle, ja sen 

osana jokaiselle laadittava opinto-ohjelma voidaankin sisällyttää sosiaalitoimen kanssa 

tarvittaessa laadittavaan laajempaan kotoutumissuunnitelmaan. (Päivärinta & Nissilä, 2010, 

10–14, 43.) 

Ruohonjuuritasolla valmistava opetus on hyvin käytännönläheistä: kaiken oppimisen 

lähtökohtana ovat oppilaalle jo tutut ja läheiset asiat ja jo olemassa olevat tiedot ja taidot, 
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joista edetään kohti uutta niin kielessä kuin oppiaineissakin. Opetushallituksen suositus 

ryhmäkooksi on maksimissaan 8–10 oppilasta. (Päivärinta & Nissilä, 2010, 106) 

Valmistava opetus on perusopetuslaissa suositeltua opetusta, ja sitä järjestetään 

perusopetukseen tiiviisti integroituna, mutta sille on kuitenkin olemassa omat erilliset 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet, joita on viimeksi 

uudistettu valmistavan opetuksen laajentumisen myötä vuonna 2009. Tuolloin valmistavan 

opetuksen suositustuntimäärää ja taloudellista tukea nostettiin puolesta vuodesta vuoteen. 

Opetushallituksen opetusneuvos Leena Nissilä toteaa nykymuotoisen valmistavan 

opetuksen käytäntöönpano-oppaassa 'Perusopetukseen valmistava opetus – 

Opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön' (2010), että muutoksilla ei varsinaisesti opetuksen 

laajuuden kannalta ole järin suurta merkitystä aiempaan, sillä kunnat ovat toteuttaneet 

valmistavaa opetusta vuoden mittaisena (tai tarvittaessa pidempään) jo aiemmin. 

Merkittävä tekijä on kuitenkin se, että kunnat saavat opetuksen järjestämiseen 

nykymuodossaan enemmän taloudellista tukea. Muutoksen myötä valmistavan opetuksen 

perusteissa korostetaan entistä enemmän oppilaiden esi- ja perusopetukseen 

integroitumisen merkitystä sekä oman äidinkielen opetuksen ja omakielisen opetuksen 

hyödyntämistä oppimisen ja kouluun sopeutumisen tukena (joskaan tähän ei ole 

perusopetuslaissa velvoitetta ja sen toteuttaminen on usein haasteellista). (Päivärinta & 

Nissilä, 2010, 10–14)  

Perusopetukseen valmistava opetus on sinällään uniikki kokonaisuus, että sille ei ole 

määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää vaan jokaiselle siihen osallistuvalle 

oppilaalle laaditaan oma yksilöllinen opinto-ohjelma, jossa opetukseen sisällytettävien eri 

oppiaineiden opiskelu ja tavoitteet määritellään oppilaan taustat ja lähtötaso huomioon 

ottaen ja johon kuuluu myös suunnitelma perusopetuksen ryhmiin integroitumisesta. 

Opinto-ohjelma laaditaan yhteistyössä oppilaan vanhempien kanssa. Tämän prosessin on 

samalla tarkoitus myös tutustuttaa oppilaan huoltajat suomalaiseen koulukulttuuriin ja 

käytäntöön sekä voimauttaa heitä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa. (Päivärinta & 

Nissilä, 2010, 10–14.) 

Integrointi perusopetuksen ryhmiin tehdään porrastetusti ja aloitetaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa sellaisista oppiaineista, joissa kielen hallinta ei ole ratkaisevin tekijä 

menestymiselle, kuten taito- ja taideaineet. Oppilas pyritään lopulta integroimaan omaa 

ikätasoaan vastaavaan ryhmään silläkin uhalla, ettei taitotaso sitä aivan vastaisi. 

Opetushallituksen näkemyksen mukaan ”pikkulasten” kanssa opiskelu alentaa oppilaan 
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motivaatiota ja itsetuntoa liiaksi taitotasosta riippumatta, minkä vuoksi on parempi sijoittaa 

oppilas tuettuna ikäryhmäänsä. (Päivärinta & Nissilä, 2010, 30–34.) Varsinaisessa 

valmistavan opetuksen ryhmässä voi ymmärrettävästi olla monen eri ikätason oppilaita 

varsinkin, jos maahanmuuttajaoppilaiden määrä on paikkakunnalla vähäinen, joskin 

ryhmät pyritään oletusarvoisesti muodostamaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. 

Myös yksittäiselle oppilaalle voidaan järjestää valmistavaa opetusta. (Päivärinta & Nissilä, 

2010, 11) Käytännössä kuntien eri opetusyksiköt tekevät yhteistyötä valmistavan 

opetuksen järjestämisessä, jolloin oppilaan ”kotikoulu”, johon hänet pyritään integroimaan, 

ei välttämättä ole sama koulu, jossa valmistava opetus järjestetään.  

Valmistavan opetuksen aikana oppilaan suomen kielen kehittymistä seurataan kielitaidon 

tasojen kuvausasteikolla (A1.3–A2.1). A2.1 kuvaa keskimääräistä osaamista valmistavan 

opetuksen päättyessä, joka on ”peruskielitaidon alkuvaihe” opetuksessa käytettävän 

viitekehyksen mukaan (POPS 2004 liitteet, 282–283). Valmistava opetus voidaan päättää 

missä vaiheessa tahansa jo ennen suositustuntimäärän täyttymistä, jos se katsotaan 

aiheelliseksi. Suomen kieli (tai ruotsi) on valmistavassa opetuksessa sekä oppimisen kohde 

että sen suunnitelmallinen väline kaikissa oppiaineissa, ja sen tavoitteet ja toteuttaminen on 

määritelty opetussuunnitelman Suomi toisena kielenä erillisen äidinkieli ja kirjallisuus  

-oppimäärän perusteissa, jota tarkastellaan seuraavassa alaluvussa. (Päivärinta & Nissilä, 

2010, 13 & 30.) 

4.2 S2: Suomi toisena kielenä –opetus 

Suomi toisena kielenä on äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen nimenomaan 

maahanmuuttajille eriytetty oppimäärä, joka muodostaa valmistavan opetuksen kanssa 

suomen kielen systemaattisen opetuksen jatkumon läpi koko perusopetuksen useimmille 

erikielisille oppilaille - joskin kaikki suomea toisena kielenä opiskelevat eivät ole 

välttämättä osallistuneet valmistavaan opetukseen. Suomi toisena kielenä -oppimäärä on 

tarkoitettu kaikille niille maahanmuuttajaoppilaille, joiden suomen, ruotsin tai saamen 

kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen. Verrattuna suomi äidinkielenä oppiaineeseen, 

suomi toisena kielenä, tai ”S2”, on luonteeltaan funktionaalisesti suuntautunutta, ja siinä 

painottuu voimakkaasti kielen formaalin ja normatiivisen puolen lisäksi kielen käyttö 

viestintävälineenä. Kieltä opetetaan siis enemmän arkisen elämän ja kokemusten kautta 

kuin pelkästään abstraktiotasolla. S2–opetuksen tavoitteena on, että ”oppilas saavuttaa 
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perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla 

kielitaidon osa-alueilla, pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen 

oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen” (OPS 

84). S2–oppimäärän tavoitteena ei siis ole saada äidinkielisiä oppilaita kielitaidon tasossa 

kiinni varsinaisen perusopetuksen aikana vaan tarjota riittävät edellytykset vähittäiseen 

etenemiseen sitä kohti. (Ikonen et al., 2005, 84–89; OPS 2004, 94) 

S2-opetukselle on määritelty yleiset tavoitteet ja oppisisältö perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa, mutta luonteeltaan myös se on ensisijaisesti 

yksilölähtöistä, eikä oppimäärää ole jaoteltu ikä- tai luokka-asteittain. S2–opetuksessa 

oppilaan kielitaidon tasoa ja sen kehittymistä seurataan Euroopan neuvoston vuonna 2001 

julkaiseman yleiseurooppalaisen viitekehyksen avulla, josta perusopetuksessa käytetään 

kymmentä eri tasoa väliltä A1.1.–A2.2, B1.1.–B2.2 ja C.1.1. Viitekehyksessä A-tasot ovat 

niin sanottuja ”perustasoja”, B-tasot ”itsenäisen kielenkäyttäjän” tasoja ja C- tasot 

”taitajan” tasoja. Perusopetuksen vuosiluokan 9 päätteeksi suomea toisena kielenä 

opiskelevan kielitason tulisi olla opetussuunnitelman perusteiden mukaan B1.1. (toimiva 

peruskielitaito) tai B1.2. (sujuva peruskielitaito). (OPS 2004 liitteet 286–289; Ikonen et al., 

2005, 84–89 & 93.)  

Koska S2-opetuksessa kieli on yhtä aikaa kohde ja oppimisen väline kaikissa oppiaineissa, 

on yhteistyö varsinaisten S2-opettajien ja muiden oppiaineiden opettajien välillä erityisen 

keskeistä. Varsinaisissa toiminnallisissa kieliopinnoissa ei esimerkiksi voida käyttää kovin 

paljoa aikaa eri oppiaineiden erityissanastojen harjoitteluun, vaan tässä suhteessa kielen 

avaamisen vastuu on kyseisten oppiaineiden opettajille. S2-opettajat ovatkin siten myös 

koordinaattoreita, joiden tehtävä on auttaa muita opettajia huomioimaan 

maahanmuuttajaoppilaiden kielelliset erityistarpeet. Myös eriytetty S2-oppimateriaali eri 

oppiaineiden tukena on keskeistä. Sen tuotannossa oltiin 2010 Opetushallituksen mukaan 

tyydyttävällä tasolla, joskin maahanmuuttajaoppilaan äidinkieltä hyödyntävää kaksikielistä 

oppimateriaalia tarvittaisiin lisää. (Ikonen et al., 2005, 88; OPH Muistio: Suomi ja ruotsi 

toisena kielenä, 2010; Kuusela, 2008, 85)  

Suomi toisena kielenä -opetus on opetussuunnitelman perusteissa laadittu siten, että sen 

laajuus vastaa viikkotunneiltaan suomi äidinkielenä -opetusta. Opetusta voidaan kuitenkin 

antaa myös siten, että oppilas osallistuu osan ajasta suomi äidinkielenä -tunneille ja osan 

ajasta varsinaisille suomi toisena kielenä -tunneille tai että oppilas opiskelee S2-
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oppimäärää eriytettynä suomi äidinkielenä -ryhmissä. Opetushallituksen maahanmuuttajien 

perusopetusta koskevassa selvityksessä vuodelta 2005 todetaan, että yleisin tilanne on 

sellainen, että oppilaille tarjotaan erillistä S2-opetusta 1–2 tuntia viikossa ja muutoin he 

osallistuvat suomi äidinkielenä -ryhmiin vaihtelevasti eriytettynä. Selvityksestä käy myös 

ilmi, että opettajilla ja oppilaiden vanhemmilla on eriäviä näkemyksiä S2-opetuksen 

tavasta ja siitä, keille oppilaille se on ylipäätään hyödyllistä. Vaikka S2-opetuksen 

tarjoaminen (osana äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta) on periaatteessa pakollista 

kaikille sitä tarvitseville, kunnissa järjestetään sitä vaihtelevasti. Noin 25 % 

maahanmuuttajaoppilaista ei osallistu minkään muotoiseen S2-opetukseen tai heille ei 

tarjota sitä perusopetuksen loppuun saakka. Tätä lukua saattaa Opetushallituksen mukaan 

kasvattaa osaltaan oppilaiden kielitaidon liian pintapuolinen arviointi ja tarkkojen 

säädöksien puute. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei maahanmuuttajataustaisuus välttämättä 

tarkoita automaattisesti kantaväestöä heikompaa suomen kielen tasoa. Osa vanhemmista 

myös pelkää S2-opetuksen olevan leimaavaa ja siten haitallista. Yleisenä 

maahanmuuttajien opetusta koskevana ongelmana nähtiin myös S2-opetuksen kohdalla 

resurssien puute. Maahanmuuttajaopetuksen kontekstissa resurssipuute vaikuttaa eri 

selvitysten ja julkisen keskustelun perusteella tarkoittavan yleensä ennemminkin 

erikoiskoulutettujen tai yleensä maahanmuuttajien opetukseen itsensä päteviksi kokevien 

opettajien puutetta kuin taloudellisia seikkoja. (Kuusela, 2008, 37-41; Ikonen et al., 2005, 

84; OPS 2004, 94; OPH Muistio: Suomi ja ruotsi toisena kielenä, 2010; Opettaja-lehti, 

2011.) 

4.3 Oppilaan oman äidinkielen opetus 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaan oppilaille, joiden äidinkieli 

ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä, jolloin äidinkielenä 

voidaan ”huoltajan valinnan mukaan”(OPS 2004, 93–96.) opettaa myös muuta oppilaan 

äidinkieltä äidinkieli ja kirjallisuus –oppiaineena. Oman äidinkielen opetuksessa tulee ottaa 

huomioon ”oppilaiden vaihteleva kielellinen ja kulttuurinen kotitausta sekä ympäristön 

tarjoaman tuen vähäisyys oppilaan oman äidinkielen kehitykselle” (OPS 2004, 93). Suomi 

toisena kielenä -opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen on yhdessä tarkoitus ”vahvistaa 

oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle 

kaksikielisyydelle” (OPS 2004, 94). Lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa kerrotaan, että maahanmuuttajaoppilaiden tulisi kasvaa sekä oman että 
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suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön jäseneksi. (ks. tämän tutkielman kappale 3.2.) 

Vaikka toiminnallinen kaksikielisyys listataan näin avoimesti erikielisten 

maahanmuuttajaoppilaiden kieliopetuksen tavoitteeksi, on aihe eräs ongelmallisimmista ja 

kiistellyimmistä maahanmuuttajaopetuksen osa-alueista perusopetuksen piirissä, mihin 

vaikuttaa puutteellinen tutkimus, eriävät arvo- ja hyödyllisyyskäsitykset niin opettajien 

kuin oppilaiden vanhempien piirissä sekä se, ettei maahanmuuttajien äidinkielen 

opettamiselle tai sen hyödyntämiselle muussa opetuksessa ole laissa asetettua velvoitetta. 

(OPS 2004, 93; Nissilä, 2006, 59; Opettaja-lehti.)  

Maahanmuuttajaoppilaille tulee Opetushallituksen mukaan järjestää oman äidinkielen 

opetusta ”mahdollisuuksien mukaan” (OPS 2004, 34). Käytännössä tämä tarkoittaa, että 

kuntien ei ole pakko sitä järjestää ja että oppilaiden (tai heidän vanhempiensa) on 

mahdollista kieltäytyä osallistumasta sen opetukseen, vaikka sitä olisi tarjolla. Nykyinen 

opetussuunnitelma itsessään antaa ainoastaan suosituksia siitä, kuinka paljon, miten ja 

miksi maahanmuuttajien omaa äidinkieltä tulisi opettaa perusopetuksen yhteydessä, mutta 

huomioitavaa on kuitenkin se, että periaatteessa oppilaiden äidinkieltä voitaisiin opettaa ja 

hyödyntää hyvinkin kokonaisvaltaisesti arviointia myöten, kunhan sen opetuksesta ei 

katsota olevan haittaa suomen kielen opiskelulle; oppimistavoitteet kansallisessa kielessä 

on saavutettava äidinkielestä riippumatta. Siitä huolimatta missä määrin oppilaan omaa 

äidinkieltä todellisuudessa opetetaan tai käytetään opetuksen välineenä, hallinnollinen 

suhtautuminen siihen on kuitenkin moniin muihin maihin verrattuna (Eurooppa mukaan 

lukien) lähtökohtaisesti hyvin positiivinen. (Agirdag, 2010; OPS 2004.) 

Arvoasetelmaltaan Opetushallitus korostaa maahanmuuttajaoppilaan oman äidinkielen 

merkitystä lähinnä oppilaan oman kulttuurisen ja kielellisen identiteetin kehitykselle. 

Mahdolliseen suoraan vastavuoroiseen yhteyteen oppilaan suomen kielen ja äidinkielen 

oppimisen välillä opetussuunnitelman perusteissa ei oteta selkeää kantaa, vaikkakin 

toiminnallisen kaksikielisyyden periaatteen mukaan äidinkieli nähdään keskeisenä 

maailman ja käsitteiden hahmottamisessa, toisin sanoen ”ajattelun kielenä”, jonka hyvä 

hallinta vaikuttaa positiivisesti kaikkeen oppimiseen. Opetushallituksen ”Saako olla 

suomea?”- suomi toisena kielenä oppaassa vuodelta 2006 todetaan, että vaikka toisen 

kielen ja ensikielen vuorovaikutus oppimisprosessissa on paljon tutkittu aihe, ei siitä ole 

saatu kovin selkeitä tuloksia – elleivät kielet ole hyvin lähellä toisiaan kuten suomi ja viro. 

Toisaalta kyseisen yhteyden olemassaoloa ei edes pidetä erityisen mielekkäänä opetuksen 

kannalta, sillä äidinkielen vaikutukseen oppimiselle ei uskota suoraan päästävän käsiksi, 
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”ei sitä hyödyntämään tai estämään”. (Nissilä, 2006, 59) Kolme vuotta myöhemmin 

ilmestyneessä Opetushallituksen maahanmuuttajien oppimisvaikeuksia käsittelevässä 

teoksessa kielten välistä suhdetta kommentoidaan hieman positiivisemmasta lähtökohdasta, 

joskin edelleen suppeasti: ”Kaksikielisyys voi helpottaa muiden kielten oppimista. 

Kaksikielisten ajattelu voi myös olla luovempaa ja joustavampaa kuin yksikielisten.” 

(Nissilä & Sarlin, 2009, 38) Joka tapauksessa opettajan edes jonkinasteista tietämystä 

oppilaan äidinkielestä pidetään hyödyllisenä, sillä siitä saattaa löytyä apua opetuksen 

suunnitteluun tai selitys toistuvaan virheeseen. (Nissilä, 2006, 59). 

4.4 Muiden uskontojen opetus 

1990-luvulla ja sen jälkeen Suomeen muuttaneista ulkomaalaisista suurin osa, noin 

160 000, kuuluu johonkin kristilliseen ryhmittymään, kuten (karkeasti jaoteltuna) 

katolilaiset, ortodoksit ja protestantit. Muita merkittäviä maahanmuuttajien uskontokuntia 

ovat islamin eri suuntaukset, buddhalaisuus ja hindulaisuus, joiden lisäksi maahanmuuton 

myötä Suomeen on syntynyt lukuisia pienempiä uskontokuntia, esimerkiksi 

zarathustralaisuus, baha’i ja mandealaisuus. Suomessa, jossa evankelis-luterilaisuudella on 

historiallisesti ollut selkeä kulttuurinen ja valtiollinen valta-asema, on nopea uskontojen 

moninaistuminen tuonut oman haasteensa myös opetuksen kentälle. Ongelmia ei 

kuitenkaan ole ilmennyt niinkään varsinaiseen uskonnonopetuksen luonteeseen liittyen 

kuin esimerkiksi muiden oppiaineiden sisältöön, perinteisiin juhlakäytäntöihin ja yleiseen 

pukeutumiseen liittyen. Eri pienryhmäisten uskontojen opetus on tähän asti noudattanut 

perusperiaatteeltaan samaa kehystä, joskin kaiken aikaa kehitetään mielekästä eriyttämistä, 

jossa myös kunnat ja koulut ovat osoittaneet aloitekykynsä. (Martikainen, 2010 1.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan kaikkien uskontosidonnaisten 

ryhmien opetukseen pätevät samat lähtökohtaiset tavoitteet ja suuntaviivat, joista 

keskeisimpänä on oppilaan uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen 

kehittyminen. Opetuksessa tulee oman uskonnon tuntemisen ohella edistää valmiutta 

muiden uskontojen kohtaamiseen sekä uskonnollisten ja eettisten ulottuvuuksien 

ymmärtämiseen niin oppilaan omassa elämässä kuin laajemmin yhteiskunnallisena 

ilmiönä. Uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumalla oppilas saa 

tietojen, taitojen ja kokemusten muodossa ”aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen 

rakentamiseen”. (OPS 2004, 38–41.) Toisin sanoen perusopetuksen alainen uskonnon 
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opetus ei ole Suomessa tunnustuksellista eli varsinaista uskonnon harjoittamista (”riittiin 

osallistumista”). (OPH Muistio: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulutus, 2010, 5–

6.) Eri opetusryhmien uskontospesifisyys toimii ennemminkin oppilaiden omaa 

identiteettiä ja kulttuuria valottavana esimerkkinä ja ponnahduslautana laajempaan 

uskontojen ymmärtämiseen.  

Uskonnonvapaudesta ja eritoten oikeudesta omaan uskontoon säädettiin lailla 2003 

(Uskonvapauslaki 2003), jonka myötä perusopetuslakiin lisättiin velvoite kaikkien 

oppilaiden oman uskonnon järjestämisestä. Käytännössä kuntien tulee järjestää uskonnon 

opetusta kaikkiin uskontokuntiin kuuluville oppilaille, kun vähintään kolmen huoltajat sitä 

erikseen vaativat. Tietyn uskonnon opetus ei myöskään ole sidottu siihen, onko oppilas 

virallisesti tietyn uskontokunnan jäsen, vaan huoltajien ilmoituksella opetuksen 

järjestäjälle on tässä ratkaiseva merkitys. Mikäli oppilas ei väestötietojensa perusteella 

kuulu mihinkään uskontoon eikä huoltaja tee poikkeavaa ilmoitusta, osalllistuu oppilas 

uskonnon sijaan automaattisesti elämänkatsomustiedon opetukseen. Huomattavaa on, että 

oppilaan opetettava uskonto voi olla periaatteessa mikä vain, kunhan se on Suomen laissa 

tunnustettu ja rekisteröity uskonnoksi. Opetuksen aloittamista ei myöskään voi viivyttää 

sillä perusteella, ettei kyseisen uskonnon opetusta varten ole vielä olemassa 

Opetushallituksen vahvistamia perusteita. Uusien opetettavien uskontojen ilmaannuttua 

Opetushallitus laatii niille perusteet erillispäätöksellä. (Kuusela, 2008, 25; OPH muistio: 

Suomi ja ruotsi toisena kielenä, 2010, 5–6). 

Virallisesti johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva oppilas voi myös opiskella 

uskontoaan koulun ulkopuolella ja saada siten vapautuksen koulun uskonnon opetuksesta. 

Tällöin oppilaalle ei kuitenkaan merkitä uskonnosta minkäänlaista arviointia todistukseen. 

Koulun ulkopuolinen uskonnonopetus tulee todentaa perusopetuksen järjestäjälle.  

Niin kuin monien vielä suhteellisesti vähälukuisten kielivähemmistöjen kohdalla, ei eri 

uskontojen opetukseen ole aina saatavilla muodollisesti pätevää opettajaa. Muiden 

uskontojen opettamiseen perusopetustasolla riittääkin yleinen aineen-  tai 

luokanopettajakelpoisuus, joskin ”riittävät tiedot” ja ”asianomaisen uskonnon tuntemus” 

on jollain tavoin osoitettava opetuksen järjestävälle taholle (koulu ja kunta). Opettajan ei 

kuitenkaan tarvitse olla opettamansa uskonnon harjoittaja eikä kyseisen uskonnollisen 

yhteisön jäsen. (Kuusela et al. 2008, 25; OPH muistio: Suomi toisena kielenä, 2010, 5–6). 
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin tutkimukseni  empiirisen osion rakenteen. Lähden 

liikkeelle tutkimuksen tarkoitusperistä tutkimusongelmineen, josta enenen tutkimusjoukon 

muodostamiseen, taustafilosofian määrittelyyn ja metodologiaan liittyvien valintojen 

esittelemisen kautta tutkimuksen kulun kuvaukseen ja luotettavuuden arviointiin. 

5.1 Tutkimustehtävät  

Haastattelututkimuksen tarkoituksena on selvittää valmistavan opetuksen opettajien sekä 

maahanmuuttajaoppilaiden opettamisesta ekstensiivistä kokemusta omaavien 

luokanopettajien subjektiivisia käsityksiä valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen 

yhdistävän siirtymävaiheen merkityksestä ja sen onnistumiseen tai mahdolliseen 

epäonnistumiseen vaikuttavista tekijoistä. Lisäksi pyrin muodostamaan käsitystä 

maahanmuuttajaopetukseen liittyvistä mahdollisista kehittämistarpeista perusopetuksen 

kontekstissa. Päämääränä oli muodostaa suppealla, mutta tarkkaan valikoidulla 

tutkimusotannalla, kvalitatiivisia metodeja käyttäen mahdollisimman ’syvä’ ja 

monipuolinen, haastateltavien henkilökohtaiseen kokemukseen ja näkemykseen perustuva 

kuvaus tutkimusongelmien luonteesta. Lisäksi tarkoituksena oli peilata tuloksista 

johdettuja integraatioon ja yleisesti maahanmuuttajaopetukseen liittyviä haasteita ja 

kehitysideoita maahanmuuttajaopetusta valtakunnallisesti perusopetuksessa ohjaavaan 

teoreettiseen viitekehykseen sekä valikoituihin maahanmuuttajaopetusta koskeviin 

tutkimustuloksiin. Vaikka empiirisen aineiston käsittelyssä olen pyrkinyt tulkinnan 

mahdollisimman korkeaan objektiivisuuteen, on päämääräni kuitenkin tulosten 

yleistettävyyden testaaminen aiemman tiedon ja tutkimustulosten valossa. 

Tutkimuksen tarkoituksen eli tutkimustehtävän olen määritellyt seuraavanlaisiksi 

tutkimusongelmiksi: 

 

1. Mitkä ovat maahanmuuttajaoppilaiden valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen 

siirtymävaiheen keskeisimmät onnistumisen edellytykset ja suurimmat haasteet?  
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2. Kuinka maahanmuuttajaoppilaiden opetusta tulisi kehittää, jotta perusopetus 

kokonaisuutena tukisi maahanmuuttajaoppilaiden kulttuurista ja kielellistä 

kotoutumista paremmin? 

3. Miten maahanmuuttajaoppilaat nähdään ja miten heidät otetaan huomioon 

perusopetuksen määrittelyssä ryhmänä ja yksilöllisesti, sekä millaisia tukitoimia 

heitä varten on olemassa? 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä käsittelen pääasiassa empiirisen aineiston pohjalta 

opettajien omien käsitysten kautta, kun taas toinen tutkimuskysymys on luonteeltaan 

enempi teoreettinen, jota pyrin täydentämään ja vertaamaan empiirisestä aineistosta 

muodostamillani johtopäätöksillä. Kolmas kysymys on viitoittava teoreettinen 

tutkimusongelma, johon ei varsinaisesti pyritty saamaan vastauksia 

haastattelumenetelmällä.   

5.2 Tutkimuksen lähtöasetelma  

Tutkimuksen lähtökohtana oli laajentaa alemman korkeakoulututkinnon teoreettista 

opinnäytetyötäni empiirisellä näkökulmalla; neljän oululaisen opettajan 

haastattelututkimus rakentui soveltuvilta osin jatkoksi helmikuussa 2014 ilmestyneelle 

kandidaatintyölleni, jonka nimikkeenä oli ”Maahanmuuttajaoppilaiden asema 

perusopetuksessa”. Aiemmassa tutkimuksessani kartoitin maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden määrällisen lisääntymisen perusopetukseen mukanaan tuomia haasteita 1990-

luvulta 2010-luvulle, miten Opetushallituksessa on näihin haasteisiin reagoitu ja millaisia 

tutkimustuloksia maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen liittyen on saatu. Kyseisen 

tutkimuksen viitekehykseksi muodostin pääasiassa Opetushallituksen julkaisuihin nojaten 

kuvauksen maahanmuuttajaoppilaita varten muodostetuista perusopetuksen erityisistä 

tukirakenteista, joista yksi keskeisimmistä on perusopetukseen valmistava opetus.  

Perusopetukseen valmistava opetus, tai arkikielisessä muodossaan valmistava- tai 

’VALO’-opetus, oli minua henkilökohtaisesti lähellä oleva aihe, jonka piiriin halusin 

empiirisen tutkimukseni jollain tavalla suunnata. Valmistava opetus valikoitui kohteeksi 

pääasiassa siksi, että olin suorittanut sen parissa erään luokanopettajakoulutukseen 

kuuluvan harjoittelun. Lisäksi kiinnostukseeni vaikutti se, että olen suorittanut 

luokanopettajan opintojani monikulttuurisuusnäkökulmaa painottavassa kansainvälisessä 
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luokanopettajakoulutuksessa. Tutkimuksen suuntaaminen nimenomaan 

maahanmuuttajaoppilaan valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen integroitumiseen 

perustui osaltaan allekirjoittaneen omakohtaiseen kokemukseen ja kandidaatintutkielman 

kautta muodostuneeseen käsitykseen aiheen potentiaalisesta ongelmallisuudesta sekä 

tutkimuskirjallisuuden ja opinnäytetöiden kartoittamisesta tehtyyn havaintoon, ettei 

perusopetukseen valmistavasta opetuksesta ole kirjoitettu juuri vastaavanlaisella 

painotuksella. Lisäksi halusin ehdottomasti säilyttää mukana myös tässä tutkimuksessa 

kandidaatintutkielmani keskeisimmän tutkimusongelman, eli millaisia haasteita ja 

kehitystarpeita maahanmuuttajataustaisten perusopetuksessa voidaan havaita. Vaikka 

tutkimuksen keskeinen polttopiste onkin valmistavaan opetukseen kuuluvassa 

integraatioprosessissa, laajentaa edellä mainittu tutkimusongelma 

maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen viitekehystä perusopetukseen yleensä ja 

mahdollistaa näin tutkimustulosten tarkastelun ja vertailun kokonaisvaltaisemmassa 

kontekstissa.  

Viitekehyksen olemassaolosta huolimatta pyrin lähtemään tutkimuksessani liikkeelle 

mahdollisimman puhtaalta pöydältä. En esimerkiksi muodostanut tarkempia hypoteeseja 

kuin tutkimusongelmat antavat olettaa: maahanmuuttajaoppilaiden yleisopetukseen 

integraation onnistumiseen vaikuttaa todennäköisesti opettajien mielestä monta eri seikkaa, 

integraation onnistumisella on oppilaiden kokonaisvaltaisen kotoutumisen kannalta 

merkitystä ja että maahanmuuttajien opetuksessa yleensä saattaisi olla tilastojen valossa 

kehittämisen varaa. Uskomukseni on, että maahanmuuttajaopetuksen parista runsaasti 

kokemusta omaavat opettajat pystyvät tarjoamaan arvokkaita näkemyksiä sen 

kehitystarpeisiin liittyen. Halusin kuitenkin käsitellä haastatteluilla keräämäni empiirisen 

aineiston tutkimukseen osallistuneiden opettajien omien käsitysten ja näkemysten ehdoilla, 

eli en halunnut rakentaa analyysirunkoa etukäteen valmiiksi näitä hypoteeseja pidemmälle. 

Pyrin siis lähtemään hypoteeseista huolimatta liikkeelle itse empiirisestä aineistosta ja 

tuoda teoreettisen viitekehyksen, mahdolliset tilastot ja aiheeseen liittyvät tutkimustulokset 

keskusteluun vasta jälkikäteen. Näin pyrin varmistamaan haastattelujen analyysin 

mahdollisimman korkean objektiivisuuden tason ja jättämään tilaa opettajien omalle 

rikkaalle kuvailulle ja kerronnalle. (Eskola & Suoranta, 1998, 16–18.) 

Alunperin tutkimuksessa oli tarkoitus hyödyntää fenomenografista tutkimusotetta ja 

keskittyä analyysissä nimenomaan haastateltavien käsityksellisiin eroavaisuuksiin, mutta 

aineiston tarkastelun ja tutkintoseminaarissa saamani vertais- ja opettajapalautteen pohjalta 
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vaihdoin tutkimukseni metodin sisällönanalyysiin, joka soveltuu paremmin ilmiön 

kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen. Sisällönanalyysillä pyritään saamaan tutkittavasta 

ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa.   (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 105–106; 

Metsämuuronen, 2011, 112–114.) 

5.3 Tutkimusjoukon kuvaus ja aineiston kerääminen 

Tässä luvussa pyrin avaamaan tutkimushenkilöiden taustoja ja otannan 

muodostamisprosessia, joilla on väistämättä vaikutusta tutkimuslöytöihin. Syrjälän mukaan 

on tärkeää tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kannalta, että aineiston hankinta ja 

siihen mahdollisesti vaikuttaneet tekijät on tehty mahdollisimman näkyväksi lukijalle. 

(Syrjälä et al., 1994, 153.) 

Tutkimukseen haastateltavat opettajat eli  tutkittavat valikoituivat pääsääntöisesti heidän 

runsaan kokemuksensa ansiosta. Haastattelujen sisällönanalyysin metodisen työläyden 

vuoksi tutkimusotannaksi valikoitui neljä oululaista opettajaa, jonka katsoin olevan riittävä 

tutkimusjoukko tarkoitukseeni. Laadullisessa tutkimuksessa tieteellisyyden kriteeri ei ole 

määrä vaan laatu eli käsitteellistämisen kattavuus (Eskola & Suoranta, 1998, 18). Koska 

maahanmuuttajaoppilaiden valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen 

integraatioprosessissa on jo lähtökohtaisesi kyse (vähintään) valmistavan opetuksen 

opettajan sekä vastaanottavan luokanopettajan yhteistyöstä, halusin myös tutkimusotannan 

kuvastavan tätä lähtökohtaa. Tämän vuoksi halusin haastatella prosessin molempia 

osapuolia ja ideaaliksi tutkimusjoukoksi valikoitui kaksi valmistavaa opettajaa sekä kaksi 

aiheesta mahdollisimman paljon kokemusta omaavaa luokanopettajaa.  

Tämän tutkimusjoukon kasaamiseksi sain apua jo ennestään tuntemani valmistavan 

opetuksen opettajan taholta, joka suositteli minulle mahdollisia kriteereihini sopivia 

kandidaatteja. Haluamani tutkimusotanta toteutuikin pääpiirteissään toivomallani tavalla, 

joskin valmistavan opetuksen opettajien välillä oli huomattava ero kyseisessä roolissa 

tehdyissä työvuosissa. Valmistavan opetuksen opettajien kohdalla tein kuitenkin 

olettamuksen etukäteiskäsitykseeni nojaten, että valmistavan opetuksen opettajat eivät 

valikoidu sattumalta vaan että heillä täytyy olla keskiverto-opettajaa syvempi ymmärtämys 

maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta. Lisäksi molemmilla opettajilla oli kokemusta joka 

tapauksessa useita vuosia. Lisäksi koin, että valmistavien opettajien kokemusero saattaisi 

parhaassa tapauksessa rikastaa tutkimustuloksia mielekkäällä tavalla. Haastateltavat 
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edustivat kahta eri koulua Oulun alueella: toisessa koulussa on ollut 

maahanmuuttajaoppilaita keskitetysti 90-luvulta saakka ja varsinaista valmistavaa opetusta 

reilut kymmenen vuotta, kun taas toisessa valmistava opetus on aloitettu vasta noin viisi 

vuotta aiemmin eikä maahanmuuttajaoppilaita ollut haastatteluhetkellä yleisopetuksessa 

montaa vaan valmistavan opetuksen oppilaat kulkivat ryhmään kauempaa ja integroituivat 

pääasiassa muille kouluille. Molemmat luokanopettajat valikoituivat ensin mainitulta 

koululta kokemuspohjansa perusteella. 

Sain tutkimukseen osallistuneilta opettajilta myöntävät vastaukset joulukuussa 2013, jonka 

jälkeen hain tutkimusluvat heidän edustamilleen kouluille koulujen rehtoreilta. Haastattelut 

suoritettiin kuitenkin vasta maaliskuussa alkuvuoden harjoitteluni vuoksi. Haastattelut 

pidettiin opettajien kouluilla. Tarkoituksena oli haastatella kutakin opettajaa noin tunnin 

ajan yhtenevän teema- ja apukysymyslistan mukaisesti (LIITTEET 1 ja 2) mutta antaa 

myös tutkittavien itsensä ohjata keskustelun kulkua teemakokonaisuuksiin liittyen. Tämä 

osoittautui keskustelua rikastavaksi valinnaksi, mutta venytti molempien haastateltujen 

valmistavien opettajien haastattelun kestoa huomattavasti. Kuten etukäteen arvelin, oli 

valmistavan opetuksen opettajilla paljon sanottavaa jokaisesta teemasta, sillä ne koskivat 

heidän jokapäiväistä työtään. Myös molemmilla luokanopettajilla oli paljon rikasta 

kerrontaa ja kuvailua sekä joitakin sellaisia näkökulmia, joita valmistavien opettajien 

kohdalla ei noussut esiin. Luokanopettajien haastattelut kestivät molemmat suunnilleen 

tunnin. Haastattelujen pituuseroista johtuen valmistavien opettajien ääni tuli näkymään 

aineiston sisällönanalyysissä suhteellisesti voimakkaammin. Tutkittaville kerrottiin ennen 

haastatteluja, ettei heidän tai heidän työpaikkansa identiteettiään tulla paljastamaan ja että 

tutkittavat voisivat halutessaan myös ottaa takaisin sanomisiaan, minkä tarkoitus oli saada 

heidät vapaasti avautumaan ja välttää näin sosiaalisesti hyväksyttäviä, sievisteltyjä 

vastauksia. Tässä suhteessa on kuitenkin huomioitava, että osa opettajista tunsivat toisensa 

ja tiesi toistensa osallistumisesta nimenomaiseen tutkimukseen, mikä saattoi vaikuttaa 

osaltaan haitallisesti. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 35; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 72–74.) 

Seuraavaksi esittelen haastatellut opettajat, joille olen antanut tutkimuksen tulosten 

tarkastelun helpottamiseksi ja heidän identiteettinsä salaamiseksi uudet nimet: Aaro, Jenni, 

Katja ja Titta 
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 ”Aaro”: noin 50 vuotias miespuolinen luokanopettaja, jolla opettajankokemusta yli 

20 vuotta ja kokemusta valmistavasta opetuksesta hänen ryhmiinsä integroituneista 

oppilaista noin kymmenen vuoden ajalta ”säännöllisesti”. 

 ”Jenni”:  noin 50 vuotias naispuolinen luokanopettaja, jolla opettajankokemusta 

noin 30 vuotta. Jenni kertoi hänen luokalleen integroituneen reilun kymmenen 

vuoden aikana noin 30 maahanmuuttajataustaista oppilasta valmistavan opetuksen 

kautta, mutta lisäksi osan tulleen suoraan yleisopetukseen. 

 ”Katja”: noin 50 vuotias naispuolinen valmistavan opetuksen opettaja, jolla 

kokemusta valmistavasta opetuksesta noin 20 vuotta kahdelta eri koululta. Katjalla 

oli pohjana luokanopettajan koulutus, johon lisäksi runsaasti täydentäviä opintoja 

eri oppiaineista,  muun muassa suomi toisena kielenä –opetuksesta. Katja oli tehnyt 

koko uransa valmistavan opettajan töitä ja  toiminut myös kouluttajana 

maahanmuuttajaopetukseen liittyen. 

 ”Titta”:  noin 40 vuotias naispuolinen valmistavan opetuksen opettaja, jolla 

opettajan kokemusta vajaan kymmenen vuoden ajalta. Titta oli työskennellyt ennen 

opettajaksi valmistumistaan muun muassa hoitoalalla, jonka jälkeen opiskellut 

lastentarhanopettajaksi ja heti perään luokanopettajaksi. Lisäksi opintoja 

erityispedagogiikasta, monikulttuurisuuskasvatuksesta, äidinkieli- ja kirjallisuus  

-oppiaineesta sekä sosiologiasta. Valmistavan opetuksen opettajana Titta oli 

työskennellyt noin neljä vuotta.  

5.4 Metodologia ja työkalut 

Seuraavaksi esittelen tutkimusrakenteen eli metodologian sekä analyysiä ohjaavat  metodit. 

Metsämuurosen mukaan metodologia tarkoittaa yleistä lähestymistapaa tutkia 

tutkimusaihetta ja metodi puolestaan erityistä tutkimustekniikkaa (Metsämuuronen, 2011, 

87). Tämä tutkimus on luonteeltaan ja tutkimusstrategialtaan laadullinen tutkimus, joka 

perustuu teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin teemahaastatteluilla kerätyllä aineistolla. 

Tutkimuksen rakenne ja lähestymistapa ovat laadulliselle tutkimukselle tyypillisesti 

jäsentyneet vielä tutkimuksen edetessä. Tutkimuksen strategia ei siis noudata tarkkaan 

millekään spesifille tieteenfilosofiselle suuntaukselle tyypillistä tutkimuksen toteuttamisen 

rakennetta, mutta perustuu taustafilosofialtaan, eli ontologialtaan ja epistemologialtaan, 
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karkeasti postpositivistiseen maailmankatsomukseen, joka on myös osaltaan vaikuttanut 

tutkimusstrategiaan pyrkimyksenä tulosten yleistettävyyteen, objektiivisuuteen ja tutkijan 

itsensä tulkinnalliseen ulkoistamiseen tunnustaen kuitenkin samalla sen, ettei täydelliseen 

objektiivisuuteen voi päästä. (Metsämuuronen, 2011, 89.) Se, että tutkimus ei seuraa 

kaikilta osin valmista kaavaa, ei ole kuitenkaan mielestäni ongelma, sillä laadullisessa 

tutkimuksessa on tutkijalla tietynlainen vapaus, joka antaa mahdollisuuden joustavaan 

tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Eskolan & Suorannan mukaan tutkimuksellinen 

mielikuvitus ja uusien menetelmällisten ratkaisujen kokeileminen on laadullisessa 

tutkimuksessa jopa toivottavaa, jotta ”tutkijan oma näkemys ei häviäisi perinteisen 

tieteenteon mekaniikkaan ja johtaisi väljähtäneisiin tusinatutkimuksiin” (Eskola & 

Suoranta, 1998, 20-21).  On kuitenkin tärkeää, että valinnoista kerrotaan avoimesti myös 

lukijalle, sillä muuten tutkimus ei ole ylipäätään arvioitavissa. (ibid.; Creswell, 2013, 19.) 

Käytetyt analyysityökalut eli metodit olivat tässä tutkimuksessa puolistrukturoitu 

haastattelu, eli teemahaastattelu sekä sisällönanalyysi. Sisällönanalyysiä on tässä 

tutkimuksessa sovellettu kahdella hieman eri tavalla, sillä se toimii yhtä aikaa sekä 

laadullisen tutkimuksen metodologian runkona, eli koko tutkimusta ohjaavana 

kvalitatiivisen tutkimuksen rakennemallina (katso luku 5.4.3), että erikseen varsinaisen 

empiirisen aineiston temaattisena analysointityökaluna eli aineiston analyysin metodina, 

johon olen valinnut aineistolähtöisen analyysimallin. (Metsämuuronen, 2011, 87–90.) 

Tässä tutkimuksessa koin, että teemahaastattelu ja sisällönanalyysi tukivat laadullista 

tutkimusotetta hyvin: teemahaastattelu antoi haastateltaville opettajille tarpeeksi 

liikkumatilaa merkityksellisiksi kokemiensa asioiden esille tuomiseksi ja tutkijalle 

puolestaan mahdollisuuden esittää tulkintoja tarkentavia, henkilökohtaisesti kohdennettuja 

kysymyksiä, kun taas hyvin väljä teoriaohjaava sisällönanalyysi (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, 116), jossa käsitteet poimittiin itse aineistosta pitkälti aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin mukaisesti, edesauttoi haastateltujen ”äänen” säilymistä myös 

tutkimuksen tulosten esittelyssä parantaen näin osaltaan tulkinnan objektiivisuutta. Teoriaa 

ja muita tutkimuksia tuloksiin nivovan pohdinnan olen irrottanut varsinaisesta empiirisen 

aineiston analyysistä erilliseksi osioksi, jotta varsinaisesta haastatteluaineistosta johdetut 

tutkimustulokset säilyisivät itsenäisenä ja mahdollisimman objektiivisena kokonaisuutena. 

Tähän valintaan päädyin siksi, että aineiston tarkastelussa voitaisiin sulkea tutkijan oman 

tulkinnan ja ennakkokäsitysten vaikutus mahdollisimman tehokkaasti analyysin 

ulkopuolelle ja näin parantaa tutkimuksen luotettavuutta ilmiön kuvauksena tutkittavien 
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subjektiivisesta näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 105–109.) Sisällönanalyysin 

duaalisesta luonteesta tässä tutkimuksessa argumentoin seikkaperäisemmin luvussa 5.3.3. 

Seuraavaksi esittelen hieman kvalitatiivisen tutkimuksen yleistä perinnettä ja tutkimuksen 

filosofista pohjaa.  

5.4.1 Kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimuksen taustafilosofia 

”Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, 

jossa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä 

kokonaisvaltaisesti.” (Jyväskylän yliopisto: ”Laadullinen tutkimus”) 

Kvalitatiivinen tutkimus voidaan yksinkertaisimmillaan ymmärtää asioiden ja ilmiöiden 

kuvaukseksi. Se eroaa kvantitatiivisesta tutkimusta siten, että se kuvailee materiaalin 

”muotoa”, kun taas kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus keskittyy materiaalin 

numeeriseen määrittelyyn ja jaotteluun. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkastelu on 

verrattain syvempää, sillä siinä pyritään pureutumaan ilmiön ytimeen ja sen määrittävien 

merkityssuhteiden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, kun taas kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa ilmiöstä pyritään muodostamaan numeeriseen tilastointiin perustuva kuvaus, 

eikä tilastollisin keinoin pystytä tutkimaan inhimillistä toimintaa kovin syvällisesti. Sekä 

kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää 

aineistonkeruumetodina haastattelua, mutta kvantitatiivisessa se on yleensä strukturoitu 

kysymys, kun taas kvalitatiivisen haastattelun perusmuoto on teema tai avoin kysymysaihe. 

Kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää erityisesti empiiristen ilmiöiden tarkasteluun. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei yleensä lähdetä liikkeelle hypoteeseista, joita vastaan 

aineistoa tarkastellaan, vaan tarkoitus on muodostaa johtopäätökset itse aineiston pohjalta, 

joskin teoreettinen viitekehys on usein tukena aineiston tarkastelussa vertailevassa ja 

täydentävässä roolissa sekä käsitteiden avaajana. Kvalitatiivinen tutkimus on ennen 

kaikkea tutkimusta ohjaava prosessi, jonka lisäksi tutkijan on tehtävä tapauskohtaisia 

metodologisia valintoja aineiston keräämisen ja sen analysoinnin suhteen. Eskola & 

Suorannan mukaan kvalitatiivisen aineiston ikiaikainen ongelma on sen loppumattomuus, 

jollei sitä rajata järkevällä tavalla (1998,19–20). (Tilastokeskus: ”Laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen erot; Eskola & Suoranta 1998, 13–20.) 

Kvalitatiivisen tutkimukset metodiset valinnat voidaan perustella joko tietyn 

tieteenfilosofisen suuntautumisen kautta tai, erityisesti amerikkalaisen ”qualitative 
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research” -perinteen mukaan, suoraan tutkimuskäytännöistä, sen tarkoituksesta ja 

tavoitteista. Amerikkalaisessa perinteessä metodologian katsotaan kyllä myös perustuvan 

kokonaisuuksiin, mutta niiden laajojen perustojen tuntemusta ei katsota välttämättömiksi. 

Amerikkalainen laadullisen tutkimuksen perinne eroaa esimerkiksi eurooppalaisesta myös 

siinä, ettei siinä yleensä lähdetä liikkeelle ontologisesta argumentaatiosta todellisuuden 

luonteesta johonkin spesifiin tieteenfilosofiaan, kuten fenomenologiaan perustuen, vaan 

siinä todellisuuden luonne on, eritoten luonnontieteille tyypillisesti, valmiiksi määritelty: 

maailma otetaan vastaan sellaisena kuin se on annettu. Tässä mielessä amerikkalainen 

kvalitatiivisen tutkimuksen perinne nivoutuu eurooppalaista tiukemmin empiirisen tieteen 

traditioon. Tällainen ontologinen sitoutuminen määrittelee pitkälti myös käsityksen tiedon 

ja sen saatavuuden luonteesta eli epistemologiasta; tieto, todellisuus ja totuus on 

maailmassa jo olemassa ja se voidaan selvittää.  (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 43–44 ja 134–

137.)  

Amerikkalaista kvalitatiivisen tieteenfilosofian mallia voitaisiin siis kutsua luonteeltaan 

positivistiseksi, jonka mukaan ajatellaan, että se mikä voidaan konkreettisesti ja 

toistettavasti tavoittaa, on totta (Metsämuuronen, 2011, 89; Tuomi & Sarajärvi, 134–137). 

Positivismi on kuitenkin kerännyt äärimuodossaan kritiikkiä, minkä seurauksena on 

kehittynyt niin sanottu postpositivistinen filosofia, jossa todellisuus on periaatteessa 

tavoitettavissa mutta se on ”muutakin kuin kosketeltava ja nähtävä” (Metsämuuronen, 

2011, 89). Postpositivistisessa asennoitumisessa maailmaan ja olevaisen luonteeseen on 

kyse niin sanotusta ”kriittisen realistisesta” ajatusmallista, että objektiivinen totuus on 

periaatteessa olemassa mutta se on usein niin monimutkainen, että sen täydellinen 

ymmärtäminen voi jäädä saavuttamattomaksi. Tämä ajatusmalli on ohjannut tutkimukseni 

rakennetta siten, että olen pyrkinyt eritoten empiirisen haastatteluaineiston analyysissä 

mahdollisimman korkeaan objektiivisuuteen, joka on niin positivistisen kuin 

postpositivistisenkin filosofian ehdottomasti edellyttämää tulosten toistettavuuden ja siten 

myös totuudellisuuden kannalta. Postpositivistinen suuntaus lisäksi edellyttää, että saatuja 

tuloksia rinnastetaan aiempaan tietoon tai tuloksiin, mutta lopullinen arviointi 

totuudellisuuden asteesta jätetään ”kriittiselle tiedeyhteisölle”. Metodillisesti suuntauksessa 

suositaan ”aitojen ihmisryhmien vertailua”, jota olen osittain pyrkinyt tavoittamaan 

muodostaessani tutkimusjoukon sekä valmistavan opetuksen opettajista että 

vastaanottavista luokanopettajista. (Metsämuuronen, 2011, 89.) 
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5.4.2 Teemahaastattelu 

Hirsijärvi & Hurmeen (2000) mukaan teemahaastattelussa edetään tiettyjen etukäteen 

valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. 

Teemahaastattelussa tutkijalla ja haastateltavalla on tietynlainen vapaus kysymysten 

asettelun, valinnan ja järjestyksen suhteen, kunhan kaikki teemat tulevat tutkimustehtävän 

määrittämällä tavalla vertailukelpoisesti läpikäydyksi. Teemahaastattelu voi kuitenkaan 

avoimuudeltaan vaihdella runsaastikin melko tiukasti strukturoidusta lomakehaastattelun 

tyyppisestä miltei avoimeen syvähaastatteluun  (Tuomi & Sarajärvi, 2002,  74–76; 

Hirsijärvi & Hurme, 2000, 116.) 

Teemahaastattelu on toimiva valinta silloin, kun pyritään selvittämään ihmisten 

henkilökohtaisia tulkintoja ja niiden merkityksiä heille itselleen sekä siitä, miten 

merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsijärvi & Hurme, 2000, 48) Lisäksi 

Metsämuurosen (2011) mukaan teemahaastattelu on hyvin soveltuva valinta silloin, kun 

halutaan selvittää potentiaalisesti heikosti tiedostettuja asioita, kuten arvostuksia, ihanteita 

ja perusteluja, joita tässä tutkimuksessa nimenomaan pyrin selvittämään (Metsämuuronen, 

2011, 119).  

Haastattelun teemoista kerron tarkemmin seuraavaksi, kun taas ne käyttämäni 

apukysymykset, jotka olin listannut haastatteluja varten valmiiksi löytyvät liitteenä 

tutkimuksen lopusta (Liite 2).  

Teema-alueiden suunnittelu etukäteen riittävän laajoiksi on keskeistä siksi, että niiden 

tulisi kyetä paljastamaan ilmiön rikkaus mahdollisimman hyvin (Hirsijärvi & Hurme, 

2008, 66–67). Tässä tutkimuksessa käytetty haastattelun runko perustui seuraaviin 

etukäteen valittuihin teemoihin, joita oli neljä:  1) valmistavan opetuksen ja samanaikaisen 

yleisopetukseen integraation merkitys ja (optimaalinen) rakenne, 2) opettajien roolit ja 

keskinäinen yhteistyö, 3) integraatiotuntien (havaittava) vaikutus oppilaisiin, 4) 

perusopetuksen käytäntöjen mahdollinen kehittäminen (maahanmuuttajaoppilaita 

paremmin tukevaksi). Teemarungon lisäksi tein myös tutkimusongelmani tiettäväksi 

haastatelluille jo etukäteen, joten tukimuskysymykset voidaan ajatella niinikään 

haastattelua ohjaavina ’kattoteemoina’. Alkuperäisessä haastattelukutsussa teemarunko, 

johon haastateltavat olivat siis saaneet tutustua etukäteen, oli sanamuodoiltaan hieman 

erilainen kuin edellä (Liite 1), mutta se jalostui edellä mainitun kaltaiseksi haastattelujen 

toteutuksen yhteydessä, jolloin kävimme teemat aluksi suullisesti läpi. Lisäksi olin 
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varannut omaan käyttööni jokaisesta teemasta listan tarkentavia kysymyksiä, joiden 

valintaa, järjestystä ja muotoilua kuitenkin tarvittaessa varioin jokaisen haastattelun 

kohdalla erikseen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75.) 

Tutkimusta varten suoritetuissa neljässä, tunnista kahteen kestäneessä haastattelussa käytin 

teemahaastattelun kaavaa hyväkseni jokseenkin vaihtelevasti mutta mielestäni hyvin 

vertailukelpoisesti, enkä joutunut pyytämään yhdeltäkään opettajilta tarkennuksia 

jälkeenpäin. Pyrin toteuttamaan haastattelut haastateltavien itsensä ehdoilla siten, että 

annoin heidän itsensä ohjata haastattelun suuntaa aina jolloin mahdollista. Osalla 

opettajista puheenvuorot muodostuivat pitkiksi ja rönsyileviksi, joissa he usein viittasivat 

samalla kertaa useisiin eri osa-alueisiin aiheiden sisällä.  

Päätymistäni teemahaastatteluun sekä kyseisen metodin hyviä ja huonoja puolia kuvantaa 

hyvin seuraava Metsämuurosen (2011) Hirsijärven ja Hurmeen (1985) pohjalta koostama 

taulukko: 

 Lomakehaastattelu Teemahaastattelu 
Avoin 

haastattelu 

Kysmysten muotoilu kiinteä suosituskysymyksiä vapaa 

Kysymysalue tiukasti määritelty 
pääpiirteissään 

määritelty 
vapaa 

Vastaajien määrä suuri melko pieni pieni 

Kustannukset/ 

yksikkö 

pienet suurehkot suurehkot 

Työmäärä 

analyysivaiheessa 
melko pieni suuri suuri 

Tutkijan 

paneutuminen 
voi olla pieni aina suuri aina suuri 

Saatu tieto pinnallista syvää syvää 
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Taulukko 1.  (Metsämuuronen. 2011, 119.) 

Teemahaastattelun ja avoimen eli syvähaastattelun ongelmallinen puoli on niiden työläys, 

minkä vuoksi ne soveltuvat aineistonkeruumetodiksi parhaiten silloin, kun vastaajien 

määrä on pieni mutta pyritään aiheen syvälliseen ymmärtämiseen. (Metsämuuronen, 2011, 

115-120.) Haastatteluäänitteitä kertyi tässä tutkimuksessa noin kuusi tuntia, joista 

sanatarkkaa aukikirjoitettua eli litteroitua dataa kertyi noin 40 sivun verran. Vasta tämän 

jälkeen alkoi varsinainen analyysivaihe, josta kerron seuraavaksi.  

5.4.3 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi pelkistettynä on laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen metodi ja 

suuntaus, jossa esimerkiksi haastatteluilla kerätty aineisto hajotetaan ja 

uudelleenjärjestetään siten, että sen sisältämä informaatio jäsennetään tiiviimpään ja 

loogisesti käsitteellistettyyn muotoon keskeisenä päämääränä ”luoda sanallinen ja selkeä 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.” (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 108.) Sisällönanalyysi 

laadullisessa tutkimuksessa jakautuu eri alanimikkeiden alle sen mukaan, mikä on 

etukäteen muotoillun teorian suhde analyysin aineistoon, ja karkeasti se usein jaetaan 

induktiiviseen tai deduktiiviseen analyysiin. Induktiivisessa eli aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä ulkoinen teoria ei periaatteessa saisi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin 

vaan sen tulisi koskea ainoastaan itse analyysin objektiivista suorittamista.  

Deduktiivisessa eli teorialähtöisessä sisällönanalyysissa analyysiä taas ohjaa enemmän tai 

vähemmän valmis teoria tai käsitejärjestelmä. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 95–100.) 

Edellä kuvattu kahtiajako on kuitenkin ongelmallinen, sillä aidosti induktiivista tutkimusta, 

johon ennakkokäsitykset ja tiedot aiheeseen liittyvästä viitekehyksestä eivät millään tapaa 

pääsisi vaikuttamaan, on erittäin haastavaa tehdä.  (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 95–100.) 

Vaikka siis oma tutkimukseni noudattaakin varsinaisen empiirisen analyysin osalta pitkälti 

Tuomen & Sarajärven määrittelemää aineistolähtöisen, eli periaatteessa induktiivisen 

sisällönanalyysin kaavaa, miellän tutkimukseni kokonaisuutena kuitenkin alaluokaltaan 

teoriaohjaavaksi sisällönanalyysiksi, jonka yksioikoinen lukeminen joko induktiivisen tai 

deduktiivisen tutkimuksen alle on Tuomen ja Sarajärven mukaan pulmallinen kysymys 

loogisesti tarkasteltuna. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä itse empiirisen aineiston 

analyysi pohjautuu prosessina pääasiassa induktiiviseen päättelyyn, mutta toisaalta teoria 
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tuodaan mukaan ohjaamaan lopputulosten käsittelyä, mikä puolestaan puoltaisi 

deduktiivista jaottelua.  Teoriaohjaavasta sisällönanalyysista voidaankin todeta, että 

kärjistäen se on induktiivisen ja deduktiivisen mallin välimuoto. Tuomen & Sarajärven 

mukaan voidaan tätä jaottelun ongelmaa osittain kiertää luokittelemalla teoriaohjaava 

analyysi logiikaltaan niin sanotuksi abduktiiviseksi analyysiksi, ”jossa tutkijan 

ajatusprosessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit” (97). (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 95-100.) 

Seuraavaksi pyrin perustelemaan, miksi käytän tutkimuksestani sen empiirisen analyysin 

aineistolähtöisyydestä huolimatta juuri teoriaohjaavan sisällönanalyysin nimikettä. Siihen, 

kumpaan yläluokkaan, induktiiviseen vai deduktiiviseen, kyseinen suuntaus enemmän 

kuuluu, en halua ottaa kantaa, mutta tunnustan ja pyrin tekemään näkyväksi analyysini 

molemmat piirteet.  

Tutkimustani ohjaavat tutkimusongelmat sekä haastatteluun valitut keskustelua ohjaavat 

teemat perustuivat pitkälti tutkijan omaan empiiriseen kokemukseen 

maahanmuuttajaoppilaiden valmistavasta opetuksesta sekä tietämykseen sitä määrittävästä 

teoriataustasta, kuten Opetushallituksen kielellisen ja kulttuurisen kotoutumisen käsitteestä. 

Näin ollen ’teoria’ on epäilemättä vaikuttanut niin haastattelujen kuin analyysinkin 

rakenteellisiin valintoihin: ”Periaatteessa etukäteen valitut teemat perustuvat tutkimuksen 

viitekehykseen eli tutkittavasta ilmiöstä jo tiedettyyn” (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 75). 

Toisaalta, vaikka tutkimuksen johdantona on esitelty maahanmuuttajaoppilaiden asemaa 

suomalaisessa perusopetuksessa ja sitä suuntaavaa teoreettista viitekehystä, on 

haastattelujen varsinaisessa analyysissä käsitejärjestelmä  (tai teemakokonaisuus) pyritty 

luomaan itse aineiston pohjalta eikä suoraan viitekehyksestä: muun muassa kotoutumista 

käsitteenä on analyysissä käsitelty opettajien omista (tulkinnallisista) lähtökohdista eikä 

esimerkiksi Opetushallituksen käyttämän määritelmän perusteella. Avainkysymys 

varsinaisen empiirisen analyysin luonteesta kiteytyy siis siihen, ovatko analyysiyksiköt 

etukäteen sovittuja tai harkittuja: tässä tutkimuksessa ne on pyritty muodostamaan itse 

aineistosta, jolloin voitaisiin perustellusti puhua aineistolähtöisestä analyysistä. 

Teoreettisen viitekehyksen ja opettajien käsitysten yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia on 

kuitenkin käsitelty tutkimuksessa, joskin varsinaisesta analyysistä eriytettynä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, 95). Tutkimuksen kokonaisluonteen arvioiminen riippuukin mielestäni 

loppujen lopuksi siitä, mielletäänkö koko tutkimuksen päättävä yhteenveto ja pohdinta 

osaksi  empiiristä analyysiä; jos pohdinta käsitetään empiirisestä analyysistä irralliseksi 
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osaksi,  voitaisiin tutkimuksesta teoriassa puhua siis myös aineistolähtöisenä 

sisällönanalyysinä. 

Edellä mainitun metodisen valinnan tarkoituksena oli säilyttää analyysin tulokset 

alkuvaiheessa haastateltujen opettajien mahdollisimman subjektiivisina käsityksinä, joita 

kokonaisuutena pystyttäisiin myöhemmin mahdollisimman joustavasti rinnastamaan ja 

vertaamaan muihin olemassa oleviin tutkimuksiin maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta; 

kotoutumisen teoriaa ja muita tutkimustuloksia olen siis tuonut varsinaisen empiirisen 

aineiston analyysin tulosten rinnalle tietoisesti vasta tutkimuksen päättävässä avoimessa 

pohdinnassa.  

Sisällönanalyysissä työkaluna empiirisestä aineistosta pyritään käsitteellistämään 

tutkimuskohteiden näkemyksiä pelkistämällä, yhdistelemällä ja vertaamalla ryhmitelty 

malli, käsitejärjestelmä tai aineistoa kuvaava teemakokonaisuus. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 95–100.) Teemahaastattelun luontevaksi kokemakseni pariksi valitsin analyysin 

mallintamisessa niinikään pitkälti teemoihin nojaavan rakenteen (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

93).  

Empiirisen aineiston analyysissä hyödyntämäni Tuomen & Sarajärven (2009, 108-109) 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin malli pohjautuu muun muassa Miles ja Hubermanin 

(1994) kvalitatiivisen analyysin teoriaan. Milesin & Hubermanin mukaan aineiston 

laadullinen analyysi voidaan prosessina jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen, joita ovat 1) 

aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely sekä 3) 

abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

noudattaa pitkälti samaa kaavaa, mutta sallii myös teorian mukaan tuomisen (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 108–109 119, 95–100; Miles & Huberman, 1994).  

Aineiston pelkistämisessä on Tuomen & Sarajärven mukaan keskeistä, että tutkittava 

informaatio eli data on tekstimuodossa, mikä haastatteluäänitteen kohdalla tarkoittaa 

sanatarkkaa aukikirjoittamista eli litterointia. Pelkistämisessä data joko erotellaan 

pilkkomalla se osiin tai tiivistämällä olennainen informaatio ja karsimalla kaikki 

epäolennainen informaatio pois. Pelkistämistä ohjaa koko ajan tutkimustehtävä, jonka 

kysymysten avulla aineistosta etsitään niitä kuvaavia ilmauksia, jotka sen jälkeen 

”koodataan”, esimerkiksi alleviivaamalla eri väreillä. Tämän jälkeen alleviivatut ilmaisut 

voidaan listata erikseen väreittäin, ja näin etenin myös omassa analyysissäni. Alleviivatut 

ilmaukset muodostavat analyysiyksiköitä, jotka Tuomen & Sarajärven mukaan tulisi 
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määritellä etukäteen siten, analysoidaanko datasta esimerkiksi yksittäisiä sanoja, lauseita, 

lauseen osia tai kenties useita lauseita käsittäviä ajatuskokonaisuuksia. Analyysiyksikön 

koko riippuu tutkimustehtävän ja aineiston laadusta. Keskusteluissa, jollaiseksi 

suorittamani teemahaastattelut luen, mielekäs analyysiyksikkö koostuu usein vähintään 

yhdestä kokonaisesta lauseesta, ja tätä periaatetta olen tutkimuksessani soveltanut. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, 110; Tesch, 1990. 79–80.) 

Seuraava vaihe aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on ryhmittely, jossa aineistosta 

poimitut ilmaukset käydään tarkasti läpi ja niistä etsitään samankaltaisuuksia ja/tai 

eroavaisuuksia. Tämän jälkeen samaa asiaa koskevat ilmaisut tuodaan yhteen ja 

yhdistetään alaluokiksi, jotka nimetään sisältöä kuvaavalla käsitteellä. ”Luokitteluna voi 

olla esimerkiksi ominaisuus, piirre tai käsitys” (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 110). Samalla 

aineisto tiivistyy, koska yksittäisistä tekijöistä muodostetaan yleisempiä käsitteitä. 

Ryhmittelyssä muodostuvat alaluokat ovat jo alustavia kuvauksia tutkittavasta aiheesta ja 

luovat siten tutkimuksen alustavan perusrakenteen. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 110; 

Syrjäläinen, 1994, 90.) 

Kolmas vaihe analyysissä on teoreettisten käsitteiden luominen, jossa muodostetuista 

alaluokista valikoidaan tutkimuksen kannalta oleelliset, jotka sitten yhdistetään ja 

käsitteellistetään edelleen yläluokkiin, pääluokkiin ja yhdistäviin luokkiin, joista jokainen 

muodostuu edeltäviä luokkia yhdistelemällä. Tätä luokituksien yhdistelemistä jatketaan 

niin pitkälle kuin se aineiston sisällön näkökulmasta on mahdollista ja mielekästä. 

Oletuksena on, että kun käsitteet on yhdistetty ja edelleen käsitteellistetty ”loppuun 

saakka”, on tutkimustehtävään saatu vastaus. Tämä ei kuitenkaan ole 

aineistolähtöisessäkään analyysissä vain mekaanista palapeliä, vaan pohjautuu vahvasti 

tulkintaan ja loogiseen päättelyyn. Teoriaohjaavassa analyysissä sallitaan tässä 

abstrahointivaiheessa myös teoreettisen viitekehyksen mukaan ottaminen, jonka itse olen 

tässä tutkimuksessa kuitenkin pyrkinyt eriyttämään edelleen pohdintaosioon. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 111–113 ja 117–120.) 

Seuraavissa taulukoissa (Taulukot 2,3 ja 4) olen pyrkinyt demonstroimaan 

sisällönanalyysin eri vaiheita omassa tutkimuksessani. 
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Analyysiesimerkki: Opettajien toimiva yhteistyö integraation onnistumisen edellytyksenä 

Taulukko 2.  Esimerkki redusoinnista eli pelkistämisestä 

ALKUPERÄISILMAUS PELKISTETTY ILMAUS 

”(On tärkeää) että (vastaanottava luokanopettaja) muistaa 

aina ilmoittaa kaikki poikkeukset, että on tavallaan kokoajan 

jo ryhmän jäsenenä se lapsi. Että kun lapsi kumminkin 

pääsääntösesti oottaa, kun on se rytmi, että nyt mulla on 

kuvista, nyt mulla on musiikkia... ja sitte jos se lapsi mennee 

sinne kuvikseen ja siellä ei ookkaan kettään, niin on se 

pettymys aika suuri siitä että ’aaa.. ne onki lähteny 

tutustumaan jonnekin...’ No mulla tietenkin varsinkin on se 

että ’voi vitsi.. oisko mun pitäny tietää?’, oisko jotenkin 

pitäny ennakoida, että liittyykö se jotenkin yläasteelle 

siirtymiseen, että haloo mikä tämä on?”  

On tärkeää, että vamistavan 

ryhmän opettaja ja vastaanottavan 

luokan opettaja muistavat ilmoittaa 

toisilleen integrointitunteihin 

mahdollisesti vaikuttavista 

poikkeuksista. 

”Sitten kö ne opettajat tiesi että mää tuun kysymään, niin ne 

vältti että... tai minusta tuntu... et se oli niinkö 

henkilökohtanen kokemus, että vältettiin katsekontaktia ja... 

ja silleen et se vaikutti niinkö henkilökohtaisiin suhteisiin, ja 

varsinkin jos ne tiesi että mulla oli joitakin hankalia 

oppilaita, tämmösiä jotka aiheutti välitunneillakin tappeluita 

sun muita, niin tottakai semmosia oli hankalampi sitte 

suunnata etteenpäin entä kö niitä kilttejä ja hiljasia tyttöjä.” 

Vastaanottavan luokan valinta on 

henkisesti raskasta valmistavalle 

opettajalle jos päätös siitä 

sälytetään yksinomaan hänen 

harteilleen. 

”Tottakai se on minun rooli siinä suhteessa... että valmistava 

opettaja ei voi olla jos ei oo semmoset hyvin herkät 

tuntosarvet, että lukee kaikkea muutakin kuin sanoja siitä 

ihmisestä. Et se täytyy olla oikea se hetki, eikä saa lyödä 

liian isoa palaa kerralla. Et jos on vaikka tulossa ihan ekaa 

kertaa lapsi niin ei ehkä lyödä heti ihan kaikille TT-aineiden 

tunneille eka integrointiviikolla. Että silleen niinku 

pikkuhiljaa ja vähän kuulostellen, että miten menee.” 

Valmistavan opettajan tulee osata 

lukea vastaanottavan 

luokanopettajan valmiuden tasoa ja 

myös suhteuttaa 

integraatioprosessin suunnittelu sen 

mukaan. 

 

  



43 

 

 

 

Taulukko 3.  Esimerkki aineiston klusteroinnista eli 

ryhmittelystä 

PELKISTETTY ILMAUS ALALUOKKA 

On tärkeää, että vamistavan ryhmän opettaja ja 

vastaanottavan luokan opettaja muistavat 

ilmoittaa toisilleen integrointitunteihin 

mahdollisesti vaikuttavista poikkeuksista. 

Suunnitelmallisuus työtoverin huomioon 

ottamisessa 

Valmistavan opettajan tulee osata lukea 

vastaanottavan luokanopettajan valmiuden tasoa 

ja myös suhteuttaa integraatioprosessin 

suunnittelu sen mukaan. 

Integraation ja yhteistyön suhteuttaminen 

työtoverin valmiuksiin 

Vastaanottavan luokan valinta on henkisesti 

raskasta valmistavalle opettajalle, jos päätös 

siitä sälytetään yksinomaan hänen harteilleen. 

Valmistavan opettajan vastuun rajaaminen 

 

Taulukko 4.  Esimerkki aineiston abstrahoinnista eli 

teoreettisten käsitteiden luomisesta 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA/TEEMA 

Suunnitelmallisuus työtoverin 

huomioon ottamisessa 

Vastavuoroinen ennakointi  

 

Opettajien toimiva yhteistyö 

 

Integraation ja yhteistyön 

suhteuttaminen työtoverin 

valmiuksiin 

Vastavuoroinen ennakointi 

Valmistavan opettajan vastuun 

järjevä rajaaminen 

Vastuun jakautuminen 
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Syrjäläinen (1994) kehottaa käyttämään sisällönanalyysissä analyysiluokkien 

muodostamisessa ja jatkojalostuksessa apuna käsite- tai miellekarttoja, jota keinoa olen 

myös hyödyntänyt. Tutkimusta kokonaisuutena ohjaavana rakennemallina olen käyttänyt 

Syrjäläisen (Syrjälä et al, 1994, 90) määrittämää ja Metsämuurosen (2011) 

sisällönanalyysin käsitekartaksi muotoilemaa etnografisen tutkimuksen analyysimallia, 

joka Syrjäläisen mukaan toimii myös kvalitatiivisen sisällönanalyysin mallina.  

Taulukko 5.   (Metsämuuronen, 2011,128.) 

Syrjäläisen mainitsema tutkijan herkistyminen on mielestäni aineistolähtöisessäkin 

analyysissä tärkeää, koska kontekstin ymmärtämisen kautta on mahdollista ymmärtää 

aineistoa paremmin tutkittavien omasta näkökulmasta. (Syrjälä et al., 1994, 124.) Tuomen 

& Sarajärven mukaan, jotta aineiston tulkinta olisi mahdollisimman objektiivista, tulee 

aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä pyrkiä ymmärtämään tutkittavia aina heidän omasta 

näkökulmastaan. Erityisesti johtopäätöksiä muodostettaessa tutkijan täytyy sisäistää, mitä 

asiat merkitsevät tutkittaville itselleen. (2009, 113) Syrjälää mukaillen olen pyrkinyt 

tuomaan varsinaisen aineistolähtöisen analyysin tulokset osaksi ”laajempaa 

tarkastelukehikkoa” tutkimuksen päättävässä pohdinnassa, jotta tutkimuksen tuloksia 

voitaisiin arvioida yleistettävyyden ja maahanmuuttajaoppilaiden perusopetusta ohjaavan 

teorian valossa.  Näin ollen ei olisi mielestäni perusteltua kutsua tutkimustani 

kokonaisuudessaan aineistolähtöiseksi sisällönanalyysiksi. (Syrjälä et al., 1994, 89–94 ja 

124 152–156; Tuomi & Sarajärvi, 2002, 11 ja 136–137.)  

  

• Tutkijan "herkistyminen", joka edellyttää oman aineiston perinpohjaista tuntemista sekä keskeisten 
käsitteiden haltuunottoa teoreettisen kirjallisuuden avulla 

  
• Aineiston sisäistäminen ja teoretisointi (ajattelutyö) 

  
• Aineiston karkea luokittelu, keskeisimmät luokat/teemat 

• Tutkimustehtävän täsmennys, käsitteiden täsmennys 

• Ilmiöiden esiintymistiheyden toteaminen, poikkeusten toteaminen, uusi luokittelu 

• Ristiinvalidoiminen. Saatujen luokkien puoltaminen ja horjuttaminen aineiston avulla. 

• Johtopäätökset ja tulkinta. Analyysin tulos siirretään laajempaan tarkastelukehikkoon. 
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5.5 Luotettavuuden arviointi  

Tässä tutkimuksessa Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt tuomaan luotettavuusnäkökulmaa 

esille aina, kun olen katsonut siihen aihetta. Luvun 5 alalukuineen, joka käsittelee 

tutkimuksen toteutusta, katsonkin olevan kokonaisuudessaan samalla myös sen 

luotettavuuden arviointia ja valintojeni näkyväksi tekemistä, joka on keskeinen mittari 

laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. Lisäksi olen pyrkinyt läpinäkyvään 

johdonmukaisuuteen tutkimusten tuloksia ja johtopäätöksiä muodostaessani (Luku 6) ja 

niitä pohtiessani (Luku 7). (Syrjälä et al. 1994, 152-156; Eskola, Suoranta, 1998, 211-212; 

Metsämuuronen, 2011, 200-210.) Tässä luvussa käsittelenkin tutkimustani ”yleisellä 

tasolla” luotettavuuden arvioinnin teoreettisen viitekehyksen valossa, kun taas kuvaukset 

tutkimukseen vaikuttaneista valinnoista olen pyrkinyt pääosin sijoittamaan aihealueita 

koskeviin osioihin.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista on olemassa useita eri käsityksiä ja eri 

näkökulmia painottavia koulukuntia, minkä vuoksi ei ole olemassa selkeää standardia 

luotettavuuden todistamiselle. Metodikirjallisuudessa käytetään usein tieteellisen 

tutkimuksen luotettavuusarvioinnin kuvauksessa reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä, 

jotka monien mielestä soveltuvat kuitenkin paremmin  kvantitatiiviseen tutkimukseen, 

koska ne ovat sen piirissä kehitettyjä. Eskolan & Suorannan mukaan luotettavuuskriteerien 

’nimet’ eivät olekaan laadullisessa tutkimuksessa tärkeää vaan se, millainen merkitys 

nimille annetaan. Niinpä laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on verrattainen vapaus 

määritellä itse myös tutkimuksen luotettavuusarvioon käyttämänsä mittari. (1998, 211–

213; Tuomi & Sarajärvi, 2002, 133–134.) Tässä tutkimuksessa olen perustanut 

luotettavuuden arvioinnin kriteerit väljästi Tuomen & Sarajärven (2002, 136–137) 

muodostamaan taulukkoon, joka yhdistää suomenkielisissä lähteissä käytettyjä 

luotettavuuden arvioinnin termejä Lincolnin & Guban (1985) alunperin muodostamaan 

”naturalistisen tutkimuksen” luotettavuusluokitukseen. Huomioitavaa on, että myös 

siteeratut suomenkieliset lähteet perustuvat pääosin tai osittain mainittuun Lincolnin & 

Guban kategorisointiin. Lincoln & Guba jakavat luotettavuuden (”trustworthines”) viiteen 

eri osatekijään, joista Tuomen & Sarajärven taulukossa esiintyy kuitenkin vain neljä: 

credibility, transferability, dependability ja confirmability. Viides kategoria on Creswellin 

(2013, 246)  mukaan ”authenticity”. 
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Tuomi & Sarajärvi yhdistävät credibility-termiin suomalaisittain uskottavuuden ja 

vastaavuuden käsitteet, joilla molemmilla tarkoitetaan karkeasti sitä, vastaako tutkijan 

tulkinta ja aineiston rekonstruktio tutkittavien alkuperäisiä käsityksiä. Vaikka olen pyrkinyt 

ulkoistamaan omat ennakkokäsitykseni empiirisen aineiston merkityssuhteita 

muodostaessani, uskon että jaettu koulutuksellinen tausta haastateltavien opettajien kanssa 

ja oma ennakkotietämykseni maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta ja eritoten 

omakohtainen kokemukseni valmistavasta opetuksesta parantaa tutkimuksen luotettavuutta 

sillä osaa, että se auttaa ymmärtämään tutkittavien asemaa ja näin vähentämään virheellisiä 

tulkintoja paikoin hyvinkin moniselitteisestä kerronnasta ja kuvailusta. Kerronnan  

paikoittainen tulkinnanvaraisuus on tämän kaltaisessa haastattelututkimuksessa yleistä, 

koska haastattelun rakenne ei ole täysin strukturoitu ja tutkittavilta pyritään selvittämään 

heidän subjektiivisia näkemyksiään (Ashworth & Lucas, 1998, 424). Tutkittavien 

kokemustodellisuuksista puhuttaessa nousee esiin myös teemahaastattelun luotettavuus 

tutkimusmetodina, jota arvioitaessa täytyy muistaa, että laadullinen tutkimus on 

monivaiheinen prosessi, joka usein elää ja muotoutuu edetessään. Mekaaninen 

luotettavuusarviointi (perustuen esimerkiksi litteroinnin tarkkuuteen, haastattelujen 

pituuksiin, aikaan tai paikkaan) ei tulisi olla ensisijainen mittari, sillä myös 

teemahaastattelu on luonteeltaan sovellettava datankeruumetodi, joka joustaa tutkijan 

tarkoitusperien mukaan. Tutkijan tuleekin tarkastella haastattelun luotettavuutta koko 

tutkimusprosessin, tulkinnan oikeellisuuden ja sen antamien tulosten valossa, minkä 

suhteen tutkijan oma käsitys haastatteluaineiston lähtökohtaisesta luotettavuudesta on 

pätevä mittari (Hirsijärvi & Hurme 1988, 128 -130).  (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 136–137.) 

Transferability puolestaan tarkoittaa tulosten siirrettävyyttä toiseen kontekstiin, jonka 

teoreettisesta toteutettavuudesta on tutkijoilla kuitenkin huomattavasti eriäviä käsityksiä. 

Tässä yhteydessä olen valinnut Eskolan & Suorannan (1996) käsityksen, jonka katson 

parhaiten soveltuvan postpositivistiseen ajattelumalliin, että tulosten siirrettävyys on 

mahdollista tietyin ehdoin, mutta sosiaalisen todellisuuden monimuotoisuuden vuoksi 

niiden yleistettävyyttä ei voi aukottomasti argumentoida. Vaikka yleistettävyys ei olisikaan 

saavutettavissa, katson, että sitä kohti voi siitä huolimatta pyrkiä.  Tutkimuksen tulosten ja 

johtopäätösten muodostamisessa olen pyrkinyt välttämään ylitulkintaa ja eriyttämään 

tulosten vertailun ja soveltamisen erilliseen yhteenvetoon ja pohdintaan, jotta tutkimus 

olisi paremmin toistettavissa ja jotta omat käsitykseni ja väistämättä vajanainen 

teoreettinen etukäteistietämykseni eivät pääsisi heikentämään merkityskategorioiden 
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aitoutta. Olen myös pyrkinyt käyttämään runsaasti suoria litteroituja lainauksia 

esimerkkeinä, eritoten monitulkinnallisiksi kokemieni haastatteluvastausten kohdalla.  

(Syrjälä et al, 1994, 152–156; Tuomi & Sarajärvi, 2002, 136–137.) 

Dependability kuvaa tutkimuksen varmuutta ja riippumattomuutta, eli tutkimustilanteiden 

ja sen toteutuksen tieteellisyyden itsearviointia, ulkoista vaihtelua mahdollisesti 

aiheuttavien tekijöiden ennakointia sekä ulkoista luotettavuutta eli ulkopuolisen henkilön 

arviointia tutkijan rinnalla. Katson, että ”tieteellisyyden periaatteiden noudattaminen” 

tarkoittaa pitkälti tutkimuksen eettisyyttä eli vastuullisuutta. Tutkimuksen eettisyys on yksi 

mittari sen tieteellisen uskottavuuden kannalta, joka täytyy ottaa huomioon. 

Eettisyysnäkökulma on erityisen tärkeä tutkimuksessa, jossa tutkittavien ’ääni’ ja 

henkilökohtaiset näkökulmat ovat tutkimuksen keskiössä. Vastuullisuutta voi lähestyä 

monesti eri näkökulmasta, mutta siihen kuuluvat aina vähintään tietyt perusasiat, joita olen 

tässä tutkimuksessa pyrkinyt parhaani mukaan noudattamaan. Tutkimuksen 

vastuullisuuden osatekijöitä ovat esimerkiksi lähteiden perusteltu valinta ja riittävän 

monipuolinen hyödyntäminen, lainausten ja sitaattien seurattavuus ja  oman tulkinnan 

erottaminen (plagioinnin välttäminen) sekä tutkimukseen osallistuvien identiteettisuojasta 

huolehtiminen ja myös heidän informoimisensa tästä. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 122–130 

ja 136–137; Metsämuuronen, 2011, 89.) 

Lähdettäessä tarkastelemaan laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia ulkoisia 

tai ennustamattomasti vaikuttavia tekijöitä on ensin erotettava tai ainakin pyrittävä 

tekemään näkyväksi tutkijan oma näkökulma eli tutkijaprofiili. Tutkijaprofiilin 

aukikirjoittaminen liittyy olennaisesti tutkimuksen ”Confirmability”-määreeseen, joka 

tarkoittaa pääpiirteissään vahvistettavuutta ja vahvistuvuutta, jotka kuvaavat ratkaisujen ja 

päättelyn oikeutusta ja näkyväksi tekemistä siten, että lukija voi seurata tutkimuksen 

päättelyä ja arvioida sitä. Lisäksi sillä tarkoitetaan sitä, millaista tukea tutkimus saa toisista 

vastaavaa ilmiötä tarkastelevista tutkimuksista. Tutkijaprofiiliin kuuluu tutkijan omat 

ennakkokäsitykset, intressit ja situaatio lähteä tutkimaan valitsemaansa kohdetta. Varron 

mukaan tutkijaprofiiliin vaikuttaa tutkijan tiedekäsitys, tutkimuksellinen viitekehys, johon 

tutkija on koulutettu, tietoinen maailmakäsitys, teoreettinen käsitys tutkimustyöstään ja 

käsitys tiedon luonteesta (1992, 27). Tutkijaprofiilin kuvaamisessa tulee pyrkiä 

avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, jotta lukijalla olisi mahdollisuus saada käsitys 

tutkimuksen lähtökohdista. Tärkeintä on kuvata avoimesti ne seikat tai aspektit, joissa 

tutkijalla ja tutkimuskohteella on olemassa jonkinlainen yhteys edellä mainituista 
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näkökulmista. Yleisesti ottaen laadullisessa tutkimuksessa ajatellaan, ettei tutkijan 

subjektiviteetti ole mahdollista koskaan täysin eliminoida, koska tutkija on lähtökohtaisesti 

tutkimusasetelman luoja ja tulkitsija. Jos tutkimuksella kuitenkin pyritään millään tasolla 

yleistettävään tietoon, tulee tutkijan pyrkiä eristämään mahdollisimman hyvin 

muodostamansa löydökset muusta kokemuksestaan, jota periaatetta olen pyrkinyt 

empiirisen aineiston käsittelyssä soveltamaan. (Tuomi & Sarajärvi. 2002, 133; 

Metsämuuronen, 2011, 200-201; Varto, 1992, 27.) Tutkijaprofiilini olen kirjoittanut auki 

luvuissa 5.1, 5.2 ja 5.4.1.  
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6 Tulokset 

Haastatellut opettajat kuvailivat valmistavaa opetusta verrattain suljetuksi ympäristöksi, 

jonka tarkoitus on Aaroa siteeraten ”antaa maahanmuuttajaoppilaalle ”työkalut ja eväät” 

kokonaisvaltaiseen kielelliseen ja kulttuuriseen kouluyhteisöön kotoutumiseen, joita 

lähdetään edelleen kehittämään yleisopetukseen integraation jälkeen. Valmistavan 

opetuksen aikana oppilas ei ehdi oppia täydelliseksi suomen kielen käyttäjäksi, vaan omaa 

sen päätteeksi vasta arkipäiväiseen selviytymiseen tarvittavan kielitaidon. Yleisopetukseen 

siirtymisen jälkeen ”jok’ikinen opettaja ja aikuinen on sitten se suomen kielen opettaja siitä 

eteenpäin.” (Aaro)   

Integraatiovaiheen lopuksi tapahtuu oppilaan siirtyminen yleisopetuksen ryhmän 

täysipainoiseksi jäseneksi, joka siis samalla päättää valmistavan opetuksen jakson. 

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan valmistava opetus kestää noin vuoden ja koulut 

saavat sitä varten erillisen valtionavustuksen korkeintaan vuodeksi. Oulussa opetusta 

kuitenkin annetaan haastateltujen valmistavan opetuksen opettajien (eli ”VALO”-

opettajien) mukaan yleensä noin puolitoista vuotta, joskus jopa kaksi. Resurssit tähän 

otetaan yleisistä tukitoimiin tarkoitetuista resursseista. Molemmat VALO-opettajat, Katja 

ja Titta, kokivat vuoden ajan pääsääntöisesti riittämättömäksi. 

Yleisopetukseen integraatio koettiin valmistavan opetuksen keskeiseksi osaksi 

kouluyhteisöön kotoutumisen kannalta siksi, että pelkät valmistavan opetuksen tunnit eivät 

vielä anna todenmukaista kuvaa koulunkäynnistä suomalaisessa peruskoulussa, vaan siihen 

oppilaan on totuteltava järjestelmällisesti ja vaiheittain varsinaisissa yleisopetuksen 

ryhmissä. Vaikka maahanmuuttajaoppilaat tulevat tarvitsemaan tukea esimerkiksi suomen 

kielen kehittämisessään integroitumisensa jälkeenkin, ei heille ole sen jälkeen tarjolla yhtä 

yksilöllistettyä opetusta suomi toisena kielenä – tunteja lukuun ottamatta. 

Opettajat kokivat integraatiovaiheen merkityksen kielenkehityksen kannalta merkittäväksi, 

koska integrointitunneilla valmistavan opetuksen oppilaat saavat kuulla ja käyttää suomen 

kieltä koulukontekstissa ensi kertaa samanikäisten kantaväestön oppilaiden kanssa. Lisäksi 

he voivat mahdollisesti saada tukea ja ottaa mallia jo integroituneista 

maahanmuuttajataustaisista oppilaista. Valmistavan opetuksen tunneilla puhutun suomen 

kielen taso ei opettajien mukaan vastaa sitä, mitä se on vertaisryhmissä yleisopetuksen 

puolella vaan on luonteeltaan selkokieltä, muiden ryhmän jäsenten ikä- ja kielitason 
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vaihdellessa niin ikään ’laidasta laitaan’. Integrointitunneilla  oppilas on kontaktissa 

ikätasonsa ”suomea eri tavalla puhuviin ihmisiin, mikä rikastaa oppilaan 

kielenymmärtämistä.” (Katja) 

Haastatellut luokan- ja valmistavan opetuksen opettajat olivat sitä mieltä, että kieli kehittyy 

erityisen tehokkaasti ’luonnollisissa tilanteissa’, kuten vaikkapa välituntileikeissä. 

Tällaisten sosiaalisten kontaktien syntyminen puolestaan edellyttää jo jonkinasteista 

ryhmään sisälle pääsemistä, minkä keskeisenä edellytyksenä on vastaanottavan opettajan ja 

opetusryhmän vastaanottava asenne, mutta myös integraatioprosessin rakenteen suunnittelu 

ja aloituksen ajoittaminen oppilaan yksilöllisten tietojen, taitojen ja kiinnostusten pohjalta 

niin, että oppilas kokee opetuksen mielekkääksi ja saa siitä onnistumisen kokemuksia. 

Vaikka valmistavaan opetukseen tulevat maahanmuuttajaoppilaat ovat taustoiltaan hyvin 

heterogeeninen ryhmä, kuvailivat valmistavat opettajat heitä yleistäen ”selviytyjiksi,” joilla 

on todella suuri motivaatio oppia.   

Onnistuneeksi integraatioksi opettajat katsoivat sellaisen, jonka päätteeksi oppilas ”suurta 

surua tuntematta  siirtyy yleisopetuksen ryhmään” (Katja), jossa kokee olevansa tasa-

arvoinen ryhmän jäsen ja jossa hän pärjää ja edistyy oppijana ja kielenpuhujana. 

Tutkimusten tulosten tarkastelussa pyrin tuomaan esille, miten tähän opettajien mukaan 

päästään ja mitkä seikat voivat olla sen esteenä. Lisäksi tarkoituksenani on tarkastella 

maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen liittyviä haasteita ja opettajien antamia 

kehitysehdotuksia perusopetuksen tasolla yleensä. 

Alla olevassa kuvaajassa olen pyrkinyt selventämään tulosten esittämisen rakennetta ja 

teemojen keskinäistä vuorovaikutusta. 
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Taulukko 6.  Sisällönanalyysin teemarakenne 

6.1 Integrointiprosessin yksilöllinen suunnittelu 

Yksi maahanmuuttajaoppilaan yleisopetukseen integraation edellytysten tärkeä 

teemakokonaisuus oli integrointiprosessin yksilöllinen suunnittelu, johon kuului  

vastaanottavan ryhmän valinta, integrointituntien aloituksen oikea ajoittaminen sekä 

integrointi-oppiaineiden valinta. Yksilöllisesti eriytetyn integroinnin edellytyksenä oli 

oppilaan oppijaprofiilin ja tieto- ja taitotason kartoittaminen niin kielellisesti kuin 

koulunkäyntitaitojen osalta. Tämän arvioinnin perusteella opetusta voitiin haastateltujen 

opettajien mukaan suunnata yhtälailla valmistavan ryhmän tunneilla kuin 

integrointitunneillakin. Ryhmän valintaa lukuun ottamatta integroinnin suunnittelun 

päävastuu oli valmistavan ryhmän opettajalla.  

6.1.1 Integroinnin aloittamisen ajankohta  

Valmistavien opettajien mukaan oli tärkeää, että integraatio aloitetaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa, jotta oppilas voi alkaa ryhmäytyä vastaanottavaan luokkaan ja saada 



52  

 

  

sieltä kavereita, mikä koettiin ensiarvoisen tärkeäksi kielen kehittymisen ja kouluyhteisöön 

kotoutumisen kannalta. Heidän mukaansa oli kuitenkin varmistuttava ensin, että oppilaan 

kielellinen selviytymiskyky ja muut taidot ovat riittävän kehittyneitä integrointitunneille 

osallistumiseen.   

”Riippuu hirveesti lapsesta, että kuinka taitava on. Joku voi olla jo hirveen taitava, 

osaa jo kirjoittaa mallista vaikkapa, osaa peruskäyttäytymisen (istuu rauhallisesti 

yms.) eli osaa semmoiset perusjutut jota koulussa kuitenkin vaaditaan. Osa taas istuu 

kaks sekuntia ja jo ryömii tuolla lattialla, ja kaivetaan nokkaa ja kaverin korvaa, että 

lähdetään ihan oikeesti niinku sieltä käytöspuolesta liikkeelle. Mutta 

mahdollisimman nopeasti, että suurin osahan pystyy jo aikalailla niinku heti, että 

melkeinpä jo muutaman viikon jälkeen viimestään menemään joillekin tunneille 

mukaan oman ikästen kanssa.” (Titta) 

Opettajien kertomuksista välittyi hyvin maahanmuuttajaoppilaiden heterogeenisyys 

ryhmänä; heitä tulee perusopetukseen kaikilla ikätasoilla ja hyvin toisistaan poikkeavan 

taustan omaavina, yhtä lailla koulunkäyntihistorian, kulttuurin kuin elämänkokemuksen 

osalta. Tämä vaikutti oleellisesti siihen, kuinka nopeasti integrointitunnit voitiin aloittaa ja 

missä oppiaineissa. 

Vaikka yleisimmät oppiaineet joista integraatio aloitetaan, ovat taito- ja taideaineet, eli 

kuvaamataito, käsityö sekä liikunta, täytyi tilanne osata arvioida jokaisen oppilaan 

kohdalla erikseen. Tähän vaikutti VALO-opettajien mukaan oppilaan perustaitojen lisäksi 

ikätaso ja sen edellyttämä ainekohtainen oletustaitotaso. Titta kertoi, että ei esimerkiksi 

laittaisi kuudesluokkalaista poikaa heti ensimmäiseksi teknisen työn tunnille, jossa 

oletuksena on siinä vaiheessa jo kyky käyttää työkaluja ja erinäisiä laitteita turvallisesti. 

Katja kommentoi aihetta samansuuntaisesti: ”jos hän on semmonen lapsi joka ei oo ikkään 

pitäny kynnää kädessään ja on vasta kuviksessa vaikka riimusteluvaiheessa, niin emmää 

voi missään tapauksessa panna häntä sinne taito- ja taideaineissa kuvistunnille, ees sen 

kahen kuukauden päästä.” Samasta syystä ikätaso vaikutti Titan ja Katjan mukaan myös 

vastaanottavan ryhmän valintaan siten, että mitä vanhempana oppilas integroituu sitä 

hankalampaa on sijoittaa hänet oman ikäistensä ryhmään. Suomalaista päiväkotia tai 

esikoulua jo aiemmin käyneet olivat niinikään huomattavasti helpommassa tilanteessa, sillä 

heillä yleensä on jo jonkinlainen peruskielitaito päivittäiseen selviytymiseen: 

”Noh, tietenkin pitää se lähtötilanne määritellä. Että jos on kyse semmosesta lapsesta 

joka on käyny suomalaisen päiväkodin ja osallistunu eskariin ja on jo niinku 

sanavarastoo ku hän tulee valmistavaan opetukseen ekaluokalle niin on niinkö ihan 

eri tilanteessa entäkö kohta tänne lennähtävät uudet oppilaat, että täytyy olla 

jonkinlainen semmonen perussanavarasto ennen kö me uskallettaan panna sinne 
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taito- ja taideaineiden tunneille, että täytyy niinkö ymmärtää tämmöset ihan selkeät 

perusohjeet että ’tule tänne’, ’mene sinne’, ’ota sakset’, ’ota punainen’... Tämmöset 

niinkö jotka tavallisesti lapsi saa hanskaansa suurinpiirtein kuukauden-kahden 

sisällä, riippuen tietenkin lapsesta, että minkälaiset valmiudet on. Että on paljon 

helpompi siirtää tuonne integrointitunneille semmosia oppilaita jotka on tommosia 1-

2 luokka-asteen ikäsiä, koska siinä vaiheessa muutkin ihan natiivit suomalaislapset 

tekevät mallin kautta. Että ei ne malta kuunnella mittään ohjeita vaan ne tekkee sitten 

sitä mukkaa mitä toiset tekee, niin siinä on tavallaan niin paljon helpompi tulla 

mukaan siihen toimintaan, entä kö sitte tuut 5-6 luokkalaisen ikäsenä, jolloin voi olla 

jo tosi monivaiheiset ne ohjeet mitä opettaja antaa, ja sää joudut tekemään jo 

yksilösuorituksia, etkö pystykkään kattomaan aina mallista.” (Katja) 

Luokanopettajien mukaan oli paljonkin eroa siinä, missä vaiheessa valmistavaa opetusta 

oppilaat olivat heille ensimmäistä kertaa integroituneet. Aaro korosti integrointituntien 

luokkayhteisöön kotouttavaa vaikutusta osittain kielinäkökulman yli; hänen mielestään oli  

parempi että oppilas hyvin heikollakin kielitaidolla on jo mukana taito- ja taideaineiden 

tunneilla, jotta saavutetaan asteittainen sopeutuminen ja mahdollisimman kivuton 

lopullinen siirtymä: 

” Jos mietitään kielellistä tasoa niin suurin osa tulee kyllä hyvinkin heikolla suomen 

kielen tasolla taito- ja taide aineisiin mukaan, mutta emmää myöskään oo toisaalta 

kokenu sitä silleen ongelmallisena, et se jotenkin sen näkemisen kautta 

ymmärtäminen... ja sitten se on kuitenkin niin tärkeää se semmoinen asteittainen 

sopeutuminen siihen luokkaan ja luokkayhteisöön että musta se on semmoinen 

’pehmeä lasku’ että ensin niissä taito- ja taide aineissa ollaan mukana 

(heikommallakin kielitaidolla). ” 

Opettajat kertoivat integraation aloituksen vaihtelevan hyvinkin voimakkaasti oppilaasta 

riippuen; osalla tunnit oli voitu aloittaa jo muutaman viikon kuluttua valmistavan 

opetuksen alkamisesta, kun taas osalla oli jouduttu odottamaan useita kuukausia. 

Keskimäärin aloitus oli opettajien mukaan sijoittunut noin parin kuukauden paikkeille 

valmistavan opetuksen alkamisesta.  

6.1.2 Integrointioppiaineiden valinta 

Kaikkien opettajien mielestä integrointi oli helppo aloittaa liikunnasta, koska siinä 

tekemällä oppiminen ja omaksuminen on turvallista ja luontevaa eikä kielitaito ole koko 

ajan keskeisessä roolissa: ”pelitilanteessa niinkö kantapään kautta oppii etkä mitkä ne 

säännöt on ja monessa pelissä ne on niinkö yleismaailmallisia ne säännöt, että vaikka 

jalkapalloa on aika helppo pelata missä tahansa maassa.” (Katja)  Toisaalta liikuntaan 

osallistumiseen vaikutti Katjan mukaan vuodenaika siten, että esimerkiksi koskaan 
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luistelua tai hiihtoa kokeilleelle oppilaalle niiden alkeiden opettelu liikuntatunnilla isossa 

ryhmässä ei olisi mielekästä. Tällaiset alkeistaidot Katja pyrki mieluummin opettamaan 

VALO-ryhmän sisällä.  Aaron mukaan hänen luokkiensa kohdalla oli miltei aina aloitettu 

maahanmuuttajaoppilaan integrointitunnit taito- ja taideaineista, ja ”niitä (tunteja oppilas) 

pystyy jotenkin seuraamaan muilla aisteilla kun sillä kielenymmärtämisen tasolla.” 

Katja ja Titta mainitsivat oppilaan motivaation kannalta tärkeäksi, että hänen mahdollinen 

erityisosaamisensa, kiinnostuksensa, harrastuneisuutensa ja aiempi kouluhistoriansa 

otettaisiin huomioon integrointeja suunniteltaessa, esimerkiksi sijoittamalla hänet jo 

varhaisessa vaiheessa englannin tai matematiikan oppitunneille. Katjalla oli ollut joitakin 

sellaisia oppilaita, jotka olivat aloittaneet integrointitunnit suoraan nimenomaan kyseisissä 

oppiaineissa. Myös Jenni kertoi harrastuneisuuden ja erityisosaamisen hyödyntämisen 

merkityksestä luokkayhteisöön kotoutumiselle, mutta korosti samalla kielitaidon 

kehityksen merkitystä integraatiolle yleensä: ”Jos jollakin esimerkiksi  vaikka 

matematiikka menee tosi hienosti niin se varmaan nopeuttaa sitä siirtymistä, että hän 

pääsee sitten tänne oman ikästensä  kanssa tekemään niitä tehtäviä ja olemaan yhdessä 

mukana, mutta kyllä varmaan käsi kädessä kulkee kielitaito ja muut taidot.” 

Suomen kieltä vahvasti painottavat reaaliaineet opettajat kokivat vaikeiksi vielä 

integrointivaiheessa. Katjan mielestä valmistavassa opetuksessa tulisi painottaa 

nimenomaan reaaliaineiden yksilöllistettyä opetusta ja pyrkiä ulkoistamaan taito- ja 

taideaineiden opetus yleisopetuksen ryhmiin mahdollisimman pian myös siitä syystä, että 

tähän jäisi mahdollisimman paljon aikaa:  

”Mutta mun mielestä valmistavan opetuksen tarkotus ois niinku eniten keskittyä 

niihin reaaliaineisiin, ja mitä aikasemmin sen parempi taito- ja taideaineissa tuosta 

ovesta ulos, ett tässä on mahollista antaa sitä yksilöllistä opetusta just sillä kielitaidon 

tasolla mikä sillä lapsella on ja millä hän pystyy saamaan siitä kiinni, ja peilata sitä 

opetusta just siihen lapsen kielenkehityksen tasoon, että sää pystyt vaikka opettaan 

ympäristö- ja luonnontietoo sillain et se lapsi oppii oikeesti jotakin eikä niinkö että 

kaikki niinkö viheltää yli ja ’piirretäänpä vaan kuva.’” 

Jennin mukaan olisi tärkeää, että integraation loppuvaiheessa kuitenkin myös 

reaaliaineiden opetus pyrittäisiin nivomaan aihepiiriensä osalta yhteen valmistavan luokan 

ja integrointiluokan välillä, ettei harppaus niiden osalta muodostuisi liian suureksi. 

Tärkeimmäksi kriteeriksi Titta nosti oppiaineiden ”vaatimusten realistisuuden”, että 

oppilaalle olisi mahdollista saada mielekkäitä onnistumisen kokemuksia; joutua 

ponnistelemaan, mutta samalla pärjätä ja kehittyä. Katja koki liikunnan erittäin otolliseksi 
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väyläksi myös ryhmäytymiseen ja vertaisryhmän arvostuksen voittamiseen niille, eritoten 

pojille, jotka olivat luontaisesti liikunnallisia ja jo lahjakkaita jossakin lajissa: 

”Ja sen kyllä näkkee sitten että jos on vaikka liikunnallisesti taitava, esimerkiksi 

poika, niin vaikka oisit luku- ja kirjoitustaidoton, niin aika äkkiä pääset porukoihin 

tuolla välitunnilla, entä kö sitten oot älyttömän taitava lukemisessa ja kirjoittamisessa 

omalla äidinkielellä, mutta sitten et oo yhtään liikunnallinen, niin sun on paljon 

hankalampi päästä siihen tulevaan luokkayhteisöön niinkö sisälle.” 

Katja harmitteli, ettei hän ollut vielä löytänyt yhtä selkeää ryhmäytymisen väylää 

”hiljaisille ja aroille tytöille”. 

6.1.3 Vastaanottavan luokan valinta 

Vastaanottavan luokan valinta koettiin niinikään keskeiseksi seikaksi yleisopetukseen 

integraation onnistumiselle. Valmistavat opettajat kertoivat, että Oulussa pyrittiin 

integroimaan taitotasosta riippumatta saman ikätason ryhmiin, mutta tarvittaessa 

korkeintaan vuoden alemmaksi. Opettajat myönsivät, että monien kohdalla tämä kasvattaa 

tuen tarvetta jatkossa, mutta näkivät sen opiskelijan motivaation ja henkisen kasvun 

kannalta välttämättömäksi, etteivät he joudu opiskelemaan ”pikkulasten kanssa”. Eritoten 

teini-iässä monen vuoden ikäero vertaisryhmään koettiin ongelmalliseksi: ”se on taas 

ongelma jos laitetaan monta vuotta alemmas, koska sitte siinä voi olla teinivuosina aika 

paha tilanne ku yks on siinä pahimmassa murkkuiässä kun muut vielä leikkii 

hiekkalaatikolla.” (Titta) 

”Aikalailla ikätason mukaan sijoitetaan, minusta tuntuu. Ehkä alemmilla luokilla 

sitten enemmän katsotaan taitotasoa, mutta yleensä ylemmillä luokilla ainakin 

pyritään sitten tarvittaessa muilla tukitoimilla kuromaan sitä taitotasoa kiinni, et 

ittestä ainakin tuntus hassulta jos vaikka joku murrosikänen tyttö tai poika sijoitettas 

joidenkin pikkulasten kanssa.” (Aaro) 

Kaikkien haastateltujen opettajien mielestä vastaanottavan luokan hyvä ilmapiiri oli 

kriittinen integraation onnistumisen edellytys; jo valmiiksi ongelmallinen luokka, joka ei 

ole täysin opettajan hallinnassa ja jossa esiintyy häiriökäyttäytymistä, ei sovellu 

maahanmuuttajaoppilaan vastaanottamiseen. Sellainen luokkavalinta kuormittaisi 

haastateltujen mukaan ryhmän opettajaa liikaa eikä pystyisi tarjoamaan turvallista ja 

vastaanottavaa ympäristöä kouluyhteisöön kotoutumiselle: ”Sitten jos on haastavia lapsia 

tai ryhmähengessä on jotakin niin ei sitten mielellään semmoseen että se lapsi joutus sitten 

kärsimään siitä huonosti toimivasta luokasta.” (Aaro) 
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Luokan valinnassa opettajat nostivat esille erityisopettajan roolin luokkien tilanteen ja 

oppilasaineksen tuntijana. Aktiiviset ja innokkaat tukioppilaat (ja Katjan mukaan myös 

samasta kieliryhmästä jo aiemmin integroituneet oppilaat) olivat myös tietyn ryhmän 

valintaa puoltavia kriteerejä, joiden opettajat kokivat tukevan prosessia. 

Tukioppilaiden merkitystä ja luokkailmapiiriä on käsitelty lisää vastaanottavan opettajan 

toimintaa käsittelevässä teemakokonaisuudessa. 

6.2 Opettajien toimiva yhteistyö  

Jokainen haastateltu opettaja nosti opettajien välisen jatkuvan vastavuoroisen yhteistyön 

yhdeksi keskeisimmistä integraatioprosessin onnistumisen edellytyksistä. Aaron, Jennin ja 

Katjan koululla tilanne oli kuitenkin Titan kouluun verrattuna lähtökohtaisesti erilainen, 

koska Titan koululla useimmat valmistavan opetuksen oppilaat eivät integroituneet samaan 

kouluun eikä koululla myöskään ollut omaa S2-opettajaa. 

6.2.1 Yhteistyön osapuolet ja vastuun jakautuminen 

Aaro, Jenni ja Katja kuvailivat yhteistyön integraatioprosessin suhteen alkavan jo oppilaan 

integraatiotuntien aloittamista suunniteltaessa, joka ei ideaalitilanteessa ole pelkästään 

valmistavan- ja vastaanottavan opettajan keskinäistä ”kaupantekoa” vaan 

oppilashuoltoryhmässä keskusteltava asia. Valmistavan opettajan vastuulla on arvioida 

lapsen taitotaso ja edellytykset ennen integraatioprosessin alkamista sekä informoida 

erityisopettajaa ja rehtoria, jotka puolestaan arvioivat mahdollisten sijoitusluokkien 

tilanteen. Jos erityisopettajalla ei syystä tai toisesta ole selvää kuvaa mahdollisten 

sijoitusluokkien oppilasaineksesta ja muista huomioon otettavista tekijöistä, kutsutaan 

kyseisten luokkien opettajat myös mukaan keskusteluun. Lopullisesta päätöksestä vastasi 

rehtori. 

Luokanopettaja Jenni mainitsi, VALO-opettajan ohella, resurssien salliessa myös 

erityisopettajan olevan tärkeä tukihenkilö maahanmuuttajaoppilaiden kanssa mahdollisesti 

tuskasteleville opettajille:  

”Ajattelisin että kollegiaalista tukea varmaan saa niin paljon kuin haluaa ja kokee 

tarttevansa.. Ja sittenhän on tietysti niinkö VALO-ope, joka on asiantuntija, ja 

erityisope, että he varmaan auttavat ja tukevat, että erityisopettaja on joskus tullut 

myös lapsen mukaan luokkaan, että hän on vähän niinkö semmoinen linkki niitten 
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tapojen siirtämisessä ja siinä prosessin ohjaamisessa, että jos opettaja ei oikein tiedä 

miten toimia.” 

Jenni totesi kuitenkin S2-opettajan tuntevan maahanmuuttajaoppilaat yleensä 

erityisopettajaa paremmin, sillä maahanmuuttajaoppilaat eivät olleet lähtökohtaisesti 

tekemisissä erityisopettajan kanssa.  

Katja valmistavana opettajana korosti erityisesti rehtorin virallista vastuuta sekä 

erityisopettajan asiantuntijaroolia, joiden hän katsoi helpottavan valmistavan opettajan 

työtä. Rehtorin tulisi hänen mukaansa olla vastuun kantaja ja erityisopettajan ilmoittaa 

integroinneista, jotta päätös ei henkilöityisi valmistavan opetuksen opettajaan. Katja kertoi 

tilanteen olleen aiemmin lähinnä vain VALO-opettajan ja luokanopettajien keskinäisen 

sopimuksenteon varassa, minkä hän oli kokenut raskaaksi, koska virallisen auktoriteetin 

puuttuessa opettajat olivat yrittäneet monesti vältellä maahanmuuttajaoppilaiden ottamista 

omiin ryhmiinsä, eritoten hankaliksi mieltämiensä oppilaiden kohdalla:  

”Sitten kö ne opettajat tiesi että mää tuun kysymään, niin ne vältti että... tai minusta 

tuntu... et se oli niinkö henkilökohtanen kokemus, että vältettiin katsekontaktia ja... ja 

silleen et se vaikutti niinkö henkilökohtaisiin suhteisiin, ja varsinkin jos ne tiesi että 

mulla oli joitakin hankalia oppilaita, tämmösiä jotka aiheutti välitunneillakin 

tappeluita sun muita, niin tottakai semmosia oli hankalampi sitte suunnata etteenpäin 

entä kö niitä kilttejä ja hiljasia tyttöjä. Että minusta se helpottaa mun työtä että sen 

päätöksen tekee niinkö joku muu ja siitä vastuun ottaa rehtori, että se pitäs olla mun 

mielestä joka koulussa se systeemi, että se ei oo niinkö valmistavan opettajan 

harteilla se kauppaaminen.” 

Titta kertoi hänen koulussaan alustavan sijoituspäätöksen olleen pitkälti hänen harteillaan, 

eikä erityisopettaja yleensä osallistunut. Rehtori vastasi periaatteessa, mutta teki päätökset 

pääsääntöisesti valmistavan opettajan ohjeistuksen mukaan. Lopulliseen sijoitukseen 

lapsen lähikoulussa Titta ei pystynyt suoraan vaikuttamaan. Siirtopalaverissa, kun oppilas 

siirtyy lähikoululleen, oli kuitenkin Titan mielestä tärkeää, että myös erityisopettaja pääsee 

kertomaan näkemyksensä, mikäli hän on ollut kontaktissa oppilaaseen valmistavan 

opetuksen aikana. Titta ei kertonut kaivanneensa rehtorin apua toistaiseksi, koska ei ollut 

törmännyt varsinaisiin kieltäytymisiin, mutta kertoi myös haluavansa välttää sijoituksia 

sellaisille luokille, joiden opettajien ei kokisi olevan vastaanottavaisia.  Katja puolestaan 

kertoi, että valmistavien opettajien piireissä kuulee tuon tuosta juttuja, että luokanopettaja 

oli kieltäytynyt tai yrittänyt kieltäytyä ottamasta integroitavaa oppilasta opetusryhmäänsä. 

Tämän hän arvioi liittyvän osaltaan opettajien valmiuksiin kohdata ja ottaa vastaan 



58  

 

  

nimenomaan maahanmuuttajaoppilaita, mutta myös yleiseen erilaisuuden sietokyvyn 

puutteeseen: 

”Että se on niinku tosi harmillista ja varmaan se liittyy taas sitte siihen opettajien 

valmiuksiin kohdata ja ottaa vastaan, siihen erilaisuuden sietokykyyn ja... että ’mulla 

on toiminut tämä ryhmä jo puoli vuotta tällain’, että sitte siihen tuliski yks muuttuva 

tekijä, niin sen tietäminen tavallaan että kun syksyllä alotat niin se ei mee samalla 

tavalla koko vuosi. Niin se vaihtelee se taso eri ihmisillä että miten sää kykenet 

muuttamaan sitä opetustas sen perusteella että minkälaisia oppijoita siinä on.” 

Maahanmuuttajaoppilaan yleisopetukseen integrointiin liittyi opettajien mielestä 

keskeisenä henkilönä myös S2-, eli suomi toisena kielenä -opettaja. Aaro, Titta ja Katja 

korostivat S2-opettajan merkitystä maahanmuuttajaoppilaisiin ja heidän 

kielenkehitykseensä perehtyneenä asiantuntijana, jonka olemassaolo myös osaltaan 

lievittää luokanopettajien mahdollista ammattitaidon puutteen tunnetta. Titan koululla ei 

omaa S2-opettajaa ollut, mitä hän harmitteli. 

Yhtälailla S2-opettaja koettiin tärkeäksi tukihenkilöksi maahanmuuttajaoppilaalle 

varsinaisen siirtymisen jo tapahduttua, jolloin valmistavan opetuksen ryhmä ei enää voi 

toimia yksilöllisesti räätälöityä kieliopetusta tarjoavan ”turvasatamana”.  Katja kertoi 

olevan ensisijaista, että oppilas integraatiovaiheessa oppisi tuntemaan myös S2-opettajan 

hyvin, koska hän tulee miltei aina tarvitsemaan erityistä suomi toisena kielenä-opetusta 

monta vuotta valmistavan opetuksen jälkeenkin. Natiivipuhujille tarkoitetut äidinkielen 

tunnit eivät valmistavan opetuksen opettajien mukaan vastaa maahanmuuttajaoppilaan 

erityistarpeisiin kielenoppimisen tukena. Katja mainitsi S2-opettajan olevan kallisarvoinen 

tuki maahanmuuttajaoppilaiden kotoutumisessa yleensä, koska S2-opetus on (tai sen tulisi 

olla) pienryhmämuotoista ja jatkuvaa, jolloin hän oppii tuntemaan oppilaat hyvin ja 

kykenee siten olemaan turva ja apu ”kulttuurienväliseen viestintään” mahdollisesti 

liittyvissä tai muissa ongelmatilanteissa. Toisin sanoen S2-opetuksen tulisi ottaa 

valmistavan opetuksen ryhmän jälkeen edellä mainittu turvasataman rooli.  

Integraatioprosessin tukena oli Titan ja Katjan mukaan osaltaan myös VALO-ryhmän 

koulunkäyntiohjaaja, joka Oulussa tuli olla jokaista kymmentä oppilasta kohden. Tarpeen 

tullen myös hän voi avustaa oppilaita integrointitunneilla, mutta käytännössä häntä 

tarvitaan usein kipeämmin valmistavassa ryhmässä, jossa yksilöllisesti eriytetyn tuen tarve 

on jatkuvaa. 
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6.2.2 Säännöllinen kommunikointi 

Kaikki haastatellut korostivat säännöllisen keskusteluyhteyden tärkeyttä 

integraatioprosessin aikana. Kummallakaan koululla ei ollut käytössä virallisia rakenteita 

tälle, vaan yhteistyön ja keskusteluyhteyden tuli olla opettajalähtöistä. Luokanopettajat 

kertoivat saavansa tarvittavat erityistiedot oppilaasta integroinnin aloittamiseen 

periaatteessa sähköisesti oppilaan yksilöllisestä oppimissuunnitelmasta ja WILMA:n 

kautta, mutta Aaro kertoi joskus käyvänsä tiedot myös suullisesti läpi valmistavan 

opettajan kanssa jo ennen ensimmäisiä integrointitunteja. Jenni ja Aaro molemmat 

korostivat olevansa yhteydessä valmistavaan opettajaan aika ajoin mutta erityisesti aina 

silloin, jos ilmenee mitä tahansa kysyttävää tai erityistä raportoitavaa niin positiivisessa 

kuin negatiivisessakin mielessä. Valmistavat opettajat puolestaan kertoivat kyselevänsä 

tuntien kulusta ja oppilaan pärjäämisestä aina tilanteen tarjoutuessa mutta aktiivisemmin 

integrointituntien alussa tai jonkin uuden integrointiaineen oppilaan lukujärjestykseen 

lisäämisen jälkeen. Jenni kertoi yhteisten keskustelujen lisääntyvän jälleen lopullisen 

siirtymisajankohdan päättämisen jälkeen, jolloin opetettavia aineita pyritään 

”komppaamaan yhteen” VALO-luokan ja vastaanottavan luokan välillä siten, että oppilas 

siirtyessään olisi suurin piirtein samoissa aihepiireissä menossa. Katja kertoi, että hän 

pyrkii aina pyytämään integrointiaineiden jaksosuunnitelmat opettajilta etukäteen, jotta hän 

voi opettaa tarvittavaa erityissanastoa jo VALO-ryhmässä: 

”Mää luulen että sillä pystyy ennakoimaan niitä ongelmia että opettaa etukäteen sitä 

tarvittavaa sanastoa. Esim. jos liikunnassa tulossa telinevoimistelukausi, niin kyllä 

me täällä opetellaan niitten vehkeitten nimet. Tottakai se todentuu vasta siellä 

tunnilla, mutta kyllä mää luulen et se edesauttaa niiden ohjeitten ymmärtämistä.”   

Lisäksi Katja korosti ennakointia myös taito- ja taideaineissa mahdollisesti oletettujen 

etukäteistaitojen suhteen, kuten liikunnassa tietyt urheiluvälineet tai käsityössä 

ompelukoneen peruskäyttö. 

6.2.3 Vastavuoroinen ennakointi 

Valmistavan opetuksen opettajat toivoivat eritoten, että vastaanottavat luokanopettajat 

suhtautuisivat jo alusta asti integroitavaan oppilaaseen ”omana” oppilaanaan, mikä 

opettajien välisessä yhteistyössä näkyisi siinä, että kaikista mahdollisista koko luokkaa 

koskevista asioista, kuten poikkeuksista lukujärjestyksessä, muistettaisiin aina ilmoittaa 

myös oppilaalle itselleen sekä VALO-ryhmän opettajalle. Tämä helpotti ennakointia 
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valmistavan opetuksen tuntien suunnittelussa sekä integrointitunneilla tarvittavan 

erityissanaston opettelussa. Katjan mielestä tällaisen informoinnin puute vastaanottavan 

luokanopettajan puolelta voi potentiaalisesti aiheuttaa integroitavalle 

maahanmuuttajaoppilaalla ”ylimääräisyyden tunnetta” ja vaikuttaa siten negatiivisesti 

tulevaan kotiluokkaan kotoutumiseen. Samassa Katja kuitenkin myönsi, että 

ennakointikykyä tarvitaan myös valmistavan ryhmän opettajan puolelta:   

”(On tärkeää) että (vastaanottava luokanopettaja) muistaa aina ilmoittaa kaikki 

poikkeukset, että on tavallaan kokoajan jo ryhmän jäsenenä se lapsi. Että kun lapsi 

kumminkin pääsääntösesti oottaa, kun on se rytmi, että nyt mulla on kuvista, nyt 

mulla on musiikkia... ja sitte jos se lapsi mennee sinne kuvikseen ja siellä ei ookkaan 

kettään, niin on se pettymys aika suuri siitä että ’aaa.. ne onki lähteny tutustumaan 

jonnekin..’. No mulla tietenkin varsinkin on se että ’voi vitsi.. oisko mun pitäny 

tietää?’, oisko jotenkin pitäny ennakoida, että liittyykö se jotenkin yläasteelle 

siirtymiseen, että haloo mikä tämä on? Että ihan taatusti siinä molemminpuolisessa 

yhteistyössä ois niinku kehittämisen ja parantamisen varaa. Mulla siinä asioiden 

ennakoinnissa, että tästä hektisyydestä huolimatta olla vielä enemmän kartalla että 

mitä nuissa muissa luokissa niinku tapahtuu, mutta sitten myös integrointiluokkien 

opettajien osalta että ne muistas aina (kaikessa) että on ne yks tai kaks extraoppilasta 

jotka tullee meiltä ja joille muutoksista pitäs ilmottaa. 

Titta korosti valmistavan opettajan aktiivista roolia vastaanottavien luokanopettajien 

tukena koko integraatioprosessin ajan, ja että integrointiprosessin vaiheittaisuus palvelee 

myös vastaanottavan opettajan etua: 

”Tottakai se on minun rooli siinä suhteessa... että valmistava opettaja ei voi olla jos 

ei oo semmoset hyvin herkät tuntosarvet, että lukee kaikkea muutakin kuin sanoja 

siitä ihmisestä. Et se täytyy olla oikea se hetki, eikä saa lyödä liian isoa palaa 

kerralla. Et jos on vaikka tulossa ihan ekaa kertaa lapsi niin ei ehkä lyödä heti ihan 

kaikille TT-aineiden tunneille eka integrointiviikolla. Että silleen niinku pikkuhiljaa 

ja vähän kuulostellen, että miten menee. Että tietenkin se on hyvin tiivistä se 

yhteistyö siinä vaiheessa kun opetusta annetaan. Ja sitten kannustan tietenkin että 

’hyvä hyvä..’, mutta ihan käytännön järjellä, että pitää auttaa jos toinen tuntee 

epävarmuutta, että et voi sillä mitään vahinkoa saada aikaan, voin luvata sen.” ”... 

mutta siinä pitää olla tosi semmonen tarkka ja herkkä että mitä se toinen ajattelee, 

vaikka se ei sitä sano. Se se on niinku se tärkein juttu ehkä.” 

Valmistavat opettajat Titta ja Katja kertoivat, että nykyään useimmat opettajat kirjaavat 

itse tavoitteet ja arvioinnit integroitavan maahanmuuttajaoppilaan oppimissuunnitelmaan, 

mutta erityisesti Titta antoi ymmärtää, että oli aiemmin joutunut hoitamaan 

oppimissuunnitelmien päivitykset myös integrointituntien osalta itse, mikä oli aiheuttanut 

ylimääräistä työtä.  Oppilaan yleisarvioinnin kohdalla Titta painotti molempien opettajien 

panosta: ”Mutta siinä vaiheessa se on tosi tärkeää kun arvioidaan, koska ollaan kaks eri 

opettajaa eikä olla yhtä aikaa sen lapsen kanssa, niin siinä vaiheessa se on tosi tiivistä että 
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tulee kaikki ne terveiset sieltä toiseltakin puolen.” ”...ja hänhän se on se asiantuntija (siellä 

integrointitunneilla)”  

Mahdollisissa integraatiovaiheen aikana ilmenevissä epäilyissä oppimisen ongelmista 

opettajat kuvailivat yhteistyön ja keskinäisen konsultaation erittäin tärkeäksi, tarvittaessa  

koko oppilashuoltoryhmän kesken. Titta korosti tässä suhteessa erityisopettajan 

ammattitaitoa, koska maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla voi olla usein hankalaa erottaa 

kielellisen kotoutumisen vaikeuksia ja muita oppimisen ongelmia toisistaan.   

6.2.4 Oppilaan vanhempien rooli integrointiprosessissa 

Haastattelussa opettajilta kysyttiin myös vanhempien roolista valmistavassa opetuksessa ja 

siihen kuuluvassa yleisopetukseen integraatiossa. Vastauksista välittyi kuva, että oppilaan 

vanhemmat eivät yleensä pyri vaikuttamaan varsinaiseen integraatioprosessiin kovin 

aktiivisesti. Esimerkiksi tapaamisia tai muuta yhteistyötä vastaanottavan luokanopettajan 

kanssa ei juurikaan ollut, lukuun ottamatta toisilleen esittelyä valmistavan opettajan 

toimesta, usein vasta lopullisessa siirtymävaiheessa. Katja kertoi pyytävänsä integroitavan 

lapsen kanssa tekemisissä olevia opettajia käymään esittäytymässä 

vanhempaintapaamisissa aina, jos heitä sattuu olemaan lähettyvillä ja vapaana, mutta ei 

kutsuvansa heitä virallisesti paikalle ennen lopullista siirtopalaveria. Katja myönsi hänellä 

olevan vielä kehitettävää siinä, että todella kaikki oppilaan kanssa työskentelevät pääsisivät 

tutustumaan myös lapsen vanhempiin. Luokanopettajat korostivat VALO-opettajan 

tutustuttajan roolia ensimmäisessä vanhempaintapaamisessaan, koska he tuntevat jo siinä 

vaiheessa toisensa hyvin. Luokanopettajat myös peräänkuuluttivat VALO-opettajia 

informoimaan kaikista ilmenneistä vanhempiin liittyvistä haasteista etukäteen.   

Valmistavilla opettajilla oli säännöllistä yhteistyötä vanhempien kanssa, mutta heitä ei 

pidetty opetuksen suhteen vaativina tai vaikeina vaan ennemmin vastaanottavina 

osapuolina. Toisaalta vanhemmat koettiin tärkeiksi lapsen erityistaitojen tai kiinnostuksen 

kohteiden esilletuojina, joilla saattoi olla vaikutusta integrointiaineiden valintaan ja 

aloittamisjärjestykseen. Kaikki opettajat kokivat vanhempien kotoutumisen edesauttavan 

myös lapsen kokonaisvaltaista kotoutumista ja pitivät heidän ajan tasalla pitämistään 

tärkeänä elementtinä sen suhteen. Jennin mukaan vanhempien korkea motivaatio 

esimerkiksi kielenopiskelussa näkyi suotuisasti myös lapsen kielenoppimisen 

edistymisessä.  Titta kertoi vanhempien esittävän joskus toiveita oman uskonnon tai 
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äidinkielen aloittamisen ajankohdasta, mutta lähinnä niiden aloittamisen viivästyttämisen 

toivossa. Katja mainitsi joutuvansa joskus selventämään taito- ja taideaineiden, esimerkiksi 

liikunnan tai kuvaamataidon merkitystä kielenoppimiselle, mutta myös kouluaineena 

yleensä; joidenkin vanhempien mielestä lapset piirtävät ja liikkuvat tarpeeksi koulun 

ulkopuolellakin ja sellaiset integraatiotunnit syövät aikaa varsinaisilta suomen kielen 

oppitunneilta. Yleistäen maahanmuuttajaoppilaiden vanhemmista välittyi sellainen käsitys, 

että heillä on pääsääntöisesti voimakas motivaatio perheen nopeaan kielenoppimiseen ja 

muiden uudessa ympäristössä tarvittavien perustietojen ja taitojen hallintaan eivätkä he 

haluaisi kuormittaa lastaan alkuvaiheessa millään ylimääräiseksi kokemallaan.  

6.2.5 Yhteistyö yleisopetukseen siirtymisen jälkeen 

Titta alleviivasi oman koulunsa erityistilanteeseen vedoten lopullisen siirtopalaverin 

tärkeyttä:  

”Mut sit siinä vaiheessa ku oppilas siirtyy, ja varsinkin jos eri koululle, niin se on tosi 

tärkeä se siirto. Et se on tehtävä hirveen huolella. Siis pitää vaan niinku omantunnon 

mukaan kertoa et mitä siinä on tehtävä, ja sit on tärkeää et jos se erityisopettaja on 

ollu mukana enemmänkin, et hän osaa sit kertoa myös hänen näkemyksensä...” 

”...mut siirtovaiheessa kaikki mahdollinen tieto ja tuki on tuotava esille mitä lapsi 

tarvii. Sit on vaan toivottava parasta.” 

Titta kertoi oman VALO-ryhmänsä maahanmuuttajaoppilaiden tulevan usein 

vastaanottokeskuksesta, jolloin oppilaan tulevaa kotikoulua ei vielä välttämättä edes tiedetä 

valmistavan jakson päätyttyä tai lapsi saattaa yllättäen lopettaa valmistavan opetuksen 

äkillisen muuton seurauksena, jolloin siirto yleisopetukseen vaikeutuu. Tällaisissa 

tapauksissa Titta kertoi tarvittaessa pyytävänsä vastaanottokeskusta avustamaan tietojen 

siirron järjestämisessä mutta kertoi sattuneen tapauksia, joissa oppilas ja hänen perheensä 

ovat tyystin hävinneet eikä heidän olinpaikkansa ollut selvinnyt ainakaan hänelle. Välillä 

häneen taas oli otettu heti yhteyttä oppilaan uudelta koululta, minkä käytännön hän arvioi 

yleistyneen vuosien aikana. Siirtymisen jälkeen hän ei ollut ottanut aktiivisesti yhteyttä 

oppilaan uuteen kouluun, mutta kertoi aina esittävänsä  siirron yhteydessä toiveen, että 

oppilaasta raportoitaisiin hänelle silloin tällöin. Toistaiseksi Titta oli saanut yhteydenottoja 

vain harvakseltaan mutta tunnusti samalla, että voisi itsekin yrittää olla aktiivisempi 

tiedustelemaan jo siirtyneistä oppilaista.  
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Katja puolestaan kertoi pitävänsä entisiin jo integroituneisiin oppilaisiin luontevasti 

yhteyttä aina heitä tavatessaan ja pyrkivänsä hyödyntämään heitä tukioppilaina uusille 

samaan luokkaan integroituville mutta ei maininnut erityisistä keskusteluista 

vastaanottavien opettajien kanssa jo lopullisesti siirtyneiden tiimoilta. Katja myös toivoi 

oppilaan siirtopalaveriin jonkinlaista oppijan kehityksen näkyvää läpikäyntiä, joka 

lievittäisi hänen mielestään vastaanottavien opettajien ahdistusta siitä, että oppilas ei 

heidän mielestään ole edistynyt tarpeeksi. Katjan mielestä valmistavan opetuksen jakso 

integrointeineen oli joka tapauksessa niin lyhyt aika, ettei yleisopetukseen vasta 

integroitunutta oppilasta voi millään verrata suoraan natiiveihin kielenpuhujiin tai 

kantaväestön oppilaisiin yleensä: 

”...Se yks vuosi ei millään riitä. Että me tiedostetaan se hyvin, mutta välillä tuntuu 

että sitten ku se lapsi siirtyy sinne yleisopetuksen ryhmään niin se yleisopetuksen 

opettaja voi sanoa, ei ehkä mulle, mutta mää kuulen muuta kautta tai luen rivien 

välistä, että tämä lapsi ei ossaa mittään.. Niin se on semmonen.. että se ei voi olla 

näkymättä siinä opettajan toiminnassa siellä luokassa jos hän ajattelee että tämä lapsi 

ei ossaa mittään, että pitäs ehdottomasti olla semmonen palaveri meillä jossa käy ilmi 

kuinka paljon se lapsi onkaan oppinut, että jotenkin sen oppimisen polun näkyväksi 

tekeminen, niin se on hirmuisen tärkeää, ja sen tiedostaminen että sille lapselle pittää 

antaa aikaa. Että jos on se tuska siitä että mää en riitä, että mää en pysty opettamaan 

sille oppilaalle kaikkia tietoja ja taitoja mitä tällä luokka-asteella pitäs saavuttaa, ja 

että apua mitä se seuraavan luokan opettaja ajattelee joka ottaa vastaan, että ku se ei 

oo oppinu. Niin kaikkien tällasten asioiden aukipuhuminen.. Eli ehkä semmoinen 

avoimuus (olisi onnistumisen edellytys)... tai jos puhutaan sudenkuopasta niin 

semmoinen avoimuuden puuttuminen. Että pitäs olla niinkö aikaa sille puhumiselle 

ja keskustelulle tässä siirtovaiheessa.” 

6.3 Vastaanottavan opettajan positiivinen asenne ja integraatiota valmistavat toimet 

Haastattelujen perusteella yksi keskeisimmistä ja osatekijöiltään monitasoisimmista 

teemakokonaisuuksista yleisopetukseen integraatioon liittyen oli vastaanottavan opettajan 

asenne ja toiminta. Tämä teemakokonaisuus muotoutui useista sekoista: luokan 

etukäteisvalmennuksesta ja tukioppilaiden hyödyntämisestä, henkilökohtaisen kontaktin 

rakentamisesta oppilaaseen, käytännön järjestelyistä luokassa, oppilaan ja muun luokan 

toisiinsa tutustuttamisen strategioista, opettajan henkilökohtaisesta suhtautumisesta 

integroitavaan oppilaaseen, asenteesta maahanmuuttajaoppilaiden opetusta kohtaan yleensä 

sekä integroitavan oppilaan yksilöllisestä opettamisesta eli eriyttämisestä. 
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6.3.1 Kontaktin luominen oppilaaseen 

Luokanopettajat toivoivat saavansa tiedon heidän luokalleen tulevaisuudessa 

integroituvista lapsista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta he ehtisivät luomaan 

henkilökohtaista kontaktia jo ennen varsinaisen integraatioprosessin alkamista ja siten 

pystyisivät lievittämään oppilaan jännitystä:   

”...Siinä vaiheessa kun minä saan tiedon että mulle ollaan sijoittamassa lasta, niin 

mää koen kyllä ihan älyttömän tärkeänä että kun mä saan sen tiedon, niin se lapsihan 

ei vielä suoraan siirry mulle vaan useimmiten se tapahtuu sitte asteittain, että ensin 

osallistuu taito- ja taideaineissa tunneille, mutta se mikä on musta tärkeä kohta on se, 

että heti kun saan tiedon että tämmönen lapsi tulee mun luokkaan jossakin vaiheessa, 

niin mä alan luoda jonkunlaista kontaktia häneen. Mää henkilökohtaisesti huomioin 

hänet aina käytävätilanteissa, välitunneille, ja pyrin luomaan jos jonkinlaista 

keskusteluyhteyttä lapsen kanssa jotta hän oppis myöskin sitte minut tuntemaan ja 

kokis jotenkin helpoksi ja turvalliseksi sen siirtymisen.” (Aaro)  

”Kyllähän se varmasti jännittää aluksi, ja kun aattelee ettei sitä yhteistä kieltä vielä 

välttämättä ole, että on se vielä niin aluillaan se suomenkielen taito että varmasti 

jännittää kovasti, mutta tuota sitähän pitää yrittää sitten kaikilla mahdollisilla tavoilla 

sitä jännitystä yrittää hälventää  ja yrittää ite saada semmoinen henkilökohtainen 

kontakti... Että he kun ovat tuolla VALO-luokassa niin heillä on siellä se oma pieni 

porukka ja on niinkö hyvät lämpimät suhteet aikuisiin niin yrittää tavallaan niinkö 

tulla yhdeksi aikuiseksi siihen rinnalle, että on semmoinen tuttu aikuinen ja… Ja mä 

kun monesti esimerkiksi kuljen siitä ohi matkalla tuonne opettajanhuoneeseen niin 

pyrin niinkö aina järjestelmällisesti moikkaamaan aina kun tulee joku uus oppilas 

sinne, että vaikka hän ei tuliskaan välttämättä minun luokkaan, että tulee semmoinen 

että täällä on  tämän ja tämän näkösiä aikusia, että tulis tutuksi kumminkin.” (Jenni) 

Myös Katja mainitsi, että osa luokanopettajista ryhtyy luomaan kontaktia jo hyvissä ajoin, 

mikä on positiivista mutta ei välttämättä vakiintunut käytäntö: ”...jotku opettajat on 

semmosia että kun ovat saaneet tiedon siitä että kuka on tulossa ja minkä niminen, niin 

ihan extempore tulee siihen tervehtimään ja luo jo semmosta positiivista ensivaikutelmaa. 

Että hirveen paljon vaikuttaa se opettajan persoona.” 

Luokanopettajien mielestä valmistavan opetuksen ryhmä oli luonteeltaan korostetun 

turvattu ja epäkoulumainen yleisopetuksen arkeen verrattuna, minkä vuoksi 

integrointituntien mahdollisesti aiheuttamaa shokkia tuli pyrkiä minimoimaan jo etukäteen 

luomalla lämpimät välit tulevaan oppilaaseen. 
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6.3.2 Luokan valmentaminen ja tukioppilaiden hyödyntäminen 

Vastaanottavan opettajan oman luokkansa valmentamisen koki tärkeäksi jokainen 

haastateltava opettaja, koska sillä nähtiin olevan positiivinen vaikutus vastaanottavan ja 

lämpimän luokkailmapiiriin muodostumiselle ja sitä kautta maahanmuuttajaoppilaan 

motivaatioon osallistua integraatiotunneille. Motivaatio puolestaan nähtiin keskeiseksi 

edellytykseksi luokkayhteisöön kotoutumiselle. Valmentamisen toimiviksi strategioiksi 

jokainen opettaja koki ensiksikin muun luokan informoimisen integroitavan oppilaan 

osallistumisesta tunneille etukäteen sekä yhteisten pelisääntöjen sopimiaen empatian eli 

toisen asemaan asettumisen kautta: 

”Meillä on pitkä perinne, joten oppilaat ovat tottuneet siihen.  Kerron avoimesti että 

meille on tulossa semmoinen ja semmoinen oppilas siitä ja siitä maasta ja että hän ei 

ymmärrä vielä tällä hetkellä suomea juurikaan, joten nyt meidän täytyy olla oikein 

avuliaita ja ystävällisiä  ja ottaa mukaan ja huolehtia että hän ymmärtää. Onhan se 

liikuttavaa että kun kutosetkin vielä niin ne ihan kädestä pitäen neuvoo ja ihan suun 

liikkeillä yrittävät puhua selkosuomea, että ’ymmärrätkö sinä, näin’ ja ottavat 

kädestä kiinni ja näyttää että miten tehdään. Että jotakin tän tyyppistä se on se luokan 

valmentaminen.” (Aaro) 

Molemmat luokanopettajat, Aaro ja Jenni, olivat toisaalta sitä mieltä, että integroitavan 

oppilaan näkökulman korostaminen vähenee merkitykseltään sitä mukaa, mitä tutummaksi 

maahanmuuttajaoppilaat kouluyhteisössä tulevat. Heidän koulullaan 

maahanmuuttajaoppilaiden ja valmistavan opetuksen perinne on suhteessa pitkä, ja 

molemmat kokivat luokan valmentamisen helpottuneen vuosien myötä huomattavasti. 

Jenni kommentoi asiaa näin: ”No ei kauheasti tartte kyllä valmistaa. Aikasemmin se oli 

tärkeää, mutta nykyisin se menee aika jouhevasti, että ei ne enää kauheasti korvaansa 

lotkauta enää, että se on aika luontevaa.”  

Valmistavan opetuksen opettajat  Titta ja Katja odottivat vastaanottavilta opettajilta 

vähintään luokan informoimista etukäteen, jotta oppilaat ehtivät totuttautua ajatukseen ja 

integroitava oppilas voisi saapuessaan tuntea olevansa odotettu eikä ’ylimääräinen’: ”Että 

kun kuitenkin on ollu tiedossa jo hyvissä ajoin että se lapsi tulee siihen luokkaan, niin kyllä 

mä oletan että se opettaja on kertonu sille ryhmälle että kuka sieltä on tulossa. Minkä 

niminen, minkä maalainen, mitä kieltä hän puhuu. Että tämmöset perustiedot.” (Katja) 

Informoinnin lisäksi valmistavat opettajat toivoivat vastaanottavilta opettajilta luokan 

ryhmäyttämistä siten, että he miettisivät jo etukäteen integroituvalle oppilaalle sopivia 

tukioppilaita, jotka huolehtisivat siitä, ettei uusi tulokas jää yksin esimerkiksi välitunneilla, 
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ja jotka voisivat avustaa häntä luokkatyöskentelyssä. Titan mielestä jokaisesta luokasta 

löytyy oppilaita, jotka mielellään ottaisivat tukioppilaan roolin, jos opettaja vaan osaa 

heidät siihen voimauttaa: 

”Että (täytyy) ihan tietosesti muistuttaa oppilaita, että ottaa (integroituva oppilas) 

välitunneilla mukaan siihen peilileikkiin tai mihin vaan.. Et se lähtee siitä.. Koska 

aina siellä luokassa on niitä lapsia jotka oikeasti haluaa sen tehtävän. Niitä löytyy 

ihan oikeasti joka luokasta jos se opettaja vaan osaa onkia ne esille”.  (Titta)  

Luokanopettajat Aaro ja Jenni kertoivat molemmat hyödyntävänsä tukioppilaita 

integroitavan oppilaan luokkayhteisöön kotoutumisen edistäjinä:  ”Pyrin tietenkin aina 

omat oppilaat silleen että nyt… ketkä huolehtii siitä, kun mennään välitunneille, niin ketkä 

huolehtii siitä että tällä lapsella on kavereita, ettei hän jää yksin, että yritän kokoajan 

semmoista pientä ryhmäyttämistä täällä luokassa että..”  (Jenni) 

”Sitte kyllä mä myöskin yleensä käyn semmosen keskustelun oman luokkani kanssa 

että meille on tällanen oppilas siirtymässä ja pyrin myöskin nimeämään joitain 

semmoisia tukioppilaita jotka on sitten jollain lailla helpottamassa ja edesauttamassa. 

Vaikka lapsi ei vielä oo siirtynyt niin se otettais jo jollain lailla sen porukan jäseneksi 

esimerkiksi välituntileikeissä.” (Aaro) 

Valmistava opettaja Katja toivoi, että opettajan nimeämät tukioppilaat ottaisivat 

integroituvaan maahanmuuttajalapseen kontaktia jo ennen varsinaisten integrointituntien 

alkamista ja toimisivat eräänlaisina lähettiläinä maahanmuuttajaoppilaan ja 

integrointiluokan välillä:  

”Et Kaikkein ideaalein systeemi olis se, mitä joskus oon voitu toteuttaa, että sieltä 

vastaanottavasta luokasta tulis, olis valittu vaikka kaks oppilasta, ja ne kävis täällä 

valmistavan opetuksen ryhmässä niinku kattomassa että mitä täällä tehhään, ja että 

minkä näkönen se on se uus oppilas. Ja justiin että mistä maasta ja minkälainen lippu 

ja miten sanotaan vaikkapa että ’heihei’ tai ’tervetuloa’ sillä omalla kielellä.”  

Tästä näkökulmasta opettajan valmentamat tukioppilaat voisivat siis ottaa muun luokan 

valmentamisen osittain omalle vastuulleen ja kanavoida ryhmän kiinnostusta esimerkiksi 

tulevan oppilaan kieleen ja kulttuuriin. Tällaisen aktiivisen tukioppilastoiminnan kautta 

integrointitunnit aloittavalle oppilaalle syntyisi jo etukäteen linkkejä tulevaan luokkaansa, 

mikä puolestaan madaltaisi jännitystä muuhun luokkaan tutustumisen osalta. 

”...Että ne olis voinu jo välitunneilla ottaa sen porukoihin. Ja sitte ku ne mennee 

takasi sinne omaan luokkaan niin ne vois jo kertoa, ja vaikka opettaa sen 

tervehdyksen. Ja sitte kun se lapsi mennee sinne sen ensimmäisen kerran niin olishan 

se mahtavaa että siellä toiset vois sitte sillä omalla kielellä sanoa että tervetuloa tai 

jotakin. Niin aikamoinen alku olis sen lapsen näkökulmasta. ” (Katja)  
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Kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että luokkayhteisöön kotoutumisen ehdoton edellytys 

on, että oppilaat saavat sieltä ystäviä, ja vastaanottavan luokan valmentamisella koettiin 

olevan tähän suora vaikutus. Katja kiteytti asian seuraavasti: ”Se oppilas saa ystäviä sieltä 

luokasta koska se opettaja on ryhmäyttäny sen luokkansa sillä tavalla että sillä on 

näpeissään ne oppilaat ja hän pystyy sitte edesauttamaan sitä, että sieltä löytyy niitä 

tukilapsia jotka ottaa sen meidän oppilaan välitunneilla huomioon.” 

Katja kertoi myös hyödyntävänsä aiemmin hänen valmistavasta ryhmästään 

integroituneita, erityisesti saman kieliryhmän lapsia tukioppilaan roolissa, jos 

integrointiluokilla sattuu sellaisia oppilaita olemaan.  

”...Mulla on jo tavallaan niistä lapsista semmonen ihana tukiverkko niissä luokissa, 

että mää pystyn sanomaan niille mun entisille oppilaille, joilla on se semmoinen 

toiseuden tunne vielä aika tuoreena siellä sisällänsä, että ’tiäkkö nyt meidän ryhmästä 

on tulossa siihen teidän luokkaan...’ ja sit se saattaa sanoa, että ’joo, meidän ope on 

jo kertonu’, että ’voitko pittää siitä huolta?’ niin ne aivan ihanasti siis niinkö pitävät 

sitten huolta. Että mulla on kakkosluokilla ja kolmosilla, viitosilla ja nelosillakin 

on... kuutosilla ei silleen oo. Mutta ne on siis aivan ihania, älyttömän fiksuja lapsia, 

joilla on se tunnekokemus niin vahva siitä että kö ne on saanu sen turvaisan 

lämpimän vastaanoton ku ne on tullu tähän (valmistavan opetuksen) luokkaan, että 

jos mää saan sen positiivisen kehän niinkö pysymään pyörimässä, että ne kaikki saa 

sen kokemuksen, niin se kantaa ihan mahottoman pitkälle. Että sitä voi vielä korjata 

vuosien ja vuosien päästä sitä satoa, että mää voin aina sanoa että ’hei, nyt ois 

samasta kieliryhmästä tulossa oppilas, että voitko selittää...?’ , niin ne kyllä auttaa.” 

6.3.3 Oppilaan tutustuttaminen luokkaan ja muut luokkajärjestelyt 

Jo edellä mainittujen tukioppilaiden lisäksi Jenni nosti esille ryhmä- ja parityöskentelyn 

merkityksen oppilaiden toisiinsa tutustuttajana: ”...teetän aina paljon paritöitä ja ryhmätöitä 

niin siinä aika kätevästi uusi lapsi integroituu porukkaan.”  

Tärkeintä olisi, että lapsi tuntisi alusta asti kuuluvansa luokkaan sen täysipainoisena osana. 

Aaro,  Jenni, ja Katja mainitsivat  integroitavan oppilaan osallistumisen esimerkiksi 

luokkakuviin ja juhlaohjelmiin luontevana väylänä tähän sekä muutoinkin hyvänä 

totuttautumisena luokan arkeen:  

”Ja sitten jos meillä on ollu jotain tapahtumia tai teemoja niin sitte hän on tullu 

mukaan ohjelmiin mukaan, että mikä meidän luokka on tehny juhlaohjelmia, että 

tämmösiä. Ja sitten oikeestaan se totaalinen siirtyminen tapahtu sitten. Että pyritään 

siihen luokaan arkeen saamaan kuitenkin ja sitten kaikkiin tämmösiin kohokohtiin ja 

ryhmäohjelmiin, että tulee myös semmosta kokemusta.” (Jenni) 
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”Ne on semmosia pieniä asioita, mutta että ainakin mää oon kokenu 

merkityksellisiksi, että tuotaniin haetaan lapsi sieltä valmistavasta luokasta muun 

luokan mukana esimerkiksi yhteiseen luokkakuvaan, jolloinpa hänestä on 

semmoinen yhteis... että hän on niinku osa tätä porukkaa tulevaisuudessa.”  (Aaro) 

Erityisesti Aaro ja Katja korostivat luokan ja integroitavan oppilaan ensitapaamisen 

merkitystä:  

”Mää kammoksun kyllä semmosia tilanteita että otetaan se lapsi vastaan tuonne 

luokan eteen ja esitellään ja tuijotetaan, että jotenki silleen niinkö pehmeästi ja 

kevyesti mieluummin, ei isoja numeroita. Mitä se arki on sitten muutenkin... ei 

mitään teatteria.” (Aaro)  

”Että just se hetken vaikutelma kun se lapsi tulee sinne luokkaan. Että kun kuitenkin 

on ollu tiedossa jo hyvissä ajoin että se lapsi tulee siihen luokkaan, niin kyllä mä 

oletan että se opettaja on kertonu sille ryhmälle että kuka sieltä on tulossa. Minkä 

niminen, minkä maalainen, mitä kieltä hän puhuu. Että tämmöset perustiedot. Et on 

katottu vaikka kartasta että mistä se lapsi tulee. Niin tämmösiä juttuja.. Että riippuu 

hyvin paljon opettajasta että miten hän valmistaa sen luokan siihen lapsen 

tulemiseen... Että onko siellä paikka sille. Että joskus on semmosia ollu että se 

oppilas tulee jo kolmatta, neljättä kertaa sinne integraatiotunnille ja sille ei vieläkään 

oo sitä omaa paikkaa, niin ei se oo mukava tunne sille lapselle. Että sillon jos hän 

mennee sinne ja hänet otetaan lämpimästi vastaan, niin se tunne siitä että on niinku 

”odotettu” ja siellä on se oma paikka, niin sillon ollaan jo niinku niin pitkällä siellä 

positiivisen ensivaikutelman luomisessa. ” (Katja)  

Kaikkien opettajien mielestä oli niinikään ensiarvoisen tärkeää, että oppilaalla on luokassa 

oma paikka ensitapaamisesta lähtien: 

”Siis heti kun alkaa niin silloin hänelle tulee oma pulpetti tänne luokkaan ja on siinä 

vaikka hän kävis vaan yhen tunnin viikossa ja se on sen lapsen paikka vaikka 

vaihdetaan järjestystä niin se on hänen paikkansa. Siirtyy täällä muitten mukana 

mutta hänellä on oma pulpetti täällä alusta lähtien.” (Jenni) 

6.3.4 Opettajan asenne sekä oppilaan yksilöllinen kohtaaminen ja opettaminen 

”..Minusta se on kaikista tärkeintä että se opettaja välittää siitä lapsesta, et sillon se 

huolehtii sen mitä se tarvii… eikä unohda sitä sinne (luokkaan). Että kun kysyn että 

no mitä se teki, niin ei oo silleen että ’no se oli ihan hilijaa siellä, että emmää 

oikeestaan tiiä mitä se tarkalleen ottaen teki’. Et se että huomioidaan eikä unohdeta 

lapsiriepua ja vaaditaan (sopivasti).”  (Titta) 

Opettajan asennoituminen maahanmuuttajaoppilaan luokkaansa ottamiseen ja yksilölliseen 

opetukseen nousi keskeisesti esille jokaisen haastateltavan kohdalla. Haastateltavat 

kokivat, että vastaanottavan opettajan positiivinen asenne, aito kiinnostuneisuus 

integroitavasta oppilaasta ja, niin kuin Aaro asian kiteytti, ”voimakas läsnäolo joka 

tilanteessa” on integraatiovaiheen yksi ehdottomasti tärkeimmistä osa-alueista. 
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Haastateltavat kokivat, että jos opettaja aidosti välittää lapsesta ja pyrkii aina ottamaan 

hänet huomioon, niin kaikki muu kyllä järjestyy silloin. Vaikka opettaja kokisi, että hänellä 

ei ole riittävästi tietotaitoa maahanmuuttajaopetuksen erityispiirteistä, niin aktiivinen ja 

positiivisesti asiaan suuntautunut opettaja etsii apua ongelmatilanteissa (olemassa olevista 

tukirakenteista)  ja uskaltaa myös kokeilla ja epäonnistua.  Valmistavat opettajat Katja ja 

Titta toivoivat, että vastaanottava opettaja suhtautuisi integroituvaan oppilaaseen heti 

alusta asti omana tai ainakin yhteisenä oppilaana. Katja muotoili asian näin, kun kysyin  

häneltä mitä hän toivoisi vastaanottavilta opettajilta integraation ja oman työnsä 

helpottamiseksi:  

”No ehkä niinkö se että... heti alusta asti kokisi sen uuden oppilaan joka integroituu 

niissä taito- ja taideaineissa siihen luokkaan, niin oman ryhmän oppilaaksi. Että... 

muistais aina sen lapsen sitä arkea pyörittäessään, että se olis alusta asti silleen et 

”tämä on myös mun oppilas”. Niin se varmaan helpottas niinkö kaikkien elämää. Et 

jos puhutaan että on meidän oppilaat ja sitte on mun oppilaat, niin se jo rajaa, se 

tekee semmosen rajan siihen integroituvan oppilaan ja muun luokan väliin. Et se on 

varmaan sen kaiken lämmön ja avoimet ovet –tunneilmaston lisäksi avainasia. Että 

tämmöset muut seikat tulee sitten kyllä helpommin perässä..” 

Erityisesti luokanopettajat korostivat  yhteistyötä valmistavan opettajan kanssa  oman 

työnsä tukena, vielä lopullisen siirtymisen jälkeenkin. Aaro kommentoi asiaa näin: ”...kun 

ollaan fyysisesti niin lähellä tässä, että se on semmoista jatkuvaa sitten myöskin sen 

jälkeen kun lapsi on jo siirtynyt, että aina kun tulee ittelle jotain kysymyksiä niin sitte palaa 

takaisin ja varmentaa että törmäsitkö tämmöiseen ja tämmöiseen asiaan ja miten menettelit 

ja miten kannattais tehä.” Jennin mielestä myös ”maalaisjärki” auttaa todella paljon, jos 

vain asenne on kunnossa:  

”Että jos sulla on halua ja tahtoa niin kyllä ne asiat yleensä silloin järjestyy ja löytyy 

se yhteys lapsen kanssa. Tietenkin se on aika ihanteellistakin.. voihan tulla 

kaikenlaisia tapauksia vastaan että niin niin… ajattelisin että tarvitaan semmoista 

omaa rohkeutta kokeilla ja pitää uskaltaa epäonnistua, että ’no eipä tämä nyt toiminu 

tässä tilanteessa yhtään, mutta kokeillaanpa uudella tavalla.’” 

Vastaanottavan opettajan asenne ja luokan ilmapiiri näkyvät valmistavan opetuksen 

opettajien mukaan selvästi oppilaan käytöksessä ja suhtautumisessa integrointitunneille 

lähtöön. Katja painotti useaan otteeseen sen ensivaikutelman tärkeyttä, kun integroituva 

lapsi avaa luokan oven integrointitunnille mennessään. Tämän hetken merkityksen 

ymmärtämisestä Katja oli myös hieman huolissaan: 

”...välillä on niitä että on joku pieni oppilas josta näkkee että se ei haluais sinne 

mennä, niin sitte tietenki miettii aina sitä että minkälainen se on se vastaanotto siellä 
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ja kuinka hyvin se ryhmä ottaa... ko nämä lapsetkin lukkee meitä niin hyvin, että ku 

ei oo yhteistä kieltä niin lapset ottaa niinku ilmeistä ja eleistä.. et ne on tosi 

sensitiivisiä ja päättelee varmasti paljon siitä.. että ne tietää heti että millä tuulella 

tuokin on tai millon kestää sitä ja sitä pöljäilyä tehä. Niin samalla tavalla ne lukee 

sitä integrointiluokan opea, että onko tavallaan ’ylimääränen’ oppilas joka tulee sinne 

luokkaan nyt tälle tunnille, vai onko sitten että ’kiva’, että tavallaan onko se ilmapiiri 

semmonen että ’kiva että tuut, että musta on ihanaa oppia sut tuntemaan ja säähän 

ootkin tavallaan jo meidän ryhmän oppilas.’ Että nää on tosi tärkeitä hetkiä.. ja mää 

en oo aina ihan varma siitä että kuinka hyvin opettajat ehtii tiedostaa sen pienen 

hetken merkityksen ku se oppilas avaa sen oven ja astuu sinne luokkaan. Että kuinka 

paljon niinkö sanatonta viestintää liittyy siihen hetkeen... Että meillä on joskus 

semmosia tilanteita että integrointiluokka vaihtuu kesken kaiken, vaikkei se olekaan 

toivottavaa, niin silloin sen huomaa kaikkeista parhaiten sen, että jos on ollu aluksi 

semmosta aika takkusta se meno ja sitten kun luokka vaihtuu, niin se lapsi yhtäkkiä 

säntääkin sinne integrointitunneille että ’VIUUH!’ niin siitä sen tietää että on ollu 

joku juttu... Ja tottakai jos mää huomaan että se on haastavaa se lähtö, niin tietenkin 

käyn jutteleen sen vastaanottavan opettajan kanssa että onko siellä kaikki ihan 

kunnossa ja näin poispäin.”  

Vastaanottavien opettajien asenne paljastui valmistavan opetuksen opettajien mukaan 

myös integraatiojärjestelyihin liittyvässä keskinäisessä kanssakäymisessä:   

”...minusta se on kuitenkin tärkeintä se opettajan suhtautuminen siihen lapseen, et jos 

mulla on tunne että se oikeesti välittää tuosta lapsesta niin sillon se on kiva jättää 

semmosen opettajan hoiviin (siirtovaiheessa), mutta jos se on  silleen et  ’no annahan 

joku paperi mitä se on teheny..’, tai ’no siellähän se on istunu nyt kaks viikkoa...’ 

niin sillon tulee vähän semmonen tunne, että oliko tämä nyt virhe. (Titta)” 

Suhtautuminen integroitavaan oppilaaseen yksilöllisenä oppijana nousi myös esille 

jokaisen opettajan kohdalla. Tärkeimmäksi seikaksi siinä koettiin sopivan haasteellisen 

vaikeustason löytäminen koulutyöhön, ettei vaadi oppilaalta liikaa mutta ei myöskään liian 

vähän:   

”Se täytyy olla semmoista että lapsi selviää. Että joskus vaaditaan vähän liikoja, 

(pyydetään esimerkiksi englannissa kääntämään suomeksi joku lause yms.) Pitää olla 

realistista se touhu, mutta että sen takia ne onkin yleensä taito- ja taideaineita ne 

integraatiotunnit... ...Että joskus menee siihenkin että ’no ei sen tarvi tehä niitä 

läksyjä’ niin mää oon että ’miten niin ei tarvi tehä läksyjä?!’ Tottakai täytyy tehä 

läksyjä, mutta että kattoo semmoset läksyt et oppilas osaa tehdä ne.  Ei tarvi olla 

samat ku kaikilla muilla. Tää on semmonen jonka hoksaaminen tuntuu olevan joskus 

aika työlästä joillekin, vaikka se (eriyttäminen) on nykyään arkea ihan joka luokassa. 

Tai ainakin pitäs olla.. Mut joskus tuntuu että valmistavasta tulevat päästetään vähän 

liian helpolla.. (Titta) 

Jokaisen haastatellun mielestä luokanopettajien tulisi aina muistaa avata käsitteet 

mahdollisimman selkokielellä sekä avustaa tarvittaessa malleilla. ”Se ei pelkästään auta, 

että sanot kovemmalla äänellä”, totesi Jenni.  Vaikka oppilaisiin tulisikin suhtautua 
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tasapuolisesti, tulisi opettajan muistaa, että tasapuolisuus ei tarkoita tismalleen samanlaista 

kohtelua vaan maahanmuuttajaoppilaalle ominaiset haasteet, eritoten kielen suhteen, tulisi 

ottaa kaikessa huomioon. Katjan mielestä oli tärkeää, että ”opettaja konkretisoi niitä 

ohjeitaan ja opetustaan riittävästi että se oppilas kokee oppimisen mielekkääksi ja pystyy 

osallistumaan siihen toimintaan mitä siellä on”.  

Valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaan kielellisen taitotason tulisi olla A 1.3.– A.2.1, 

(luku 4.1) jolloin ollaan peruskielitaidon alkuvaiheessa, mutta Katjan mukaan esimerkiksi 

itsenäisesti oppikirjan teksteistä selviytymiseen riittävä kielitaito saavutetaan ”tutkimusten 

mukaan” vasta 4-7 tai 5-8 vuoden jälkeen, mikä luokanopettajien tulisi muistaa aina ottaa 

huomioon opetusta suunniteltaessa. 

6.4 Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen haasteet ja kehitystarpeet valmistavassa 

opetuksessa ja perusopetuksessa yleensä 

Sekä valmistavan opetuksen opettajat että luokanopettajat toivat haastatteluissa ilmi 

kokemiaan maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen sisältyviä haasteita, joista useimmat 

liittyivät maahanmuuttajaopetuksen käynnistämiseen yleensä ja sen käytäntöjen 

vakiinnuttamiseen. Tällaiset haasteet voidaan katsoa luonteeltaan osittain tilapäisiksi, 

koska niiden koettiin joka tapauksessa helpottavan tai hälvenevän sitä mukaa, kun 

maahanmuuttajaoppilaat ja heidän erityistarpeensa oppijoina tulivat kouluyhteisössä 

tutuiksi ja järjestelmällisesti tuetuiksi. Opettajat kuitenkin kokivat, että tällaisia haasteita 

voitaisiin ehkäistä tai ainakin lievittää paremmalla tukirakenteista tiedottamisella ja 

opettajien paremmalla koulutuksella. Kaikki haastatellut opettajat peräänkuuluttivat sekä 

täydennyskoulutuksen että opettajankoulutuslaitoksissa annettavan koulutuksen merkitystä 

tietoisuuden ja valmiuden lisäämisessä. 

Luokanopettajat kertoivat siitä, miltä asiaan perehtymättömistä luokanopettajista voi tuntua 

siinä vaiheessa, kun maahanmuuttajaoppilaiden opetus ei vielä ole tuttua ja tukitoimiltaan 

vakiintunutta; maahanmuuttajaoppilaan/oppilaiden tulo osaksi kouluyhteisöä yllättäen voi 

tuntua työläältä ja aiheuttaa opettajissa ahdistusta oman ammattitaidon riittämättömyydestä 

yhteisen kielen puuttuessa. Myös kulttuurisia ennakkoluuloja voi esiintyä.  
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6.4.1 Tukirakenteiden mahdollinen puute ja muut resurssi- tai rakenteelliset ongelmat 

Aaro ja Jenni korostivat maahanmuuttajaoppilaille suunnattujen erityistukitoimien 

rakenteiden, kuten suomi toisena kielenä -opetuksen sekä perusopetukseen valmistavan 

opetuksen olemassaoloa heidän oman työnsä tukena. S2-opettaja ja valmistavan opetuksen 

opettaja miellettiin maahanmuuttajiin erikoistuneiksi ammattilaisiksi, joiden puoleen 

kääntyä ongelmatilanteissa. Näiden tukirakenteiden puuttumisen kouluyhteisöstä koettiin 

lisäävän ’muutosvastarintaa’ ja hankaloittavan maahanmuuttajaopetusta huomattavasti:  

”Emmää faktaa osaa sanoa, mutta varmaan monet tuntee riittämättömyyttä ja 

osaamattomuutta. Jos ei koulussa esim. oo S2 –opetusta, että siellä ei oo pätevää 

opettajaa siihen, että ei oo olemassa tämmösiä rakenteita, tämmöstä valmistavan 

opetuksen luokkaa niin kyllä semmosessa koulussa on varmasti aika alusta 

aloitettava. Ja varmasti semmosessa koulussa sitä muutosvastarintaa aika paljon on, 

koska oli sitä meilläkin silloin alkuaikoina, se on ihan kylmä fakta. Kyllä siitä käytiin 

kiivaitakin keskusteluja että miten nyt voidaan arvioida kun ei toinen osaa kieltä, 

semmosia ihan konkreettiasia kysymyksiä.” (Aaro) 

”...just semmonen, että tieto.. se että asioista saa tietoa ja että sitte että tuommonen 

valmistavan opetuksen systeemi, että sehän on aivan älyttömän hyvä, ja sitten ku 

vielä jos S2-opetus pyörii niin sehän helpottaa opettajan työtä hurjan paljon. Ja sitten 

ku saatas vielä klinikkasysteemikin, että esim. reaaliaineisiinkin saatas sitte 

tämmöstä tukea niin...” (Jenni) 

Myös Aaro ja Titta mainitsivat niin sanotun ”klinikkaluokka/pienryhmäsysteemin” 

hyödyllisyyden, mikä tarkoittaa eriytettyä pienryhmäohjausta esimerkiksi reaaliaineissa 

kaikille sitä tarvitseville. Heidän mielestään sitä kautta saatiin yksilöllistä eriyttämistä 

tehostettua huomattavasti.  

Maahanmuuttajaoppilaiden tarvitsemista tukitoimista puhuttaessa nousi esiin joitakin 

puutteellisiin resursseihin liittyviä ongelmia. Esimerkiksi edellä mainittu 

klinikkaluokkasysteemi oli Aaron, Jennin ja Katjan koululta jouduttu hiljattain 

lopettamaan, minkä opettajat kokivat harmilliseksi. Titan koululta puolestaan puuttui 

kokonaan erillinen S2-opetus. Jenni muistutti, että spesifien maahanmuuttajille 

suunnattujen tukitoimien ohella yleisopetuksen ryhmissä keskeistä on, että peruasiat ovat 

kunnossa: ”Materiaalit, opettajien sitoutuneisuus, resurssit, ryhmäkoot... kaikki nämä 

tämmöset tavalliset asiat niin kyllä ne vaikuttaa siihen että kauanko aikaa on kiinnittää 

huomiota yksittäisen oppilaan oppimiseen.”  

Verrattuna Aaron, Jennin ja Katjan työpaikkaan Titan koululla maahanmuuttajat ja 

valmistava opetus oli huomattavasti tuoreempi lisäys koulun arkeen, mikä näkyi 
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valmistavan opetuksen  ja muiden tukitoimien rakenteessa. Titan koululla valmistava 

opetus oli toiminut vasta vajaat viisi vuotta, eikä koulun lähialueella asunut tarpeeksi 

maahanmuuttajia valmistavan opetuksen ryhmää varten, joten suurin osa oppilaista tuli 

Titan ryhmään kauempaa, mikä puolestaan tarkoitti siirtymistä eri kouluun ja eri luokkaan 

kuin mihin oppilas on integroitunut  valmistavan opetuksen aikana. Katjan mielestä se, että 

oppilaat sijoitetaan samaan luokkaan, missä he ovat integrointivaiheen, on integraation 

onnistumisen perusedellytyksiä.  Titta koki vallitsevan tilanteen siltä osin hyvin ikäväksi, 

että integroituvat oppilaat eivät voineet rakentaa sosiaalisia suhteita lopulliseen 

sijoitusluokkaansa eivätkä tutustua sen käytäntöihin etukäteen, mutta koki integraatiotunnit 

silti hyödyllisiksi ja mielekkäiksi, koska niiden kautta oppilas saa joka tapauksessa 

tuntumaa valmistavan opetuksen ryhmän verrattain suljetun ja yleisopetuksesta poikkeavan 

maailman ulkopuolelle sekä pääsee opettelemaan ja käyttämään ikäryhmänsä mukaista 

kieltä. Maahanmuuttajataustaustaisten oppilaiden vähyydestä johtuen Titan koululla ei 

ollut myöskään omaa S2-opettajaa, minkä hän koki hyvin valitettavaksi:  

”Meillähän ei oo omaa S2-opettajaa niinku monella koululla on, koska meillä on 

maahanmuuttajalapsia niin vähän yleisopetuksessa. Se on hirveen huono juttu, että se 

olis hirveen tärkeetä että olis. Et semmosilla kouluilla joissa on niin sehän saattaa 

olla että lähestulkoon kaikki äidinkielen tunnit esim. on sitten sitä S2-opetusta. 

Meillähän on vaan yks tunti viikossa erillistä S2-opetusta.” 

6.4.2 Maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajien opetukseen suhtautuminen ja 

monikulttuurisuuden edistäminen  kouluyhteisössä 

Ympäristön vaikutuksella koettiin myös olevan suuri merkitys sille, miten muut oppilaat 

suhtautuvat maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin koulussa ja ympäröivässä yhteisössä. 

Kaikki haastatellut kokivat, että maahanmuuttajaoppilaiden (ja heidän vanhempiensa) 

kielellinen ja kulttuurinen integraatio helpottuu sitä mukaa, kun maahanmuuttajat tulevat 

’arkipäiväisemmäksi’ osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa. Katjan, Aaron ja Jennin koululla oli 

suhteellisen pitkä, 90-luvulle asti ulottuva historia maahanmuuttajaopetuksen kouluna, ja 

jokainen kertoi kokemuksen karttumisen ja maahanmuuttajien näkyvyyden lisääntymisen  

ajan myötä tuoneen positiivista muutosta niin oppilaiden kuin opettajienkin asenteisiin:  

”..musta tuntuu, että ku ite oon niin pitkään ollu, ja samassa koulussa jossa on ollu 

näitä maahanmuuttajalapsia, että se toimii ja on luonteva osa arkea, ettei täällä silleen 

enää kantaväestön lapset enää silleen hirveesti reagoi maahanmuuttajalapsiin, että ne 

on aivan tavallisia kanssaolijoita ja eläjiä täällä, että mun mielestä siinä on merkitys 

että traditio on kuitenkin jo pitkä täällä.” (Aaro) 
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 Kouluyhteisön kannalta Aaro mainitsi ainoana opettajana erikseen sen, että 

maahanmuuttajataustaisten näkyminen myös henkilökunnassa on tasa-arvoista ja 

arvostavaa monikulttuurista ilmapiiriä edistävä tekijä; tällöin maahanmuuttajat eivät ole 

muiden silmissä vain opetusta vastaanottava osapuoli. Kaikki haastatellut opettajat 

arvioivat oppilaiden yleisesti olevan tänä päivänä vastaanottavampia ja hyväksyvämpiä 

kuin ennen.  

Jenni arvioi luokanopettajien valmiutta maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamiseen ja 

opettamiseen, minkä yhteydessä hän viittasi opettajissa ja oppilaissa kokemaansa 

asennemuutokseen. Samassa yhteydessä Jenni mainitsi myös maahanmuuttajille suunnatun 

oppimateriaalin määrän lisääntyneen 1990-luvulta tähän päivään huomattavasti, mikä 

osaltaan keventää opettajan suunnittelutaakkaa eriyttämisessä:  

”Varmaan kauheasti erilaisia kokemuksia.. Että itekin muista omat ensimmäiset 

kokemukset sieltä 90-luvulta kun ei ollu mitään materiaalia, että kaikki piti niinkö 

alakaa... eikä ollu mitään yhteistä kieltä lapsen kanssa. Tulee Kiinasta tyttö tai 

Venäjältä eikä meillä ollu mitään yhteistä kieltä, niin olihan se aika ahistavaa, että 

mitä tässä nyt tekkee. Mutta se oli semmoinen kasvuprosessi sitten, että minusta 

tuntuu että meilläkin täällä lisäänty tämä valmistavan opetuksen määrä, ja sittenkö 

oli niinkö silleen ettei välttämättä ollutkaan niinkö edes tältä alueelta, vaan tänne 

niinkö kuljetettiin muualta, niin niitä oli paljon. Oli varmaan asenteita hirveän 

monenlaisia, mutta sitten vuosien myötä niinkö musta tuntuu että suurin osa 

henkilökunnasta rupes olleen niinkö ylpeitä siitä asiasta ja että koettiin se niinkö 

koulun vahvuudeksi. Ja musta tuntuu että lapsetkin kokevat sen nykyään, että se on 

niinku koulun vahvuus.” 

Myös Titta koki luokanopettajien muuttuneen vuosien aikana vastaanottavammaksi, joskin 

hänen mielestään ilmapiiri oli ollut alusta asti pääasiassa positiivinen:   

”Se oli jo sillon neljä vuotta sitten hyvin positiivista kumminkin.. että oliko se sitten 

sitä honeymoonia, mutta en oo kokenut mitään hirveitä tyrmäyksiä ikinä, mutta sitten 

aistin myös sen sitten tietyistä tahoista että ’ei hyvä idea’... Ja kokoajan huomaan kun 

vuosia kuluu... Esimerkiksi meillä on nyt alettu musiikkiluokkiinkin integroimaan, 

vaikka aluksi ajateltiin, että ’eihän nyt musiikkiluokkiin voi noin vain integroitua’. 

Mut et kokoajan pikkuaskel kerrallaan mennään.” 

Jokainen haastatelluista opettajista puhui monikulttuurisuudelle avoimen ilmapiirin 

edistämisestä samaan sävyyn, että pohjimmiltaan kyse olisi yleisestä erilaisuuden 

arvostamisesta. Aaro oli sitä mieltä, ettei monikulttuurisuudesta tulisi tehdä ”numeroa” 

eikä maahanmuuttajaoppilaita nostaa erikseen jalustalle. Hänen mukaansa 

monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat tulisi ottaa osaksi arkea, jossa luonnollisen 

kanssakäymisen kautta lapset oppivat kyllä arvostamaan toisiaan. Lisäksi Aaro korosti 
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maahanmuuttajataustaisten näkyvyyden merkitystä kaikissa yhteisöjen ja yhteiskunnan 

asemissa; myös kouluihin olisi tärkeää saada maahanmuuttajataustaisia opettajia. Katja ja 

Titta painottivat kulttuurisen ymmärtämyksen merkitystä siten, että oltaisiin 

kouluyhteisönä avoimen kiinnostuneita maahanmuuttajaoppilaiden kotimaista, mutta 

samalla tulisi välttää tekemästä oppilaista näyttelyesineitä. Katjan mielestä 

monikulttuurisuuden käsittelemisessä tulisi lähteä liikkeelle aina mieluummin siitä, mitä 

yhteistä erilaisillakin ihmisillä on: 

”Että jotenkin sen todentamista että kuinka samanlaisia me kuitenkin ollaan, vaikka 

me ollaan erilaisia, että kuinka enemmän sitä samanlaisuutta voi löytää toisesta 

kulttuurista tulevasta lapsesta entä kö siitä naapurin Villestä tai Kallesta. Ja sitte jos 

koululla on maahanmuuttajaoppilaita, niin ei suinkaan pitää heitä semmosina 

näyttelykappaleina, vaan yhessä ettiä sitä tietoa ja ottaa vaikka jonku kolmannen 

ulottuvuuden, jonku kolmannen maan joka kaikkia kiinnostaa ja tutustua siihen.”    

Toisaalta Titta oli sitä mieltä, että oppilaita ja heidän vanhempiaan tulisi mahdollisuuksien 

mukaan hyödyntää kulttuuriensa asiantuntijoina: ”...luontevinta se on minun mielestä 

näiden lasten kautta. Ja ehkä sitten et nää lapset voi kertoa siitä omasta taustastaan, että 

tämmösiä kannattaa aina hyödyntää, tai heidän vanhempiaan mahollisuuksien mukaan.” 

Jenni kommentoi aiheesta, että ”suvaitsevaisuus” ei ole sama asia kuin toisen 

arvostaminen, koska se on jo lähtökohtaisesti eriarvoistavaa:  

”Kai siinä (pitäisi olla) taustalla semmoinen ihmiskäsitys ja ajatus, että kaikki 

ihmiset on tasavertasia. Että semmonen ajatus ”suvaitsevaisuudesta” on vähän että 

mää niinku asetun tässä vähän jotenkin yläpuolelle, että ’mää oon niin fiksu että mää 

suvaitsen sut’, että enemmänkin niin että kaikilla ihmisillä on tietty arvo ja kaikkia 

ovat arvokkaita sinällänsä. Jotenkin varmaan sen kautta. Ja täytyy kokoajan miettiä 

myös että millaista viestiä välittää oppilaille omalla käytöksellään ja toiminnallaan.” 

Lisäksi Jenni nosti ainoana haastatelluista opettajista esille myös maahanmuuttajiin ja 

monikulttuuristumiseen potentiaalisesti liittyvän liiallisen varovaisuuden kantaväestön 

puolelta, jolla voitaneen katsoa olevan yhtymäkohtaa siihen, että maahanmuuttajaoppilailta 

ei osata tai uskalleta vaatia tarpeeksi koulussa: 

”Mitenkähän tän nyt muotoilisi... Että monesti maahanmuuttajalapset tykkää leikkiä 

yhessä ja monesti ne asuinpaikat on semmosia jossa asuu paljon maahanmuuttajia, 

niin se että tulis niitä luonnollisia kontakteja suomalaiseen väestöönkin. Että 

tavallaan ei katsottas sitä ihonväriä vaan katottas että millanen ihminen se on, että 

’onpa kiva tyyppi ja haluan pyytää sen mun synttäreille. Ja tietysti sitten se että mistä 

löytyy se balanssi siihen oman kulttuurin säilyttämiseen ja integroitumisen välille, 

että kaikelle täytys löytyä tila myös, ja sitten se tämä tämmönen... että meidän 

suomalaistenkin täytyy vetää rajat johonkin, että meillä on kuitenkin jotain semmosia 
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asioita jotka on meidän asioita, ettei kaikkea tarvitse kuitenkaan niinkö sillälailla 

vesittää, ettei kaikesta tulis vähän semmosta hajutonta, väritöntä ja mautonta sen 

takia ettei se loukkais ketään. Että myös meidän pitää määritellä ne semmoiset asiat 

mitkä kuuluu tähän suomalaiseen kouluun, että näin me tehdään.”  

Jennin mukaan monikulttuurisuuden arvostamisen ei siis tarvitse tarkoittaa kantaväestön 

perinteistä luopumista. 

6.4.3 Maahanmuuttajaoppilaan arviointi yleisopetuksessa 

Kaikki opettajat mainitsivat yleisopetuksen opettajien yhtenä suurimmista haasteista 

maahanmuuttajataustaisen oppilaan vaatimustason mitoittamisen ja arvioimisen oppilaan 

kykyjen mukaan siten, että oppilas saisi sopivasti haastetta niin taitojen kehittymisen kuin 

motivaationkin kannalta. Opettajat arvioivat yhdeksi tavallisimmista virheistä sen, että 

oppilaalta ei vaadita tarpeeksi vaan häntä lähinnä raahataan mukana, jolloin hänen taitonsa 

eivät pääse kehittymään niin tehokkaasti kuin mahdollista: 

”Minusta se on yksi (helpoimmista virheistä) että ei vaadita siltä lapselta niinku.. 

päästetään niinku liian helpolla. Ei saa vaatia liikaakaan ja se ei oo helppo tehtävä 

että mikä on se oikea määrä, mutta että pitää niinku joutua ponnistelemaan niiden 

omien kykyjen ja jaksamisen rajalla sen lapsen, silleen että siitä tulee niinku 

onnistumisen kokemuksia eikä niinettä hulluna tekkee töitä ja epäonnistuu aina. Ei 

ihan yksinkertanen tehtävä aina, mutta se on minusta tosi tärkeä asia.” (Titta)  

Toisaalta arvioinnin vaikeus näkyi Katjan mukaan myös toisessa ääripäässä, että 

maahanmuuttajaoppilaat sysätään turhan helposti erityisopettajien harteille 

oppimiskyvyltään rajoittuneina, vaikka ongelman syy olisikin vain oikeantasoisen 

kielenoppimisen tuen puutteessa. 

Samaan teemaan liittyen Katjaa mietitytti esiopetuksen piirissä olevien 

maahanmuuttajataustaisten lasten kielitason arviointi, joka saattaa olla puutteellista 

sellaisissakin kunnissa, joissa maahanmuuttajaopetuksen rakenteet ovat jo muotoutuneet:  

”...siinä on muutamia semmosia porsaanreikiä esiopetuksen ja perusopetuksen 

välillä, vaikka hallinnollisesti ne onkin niinku yhtä, niin tavallaan se että kun ihmiset 

vaihtuu tosi paljon niin mää en oo ihan vakuuttunut siitä että saako esimerkiksi 

kaikki ens syksynä ykköselle tulevat oppilaat valmistavaa jotka tarttis sitä. Mun 

mielestä ei oo tarpeeksi tietotaitoa, koska se... en siis ketään syyllistä.. mutta se 

johtuu ainoastaan siitä että ihmiset vaihtuu niin paljon. Päiväkodeissa ihmisiä siirtyy 

paikasta toiseen, ryhmien tilat muuttuu ja perheet muuttaa. Niin ei voi olla sitten sitä 

että no minkälainen sen lapsen suomenkielen taidon tason tulee olla sitten jotta 

tiiettäs että voiko se mennä ekaluokalle. Ja sit että saako kaikki 

maahanmuuttajataustaiset lapset jotka tulee ekaluokalle S2 opetusta jotka sitä tarvii. 



77 

 

 

Että ennemminki mua huolestuttaa ne jotka menee sinne ’in the wilderness’, et 

tavallaan ne jotka on siellä muualla kuin VALO-opettajien näpeissä. Että koska ei oo 

vielä niin paljon tietoa siellä eri kouluilla että mitä se on se S2-opetus, että se 

suinkaan tarkota se että ’kyllä se siellä mennee’, että se ei tarvis se lapsi S2-opetusta. 

Että se on semmonen hirviän iso juttu suhteessa siihen että... että on paljon helpompi 

poimia ne valmistavan opetuksen lapset sieltä eskareitten joukosta suhteessa entä 

sitten ne S2 -oppilaat sieltä yleisopetuksen ryhmistä. Että vaikka ne siellä menee 

siellä alkuopetuksessa siellä ykkösellä, niin usein sitten kun kielitaidon vaatimukset 

kasvaa kun mennään ylöspäin, niin ne alkaa niinku kumuloitumaan ne ongelmat 

sitten siellä 3-4 luokilla. Ja sitte ne voi olla niin suuria että erityisopetuksen tuki ei 

riitä, ja sitte tulee ehkä turhia siirtoja erityisopetukseen vaikka ongelma oiskin ehkä 

ratkennu vaan sillä että se lapsi ois saanu sellasta opetusta mihin hänellä on oikeus. 

Niin se on niinkö se iso ongelma.” 

6.4.4 Valmistavan opetuksen kesto ja käytäntöjen alueelliset erot  

Vaikka haastatelluilla ei ollut tarkkaa tietoa esimerkiksi valmistavan opetuksen 

valtakunnallisesta tasosta Oulun kaupungin ulkopuolella, niin erityisesti valmistavan 

opetuksen opettajat olivat sitä mieltä, että käytännöt eivät ole kaikkialla samat. Molemmat 

kertoivat olevansa myös huolissaan valmistavan opetuksen koulukohtaisesta ja 

alueellisesta eroavaisuudesta ja opetussuunnitelman perusteiden eriasteisesta tulkinnasta.  

Molemmat haastatellut valmistavan opetuksen opettajat kertoivat kunnista, joissa 

valmistavan opetuksen käytännöt eroavat Oulussa sovelletuista. Eroja tiedettiin olevan 

muun muassa valmistavan opetuksen tuntimäärissä, ryhmäko’oissa ja 

koulunkäyntiavustajien saatavuudessa. Toisaalta Oulun kaupungin opetussuunnitelman 

koettiin olevan siinä mielessä valtakunnallista ohjeistusta joustavampi, että se sallii 

oppilaan pitämisen valmistavan opetuksen ryhmässä tarvittaessa jopa kaksi vuotta, vaikka 

valtion tuki loppuukin jo vuoden jälkeen. Oppilaiden pitäminen yli vuoden ei kuitenkaan 

ollut valmistavien opettajien mukaan itseistarkoitus vaan pitkälti riippuvainen oppilaan 

olemassa olevista valmiuksista ja kielellisen integraation etenemisestä. Liian varhaisen 

siirtymisen yleisopetukseen valmistavat opettajat kokivat kasvattavan erityisen tuen 

tarvetta myöhemmin:  

”Oulussa on se hyvä tilanne, että meillä ei oo niin tiukka se vuosi, koska se on niin 

lyhyt aika. Aika moni on sen kaks vuotta, mutta sanoisin että useimmat on aikalailla 

sen puolitoista.. uskaltaisinko sanoa..  Oon tosia onnellinen että täällä ei siihen 

vuoteen vielä silleen ’painosteta’, mutta tiedän että joissain paikoissa se on hyvinkin 

tarkka se vuosi. Että heti kun täyteen niin sitte pihalle ja yleisopetuksen luokkaan, ja 

siellä ne sitten tarvii tosi paljon tukitoimia ja sehän on tosi kallista sekin. Mutta 

onhan sekin tosin että ei liian pitkäänkään kannata olla valmistavassa. Että nyt on 

ollu kaks oppilasta kohta kaksi vuotta joiden kanssa lähettiin ihan alusta liikkeelle ja 
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he ovat hirveen hyvin edistyneet ja ovat jo tosi valmiita ja fiksuja, ja ajattelin laittaa 

heidät sitten ens syksyksi eteenpäin, mutta jälkikäteen olis melkein pitäny laittaa 

heidät jo nyt keväällä, koska silloin joulun aikaan tulikin yhtäkkiä hirveesti uusia, 

jonka myötä on ollut vaikeaa löytyy näille kahelle sitten tarpeeksi haastetta kokoajan, 

koska muitten kanssa ollaan niin alussa vielä. Mutta integraatiotunteja on sitten 

toisaalta lisätty” (Titta) 

Aaro kommentoi samansuuntaisesti Titan kanssa, ettei maahanmuuttajaoppilaita kannata 

pitää valmistavassa opetuksessa liian kauaa, koska se ei edesauta kielenoppimista 

loputtomiin.  

Katja oli opettajantyönsä lisäksi toiminut myös kouluttajana (valmistavaan opetukseen 

liittyen), ja hänen huolensa kohdistui lisäksi sellaisiin kuntiin, joissa 

maahanmuuttajaopetuksella ei vielä ole pitkää historiaa eikä esimerkiksi valmistavaa 

opetusta ole aiemmin järjestetty. Tällaisissa kunnissa suurin ongelma oli hänen mielestään 

tiedon puute: 

”Jos mietitään Oulun ulkopuolelta niin on varmasti semmosia kuntia joihin on tullu 

yksittäisiä maahanmuuttajaoppilaita, ja ne laitetaan sinne ihan tavallisiin ryhmiin... 

ilman mitään, että ne mennee siellä sitten, että mää saan monesti semmosia 

puhelinsoittoja yksittäisiltä opettajilta että ’mitä ihmettä mää nyt teen, että mää olin 

sun yhdessä koulutuksessa 2008 ja mulle jäi sieltä mieleen että on tämmönenki ku 

valmistava opetus, että meiän kunnassa on nyt kaks näitä tavallisissa ryhmissä ja 

siellä ne hymmyilee aina kun kysyy että ’ymmärrätkö?’, mutta kun on semmonen 

hirviä riittämättömyyden tunne sillä opettajalla että kun ei ne opi sitä suomen kieltä, 

ettäkö se niinkö kokoajan mennee yli, ja se vaan helpottaa se tieto sitte kun mää 

kuitenkin tiedän lainsäädännöstä paljon ja niistä rahoista ja mahollisuuksista miten 

sitä opetusta voi järjestää, niin sitten kun sinne saadaan sitä tietoa sinne kuntaan siitä, 

niin kyllähän ne mielellään sitten järjestää, koska siihen on erillinen rahoitus. Mutta 

useinkaan siitä ei tiedetä siitä rahotuksesta ja siitä että sitä voidaan järjestää niinku 

pienemmillekin oppilasmäärille, että ei tarvi olla semmosia massoja joita tullee, vaan 

ihan yksittäisellekin oppilaalle voidaan sen resurssin puitteessa järjestää opetusta. Et 

mää luulen et se nimenomaan johtuu siitä tiedon puutteesta, että ku kumminkin on 

niin paljon opettajia ja kouluja jotka ensimmäistä kertaa pääsee sen tilanteen etteen 

että tulee se ensimmäinen maahanmuuttajalapsi.”  

Katjan mukaan tällaisissa kunnissa ja kouluissa maahanmuuttajaoppilailla on suurempi 

vaara esimerkiksi jäädä kokonaan ilman S2-opetusta tai joutua herkemmin 

erityisopetuksen piiriin.  

Tilaa oli valmistavassa opetuksessa opettajien mielestä kaikille Oulun alueella, mutta Titta 

oli huolissaan oppivelvollisuusiän ylittäneistä tai pian ylittävistä maahanmuuttajanuorista 

,joilla koulutustausta on olematon, sillä he eivät välttämättä saa minkäänlaista perustason 

opetusta, motivaatiosta riippumatta. 



79 

 

 

Katja koki valtakunnallisen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet osaltaan 

liian tulkinnanvaraiseksi, koska se velvoitti seuraamaan oppisisällöissä yleisopetuksen 

opetussuunnitelmaa ”soveltuvin osin”. Katja painottikin perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden tärkeyttä myös valmistavan opetuksen sisältöjä 

suunniteltaessa: 

”Mulla on huoli niin on niinku siitä, että minkälaista se on sitten se valmistava opetus 

siellä eri kouluilla, en siis tarkota Oulun tilannetta vaan ihan yleisesti, että se on tosi 

väljä se valmistavan opetuksen OPS. Että jos siinä sanotaan että ”noudatetaan 

soveltuvin osin” yleisopetuksen OPSia, esimerkiksi vaikka Oulun kaupungin OPSia, 

niin sehän antaa niinkö joko rajattomat mahdollisuudet tai sitten se antaa liian suuret 

mahollisuudet, että lopulta hankala tietää että mikä se on se pointti ja mitkä ne 

keskeiset sisällöt mitä täällä pittää tehä? Että.. mun mielestä se on se 

valtakunnallinen OPSi joka määrittää miten se paikallinen rakentuu.” 

Lisäksi valmistavien opettajien mielestä valtiollisen kontrollin tulisi olla VALO-opetuksen 

suhteen tiukempi muun muassa opetusryhmien koon puolesta, jotteivät ryhmät nousisi yli 

kymmeneen oppilaaseen ja että tarvittavaa maahanmuuttajille suunnattua kielellisesti 

eriytettyä oppimateriaalia olisi mahdollisuus hankkia kaikkialla tarpeeksi. Toisaalta 

molemmat valmistavat opettajat kokivat, että valmistavaan opetukseen tarvittaessa 

käytettävän ajan tulisi olla joustavampi kaikkialla, koska se on parasta mahdollista 

alkuvaiheen tukea maahanmuuttajaoppilaalle ja säästää tukiresursseja jatkossa. Toisaalta 

Titta oli sitä mieltä, että vaikka joustoa tarvitaan, ei vuoden mittaista ohjekestoa tarvitsisi 

sinällään muuttaa oletusarvoisesti pidemmäksi, koska hän arveli silloin kaikkia oppilaita 

pidettävän opetuksessa kauemmin, mikä ei taas olisi myöskään järkevää.  

Materiaaliresurssien lisäksi Katja nosti esille eri oppimisympäristöihin tutustumisen 

mahdollisuuden, koska kieli ”todentuu” lapselle huomattavasti paremmin konkreettisin 

keinoin verrattuna siihen, että kielen opiskelu tapahtuu pelkästään luokassa: 

”Se sais olla niinku joustavampi se aika. Oulussa se on sitä, mutta mää tiedän että 

valtakunnallisesti se ei oo sitä. Ja on opetushallituksestakin annettu ohje siitä että 

sitten kun se lapsi on ollu vuoden siinä valmistavassa opetuksessa niin se pitäis 

siirtää, kun ne tuntimäärät täyttyy niin yleisopetuksen ryhmään. Mää oon siis oikiasti 

ihan eri mieltä siitä, että mää ymmärrän että sieltä tulee se rahallinen korvaus sen 

(vuoden) perusteella, mutta tuota pitäis olla kumminkin kunnille se vapaus järjestää 

se opetus niinkö järkevällä tavalla. Et jotenkin se kontrolli enemmän siihen ettei ne 

opetusryhmät oo liian suuria ja että siellä on tarpeeksi resursseja ostaa materiaaleja, 

käydä tutustuun erilaisiin oppimisympäristöihin, koska siellä tullee sitte taas niin 

erilaisia, kielen syötöstä riippuen eri oppimisympäristöihin... se on aivan oma 

lukunsa. Mutta niin jotenkin tiukempi kontrolli että miten sitä opetusta oikeasti 

järjestetään kunnissa, mutta toisaalta sitten väljyys siinä että jos on tarvetta ja 

resursseja ja on ryhmissä tilaa niin silloin lapset sais pysyä kirjoillakin niissä 
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ryhmissä, koska se säästää ihan valtavasti  jos ajatellaan yleisopetuksen ja 

nykypäivän erityisopetuksen resursseja, niin onhan se paljon järkevämpää että se voi 

se lapsi olla siinä tutussa valm. opetuksen ryhmässä opettajan ja ohjaajan kanssa 

jotka tuntee sen ja pystyy antamaan just oikiantasosta kielenopetusta entä kö se on 

siellä luokanopettajan ryhmässä missä ei yksinkertasesti aika riitä siihen että se 

pystyttäs yksilöllistään se opetus. Mää tiiän että kaikkeen liittyy aina raha.. että raha 

ratkaisee, mutta sillon jos siihen  satsataan siihen alkuvaiheeseen niin silloin 

säästetään siellä jatkossa. Ja jos puhutaan kolmiportaisesta tuesta, niin tämähän on 

minusta juuri sitä erityistä tuke tämä alkuvaiheen opetus, et me tavallaan kokoajan 

löysätään ja päästetään enemmän irti tuolta ovesta ulos.”  

Pääsääntöisesti kaikki opettajat kokivat valmistavan opetuksen tukevan 

maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäynnin aloittamista ja kielellistä kotoutumista kuitenkin 

jo nykyisellään hyvin silloin, kun sitä oli saatavilla. 

6.4.5 Valmistavan opetuksen ’omaleimaisuus’ ja VALO-opettajien pätevyysvaatimukset 

Kaikki haastatellut opettajat nostivat esiin valmistavan opetuksen omaleimaisen ja 

tavallisesta perusopetuksesta poikkeavan luonteen, josta siirtyminen eteenpäin ilman 

vaiheittaista yleisopetukseen integraatiota olisi useimmille maahanmuuttajaoppilaille 

potentiaalisesti hyvin vaikea harppaus. Valmistavassa opetuksessa oppilaat ovat suljetussa 

pienryhmässä, jossa on paljon aikuisia yhtä oppilasta kohden ja opetus on kieleltään 

pelkistettyä ja yksilöllisesti räätälöityä. Usein luokassa on VALO-opettajan ja 

koulunkäyntiavustajan lisäksi myös kouluttamattomia kouluavustajia ja harjoittelijoita, 

joille valmistavien opettajien mukaan jokaiselle riittää töitä. Yleisopetuksessa tilanne on 

ymmärrettävästi toinen, ja valmistavasta opetuksesta tulisikin Katjan mukaan pyrkiä alusta 

asti poispäin, jotta oppilaat ymmärtäisivät, että se on luonteeltaan vain välivaihe 

koulutiellä. 

Valmistavan opetuksen opettajat korostivat opetuksen erityisluonnetta myös opettajan 

ammattitaidon kannalta, sillä ei ole olemassa erikseen valmistavan opettajan ammattiin 

valmistavaa koulutuslinjaa. Myös pätevyysvaatimuksissa on alueellisia eroja;  Oulussa 

riittää luokan- tai aineenopettajan pätevyys, mutta esimerkiksi Etelä-Suomessa vaaditaan 

haastateltujen opettajien mukaan usein erityisopettajan pätevyys. Kumpikaan opettajista ei 

osannut sanoa, mikä olisi ideaali pätevyysvaatimus, mutta kummankaan mielestä 

myöskään nykymuotoinen luokan- tai aineenopettajakoulutus ei yksinään riitä. Titta ja 

Katja kuvailivat valmistavan opetuksen opettajan työtä luonteeltaan hyvin monialaiseksi ja 

alati eläväksi ”kaaoksen hallinnaksi”, jossa on erityistä hyötyä esimerkiksi esi- ja 
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alkuopetukseen perehtymisestä, erityispedagogiikasta, vieraan kielen opettamisesta, 

monikulttuurisuusopinnoista sekä yleisestä ”kulttuurisensitiivisyydestä”.  Katja oli sitä 

mieltä, että luokanopettajakoulutus on siinä mielessä hyvä, että valmistavassa opetuksessa 

opetetaan periaatteessa kaikkia yleisopetuksessakin opetettavia aineita, joiden 

ainedidaktista tietoa voi siten soveltaa. Katja kuvaili työnkuvan olevan lisäksi hyvin 

oppilasriippuvainen, koska ikä ja aiempi koulutustausta vaikuttavat oppilaan tarpeisiin 

ratkaisevasti. Lisäksi hän huomautti, että VALO-opettajan pätevyys on hänen mielestään 

enemmän persoonasta kiinni kuin mistään spesifistä muodollisesta pätevyydestä, joten liian 

tiukat vaatimukset saattavat sulkea muutoin sopivia ja motivoituneita henkilöitä sen 

ulkopuolelle. Erityisopettajakaan ei ole Katjan mielestä ideaali VALO-opettaja, koska 

”...toisaalta taas suurin osa näistä lapsista on ihan tavallisia lapsia, joille ei oo niinkö 

tarvetta kaikelle sille tietämykselle mikä sitten taas erityisopettajalla tulee olla”.  

Katjan mielestä ei olisi pahitteeksi myöskään ymmärtämys sosiaalityöntekijän ammatista, 

sillä valmistavan opetuksen opettaja on niin tiiviissä yhteistyössä myös oppilaiden 

vanhempien kanssa, että hänen on helppo avustaa myös heitä yhteisöön kotoutumisessa 

esimerkiksi harraste- ja palvelumahdollisuuksia esittelemällä, ongelmatilanteita ratkomalla 

tai koulutus- ja työkulttuuria avaamalla. Tässä suhteessa hän toivoi myös vastaanottavilta 

luokanopettajilta kokonaisvaltaisempaa osallistumista sen jälkeen, kun lopullinen siirtymä 

yleisopetukseen on tapahtunut. 

Molemmat valmistavan opetuksen opettajat totesivat ensimmäisen työvuotensa olleen 

vaikea, mutta silti palkitseva ja voimauttava. Katja kertoi omasta kokemuksestaan näin: 

”Aivan järkyttävä ensimmäinen vuosi, että niitä oli niin paljon niitä oppilaita ja 

tarpeet oli niin suuret ja suurin osa oli yksin maahantulleita ja se ikähaitari oli niin 

suuri ja.. oli siis joitakin joukkotappeiluita ja... Välillä oli semmosia tilanteita että 

mää menin sinne rehtorin huoneeseen ja mää vaan itkin ja rehtori itki kans, että se oli 

niin jotenkin raskas se ensimmäinen vuosi, mutta jotenkin mulle tuli semmonen olo 

että ku mä oon tästä selevinny nii mää selviän ihan mistä tahansa.” (Katja) 

Luokanopettajista Jenni toivoi, että valmistava opetus voisi jollain tasolla lähentyä 

yleisopetusta, jotta yhteistyö ja toisen työn ennakointi helpottuisivat. Jenni koki, että 

monesti valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen maailmat ovat niin erilaiset, että opettajat 

eivät välttämättä osaa asettua ’toistensa saappaisiin’ puolin ja toisin. Jenni ehdottikin, että 

valmistavat ja vastaanottavat opettajat voisivat joskus osallistua toistensa tunneille, jotta he 

saisivat paremman kuvan toistensa arjesta:  
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”Ymmärrän että se paletti on  hirveän kirjava, mutta toivoisin että valo-opetus 

pystyis, ja ne oppilaat jo silloin valo-aikana, integroitumaan tähän koko kouluun 

paremmin, et se on vähän semmonen oma maailmansa kuitenkin.. Ja ymmärrän sen 

että se on niin semmonen palapeli heillä se työ, mutta että esimerkiksi vois joskus 

vaihtaa päivän, niinku ollaan joskus puhuttukin, että 'tuu sää minun luokkaan niin 

mää tuun sun luokkaan', että tavallaan opittas ymmärtämään sitä toistemme työtä 

syvemmin, koska ei mulla ole käsitystä siitä työstä kuin silleen pintapuolisesti, ja 

sitten toisaalta jos on ollu VALO-luokassa pitkään niin tottakai se suuntautuu 

tietynlaiseksi se kuva siitä työstä, että voi olla ihan eri todellisuus täällä isossa 

luokassa, jota ei sitte voi kohdata kuin vaan käytännössä.” 

 

6.4.6 Täydennyskoulutuksen määrä ja rakenne sekä luokanopettajien koulutuksen 

uudistaminen 

Varsinaisia rakenteellisia kehitysehdotuksia perusopetukseen tai valmistavaan opetukseen 

itsessään ei kumpikaan haastatelluista luokanopettajista osannut antaa,  mutta molemmat 

olivat sitä mieltä, että niin opettajankoulutuksen kehittäminen kuin keskitetyn 

täydennyskoulutuksen lisääminen maahanmuuttajaoppilaiden opettamisen ja kohtaamisen 

osalta edesauttaisivat maahanmuuttajaopetuksen käynnistämiseen ja sen tukirakenteiden 

vakiinnuttamiseen liittyvää epätietoisuutta ja kasvukipuja. Jenni kommentoi asiasta 

kysyttäessä näin: 

”Pitäs lisätä (koulutusta). Että tiedon tasohan on hyvin kirjava ja asenteet on varmaan 

monenlaiset, että kyllä se niinkö tieto sitten poistaa niitä ennakkoluuloja ja poistaa 

niitä kauhuja ja pelkoja  että miten mää ossaan ja toimin tämän asian kanssa... että 

sekä koulukseen että kentälle, koska se aika monelle kuitenkin tulee vastaan yks kaks 

yllättäen, että siinä vaiheessa moni varmaan havahtuu että pitäs saada vähän 

koulutusta tähän asiaan.” 

Myös VALO-opettajat  Katja ja Titta olivat sitä mieltä, että opettajankoulutusta pitäisi 

muokata enemmän sellaiseksi, että se valmistaisi maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamiseen 

ja  opettamiseen paremmin: 

”...että jos ajatellaan niinkö vaikka Oulun yliopiston opettajankoulutusta, niin mun 

mielestä siellä pitäs olla jokaisen koulutusohjelman sisään rakennettuna pakollisia 

kursseja liittyen maahanmuuttajaoppilaiden erityispiirteisiin siinä opetuksessa.. jotka 

liittyy kyllä täysin niinkö eriyttämiseen, mutta myös sitten kielitietoiseen 

opetukseen.” (Katja)  

”Itte en ois saanu mitään (maahanmuuttajaoppilaiden opettamiseen valmentavaa 

opetusta opettajankoulutuksesta) jos en ois ottanut sitä sivuainetta 

(monikulttuurisuus). En tiedä sitten mitä se nykypäivänä on, mutta sillon en kyllä 

saanu mitään. Mutta ihan varmasti (pitäs lisätä semmosia opintoja)... ja ylipäänsä 
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tukea tarvitsevien lasten erityispedagogiikkaa pitäs jonkin verran olla minusta 

kaikilla, perusopintoja ainakin. Että nykypäivänä koko ajan enenevissä määrin kaikki 

(oppilaat) pannaan samaa kasaan. Että ihan varmasti se sieltä kautta on helpoimmin 

kehitettävissä. Ja sitten sitä harjoittelua erilaisissa ryhmissä. ” (Titta) 

Molemmat VALO-opettajat mainitsivat myös siitä, että on tärkeää saada opiskelijoita 

harjoitteluihin valmistaviin ryhmiin, sillä ainoastaan sitä kautta voi saada todenmukaisen 

kuvan VALO-opettajan työstä. Opiskelijoiden nähtiin olevan myös arvokas resurssi 

valmistavan opetuksen ryhmissä, joissa kaikki opetus on hyvin yksilöllisesti eriytettyä ja 

oppilaiden väliset ikäerot useampia vuosia. 

Täydennyskoulutuksen suhteen Katja ja Titta ja Jenni olivat sitä mieltä, että koulutusta 

sinällään Oulussa on niin Opetushallituksen kuin kaupunginkin toimesta, mutta sen 

hyödyntämisaste ei ole paras mahdollinen, eikä se ole pääsääntöisesti keskitettyä.  Aaron 

mielestä keskitettyä koko koululle yhteisesti suunnattua koulutusta oli ollut hänen aikanaan 

”minimaalisen vähän”. Toimivan täydennyskoulutuksen luonteesta valmistavan opetuksen 

opettajat olivat eri linjoilla. Titan mielestä täydennyskoulutus tulisi olla jatkossakin 

itseohjautuvaa ja suunnattua niille, jotka sillä hetkellä tai lähitulevaisuudessa tulevat 

tarvitsemaan kyseistä koulutusta, koska kaikille muille se tulee ylimääräisenä 

pakkopullana, eikä jätä pysyvää vaikutusta.  Katjan mielestä oma motivaatio on tärkeää 

täydennyskouluttautumisessa, mutta  koko koululle suunnatuilla koulutustilaisuuksilla on 

kauaskantoisemmat hyötyvaikutukset, koska aiheista voidaan keskustella koko 

kouluyhteisön kanssa ja koska kouluun tuleva maahanmuuttajaoppilas on väistämättä 

tekemisissä muidenkin opettajien kanssa kuin vain omansa. Katja muotoili mielipidettään 

seuraavasti: 

”Se hetkellisesti auttaa sillon kun se oppilas on sillä opettajalla, mutta kun se lapsi 

kohtaa koulupäivänsä aikana monia muita opettajia vaihtotunneilla ja muuten, niin 

tavallaan joka aineessa pitäs ottaa huomioon se että on muitakin kuin natiiveja 

kielenoppijoita siinä ryhmässä. Eli minusta on kaikista antoisinta, kun ite oon 

kumminkin toiminu kouluttajana, että kun jollekin koululle pyydetään, että ’hei, 

meille on tulossa näin ja näin monta maahanmuuttajaa eikä me oikein tiietä mitä 

meijän pittää tehä, että tuutko kouluttaan?’ niin sitten se että siellä on koko koulun 

henkilökunta niinkö paikalla yhtä aikaa kuulemassa ja saamassa sen saman tiedon, 

jolloin on paljon todennäköisempää että se jää niinkö itämään ja kasvamaan se 

tietoisuus.. koska silloin on sitä vertaistukea ja kollegiaalista keskustelua joka jää 

elämään sen koulutuksen jälkeen. Että paljonhan on tutkittu sitä, että kun opettajat 

käy koulutuksessa, niin se on sen yhen opettajan hetkellinen flow, mutta että 

kantaako se ja jääkö se sitten niinkö itämään ja oikeesti sitten siihen opettajan 

opetukseen, saatikka sitten leviääkö muualle sinne kouluun, niin aina pitäs olla 

useampi jotka osallistuu koulutuksiin. Että tässä tapauksessa pätee aina se sama, että 

on kyllä niitä opettajia joita kiinnostaa se aihe ja ne hakeutuu koulutukseen, mutta se 
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että se pitäs saada sinne koko koulun tasolle leviämään se tieto. Eli täytys olla 

semmosta täsmäkoulutusta. Eli vaikka aluehallintoviraston tai opetushallituksen 

toimesta niin suurin piirtein katottas tilastoista että millä kouluilla on paljon 

maahanmuuttajaoppilaita ja sinne järjestettäs koulutusta. Mulle on ihan sama että 

kuka se ois se organisoiva taho tai elin, mutta sen pitäs olla koululle maksutonta ja 

johonkin säälliseen aikaan johon kaikki pystyvät osallistumaan.” ”...se kuitenkin 

tulee olemaan sitä tulevaisuuden arkea, että niitä tulee olemaan jok’ikisessä koulussa 

ja kunnassa sitten erilaisia oppijoita, eri kieli- tai kulttuuriryhmiin kuuluvia.” 

Titta puolestaan kuvaili ajatuksiaan aiheesta näin: 

”No minun mielestä se ois tärkeintä että se ihminen joka sitä tarvii niin ite hakeutuis 

siihen, että jos se tulee ulkoapäin niin niitä opettajia joita se ei sillä hetkellä kiinnosta 

niin se menee ihan ohi. Mutta yleensä se menee kyllä niin että siinä vaiheessa kun se 

tulee luokkaan se maahanmuuttajaoppilas niin se alkaa kyllä kiinnostamaan, että niitä 

pitäis olla tarjolla, esimerkiksi kaupungin puolesta.. Mutta kyllähän 

koulutuskalenterista löytyy näitä koulutuksia monenlaisia, että on esimerkiksi ollut 

maahanmuuttajien kohtaamiseen koulutusta tänäkin vuonna ja minäkin niitä laitan 

aina eteenpäin, mutta ei oo kyllä hirveen aktiivista ollu ainakaan meidän koulussa se 

lähtö sinne.. Et.. mä en sitten tiedä mikä se ois se oikea tapa sitten, mut se että niitä 

järjestetään niin jospa sinne sitten aina hakeutuis jokainen opettaja vuorollaan. Mut 

minusta se pakko ei oo hyvä, koska se ei auta yhtään mitään. Mut et ainakin joka 

lukukausi pitäs järjestää tämmösiä, että ne pääsee joille se lapsi on tulossa.  Ja että 

niissä ois tilaa, mutta yleensä niissä on kyllä ollutkin, että ei oo kauheeta tunkua 

ollut...”  
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7 Yhteenveto 

Tutkimuksen yhteenvedossa ja pohdinnassa pyrin teoreettiseen yleisyyteen tunnustaen 

samalla, että tämä tutkimus ei yksin riitä varsinaiseen yleistettävyyteen. Uskottavan 

teoreettisen yleisyyden saavuttamiseksi olen pyrkinyt linkittämään varsinaisen analyysin 

tulokset vahvemmin teoreettiseen viitekehykseen ja ottamaan mukaan aihetta käsitteleviä 

muita tutkimuksia ja selvityksiä, jotka mielestäni tukevat empiiristä aineistoa ja toisinpäin. 

Valmiin tutkimuksen luotettavuudesta uskon, että samankaltaiset taustat omaavat ja 

vastaavankaltaisissa kouluissa työskentelevät neljä muuta opettajaa voisivat hyvin 

todennäköisesti ilmaista vastaavia mielipiteitä kuin tähän tutkimukseen osallistuneet. 

Lisäksi rohkenen arvioida, että kerätyn empiirisen ja teoreettisen tutkimusaineiston 

perusteella olisi myös kenen tahansa toisen tutkijan mahdollista päätyä samankaltaisiin 

tuloksiin. Jälkikäteen on kuitenkin huomioitava, että maahanmuuttajaoppilaiden 

kaksikielisen kehityksen merkitys kotoutumiselle saa esimerkiksi Opetushallituksen 

selvityksissä paljon huomiota, mutta empiirisessä aineistossa sitä ei sivuttu kertaakaan. 

Asian esille saamiseen olisin tutkijana voinut mahdollisesto vaikuttaa sekä 

tutkimuskysymyksien että haastattelukysymysten/teemojen erilaiselle muotoilulla. 

Toisaalta se, että haastatellut eivät nostaneet tätä asiaa esille, voidaan myös ajatella 

mielenkiintoiseksi tutkimustulokseksi. (Syrjälä et al, 1994, 152–156). Tuomi & Sarajärvi, 

2002, 133–137.) 

7.1 Maahanmuuttajaopetuksen tila ja yleiset kehitysalueet muissa selvityksissä 

”Suomalaisen koulutuspolitiikan virallinen tavoite on integraatio, jolla pyritään 

kulttuuriseen pluralismiin, moniarvoisuuteen ja kotoutumiseen. Koulu on 

moniarvoinen ainoastaan, jos kulttuurinen moninaisuus otetaan huomioon sekä 

opetuksen sisällössä että koulun toiminnassa. Koulu on monikulttuurinen silloin, kun 

se on kulttuurisesti monimuotoinen eli koulussa työskentelee oppilaita ja opettajia, 

joilla on erilaiset kulttuuriset ja etniset taustat.” (Nissilä & Sarlin, 2009, 130.) 

Maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien koulutusta tarkastelevien tutkimusten ja julkisen 

keskustelun mukaan edellä kuvatulle monikulttuurisuuden tasolle ei Suomessa vielä ylletä. 

Eritoten opettajaresursseista on pulaa käytännössä maahanmuuttajaoppilaille suunnatun 

eriytetyn opetuksen kaikilla osa-alueilla, eikä varsinkaan päteviä maahanmuuttajataustaisia 

(tai muutoin kielitaitoisia) opettajia ole läheskään tarpeeksi eri kieliryhmien omakielisen 

opetuksen kunnolliseen hyödyntämiseen. Opetushallituksen 2008 suoritetun tutkimuksen 
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mukaan 92 %:lla maahanmuuttajaoppilaista ei ollut mahdollisuutta saada omakielistä 

opetusta muussa kuin korkeintaan omassa äidinkielessään. Lisäksi kielimuuri ja tulkkien 

puute koettiin yleisesti haitalliseksi kodin ja koulun yhteistyön kannalta. (Kuusela et al., 

2008, 89–96.) Opettaja-lehden lukijakyselyn (2011) mukaan kahdeksan kymmenestä 

opettajasta kokee, ettei heillä ole riittävää koulutusta tai tietotaitoa 

maahanmuuttajaoppilaiden opettamiseen. Toisaalta 2008 tutkimuksessa yhteensä 68 % 

opettajista oli sitä mieltä, että maahanmuuttajien tukemisessa on onnistuttu heidän 

koulussaan kohtalaisesti tai hyvin (34 % ja 34 %). Samana vuonna 39 % 

maahanmuuttajaoppilaista arvioi, että opettajia kiinnostaa heidän kulttuurinsa vain vähän. 

Yleisesti niin tutkimuksista kuin julkisesta keskustelusta välittyy kuva, että opettajien 

epävarmuus omasta osaamisestaan nimenomaan maahanmuuttajia koskevissa 

kysymyksissä saattaa johtaa haitalliseen ”mutkien oikaisemiseen” esimerkiksi tuen tarpeen 

ja tarvittavan eriyttämisen määrää arvioitaessa: joko maahanmuuttajaoppilaita ei eriytetä 

tarpeeksi tai heidät sysätään liian heppoisin perustein erityisopetuksen pienryhmiin. 

(Kuusela et al., 2008, 73–96; Opettaja-lehti, 2011.) 

Merkittäväksi ongelmaksi koetaan niin ikään maahanmuuttajien epätasainen sijoittaminen 

eri asuinalueille ja kouluille. Etelä-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla, jossa 

maahanmuuttajia on suhteessa eniten, voi joissain kouluissa maahanmuuttajaoppilaiden 

osuus olla jopa puolet kaikista oppilaista. Tällaisten koulujen määrä on kasvussa. Moni 

opettaja on sitä mieltä, että maahanmuuttajien suhteellista määrää kouluissa pitäisi 

rajoittaa, sillä se heijastuu negatiivisesti opetuksen tasoon. Vaikka monikulttuurisuus 

koetaan pääosin rikkautena, maahanmuuttajaoppilaiden suuri osuus haittaa 

monikulttuurisuuden omaksumista ja kotoutumista. Osa opettajista vertaa kehitystä 

naapurimaahan Ruotsiin, jossa vastaavanlainen kehitys on paikoin johtanut niin sanottujen 

”maahanmuuttajagettojen” syntymiseen. (Opettaja-lehti, 2011.) Toisaalta henkilöresurssit 

ja yhteistyöverkostot ovat yleensä parhaiten kehittyneet juuri kouluilla, joissa 

maahanmuuttajaoppilaita on paljon. (Maahanmuuttajat ja koulutus 2008, 89–96.)  

Maahanmuuttajien työttömyysaste, koulumenestys ja korkeakoulutukseen jatkavien 

suhteellinen määrä ovat huomattavasti alhaisempia kantaväestöön verrattuna, mikä on 

yleinen, tutkimuksilla todettu ilmiö kaikkialla Euroopassa. Koulutuksen osalta tämä 

nähdään osin väistämättömänä silloin, kun omalla äidinkielellään ja vieraalla kielellä 

opiskelevia verrataan keskenään. Jotkut tutkijat ovatkin tästä syystä erityisen kriittisiä 

perinteistä systeemiä kohtaan, jossa tietyillä kielillä on kulttuurissa valta-asema 
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(Showamy, 2006, 171–184), mutta Suomen tapauksessa seikka ei tietysti ole pelkästään 

ideologinen, koska yksittäiset kielivähemmistöt ovat vielä pieniä. Huomattavaa on 

kuitenkin, että PISA-tutkimusten mukaan Suomen ulkomaalaistaustaiset oppilaat pärjäävät 

vertailussa kuitenkin paremmin kantaväestöön verrattuna kuin muissa OECD-maissa. 

(OPH Muistiot, 2010, Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulutus & Suomi ja ruotsi 

toisena kielenä) 

Positiivista on, että Opetushallituksessa tunnustetaan maahanmuuttajien opetuksen 

kehittämisen tarve ja etenkin suomi toisena kielenä –opetuksen ja maahanmuuttajien oman 

äidinkielen opetusta pyritään tulevaisuudessa lisäämään ja niiden säännöksiä tarkentamaan. 

Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen koetaan tärkeäksi, mutta tässä suhteessa 

Opetushallitus peräänkuuluttaa aktiivisuutta myös opettajilta itseltään. Jo tarjolla olevaa 

täydennyskoulutusta ei aina osata hyödyntää, tai sitä saaneet opettajat eivät jaa 

tietotaitoaan edelleen työyhteisön sisällä. Kieliopintojen profiilia haluttaisiin puolestaan 

korottaa huomioimalla ne keskeisemmin maahanmuuttajaoppilaan arvioinnissa. 

Suurimmaksi ongelmaksi maahanmuuttajien kieliopinnoissa koetaan opetuksen 

toteuttamisen alueellinen epätasaisuus tavoissa ja laajuudessa, joihin pyritään puuttumaan 

kuntatasolla. Lainsäädännön puutteellisuus kuitenkin sitonee Opetushallituksen käsiä tässä 

suhteessa huomattavasti. Opetushallituksessa on myös alettu pohtia, voisiko 

maahanmuuttajien kokemustodellisuuksia ja kulttuurissa jo vallitsevaa moninaisuutta 

huomioida yleisopetuksessa entistä painokkaammin. Kotimaista lisätutkimusta kaivataan 

erityisesti toisen kielen opetukseen liittyen. Oppilaan oman äidinkielistä sekä selkokielistä 

oppimateriaalia tarvitaan myös kipeästi lisää, kun taas S2-materiaalien suhteen ollaan 

tyydyttävällä tasolla. (OPH Muistiot 2010 Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus. 

opetus ja Suomi ja ruotsi toisena kielenä; Maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009 

Oikarinen-Jabai 2010, 11–13; Kuusela et al., 2008, 73–96.) 

Kotoutumiseen liittyen selvityksistä käy ilmi, että maahanmuuttajaoppilaiden vanhemmilla 

ei useinkaan ole tarpeeksi kattavaa ymmärrystä suomalaisesta koulujärjestelmästä ja että he 

osin siitä syystä suhtautuvat lastensa opetuksen minkäänlaiseen eriyttämiseen kielteisesti 

sen leimauttavan vaikutuksen pelosta. Tähän katsotaan vaikuttavan myös kulttuurierot, 

sillä kaikkiin kulttuureihin ei kuulu näyttää, jos kaikki ei ole kunnossa, eikä tukea silloin, 

välttämättä uskalleta pyytää. Oppilaissa on havaittu toivotun integraation lisäksi 

vaihtelevasti sekä assimilaatioasenteita että eriasteista eristäytymistäkin, joista 

jälkimmäistä kuitenkin selkeästi enemmän silloin kun jokin tietty kansallisuusryhmä oli 
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erityisen suuri. Vaikka maahanmuuttajaoppilaat pärjäävät koulussa keskimäärin 

kantaväestöä heikommin, suhtautuvat he koulunkäyntiin yleensä kantaväestöä 

myönteisemmin ja heitä pidetään positiivisina roolimalleina esimerkiksi tunnollisuudessa, 

sitkeydessä ja vanhempien kunnioittamisessa. (Kuusela et al., 2008, 73–96.) 

7.2 Haastattelututkimuksen tulokset muiden selvitysten ja 

maahanmuuttajaopetuksen hallinnollisen viitekehyksen valossa 

Haastatellut opettajat olivat pääsääntöisesti yhtä mieltä maahanmuuttajaoppilaan 

valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen integroitumisen onnistumisen edellytyksistä. 

Merkittäviä mielipide-eroja ei yksilöiden tai ammattiryhmien välillä esiintynyt, mutta sekä 

valmistavan opetuksen opettajat että luokanopettajat lähestyivät aiheita vahvasti omista 

lähtökohdistaan ja toisiaan täydentävästi, mikä mahdollisti osa-alueiden monipuolisen 

tarkastelun ja kokonaisvaltaisen kuvauksen muodostamisen. Valmistavat opettajat 

hyödynsivät kuvailuissaan runsaasti erityisammattitaitonsa mukanaan tuomaa teoreettista 

viitekehystä niin positiivisesti kuin kriittisestikin, kun taas luokanopettajat turvautuivat 

mielipiteidensä perusteluissaan enemmän logiikkaan tai ”maalaisjärkeen” sekä 

omakohtaisiin onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksiin.  

Itse integrointiprosessi kriittisine osa-alueineen jakautui haastatteluaineiston pohjalta 

kolmen eri kattoteeman alle, joista jokaisella koettiin olevan keskeinen merkitys oppilaan 

siirtymisen onnistumiselle. Onnistumisen edellytykset olivat: integraation 

yksilölähtöinen suunnittelu, opettajien toimiva yhteistyö sekä vastaanottavan 

opettajan positiivinen asenne ja integraatiota valmistavat toimet. Jokainen opettaja 

määritteli onnistuneen integraation samalla tavalla: oppilas siirtyy valmistavan opetuksen 

ryhmän täysipainoiseksi jäseneksi positiivisella asenteella, joka hänelle on muodostunut 

onnistumisen kokemusten, lämpimän ja arvostavan vastaanoton sekä uusien kavereiden 

ansiosta. Hänelle on myös kehittynyt sellainen peruskielitaito ja koulunkäyntitaidot, joilla 

hän pärjää (eriytetysti ja tarpeellisesti tuettuna) ja kykenee edistymään oppijana ja 

kielenkäyttäjänä. Opettajien käsitykset integraatiovaiheen onnistumisen merkityksestä 

noudattivat pitkälti  Opetushallituksen virallista kantaa integraatioprosessin tarkoituksesta: 

”integrointi perusopetuksen ryhmiin valmistavan opetuksen aikana on välttämätöntä, jotta 

kotoutuminen, sosiaalisen kielitaidon kehittyminen ja oppiaineen sisällön omaksuminen 

edistyvät.” (Ikonen et al., 2005, 14.) 
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Tarkasteltaessa tutkimuksen tuloksia Oulun kaupungin perusopetukseen valmistavan 

opetuksen opetussuunnitelmaan verraten, voidaan todeta, että opetussuunnitelman 

määritelmä integraatiosta ja edellytyksistä on pääpiirteissään yhtenäinen haastateltujen 

opettajien käsitysten ja kokemusten kanssa. Opetussuunnitelmassa mainitaan selvästi 

esimerkiksi vastuun jakautumisesta vastaanottavan luokan valinnassa, oppilaan 

aikaisemman tietopohjan hyödyntämisestä integraatio-oppiaineita valittaessa sekä ikätason 

mukaisesta integraatiosta, jotka nousivat esille myös empiirisestä aineistosta. Lisäksi 

opetussuunnitelmassa huomautetaan erikseen opettajien välisen yhteistyön merkityksestä, 

mikä muodostui yhdeksi tärkeimmistä teemakokonaisuuksista tässä tutkimuksessa: 

”Integrointi edellyttää jatkuvaa valmistavan opetuksen ryhmän opettajan ja perusopetuksen 

opettajien välistä yhteistyötä.” Integroinnin merkityksen maahanmuuttajaoppilaalle 

opetussuunnitelma kiteyttää seuraavasti: ”Integrointi tukee oppilaan kotoutumista, 

yhteenkuuluvuutta kouluyhteisöön ja vahvistaa hänen suomen kielen oppimistaan sekä 

aineenhallintaa.”  (Valm. OPS, Oulu, 2010, luku 4.2.) 

Kokonaisvaltainen, opetushallituksen tavoitteeksi määrittelemä kaksikielinen ja 

kaksikultuurinen kotoutuminen ei noussut integraatioprosessin yhteydessä voimakkaasti 

esille, joskin opettajat mainitsivat oppilaan kielellisten ja kulttuuristen lähtökohtien 

huomioimisen merkityksen oppilaan ja integrointiluokan toisiinsa tutustuttamisessa ja 

positiivisen ensivaikutelman luomisessa. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että 

valmistava opetus integrointivaiheineen on lyhyt ajanjakso, jossa päähuomio kohdistuu 

suomalaiseen kieleen, kouluun ja kulttuuriin tutustuttamiseen. Näin ajattelivat opettajien 

mukaan myös useimmat maahanmuuttajaoppilaiden vanhemmat, jotka toivoivat 

valmistavan opetuksen vaiheessa nimenomaan mainitun suuntaista keskittymistä, välillä 

jopa tiettyjen oppiaineiden opetuksen kotouttavan merkityksen kyseenalaistaen. 

Valmistavassa opetuksessa ei siis pyritä assimilaatioon, vaikka pääpaino onkin 

nimenomaan paikallisessa kielessä ja kulttuurissa. Huomioitavaa on kuitenkin se, ettei 

varsinainen oppilaan oman äidinkielen opetus tullut muista maahanmuuttajien 

perusopetuksen tukirakenteista puhuttaessa missään vaiheessa esille, mikä mielestäni 

heijastaa osaltaan vielä nykyisin käytössä olevan perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden vaisua suhtautumista aiheeseen. (luku 3.2)    

Opettajien ja oppilaiden asenteet sekä kulttuuri- ja yhteisötasolla vallitseva yleisilmapiiri 

maahanmuuttajia kohtaan koettiin haastatteluaineiston perusteella hyvin merkittäväksi niin 

integrointivaiheen onnistumiseen kuin yleensä maahanmuuttajaoppilaiden 
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kokonaisvaltaiseen kotoutumiseen vaikuttavaksi tekijäksi ja potentiaaliseksi haasteeksi 

joka tasolla.  Vaikka maahanmuuttajaoppilaat olivatkin opettajien mielestä yleensä 

vahvasti motivoituneita ”selviytyjiä”, kuvailtiin heitä kielitaitonsa heikkouden ja 

kulttuurisen ”toiseutensa” vuoksi erityisen herkiksi aistimaan sanatonta viestintää ja sitä 

kautta ympäröivien ihmisten asennoitumista heitä kohtaan. Perusopetukseen integraation 

kontekstiin kiteytettynä integraatio yleisopetuksen luokkaan ei opettajien mukaan onnistu, 

mikäli oppilas tuntee olevansa ryhmässä ”ylimääräinen”, ”ei toivottu/odotettu”.  

Ylimääräisyyden tunne aiheuttaa akkulturaatioasenteiden viitekehykseen viitaten 

integraation ja kotoutumisen vastaisia reaktioita, kun oppilas joutuu hakemaan turvaa 

vastaanottavan luokan sijaan jostain muualta, yleensä maahanmuuttajayhteisön parista tai 

vaihtoehtoisesti valmistavan opetuksen ryhmän sisältä. Opettajat olivat yleisesti sitä mieltä, 

että valmistavassa opetuksessa tulisi oppilasta pyrkiä kotouttamaan alusta asti ”poispäin” 

kohti yleisopetusta, koska valmistavan ryhmän turva ei riitä loputtomiin eikä valmistava 

opetus vastaa rakenteeltaan yleisopetuksen ryhmissä tapahtuvaa opetusta. Tämä puolestaan 

luo vastuuta maahanmuuttajaoppilaita vastaanottaville luokanopettajille, joiden tulisi 

verrattain lyhyessä ajassa kyetä tekemään integroituvasta oppilaasta ”omansa”, vaikka 

oppilas ei toisaalta voi saada yhtä yksilöllistettyä ja asiantuntevaa opetusta kuin hän 

VALO-ryhmän tunneilla nauttii. Kaikki opettajat kokivat, että vastaanottavan 

luokanopettajan ”läsnäolo” eli asennoituminen ja valmistautuminen (ja sitä kautta myös 

luokan suhtautuminen) integrointiin  oli sellainen integrointiprosessin kulmakivi, jossa 

riski tehdä hallaa oppilaan kotoutumismotivaatiolle oli suurin.  

Kaikki haastatellut opettajat kertoivat kokeneensa työyhteisöissään muutosvastarintaa 

koulujensa maahanmuuttajaopetuksen alkuvuosina, joskin tilanteen nähtiin yleisesti 

helpottaneen ajan myötä sitä mukaa, kun maahanmuuttajat olivat tulleet 

arkipäiväisemmäksi osaksi yhteiskuntaa ja kouluyhteisöä.  Suurin syy muutosvastarintaan 

oli opettajien mielestä tiedon puutteen ja tukirakenteiden (paikallisen) jäsentymättömyyden 

aiheuttama riittämättömyyden ja ammattitaidottomuuden tunne kohdata ja opettaa 

erikielisiä ja eri kulttuureista tulevia oppilaita, mikä myös Opettaja-lehden lukijakyselyssä 

havaittiin vuonna 2011. Tosin muutosvastarintaa oli opettajien mielestä jonkin verran aina 

uusien ja vaikealta tuntuvien asioiden edessä. Haastatellut opettajat korostivat 

maahanmuuttajaopetuksen vaikeaksi mieltämisessä nimenomaan kieliaspektia, mutta myös 

kulttuurienvälisillä ristiriidoilla tai ennakkoluuloilla nähtiin merkityksensä. Toisaalta 

ahdistuksen hälveneminen kokemuksen lisääntymisen ja tukiverkon vakiintumisen myötä 
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oli kyseisten opettajien kouluilla kääntänyt maahanmuuttajaopetuksen ”osaamisen” 

voimauttavaksi vahvuudeksi, josta oltiin ylpeitä. Erityisesti luokanopettajat painottivat 

monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajaopetukseen tottumisen olevan sitoutumista vaativa 

prosessi, joka ei tapahdu hetkessä. Jennin sanoin:   

”Ihmisten pitää kasvaa siihen asiaan. Että se ei käy noin niinku ’naps vaan’, että 

ruetaanpa nyt sitten tosi kansainvälisiksi ja ihannoidaan kaikkea, ja sitten se onkin 

yhtäkkiä vaan kaaosta, vaan kokoajan täytyy miettiä niitä omiakin asenteitansa ja 

niitä keinoja että miten tämä nyt menis tämän lapsen kanssa parhain päin, ja 

tämmösiä kulttuurien kohtaamisia, ristiriitatilanteita, että kauheasti on niinku 

mietittävää ja semmosta... Että oppii kokoajan uutta.” 

Positiivisen monikulttuurisuuskäsityksen juurruttaminen kouluyhteisöön nähtiin tärkeäksi 

asenteiden muokkaajaksi ja erilaisuuden arvostamisen lisääjäksi, mutta siinä tulisi 

opettajien mukaan välttää ”sirkustemppuja” ja maahanmuuttajaoppilaiden ”jalustalle 

nostamista”. Maahanmuuttajaoppilaiden ja heidän vanhempiensa omaa kokemustaustaa 

tulisi hyödyntää, sillä se on luonteva tapa osoittaa monikulttuurisuuden arvostusta ja lisätä 

muiden oppilaiden kulttuurienvälistä ymmärrystä, mutta se täytyisi tehdä erilaisuutta 

erikseen korostamatta. Kulttuurienvälisestä kanssakäymisestä tulisikin opettajien mukaan 

tehdä positiivisella tavalla ”arkista” ja lähteä mieluummin liikkeelle samankaltaisuuksista 

kuin eroavaisuuksista. Lähtökohtana aidosti monikulttuuriselle yhteisölle oli haastateltujen 

opettajien mukaan  yleensäkin ihmiskäsitys, jossa ei ainoastaan ”suvaita” vaan arvostetaan 

yksilöiden erilaisuutta. 

Opiskelen monikulttuurisuutta ja globaalikasvatusta painottavassa 

luokanopettajakoulutuksessa, ja opintojen perusteella kyseisten teemojen käsittelyssä 

perusopetuksessa onkin ollut nähtävissä kehityssuunta erilaisuuden ymmärtämiseen ja 

huomioon ottamiseen korostamatta sitä kuitenkaan liikaa, ikään kuin arkipäiväisenä asiana. 

Perinteisistä ”monikulttuurisista teemapäivistä” ja aamunavauksista on siirrytty 

hienotunteisempaan mutta laajempaan monikulttuurisuuden huomioimiseen, mikä 

tuntuukin luonnolliselta nykymuotoisen yksilölähtöisen opetuksen kontekstissa. Koska 

kaikki ihmiset ovat erilaisia, ei ulkomaalaistaustaisia tai muita vähemmistöoppilaita tulisi 

lokeroida pelkästään kotimaan, lähtökulttuurin tai kielen perusteella. 

”Koulu on sosiaalisena ympäristönä aina ollut monikulttuurinen. Eletyssä 

todellisuudessa ei ole pysyvää kulttuurista olotilaa. Elämme kaikki erilaisten 

perheeseen, sosiaaliseen ympäristöön, yhteiskuntaan, globaaleihin ja paikallisiin 

ilmiöihin liittyvien virtausten risteämissä. Sukupuolemme, sosiaalinen taustamme ja 
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omaksumamme arvot ja uskomukset määrittävät kokemustamme maailmasta.”  

(Oikarinen-Jabai, 2010, 11) 

Jos maahanmuuttajaopetuksen käynnistäminen ajatellaan lähtökohtaisesti aikaa vieväksi 

kehityspoluksi ja epätasaisesta opettajajakaumasta huolimatta annetaan haastatelluille 

koulujensa kuvaajina samanlainen painoarvo, voidaan otannassa mukana olleet kaksi 

koulua katsoa edustavan maahanmuuttajaopetuksen suhteen eri ”evoluution” tasoja. 

Toinen kouluista oli kahlannut siihen liittyvät kasvukivut ja muutosvastarinnan läpi jo 

1990-2000 luvun vaihteessa, jolloin elettiin vielä yhteiskunnallisesti ”monikulttuurisen 

Suomen” alkuaikoja, kun taas toiselle koululle maahanmuuttajaopetus oli vakiintunut vasta 

viime vuosina, kun monikulttuuristuminen on ollut jo huomattavasti laajempi ja arkisempi 

yhteiskunnallinen ilmiö. Tätä näkökulmaa puoltaa se, että ensin mainitulla ja jo 

maahanmuuttajaopetukseen nimenomaisesti profiloituneella koululla työskennelleet 

opettajat kuvasivat maahanmuuttajaopetuksen alkuvuosia huomattavasti vaikeammiksi, 

mutta koulujen maahanmuuttajaopetuksen rakenteita verratessa huomataan, että 

jälkimmäisellä koululla opetuksen käytännöt ja tukijärjestelyt hakevat vielä muotoaan. 

Yleisopetukseen integraation onnistumisen vastuu ei silti suinkaan ole haastateltujen 

opettajien mukaan yksinomaan vastaanottavan opettajan harteilla, vaan se vaatii 

valmistavan opettajan huolellisen pohjatyön oppilaan valmistamiseksi integraation 

aloittamiseen ja itse prosessin huolellista suunnittelua ja ohjausta oppilaan 

henkilökohtaisten edellytysten ja kiinnostusten mukaisesti. Lisäksi oppilaan oppijaprofiilin 

määrittämisessä tulisi mielellään hyödyntää myös oppilaan vanhempia. Tässä myös piilee 

eräs mahdollinen haaste, sillä tutkimukseen osallistuneet VALO-opettajat  kuvailivat  

työtään hyvin monialaista osaamista vaativaksi eikä kummankaan mielestä  ole olemassa 

sellaista muodollista pätevyyttä, joka todella valmistaisi valmistavan opetuksen arkeen. 

Lisäksi pätevyysvaatimukset vaihtelevat valtakunnallisesti alueittain, mikä (Katjan 

mukaan) yhdistettynä valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

epämääräiseen kuvaukseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden soveltamisesta 

saattaa edesauttaa valmistavan opetuksen huomattaviakin alueellisia tasoeroja. Toisaalta 

valmistavat opettajat kritisoivat valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

tiukkaa vuoden mittaista oletusrakennetta, joka koettiin useimmille oppilaille liian lyhyeksi 

ajanjaksoksi ja johon toivottiin väljyyttä. Oulussa tätä suositusta ei noudatettu, vaan 

valmistavaa opetusta annettiin perusopetuksessa opettajien mukaan keskimäärin puolitoista 
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vuotta. Oulun kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa sanotaan kestosta 

seuraavasti:  

”Valmistavaa opetusta annetaan Oulun kaupungissa pääsääntöisesti vuoden ajan, 

mutta aika on yksilöllisesti joustava. Oppilaan edistymisestä riippuen valmistava 

opetus voi kestää pitempään kuin vuoden. Vastaavasti oppilas voi siirtyä 

yleisopetukseen ennen valmistavan opetuksen tuntimäärien täyttymistä omien 

valmiuksiensa mukaan.” (Valm. OPS, Oulu, 2010, luku 4.2.) 

 Haastatellut luokanopettajat eivät maininneet ongelmalliseksi sitä, että oppilaat saattavat 

integroitua heidän luokkaansa keskellä vuotta tai lukukautta, eikä tasan vuoden kestolla 

sitä edes saavutettaisi, sillä maahanmuuttajaoppilaat tulevat usein valmistavaankin 

opetukseen milloin sattuu. 

Erittäin keskeiseksi seikaksi integraation onnistumiselle nähtiin molempien opettajien 

yksilövastuiden ohella opettajien ja muun kouluyhteisön välinen yhteistyö  niin 

integraatioprosessin kaikissa vaiheissa kuin sen jälkeenkin. Yhteistyön koettiin alkavan jo 

heti integrointiluokan valinnasta, jolloin erityisesti valmistavat opettajat toivoivat, että ei 

jäisi yksinomaan heidän harteilleen ”kaupata” oppilaita luokkiin. Katjan mukaan tämä oli 

tärkeätä työyhteisössä vallitseville henkilösuhteille ja sitä kautta työhyvinvoinnille;  

käytäntö oli ollut aiempina vuosina tällainen ja hän oli kokenut raskaaksi oppilaiden 

tyrkyttämisen. Lisäksi luokanopettajien mahdolliset negatiiviset asenteet olivat helposti 

profiloituneet valmistavaan opettajaan, jonka ”syyksi” tämä ylimääräiseksi koettu vastuu 

oli mielletty. Katjan, Jennin ja Aaron koululla sijoittaminen olikin muutettu 

(opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti) oppilashuoltoryhmän asiaksi, jossa päävastuun 

kantoivat rehtori ja erityisopettaja. Titta puolestaan koki sijoittamisen olevan käytännössä 

edelleen hänen ja luokanopettajien välisen keskinäisen neuvottelun varassa, vaikka 

rehtorilla olikin muodollinen vastuu. Myös tämä seikka viittasi siihen, että opettajien 

edustamat koulut olivat eri vaiheessa maahanmuuttajaopetuksen vakiinnuttamisessa. 

Integraation edetessä jokainen opettaja toivoi ”vastapeluriltaan” aktiivista ja vastavuoroista 

kommunikointia ja tilanteiden ennakoimista, jotta oppilaalla olisi parhaat mahdollisuudet 

osallistua ja onnistua uusissa tilanteissa. Varsinaisia rakenteita tälle yhteistyölle ei 

kuitenkaan kaivattu vaan sen opettajalähtöisyyden varmistajaksi nähtiin riittävän 

molempien aito kiinnostuneisuus lapsen parhaasta sekä keskinäinen luottamus ja arvostus. 

Lisäksi integraatiota helpottavaan yhteistyöverkkoon katsottin olennaisesti kuuluvan myös 

suomi toisena kielenä -opettajan, joka miellettiin oppilaan tärkeimmäksi tukihenkilöksi 

yleisopetuksen luokan ulkopuolella valmistavan opetuksen päättymisen jälkeen. Opettajat 
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toivoivatkin, että oppilas ehtisi tutustua kunnolla myös S2-opettajaan jo 

integraatiovaiheessa. Titan koululla omaa S2-opettajaa ei ollut, vaan opetusta annettiin 

tunti viikossa vierailevan opettajan toimesta. S2-opettaja koettiin erittäin keskeiseksi 

avuksi niin ikään maahanmuuttajaoppilaiden parissa työskenteleville yleisopetuksen 

opettajille, mikä oli suomi toisena kielenä -opettajan tarkoitus myös opetushallituksen 

mukaan. (luku 4.2)  

Näkökulman laajentaminen valmistavan ja yleisopetuksen integraatiovaiheesta 

maahanmuuttajaopetukseen perusopetuksessa yleensä toi esille monia haasteita, joista 

edellä onkin osittain jo mainittu. Resurssikysymykset ja muut tukirakenteiden 

puutteellisuuteen liittyvät haasteet koettiin yleisesti opettajien valmiuksiin ja 

maahanmuuttajien opetukseen suhtautumiseen liittyvinä seikkoina. Vaikka 

maahanmuuttajaoppilaat koettiin pääosin sinnikkäiksi oppijoiksi, tunnustettiin kuitenkin 

heidän kantaväestön oppilaita heikompi kielellinen taitotasonsa sellaiseksi tosiasiaksi, 

jonka kiinni kuromiseen menee parhaimmassakin tapauksessa useampia vuosia ja jonka 

vuoksi heitä ei tulisi suoraan verrata natiiveihin kielenpuhujiin, eivätkä he pärjää ilman 

järjestelmällistä tukea, erityisesti ilman suomi toisena kielenä -opetusta. Lisäksi opettajat 

toivoivat pienryhmämuotoisen opetuksen suomia parempia eriyttämisen mahdollisuuksia, 

joista hyötyisivät kaikki muutkin eriytettyä opetusta kaipaavat oppilaat. Huomattavaa on, 

että eriytetyn opetusmateriaalin puutetta ei varsinaisesti valittanut yksikään opettajista, 

vaan he totesivat ainoastaan tilanteen olevan sen suhteen parempi kuin ennen. 

Eräs merkittävimmistä maahanmuuttajaopetuksen yleisistä haasteista koettiin olevan 

maahanmuuttajaoppilaan arvioinnin vaikeus, joka korostuu erityisesti yleisopetuksen 

puolella, missä erityistä tietotaitoa esimerkiksi suomea vieraana kielenä opiskelevien 

kielenkehityksestä ei samalla lailla ole, verrattuna VALO- ja S2-opettajiin. Lisäksi epäiltiin 

esiopetuksen piirissä opintietään aloittelevien maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 

(riittävää) kielellisen taitotason arviointia, jonka puutteellisuuden seurauksena oppilaat 

eivät perusopetuksessa välttämättä sijoitu valmistavaan tai suomi toisena kielenä -

opetukseen vaikka he siitä todellisuudessa hyötyisivät. Erityisesti perustason luokilla 1–2 

kielellisesti heikkokin oppilas saattaa pärjätä muiden mukana toisista mallia ottaen, mutta 

myöhemmillä luokka-asteilla kielellinen taito ei välttämättä enää riitä, jolloin oppilas 

saatetaan sysätä erityisopetuksen harteille, kun ei muutakaan keksitä. Vastaava huoli nousi 

esille muissakin maahanmuuttajaopetusta koskevissa selvityksissä. (Kuusela et al., 2008, 

73–96; Opettaja-lehti, 2011.) Lisäksi yleisopetuksen arviointiin liittyvän tietotaidon puute 
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saattoi jokaisen haastatellun opettajan mukaan näkyä ongelmina vaatimustason 

mitoittamisessa yleisopetuksen tunneilla ja integraatiovaiheessa; yleensä oppilaalta 

vaadittiin liian vähän, koska varottiin tuottamasta lapselle epäonnistumisen kokemuksia, 

mutta toisaalta saatettiin myös vaatia enemmän, mihin lapsi kielellisesti vielä kykenee, 

koska ei osattu riittävästi huomioida lapsen lähtökohtia oppijana. Titta mainitsi tästä 

esimerkin, jossa englannissa lahjakkaalle (mutta ei kuitenkaan englanninkieliselle) vielä 

integrointivaiheessa olevalle oppilaalle oli kyseisen oppiaineen tunneilla annettu liuta 

tehtäviä, joissa pyydettiin kääntämään lauseita englannista suomeksi ja toisinpäin. Tämä 

oli ymmärrettävästi aiheuttanut oppilaassa ahdistusta. Maahanmuuttajaoppilaiden 

arvioinnin ongelmallisuus tulee esille niin ikään opetushallituksen julkaisuissa (3.4). 

Tietotaidon puute olikin jokaisessa haastattelussa moninaisesti esille tullut seikka, joka 

kytkeytyi tavalla tai toisella jokaiseen maahanmuuttajaopetuksen aihe-alueeseen, ei 

pelkästään yleisopetuksessa vaan myös valmistavan opetuksen piirissä. Molemmat 

valmistavat opettajat esimerkiksi kertoivat, että heidän aiempi koulutus- ja työtaustansa ei 

ollut (täysin) valmistanut heitä omasta mielestään tarpeeksi nykyiseen työnkuvaansa vaan 

että he olivat joutuneet opettelemaan ammattinsa kantapään kautta, niin sanotusti 

vaikeuksien kautta voittoon. Jokainen tutkimukseen osallistunut opettaja toivoikin ennen 

kaikkea maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamiseen ja opetukseen liittyviä oppisisältöjä 

erityisesti opettajankoulutukseen. Lisäksi keskeisenä tiedon lisääjänä jo työelämässä 

oleville opettajille koettiin täydennyskoulutus, jota toivottiin vaihtelevasti joko 

määrällisesti lisää tai erilailla toteutettuna. Luokanopettajat olivat yhtenäisesti sillä 

kannalla, että täydennyskoulutukseen tulisi panostaa määrällisesti enemmän, kun taas 

valmistavien opettajien mielestä sitä kyllä järjestettiin jotakuinkin riittävästi, mutta se ei 

tavoittanut opettajia riittävästi. Nykyisellään käytäntö oli opettajien mukaan ollut, että 

täydennyskoulutukseen piti yleensä itse hakeutua joko yksittäin tai koko kouluna, eli sitä ei 

järjestetty pakollisena. Luokanopettajien mukaan täydennyskoulutukseen itsenäisesti 

lähtemisen kynnys oli korkea, koska he kokivat, että siihen ei oman työn ohella ollut 

tarpeeksi aikaa. Koko koululle järjestettyä täydennyskoulutusta 

maahanmuuttajaopetuksesta oli luokanopettajien mukaan ollut hyvin harvoin, Aaro 

esimerkiksi oli osallistunut urallaan vain pariin maahanmuuttajaopetusta ”sivuavaan” 

massakoulutukseen, jotka oli järjestetty Opetushallituksen puolesta. Katjan mielestä 

koulutusta pitäisikin järjestää keskitetysti kouluille, koska muuten sinne ei tule lähdettyä 

eikä yksittäisten opettajien saama koulutus taas pääse vaikuttamaan muuhun työyhteisöön. 
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Opetushallituksen selvityksistä välittyy samansuuntainen kanta, että olemassa olevaa 

täydennyskoulutusta ei hyödynnetä tarpeeksi tai sitä saaneet eivät jää tietotaitoaan edelleen 

työyhteisöissä. Titta kuitenkin muistutti, että pakko ei ole varauksetta hyvä motivaattori 

vaan että koulutukseen hakeutumisen tulisi olla edelleenkin opettajalähtöistä. 

Luokanopettaja Jennin toivomus VALO-opetuksen ja yleisopetuksen tiiviimpään 

yhteentuomiseen esimerkiksi jonkinlaisen opettajavaihdon kautta oli mielenkiintoinen 

ehdotus, jolle taustaa antaa kaikkien opettajien kuvailema valmistavan opetuksen 

verrattainen sulkeutuneisuus ja omalaatuinen maailmansa, joka ei varsinaisesti vastaa 

opetusta yleisopetuksen luokissa niin opetukseltaan kuin ilmapiiriltäänkään. Haastatteluista 

välittyi sellainen kuva, että vaikka valmistavan opetuksen ryhmät toimivat koulujen sisällä, 

niin ne ovat hyvin pitkälti itsenäisesti toimivia ”yksiköitä”, eikä yhteyttä integrointituntien 

ohella muihin ryhmiin juurikaan ole. Tästä syystä esimerkiksi ensi kertaa integroinnissa 

mukana olevat luokanopettajat eivät välttämättä juuri tiedä tai ymmärrä täysin opetuksen 

rakennetta, vaatimuksia ja tavoitteita, mikä puolestaan hankaloittaa yhteistyötä 

integrointivaiheessa. Myös Katja kommentoi aihetta osittain samoilla linjoilla, että VALO-

opetuksen tarkoitus, erityispiirteet esimerkiksi arvioinnissa ja lapsen kehitys oppijana eli 

”oppimisen polku” tulisi jollain lailla tehdä luokanopettajille näkyvämmäksi. 

7.3 Loppusanat 

Ei liene kohtuutonta verrata Suomen nopeaa monikulttuuristumista 1900-luvun sotien 

jälkeisellä puoliskolla tapahtuneeseen harppaukseen Pohjois-Euroopan periferisestä 

agraarivaltiosta teollisuuteen ja teknologiaan vankasti nojaavaksi hyvinvointivaltioksi. 

Molemmissa kehitys on lähtenyt liikkeelle muuhun Eurooppaan verrattuna hyvin myöhään, 

mutta on vastavuoroisesti ollut myös erittäin nopeaa. Kun teknologisessa, teollisessa ja 

hyvinvointivaltion kehityksessä on jyrkin nousukäyrä jo ehkä saavuttanut lakipisteensä ja 

tasaantunut, on Suomella samaan pisteeseen vielä pitkä matka monikulttuurisuuden 

käsittelemisen saralla. Maahanmuutto ja sen haasteet eivät ole vielä joka puolella 

arkipäiväistyneet, mikä näkyy selvästi myös tämän päivän poliittisessa keskustelussa. 

Toistaiseksi yhteiskunnassa on vielä paljon ennakkoluuloja ja myös pelkoa 

maahanmuuttoa kohtaan, ja se koetaan uhaksi kansalliselle kulttuurille. Nämä jännitteet 

näkyvät myös koulussa. Vaikka Suomi ei varsinaisesti ole koskaan ollutkaan täysin 

monokulttuurinen, on 1990-luvun alusta lähtien maahanmuutto ollut niin nopeaa ja 
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kulttuurisesti moninaista, ettei sen yhteiskuntarakenteellisiin vaikutuksiin ole vielä totuttu 

eikä sen tulevaisuuden vaikutuksista olla päästy yhteisymmärrykseen. Toisaalta 

maahanmuuttajien tuen tarve ja yhteinen yhteiskunnallinen vastuu akkulturaatiossa ja 

koulutuksessa on tunnustettu ja integraatiopolitiikkaa ajetaan aktiivisesti. Perusopetuksessa 

maahanmuuttajaoppilaiden opetus on joillakin alueilla jo hyvinkin jäsentynyttä, mutta 

tasoerot maanlaajuisesti ovat luultavasti vielä hyvin suuria. Ongelmana on muun muassa 

se, että tietotaito, erityisosaaminen ja tukirakenteet lähtevät kehittymään ja kasvamaan 

alueellisesti vasta, kun ensimmäiset maahanmuuttajaoppilaat istuvat jo koulun penkillä, 

eikä esimerkiksi opettajankoulutusta ole vielä uudistettu riittävästi, jotta se valmistaisi 

tarpeeksi hyvin maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamiseen ja opettamiseen. 

Maahanmuuttajien epätasainen sijoittuminen taas aiheuttaa sen, että maahanmuutto koskee 

joitakin alueita ja kouluja huomattavasti enemmän kuin toisia eikä opettajien yleinen 

kouluttaminen maahanmuuttajaoppilaiden erityistarpeisiin ole vielä noussut ”koko kansan 

asiaksi”. Tästä syystä maahanmuuttajaopetus ei ole tasavertaista maanlaajuisesti, eikä 

välttämättä edes saman kunnan eri koulujen välillä, mikä johtopäätös voidaan vetää myös 

haastatteluaineistosta.  

Maahanmuuttajien koulutuksen suhteen ilmenee lisäksi epävarmuutta siitä, kyetäänkö 

esimerkiksi hyvin eriävän kulttuuritaustan omaaville, usein myös kouluttamattomille 

aikuisille tai lähes aikuisille pakolaismaahanmuuttajille tarjoamaan riittävää tukea, jotta he 

löytäisivät paikkansa osana yhteiskuntaa. Tähän mennessä esimerkiksi maahanmuuttajien 

työllistyminen ei ole ollut toivotulla tasolla, mihin täytyy löytyä ratkaisu, sillä vuoteen 

2020 mennessä maahanmuuttajien tämänhetkisen määrän on arvioitu tuplaantuvan. 

Kiistämättä koulutus on eräs tärkeimmistä maahanmuuttajien onnistuneeseen 

kotouttamiseen ja työllistymiseen vaikuttavista seikoista, johon eritoten 

perusopetusikäisillä lapsilla ja nuorilla on lähtökohtaisesti parhaat edellytykset. 

(Maahanmuuton tulevaisuus 2020.) 

Perusopetuksessa maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen tärkeimmiksi osa-alueiksi 

mielekkään integraation ja tasapainoisen identiteetin kehityksen kannalta nousee oppilaan 

oman kulttuuritaustan avoin huomioiminen ja hyödyntäminen sekä kieli ja 

kulttuuriryhmien tarpeettoman eristämisen välttäminen. Lisäksi Opetushallituksen 

tuoreemmissa julkaisuissa ja eritoten uuden perusopetuksen opetussuunnitelman  

perusteiden 2016 luonnoksessa korostuu maahanmuuttajaoppilaan molempien kielien 

kehitys, jonka merkitykseen tässä haastattelututkimuksessa ei valitettavasti saatu 
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lisäselvyyttä. Myös arvioinnin suhteen tulisi saavuttaa mahdollisuuksien tasa-arvo, jotta 

maahanmuuttajat olisivat kansallisia kieliä äidinkielenään puhuvan kantaväestön kanssa 

kilpailukykyisempiä. Siitä, miten tämä parhaiten toteutuisi, tarvitaan vielä selkeästi 

lisätutkimusta niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Eritoten oman äidinkielen merkitys 

muulle oppimiselle sekä suomen kielen opetuksen paras toteuttamistyyli ovat kysymyksiä, 

joista ei vielä ole olemassa täysin selkeitä ja aukottomia toimintamalleja. Eurooppalaisella 

standardilla maahanmuuttajat pärjäävät kuitenkin jo nyt huomattavasti paremmin 

kantaväestöön nähden OECD-maiden keskiarvoon verrattuna (OPH muistio, 2010, Suomi 

toisena kielenä, 3–4). 

Voidaan sanoa, että opetushallinnollinen suhtautuminen maahanmuuttoon ja 

maahanmuuttajaoppilaisiin yksilöinä on Suomessa pääosin positiivista. Lisäksi heidän 

suoriutumistaan ryhmänä sekä heille suunnattujen opetuksen tukijärjestelyjen käytännön 

toteutusta monitoroidaan perusopetuksen piirissä säännöllisesti. Maahanmuuttajia ei nähdä 

yksiulotteisesti ekstensiivistä erityistä tukea tarvitsevana ongelmaryhmänä vaan opetusta ja 

kansalaiskasvatusta moninaisuudellaan rikastavana tekijänä, jolla on keskeinen rooli myös 

suomalaisten oppilaiden kasvussa monikulttuurisena osana suomalaista ja globaalia 

yhteiskuntaa. Suomen Opetushallituksen vahvuuksia on se, että opetussuunnitelmien 

perusteiden, opetuksen oppaitten, selvitysten ja tutkimusten kanssa työskentelevissä 

työryhmissä hyödynnetään laajalti erityisosaamista omaavia, kentällä työskenteleviä 

opettajia – niitä ei siis laadita ”norsunluutornista”. Maahanmuuttajaopetuksen ja 

monikulttuurisen kansalaiskasvatuksen kehitysnäkökulmat ovat niin ikään avoimesti esillä 

Opetushallituksen julkaisuissa. Vuoden 2014 loppuun mennessä valmistuvaksi 

tarkoitetussa ja vuonna 2016 käyttöön otettavassa uudessa Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa näitä aspekteja korostetaan entisestään: S2:n ja oman 

äidinkielen opiskelun profiilia tullaan nostamaan, maahanmuuttajien kokemustodellisuutta 

ja tietotaidon hyödyntämistä yleisopetuksessa lisätään ja oppilaiden vanhempia sekä 

opettajia aktivoidaan tiiviimpään yhteistyöhön ja parempaan maahanmuuttajaoppilaiden 

erityistarpeita koskevaan tiedonhankintaan tahoillaan (POPS 2016 -luonnos, 2014, luvut 7–

9). Periaatteessa jo nykyiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tarjoavat paljon 

työkaluja ja mielekkäitä eriyttämismalleja maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen, mutta 

toistaiseksi opettajaresurssit kentällä eivät riitä näiden täysipainoiseen hyödyntämiseen. 

Suomesta monikulttuurisen yhteiskunnan kehityksen alkutaipaleella kielii se, ettei 

kouluissa vielä juurikaan näy ulkomaalaistaustaisia opettajia, jotka voisivat tuoda 
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helpotusta opettajakunnan erityiskielitaidon puutteeseen. Tämän huomioivat myös 

haastatellut opettajat.  
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Liitteet 

LIITE 1 

Haastattelurunko  

 

 Taustatiedot (ikä, sukupuoli, koulutus) 

 Ammatillinen tausta 

o Koulutuspolku  

o Kuvaile hiukan uraasi ja itseäsi opettajana. 

 Minkä verran kokemusta sinulla on maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta? 

 

 

1. Valmistavan opetuksen ja samanaikaisen yleisopetukseen integraation  merkitys ja 

mitä se pitää sisällään 

2. Opettajien rooli ja keskinäinen yhteistyö 

3. Integraatiotunnit oppilaiden kokemana 

4. Yhteenveto  ja opetuksen mahdollinen kehittäminen 
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LIITE 2 

Haastattelurunko haastattelijalle 

 

Aiheeseen virittäytyminen 

 Henkilötiedot  

 Ammatillinen tausta 

o Koulutuspolku (erityisopettajan pätevyys?) 

o (VALO) Miten VALO–opettajaksi? 

 Minkä verran kokemusta sinulla on maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta? 

 Kuvaile lyhyesti, millainen prosessi  yleisopetukseen integraatio sinun kokemanasi 

tyypillisesti on?  

o Mistä lähdetään liikkeelle? 

o Kuinka nopeasti aloitetaan? 

o Mikä on integraatiotuntien osuus valmistavan opetuksen eri vaiheissa? 

o Mistä aineista aloitetaan? 

o Mihin ryhmään/ryhmiin? 

o Kuka tekee päätökset? 

o Missä vaiheessa päätetään mahdollisesta erityisopetuksesta? 

o Oppilaan oman harrastuneisuuden merkitys? 

 Kuinka tärkeänä valmistavan opetuksen osana koet samanaikaisen yleisopetukseen 

integraation...: 

o ...kouluyhteisöön kotoutumisen kannalta? 

o ...kielellisen kehityksen kannalta? 

o ...oppilaan motivaation kannalta? 

o Muita hyötyjä? Mahdollisia haittoja? 

 

 

 



107 

 

 

Opettajien rooli ja yhteistyö 

 Miten  vastaanottavaa luokanopettajaa valmistetaan maahanmuuttajaoppilaan 

integrointiin? 

o Yksilötasolla/yleistasolla? 

o Järjestetäänkö/tarjotaanko vastaanottaville yleisopetuksen opettajille 

täydennyskoulutusta maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamisesta? 

o Millainen on mielestäsi yleisopetuksen opettajien yleinen valmiuden taso 

maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamiseen ja opettamiseen?  

o Tulisiko yleisopetuksen opettajia valmistaa enemmän 

maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamiseen?  

 

 Missä määrin valmistavan luokan opettaja ja vastaanottava yleisopetuksen opettaja 

tekevät yhteistyötä integraatioprosessin eri vaiheissa ja miten heidän vastuunsa 

jakautuu? 

o Onko yhteistyötä nykyisellään sopivasti, vai tulisiko sitä olla 

enemmän/vähemmän? 

o Tulisiko vastuuta jakaa eri tavalla? 

o (HUOM) Kuinka valmistavan opettajan (tai toisinpäin) tulisi ottaa 

vastaanottava luokanopettaja erityisesti huomioon integraatioprosessissa? 

(kysymyksenasettelu riippuu haastateltavasta) 

 Millaisella asenteella maahanmuuttajaoppilaat yleensä suhtautuvat 

integraatiotunteihin? 

o Millaiset seikat tähän voi vaikuttaa? 

 Miten yleisopetuksen opettaja voi vaikuttaa oppilaan viihtyvyyteen  

integraatiotunneilla? 

 Kuinka tärkeää on vastaanottavan luokan valmentaminen integroitavan 

maahanmuuttajaoppilaan kohtaamiseen? 

 

Yhteenveto ja opetuksen kehittäminen 

 Mitkä ovat mielestäsi integraatioprosessin keskeisimmät onnistumisen 

edellytykset? 

 Mitkä ovat integraatioprosessin suurimmat haasteet tai yleisimmät ongelmat? 
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 Vastaako mielestäsi nykymuotoinen vuoden mittainen valmistava opetus 

tarkoitustaan? 

 Pääsevätkö kaupungissasi/kunnassasi valmistavan opetuksen piiriin kaikki sitä 

tarvitsevat? 

 Mihin suuntaan mielestäsi valmistavaa opetusta tai yleisopetusta tulisi 

kehittää, jotta maahanmuuttajaoppilaiden kielellistä ja kulttuurista 

integraatiota tuettaisiin parhaalla mahdollisella tavalla?



 

  

 


