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1 Johdanto 

Monikulttuurisuus on lisääntynyt Suomessa merkittävästi viimeisten vuosikymmenten 

aikana. Kansainvälistymisen myötä jo 1990-luvulla maahanmuuttajalasten määrä Suomen 

kouluissa alkoi lisääntyä (Talib, Löfström & Meri, 2004, 13). Vuonna 2014 Suomeen 

saapui 3651 turvapaikanhakijaa (Maahanmuuttovirasto). Luku mukailee muutamien 

aiempien vuosien turvapaikanhakijamääriä. Seuraavana vuonna turvapaikanhakijoiden 

määrä kasvoi lähes yhdeksänkertaiseksi, sillä Suomeen saapui jopa 32 476 

turvapaikanhakijaa (Maahanmuuttovirasto). Vuoden 2015 poikkeuksellisen suuren 

turvapaikanhakijamäärän tuloksena tulevaisuudessa yhä useampi koulutiensä aloittava 

ekaluokkalainen kuuluu johonkin etniseen vähemmistöryhmään. Maahanmuutto ja kahden 

kulttuurin rajamailla kasvaminen voivat koetella nuoren ihmisen identiteetin kehitystä, sillä 

nopeat elämänmuutokset luovat epävarmuutta ja heikentävät lapsen minäkäsitystä ja 

itsetuntoa (Talib, ym., 2004, 35). Lapsi tarvitseekin aikuisen tukea identiteettityössään. 

Identiteetin muotoutumiseen vaikutetaan kasvatuksen avulla (Talib, ym., 2004, 36-37). 

Opettajan tehtävänä alkuopetuksessa on opettamisen lisäksi myös kasvattaa, ja siksi 

uskonkin, että opettajan rooli lapsen identiteetin muotoutumisessa on tärkeä.  

Alkuopetuksen näkökulma on erityisen kiinnostava minulle, sillä olen samanaikaisesti 

tutkielman kirjoittamisen kanssa suorittanut esi- ja alkuopetuksen sivuaineopintoja. 

Sivuaineopinnot ovat tarjonneet laajan kokonaiskuvan alkuopetusikäisten lasten 

oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyvistä piirteistä, kehitysvaihetta tukevista 

opetusmenetelmistä ja työskentelytavoista sekä alkuopettajan roolista kasvattajana. 

Opinnot ovat rakentaneet näkemyksen alkuopetusikäisen lapsen maailmasta sekä 

didaktisista ja eettisistä periaatteista, joilla alkuopetusikäisen lapsen kehitystä voi tukea ja 

edistää. Käytän näitä opintojeni kautta sisäistettyjä pedagogisia näkemyksiä tukena 

tutkimuksessani.   

Olen harjoitteluissani saanut tutustua maahanmuuttajaoppilaisiin sekä työskennellä heidän 

kanssaan. Olen huomannut, että osa heistä kokee vahvasti olevansa suomalaisia, osa 

synnyinmaalaisiaan ja osa sekoitusta molemmista kulttuureista. Eräässä 

opetusharjoittelussani parivuotiaana Suomeen saapunut iranilaistaustainen oppilas tokaisi 

ensimmäisenä päivänäni hyvin oululaisittain: ”Mää oon Iranista ja Oulusta. Mistä nää 

oot?” Olen kiinnostunut siitä, miten maahanmuuttajalapsen identiteetti kehittyy ja millä 
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tavoin opettaja voi siihen vaikuttaa. Phinneyn, Romeron, Navan ja Huangin (2001) mukaan 

etnisellä identiteetillä on merkittävä rooli maahanmuuttajan psyykkisessä hyvinvoinnissa, 

ja siksi on tärkeää ymmärtää tekijöitä, jotka vaikuttavat sen kehitykseen ja ylläpitämiseen. 

Aihe on tärkeä ja ajankohtainen nyt ja tulevaisuudessa. Pyrin siihen, että tutkimukseni 

tulokset ovat sovellettavissa käytäntöön. Haluaisin tutkimukseni kautta löytää itselleni sekä 

muille nykyisille ja tuleville luokanopettajille valmiuksia kohdata 

maahanmuuttajaoppilaita sekä tukea heidän identiteettinsä muotoutumista alkuopetuksen 

kouluympäristössä.  

Aion kandidaatintutkielmassani tutkia maahanmuuttajaoppilaiden identiteetin kehittymisen 

tukemista alkuopetuksessa. Haen tutkimusongelmaani vastauksia seuraavien 

tutkimuskysymysten kautta: 1) Mitkä tekijät vaikuttavat alkuopetusikäisen 

maahanmuuttajaoppilaan identiteetin rakentumiseen? ja 2) Millä tavoin luokanopettaja voi 

tukea maahanmuuttajaoppilaan identiteetin rakentumista alkuopetuksessa? Tutkielmassa 

pureudun lisäksi maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen rakenteisiin ja opettajan 

interkulttuurisen kompetenssin ulottuvuuksiin sekä niiden hyödyntämiseen käytännön 

työssä. Tutkimus tapahtuu sekä suomalaisia että kansainvälisiä teoksia ja artikkeleita 

tutkimalla ja kirjallisuudesta ja muista lähdemateriaaleista koottua teoriataustaa käytäntöön 

soveltamalla.  

Suomessa maahanmuuttajaoppilaita ja interkulttuurisuuden ilmenemistä kouluissa on 

tutkittu melko paljon. Suomalainen maahanmuuttajia koskeva tutkimus on kohdistunut 

muun muassa kotoutumiseen ja integroitumiseen (ks. Ansala, Hämäläinen & Sarvimäki, 

2014), oppimiseen ja koulumenestykseen (ks. Kilpi, 2010; Kuusela, ym., 2008) ja 

maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen kehitykseen ja kaksikielisyyteen (ks. Muuri, 

2014). Maahanmuuttajalasten identiteetin kehittymistä on tutkittu Suomessa jonkin verran, 

mutta erityisesti alkuopetuksen saralta tutkimustietoa ei ole. Varjonen (2013) on 

pitkittäistutkimuksessaan tarkastellut maahanmuuttajien identiteettineuvotteluja Suomessa.  

Ollakka (2013) on pro gradu –tutkielmassaan lapsia haastattelemalla tutkinut 

maahanmuuttajaoppilaiden näkemyksiä oman identiteettinsä rakentumisesta. Tällaiselle 

maahanmuuttajalasten identiteetin rakentumisen ja erityisesti identiteetin tukemisen 

tarkastelulle on siis paikkansa interkulttuurisessa tutkimuksessa.  

Tutkielmani alussa määrittelen tutkimuksen kannalta keskeisiä käsitteitä, eli 

maahanmuuttajaoppilaan ja identiteetin käsitteitä. Identiteetin käsitteessä keskityn etnisen 
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identiteetin määrittelyyn ja tuon esille maahanmuuton ja sen seurauksien merkityksen 

identiteetin kehittymisessä. Määrittelyjen jälkeen siirryn tarkastelemaan maahanmuuttajien 

opetukseen liittyviä arvoja, tavoitteita, käytäntöjä ja järjestelyjä Suomessa. Tarkastelen 

tämän hetkistä tilannetta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014), 

valmistavan opetuksen, suomi toisena kielenä –opetuksen sekä alkuopetuksen 

näkökulmasta. Lisäksi tuon esille opettajan interkulttuurisen osaamisen ulottuvuuksia ja 

osaamisen kehittämisen edellytyksiä. Tämän jälkeen tutkimukseni etenee 

käytännöllisemmälle tasolle, jossa yhdistän aiemmista tutkimuksista kokoamaani 

teoriataustaa ja sovellan tutkimustietoa käytännöllisten identiteetin tukemisen 

toimintamuotojen löytämiseksi.  
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2 Maahanmuuttajaoppilas 

Maahanmuuttaja on syntyperältään ulkomaan kansalainen, joka on muuttanut toiseen 

maahan aikeissaan asua siellä pidempään. Maahanmuuttajia ovat siirtolaiset, pakolaiset 

sekä turvapaikanhakijat. (Talib, Löfström & Meri, 2004, 20.) Laajemmassa mittakaavassa 

maahanmuuttajiksi luokitellaan myös takaisin palaavat suomalaiset ja heidän ulkomailla 

syntynyt jälkipolvensa. Maahanmuuttajia voidaan myös jaotella ensimmäisen, toisen ja 

välisukupolven muuttajiin. Ensimmäistä sukupolvea edustavat varsinaiset 

maahanmuuttajat eli ulkomailla syntyneet ja toiseen maahan muuttaneet ihmiset. Toinen 

sukupolvi muodostuu alkuperäisten maahanmuuttajien lapsista, jotka ovat syntyneet 

vastaanottavassa maassa. Lapsena tai nuorena maahan muuttaneet kuuluvat 

välisukupolviin. Maahanmuuton sukupolvi ei selitä tai määrittele yksittäisen 

maahanmuuttajan identiteettiä, kokemuksia tai elämänkulkua. Sukupolvi voi kuitenkin olla 

etnisen ryhmän, sosioekonomisen aseman tai sukupuolen kaltainen sosiologinen 

taustamuuttuja, jolla saattaa olla vaikutuksia yksilön elämään. Muuttoiällä on todettu 

olevan vaikutus yksilön uuteen maahan sopeutumiseen ja kotoutumiseen, kielen 

oppimiseen, koulumenestykseen ja identiteetin rakentumiseen. (Martikainen, Saari & 

Korkiasaari, 2013, 33-43.) Toisen sukupolven maahanmuuttajalapsen perhe on 

mahdollisesti ehtinyt jo integroitua uuteen maahan, mikä luultavasti vaikuttaa lapsen 

etnisen identiteetin rakentumiseen. Suomessa syntyneellä ja Suomessa aina asuneella 

toisen sukupolven maahanmuuttajalla on oletettavasti erilainen suhde juuriinsa sekä 

vanhempiensa äidinkieleen ja kulttuuriin kuin sellaisella lapsella, joka on viettänyt 

lapsuutensa kotimaassaan.  

Maahanmuuttajat ovat saapuneet uuteen maahan eri syistä; osa on lähtenyt kotimaastaan 

vapaaehtoisesti ja osa pakon edessä. Vapaaehtoiset muuttajat ovat saapuneet uuteen 

maahan muun muassa taloudellisista tai poliittisista syistä, työn tai koulutuksen perässä tai 

perhesuhteiden vuoksi. Usein muuton syynä on toive paremmasta elämästä uudessa 

maassa. (Talib, ym., 2004, 20-21.) Pakosta maahan tulleet ovat lähteneet kotimaastaan 

taloudellisten tai poliittisten syiden tai sodan vuoksi.  Pakolainen on voinut kohdata 

sortamista ja syrjintää esimerkiksi uskonnon, rodun, kansallisuuden tai poliittisten 

näkemysten takia. Pakolaisiksi määritellään ihmiset, joille on suojelun tarpeen tai 

humanitaaristen syiden vuoksi myönnetty oleskelulupa tai pakolaiskiintiön kautta 

myönnetty maahanmuuttolupa. (Talib, ym. 2004, 21.) Suomen pakolaiskiintiössä 
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oleskeluluvan voi saada henkilö, joka on kansainvälisen suojelun tarpeessa tai 

ensimmäisestä turvapaikkamaasta uudelleensijoittamisen tarpeessa. 

(Maahanmuuttovirasto.) 

Maasta toiseen muuttaminen on yksilölle pitkä ja haastava prosessi. Länsimaasta Suomeen 

vapaaehtoisesti töihin saapuvalle, korkeakoulutetulle maahanmuuttajalle prosessi on 

oletettavasti helpompi kuin sotaa pakoon muuttavalle, jolla ei ole kielitaitoa tai koulutusta. 

(Malin & Anis, 2013, 142.) Talibin ja muiden (2004) mukaan muuton syyt voivat vaikuttaa 

esimerkiksi maahanmuuttajien asenteisiin koulua ja koulutusta kohtaan uudessa maassa 

(Talib, ym., 2004, 20-21). Kouluttamattomat vanhemmat, joiden lapset eivät ole 

lähtömaassa voineet tai saaneet käydä koulua, voivat suhtautua negatiivisesti suomalaiseen 

integraatiomalliseen koulujärjestelmään sekä oppivelvollisuuteen. Toisaalta vanhemmat 

voivat olla tyytyväisiä lastensa mahdollisuuksista kouluttautua ja rakentaa parempaa 

tulevaisuutta uudessa maassa.  

Monikulttuurinen lapsi on laaja käsite, joka kattaa kaikki useampaan kuin yhteen 

kielelliseen ja kulttuuriseen vähemmistöön kuuluvat lapset. Näin ollen monikulttuurisia 

lapsia ovat myös esimerkiksi Suomen vanhojen etnisten vähemmistöjen edustajat kuten 

saamelaiset, suomenruotsalaiset ja romanit. Tutkielmassani olen lähtökohtaisesti 

kiinnostunut Suomeen maahanmuuttajina saapuneiden, eri kielellisten ja kulttuuristen 

vähemmistöjen perheiden lasten identiteetin kehittymisestä uudessa kotimaassa. Tämän 

vuoksi käytän tutkielmassani käsitettä maahanmuuttajaoppilas monikulttuurisen oppilaan 

sijaan. Käsitettä käytetään myös yleisesti arkikielessä ja kirjallisuudessa sekä esimerkiksi 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2015). 

Maahanmuuttajaoppilas ei ole käsitteenä kuitenkaan ongelmaton. Käsite sijoittaa hyvin 

erilaisista taustoista tulevat oppilaat samaan ryhmään. Oppilaiden tarpeet ja valmiudet 

oppia ja käydä koulua eroavat toisistaan. Heillä voi olla eri äidinkieli, kulttuuri, uskonto, 

maahanmuuton syy ja aiempi koulutustausta. (Alitolppa-Niitamo & Söderling, 2005, 9.) 

Tärkeää onkin muistaa, että jokainen maahanmuuttajaoppilas on yksilö omine 

erityispiirteineen.  

Kaikilla Suomessa asuvilla lapsilla on oikeus esi- ja perusopetukseen. Kaikki 

maahanmuuttajat kuuluvat siis oppivelvollisuuden piiriin. Lisäksi oppivelvollisuusikäisiä 

nuoremmille tulee tarjota mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen. Maahanmuuttajien 

koulutuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä 
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suomalaisessa yhteiskunnassa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016, 11-13.) Myös 

Teräksen ja Kilpi-Jakosen (2013) mukaan suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvana 

periaatteena on tasa-arvoisuus: jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus 

koulutukseen asuinpaikasta, sosioekonomisesta taustasta sekä etnisestä taustasta 

riippumatta (Teräs & Kilpi-Jakonen, 2013, 184). 

Koululla on tärkeä ja vastuullinen tehtävä olla osana maahanmuuttajalapsen ja koko 

perheen kotoutumista Suomeen. Lasten ja nuorten kotoutumiseen vaikuttaa merkittävästi 

se, millaiseksi heidän ensikosketuksensa uuteen ympäristöön muodostuu. Uuteen maahan 

sopeutumista edistää yhteiskunnan vastaanottavaisuus sekä hyväksytyksi tulemisen 

kokemukset. Koulun toiminnalla on suuri merkitys maahanmuuttajien vastaanotossa sekä 

kotoutumista edistävän ilmapiirin rakentamisessa. Maahanmuuttajalapsen kotoutumisen 

kannalta on tärkeää, että koulu tukee oppilasta suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja 

riittävän pitkään – etenkin koulupolun nivelvaiheissa. (Korpela, 2010, 41-45.) Avaan 

tarkemmin maahanmuuttajaoppilaan opettamiseen ja koulunkäyntiin liittyviä arvoja, 

tavoitteita ja järjestelyjä luvussa 5.  
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3 Identiteetti 

Identiteetin käsitettä on mahdotonta määritellä tyhjentävästi, sillä se muovautuu jatkuvasti. 

Yleisesti identiteetin käsitettä käytetään yksilön minäkäsityksen ja itsetunnon sisältävänä 

yläkäsitteenä, minän kokonaisuutena. Identiteettiin liittyy tunne tietynlaisesta 

pysyvyydestä ja siitä, keneksi tai millaiseksi on kasvamassa. (Talib, ym., 2004, 36.) 

Identiteetti on ihmisen minäkäsityksen lisäksi käsitys minän suhteesta ympäristöön, johon 

kuuluvat muun muassa toiset ihmiset, arvomaailma, seksuaalisuus, uskonnot sekä erilaiset 

kulttuurit. Identiteetin rakentumisen kehitysprosessissa lapsi omaksuu läheisiltä ihmisiltä 

arvoja, asenteita ja toimintatapoja, joiden pohjalta lapsi toimii ympäristössään. (Niemi, 

2007, 10.) Identiteettiä luodaan siis aktiivisesti heijastamalla itseä ympäristöön ja muihin 

ihmisiin. ”Muihin ihmisiin” kuuluvat vanhempien lisäksi myös sisarukset, muut sukulaiset, 

aikuiset hoitajat, opettajat, kaverit, kaduntallaajat ja jopa media (Suárez-Orozco & Suárez-

Orozco, 2002, 98). Niemen (2007) mukaan muilta ihmisiltä saatu palaute ja vuorovaikutus 

ovat identiteetin rakentumisen edellytyksiä. Lapsi luo identiteettiään neuvottelemalla 

erilaisten minään kohdistuvien odotusten ja paineiden kanssa.  (Niemi, 2007, 11.) 

Identiteetin käsitteeseen sisältyvätkin yksilön sekä sisäiset että ulkopuoliset tekijät.  

3.1 Etninen identiteetti  

Identiteetin käsite voidaan jaotella alalajeihin, joita ovat esimerkiksi sukupuolinen, 

poliittinen, uskonnollinen ja etninen identiteetti (Niemi, 2007, 10). Etninen identiteetti on 

vain yksi osa yksilön monimuotoista identiteettikokonaisuutta (Mikkola, 2001, 78). 

Phinneyn (1990) mukaan etninen identiteetti on dynaaminen; se on kontekstiin sidottu ja 

muovautuu läpi elämän. Phinney erottelee etnisestä identiteetistä neljä osatekijää. 

Ensimmäinen osatekijä eli etninen tietoisuus viittaa käsitykseen omasta etnisestä ryhmästä 

ja siihen kuulumisesta. Etniseen tietoisuuteen liittyy myös muiden ryhmien tiedostaminen 

ja oman etnisen ryhmän vertaaminen niihin. Toisen osatekijän, etnisen identifikaation, 

kautta yksilö luokittelee itsensä johonkin tiettyyn etniseen ryhmään kuuluvaksi. Kolmas 

osatekijä eli asenteet omaa etnistä ryhmää kohtaan määrittelevät myös yksilön etnistä 

identiteettiä. Asenteet voivat olla positiivisia, kuten ylpeys ja tyytyväisyys omasta 

ryhmästä tai negatiivisia, kuten tyytymättömyys ja alempiarvoisuus oman ryhmän sisällä. 

Neljäs osatekijä eli oman etnisen ryhmän traditioihin osallistuminen on muille ihmisille 
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näkyvin osa yksilön etnistä identiteettiä. Kulttuurinen ja sosiaalinen osallisuus sisältää 

muun muassa ryhmän käyttämän kielen, etnisen ryhmän sisäiset ihmissuhteet, uskonnon, 

poliittiset ideologiat sekä spesifit tavat ja perinteet, jotka kuuluvat ryhmän kulttuuriin. 

(Phinney, 1990, 502-506.) Lyhyesti etnisellä identiteetillä viitataan siis ihmisen 

käsitykseen ja määritelmään itsestään jonkin tietyn etnisen ryhmän jäsenenä. Etniseen 

ryhmään samaistuminen voi olla osittaista. Yksilö voi esimerkiksi omaksua yhdestä 

kulttuurista kielen ja toisesta perinteet ja tavat. (Liebkind, 1994, 23-24.)  

Etnisen identiteetin kehittyminen on nähty laajempana psykologisena ilmiönä kuin 

henkilökohtaisen identiteetin kehittyminen. Etnisen identiteetin kasvu vaatii 

intellektuaalista ja moraalista kypsymistä sekä tietoista identiteettityötä, mikä on haastavaa 

pienelle lapselle. (Talib, ym., 2004, 71-72.) Quintanan (1998) mukaan 6-10 vuoden iässä 

lapsen määritelmät yksilön etnisyydestä ja alkuperästä alkavat vastata enemmän aikuisten 

yleisesti käyttämiä määritelmiä. Samaan aikaan lapsi alkaa kategorisoida ympärillään 

olevia ihmisiä ryhmiin heidän etnisyytensä perusteella. (Quintana, 1998, 34.) Lapsi alkaa 

siis tiedostaa omaa sekä muiden ihmisten etnistä ja kulttuurista taustaa juuri alakoulun 

ensimmäisten vuosien aikana. Phinneyn, Romeron, Navan ja Huangin (2001) mukaan 

etnisellä identiteetillä on merkittävä rooli maahanmuuttajan psyykkisessä hyvinvoinnissa, 

ja siksi on tärkeää ymmärtää tekijöitä, jotka vaikuttavat sen kehitykseen ja ylläpitämiseen 

(Phinney, Romero, Nava & Huang, 2001, 136).  

3.2 Maahanmuutto horjuttaa identiteettiä 

Maahanmuutolla on suuri vaikutus yksilön identiteettiin. Muutto maasta toiseen horjuttaa 

ihmisen käsitystä itsestään; kuka olen, millainen olen ja mihin kuulun. Etenkin lapsilla ja 

nuorilla maahanmuutto voi aiheuttaa identiteetin heikentymisen, sillä minäkäsityksen 

rakoilu ja epävarmuus vaarantavat pysyvyyden ja varmuuden tunteita, jotka ovat tärkeitä 

kasvavan lapsen elämässä. (Talib, ym., 2004, 35-36.) Usein olosuhteiden muutos on nopea, 

mikä voi aiheuttaa turvattomuutta ja pahimmillaan ahdistusta. Lapsen minäkäsitys 

muovautuu ympäristöön sopivaksi, kun hän omaksuu uusia aineksia identiteettiinsä. Uusi 

kieli ja kulttuuri asettavat uusia vaikuttimia identiteetin rakentamiselle ja kehittymiselle. 

Valtakulttuurin ja oman kulttuuriryhmän arvojen ja normien välillä tasapainoilu voi 

aiheuttaa maahanmuuttajalle suuria ristiriitoja. (Niemi, 2007, 10-14.) Mitä suurempia eroja 

valtakulttuurin ja oman vähemmistökulttuurin välillä on, sitä haastavampaa tasapainoilu 
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lapselle oletettavasti on. Merkittävä rooli identiteetin muovautumisprosessissa on 

valtaväestön asenteissa maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kohtaan. Asenteet ja 

valtahierarkia määrittelevät millaisia mahdollisuuksia lapsella on osallistua koulutukseen ja 

toimia yhteiskunnassa. (Talib, ym., 2004, 35.)  

Yhdysvalloissa Suárez-Orozcot (2002) ovat tutkineet, miten valtaväestön negatiiviset 

asenteet ja vihamielisyys vaikuttavat lapsen minäkuvaan ja, kuinka tietoisia lapset niiden 

olemassaolosta ovat. Syrjintä ja rasismi tulivat vahvasti esille eri etnisiin ryhmiin 

kuuluvien lasten puheissa. Tutkimukseen osallistuneet lapset kokivat, että syrjintä johtui 

muun muassa ulkonäöstä ja aksentista. Lisäksi lapset kokivat valtaväestön ennakkoluulot 

ja kielteiset asenteet etnisiä ryhmiä kohtaan rasistisina. (Suárez-Orozco & Suárez-Orozco, 

2002, 96-99.) Talib ja muut (2004) esittävät, että negatiivinen ja vihamielinen palaute 

asettaa yksilön identiteetin uhatuksi. Sosiaaliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet, 

elämäntilanteet, mahdollisuudet sekä ympäristötekijät kuten asuinalue, koulu ja 

ystävyyssuhteet vaikuttavat siihen, miten lapsi reagoi negatiiviseen palautteeseen. 

Negatiiviseen palautteeseen uskominen voi johtaa itsensä aliarvioimiseen, häpeään, 

turhautumiseen, välttelyyn, passiivisuuteen ja jopa depressioon. Lapsi ei usko omiin 

mahdollisuuksiinsa ja menettää toivonsa paremmasta tulevaisuudesta. Negatiivisen 

palautteen vastustaminen voi tapahtua kahdella tavalla. Lapsi voi epäystävällisestä 

palautteesta huolimatta pitää toivoaan yllä ja uskoa muutokseen tai menettää toivonsa ja 

vastustaa negatiivista palautetta vihamielisyydellä ja uholla. Tulevaisuus näyttäytyy 

lupaavammalta lapsilla, jotka ikävästä palautteesta huolimatta pystyvät säilyttämään 

toivonsa. (Talib, ym., 2004, 63-65.) Kun ympäristöstä saatu palaute on positiivista, lapsi 

kokee olevansa arvokas ja hyväksytty, mikä vaikuttaa myönteisesti lapsen minäkuvaan. 

Vaikka vahvan positiivisen etnisen identiteetin on todettu suojaavan yksilön psyykeä 

jonkin verran, se ei voi estää mahdollisen rasismin tai syrjinnän aiheuttamia kolhuja 

identiteetissä. (Talib, ym., 2004, 63-65, 71-72.)  

Ryhmään kuulumisen ja hyväksytyksi tulemisen tunteet ovat tärkeitä lapsen kotoutuessa ja 

integroituessa uuteen maahan ja kulttuuriin. Jatkuva eriarvoisuuden ja ulkopuolisuuden 

tunne koettelevat lapsen positiivista minäkuvaa ja itsetuntoa. Kodista saatu myönteinen 

palaute ei voi täysin kompensoida muualta tulevaa negatiivista suhtautumista, ikävää 

palautetta tai ryhmästä eristämistä (Talib, ym., 2004, 64). Seuraavaksi tuon tarkemmin 

esille maahanmuuttajalapsen uuteen kulttuuriin sopeutumiseen liittyviä ulottuvuuksia.  
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3.3 Akkulturaatio ja identiteetti  

Kahden kulttuurin rajamailla kasvaessaan ja positiivista identiteettiä ylläpitäessään lapsi 

joutuu jatkuvasti tekemään valintoja ja tasapainoilemaan oman ryhmänsä ja valtaryhmän 

välillä. Lapsi voi kokea, ettei täysin kuulu kumpaankaan ryhmään. (Suárez-Orozco & 

Suárez-Orozco, 2002, 93-93.) Sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen etenee jokaisella 

maahanmuuttajalla yksilöllisesti ja voi kestää useita vuosia. Akkulturaatio eli uuteen 

kulttuuriin sopeutuminen on prosessi, jossa yksilö muokkaa kulttuuria ja kulttuuri 

muokkaa yksilöä. Sopeutumisprosesseja tapahtuu yksilössä sekä psykologisella että 

sosiaalisella tasolla. (Talib, ym., 2004, 43-48.) 

Berryn (2006) akkulturaatiota kuvaava malli jakaa yksilön uuteen ympäristöön 

sopeutumisen neljään osaan sen mukaan, miten omaan ja valtaväestön kulttuuriin 

suhtaudutaan. Akkulturaatiota määrittelevät siis sekä yksilön halukkuus pitää kiinni omasta 

kulttuuristaan että yksilön halukkuus olla osana valtaväestön kulttuuria. Assimilaatio, eli 

uuteen kulttuuriin sulautuminen, tarkoittaa oman kulttuurin perinteiden, tapojen ja arvojen 

hylkäämistä valtaväestön kulttuurin tieltä. Separaatiolla viitataan tilanteeseen, jossa 

maahanmuuttaja pitää kiinni omasta kulttuuristaan ja välttelee valtaväestön ja sen 

kulttuurin kohtaamista. Marginalisaatiosta puhutaan, kun yksilö hylkää sekä oman että 

valtaväestön kulttuurin. Integroituminen, eli yhdentyminen, tapahtuu silloin, kun 

maahanmuuttaja on kiinnostunut säilyttämään oman kulttuurinsa sekä omaksumaan uuden 

kulttuurin tapoja ja arvoja osaksi identiteettiään. (Berry, Phinney, Sam & Vedder, 2006, 

305-306.) Integraation myötä lapsen on mahdollista rakentaa niin sanottu monikulttuurinen 

identiteetti, joka koostuu eri kielistä ja kulttuureista. Tällainen joustava identiteetti tukee 

eettistä ymmärrystä sekä kahteen kulttuuriin sitoutumista. (Talib, ym., 2004, 66-67.) 

 

Kuvio 1. Berryn akkulturaatiomalli (Berry, 2006)  
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Lapset sopeutuvat vanhempiaan nopeammin uuteen ympäristöön sekä oppivat helpommin 

uuden kielen sekä uudet tavat. Perheen sisäiset jännitteet johtuvatkin yleensä 

perheenjäsenten eritahtisesta akkulturaatiosta. Vanhemmat, jotka eivät opi uutta kieltä ja 

kulttuuria voivat pyrkiä pitämään kiinni vanhoista perinteistään ja tavoistaan, mikä saattaa 

aiheuttaa konflikteja uuteen maahan sopeutuneiden lasten kanssa. Kulttuuriristiriidat 

vanhempien ja lasten välillä voivat johtaa siihen, että lapsi piilottaa identiteettinsä ja jatkaa 

valtakulttuuriin sopeutumistaan salaa. Lapsi voi joutua näyttelemään sekä kodissa että 

kouluympäristössä, mikä horjuttaa identiteetin tasapainoisuutta. (Talib, ym., 2004, 50-56.)  

Jourdan (2006) on tutkinut perheympäristön vaikutusta maahanmuuttajanuorten etnisen 

identiteetin kehityksessä. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten mukaan perheellä ja 

lähisukulaisilla on ollut merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi heidän etninen 

identiteettinsä on kehittynyt sekä siihen, miten he ovat vuorovaikutuksessa valtaväestön 

kanssa. Nuoret, jotka eivät saaneet kodeista tukea etnisen identiteetin rakentamisessa, 

joiden perheissä ei keskustelu avoimesti etnisyydestä ja joiden vanhemmat ja lähisukulaiset 

eivät arvostaneet kulttuurisia taustojaan olivat epävarmempia etnisestä identiteetistään kuin 

nuoret, jotka olivat saaneet tukea perheiltään. Identiteettineuvotteluissaan kodin tukea 

vaille jääneet nuoret kokivat myös kouluun sopeutumisen haastavampana. (Jourdan, 2006, 

332.) Myös Talibin ja muiden (2004) mukaan lapset, joiden perheet tukevat heidän 

monikulttuurisuuttaan, saavat paremmat valmiudet menestyä uudessa maassa (Talib, ym., 

2004, 55).  

3.4 Koulu identiteetin kehittymisen tukijana 

Maahanmuuttajalapsi kohtaa paljon valintoja rakentaessaan identiteettiään, mikä voi 

aiheuttaa identiteetin muodostumisen sirpaleiseksi. Koulun tulisi tarjota lapselle aineksia 

rakentaa ehjä identiteetti, joka mahdollistaa jatkuvan kasvun ja kehityksen. Koulun tulisi 

olla sellainen yhteisö, jossa mahdollistetaan erilaisuus. (Niemi, 2007, 16-17.) Myös 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan, että kouluympäristössä 

tulee olla tilaa erilaisille identiteeteille, kielille, uskonnoille ja katsomuksille, ja yhteisön 

tulee tunnustaa ja arvostaa erilaisia kieliä ja kulttuureita (Opetushallitus, 2014, 28). 

Suomalaisten koulujen integraatiomalli pohjautuu näkemyksiin siitä, miten 

kulttuurivähemmistöihin ja maahanmuuttajiin tulisi suhtautua. Maahanmuuttajia koskevat 

samat oikeudet ja velvollisuudet kuin valtaväestöäkin, ja koulun tehtävänä on edistää 
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maahanmuuttajien kykyjä ja valmiuksia toimia tasavertaisena Suomen kansalaisena. 

Integraatiomallin mukaan tärkeää on myös tukea maahanmuuttajien omaa äidinkieltä, 

uskontoa ja kulttuuriperintöä, sillä se edistää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen. 

(Niemi, 2007, 54-55.)  

Identiteetin muotoutuminen on monivaiheinen ja jatkuva prosessi, johon vaikuttavat sekä 

persoonalliset että sosiaaliset tekijät. Lapsi peilaa itseään ympäristöönsä ja omaksuu 

läheisiltä ihmisiltä aineksia omaan identiteettiinsä. Kahden erilaisen kulttuurin risteyksessä 

tasapainoilu asettaa omat haasteensa identiteetin kehittymiselle. Vuorovaikutuksen ja 

ympäristön myönteisen palautteen sekä kodin ja koulun tuella lapsen on mahdollista 

integroitua uuteen maahan ja rakentaa itselleen eheä monikulttuurinen identiteetti. 

Seuraavaksi tarkastelen suomalaisen koulujärjestelmän ja alkuopetuksen merkitystä 

maahanmuuttajalapsen identiteetin rakentumisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen 

näkökulmasta.  
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4 Maahanmuuttajaoppilaiden opetus 

Tässä kappaleessa avaan tarkemmin maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen liittyviä 

arvoja, tavoitteita, säädöksiä ja käytänteitä Suomessa. Käsittelen valmistavan opetuksen 

sekä suomi toisena kielenä -opetuksen merkitystä lapsen kielen oppimisessa ja 

kotoutumisessa. Lisäksi tarkastelen alkuopetuksen näkökulmaa maahanmuuttajaoppilaiden 

opetuksessa.  

4.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohja  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) mainitaan eri kulttuurien 

huomiointi useassa eri kohdassa. Opetussuunnitelman arvopohja sisältää ajatuksen 

kulttuurien moninaisuudesta rikkautena. Suomalainen kulttuuriperintö on muodostunut ja 

muotoutuu edelleen eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetuksen tulee tukea oppilaan 

identiteetin rakentumista sekä oppilaan aktiivista toimijuutta omassa kulttuurissaan ja 

yhteisössään. Lisäksi opetuksen tulisi tukea oppilaan kulttuurista moninaisuutta sekä 

kiinnostusta ja kunnioitusta eri kulttuureja kohtaan. (Opetushallitus, 2014, 16.) 

Kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä toimiminen edellyttää muun muassa 

ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä kulttuurista osaamista. Opetuksen tulee ohjata 

oppilasta tuntemaan ja arvostamaan omia juuriaan sekä pohtimaan omaa taustaansa. 

Oppilaalle tulisi tarjota mahdollisuuksia kulttuurien väliseen yhteistyöhön, jossa oppilas 

oppii havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä sekä toimimaan joustavasti erilaisissa 

ympäristöissä. (Opetushallitus, 2014, 21.) Opetussuunnitelma määrittelee opetuksen 

yhdeksi tehtäväksi ja tavoitteeksi tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja eettisesti 

vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen ja kasvatuksen tulee edistää eri 

kulttuurien, katsomusten, uskontojen ja perinteiden tuntemista ja arvostamista. Myös 

ihmisoikeuksien sekä suomalaisen yhteiskunnan demokraattisten arvojen, kuten tasa-arvon 

ja yhdenvertaisuuden välittäminen sekä oppilaan maailmankuvan avartaminen nähdään 

opetussuunnitelmassa osana opetuksen kasvatus- ja sivistystehtävää. (Opetushallitus, 2014, 

18, 28.)  
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4.2 Valmistava opetus 

Valmistavasta opetuksesta säädetään Suomen perusopetuslaissa. ”Maahanmuuttajille 

järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle 

tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet 

esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista 

kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.” (Opetushallitus, 2015, 5.) Lisäksi 

perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2015) mainitaan 

opetuksen tavoitteeksi tukea ja edistää oppilaan oman äidinkielen hallintaa ja kulttuurin 

tuntemusta. Jokaiselle valmistavaan opetukseen osallistuvalle oppilaalle laaditaan oma 

opinto-ohjelma, jonka lähtökohtana ovat oppilaan ikä, kielitaito, aiempi koulutausta ja 

opiskeluvalmiudet. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tuntimäärä riippuu oppilaan 

iästä. 6-10 vuotiaille valmistavaa opetusta annetaan vähintään 900 tuntia ja tätä 

vanhemmille vähintään 1000 tuntia, mutta oppilas voi siirtyä esi- tai perusopetukseen 

ennen tuntimäärän täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan opetusta. (Opetushallitus, 2015, 

5-6.)  

Valmistavassa opetuksessa annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa sekä kehitetään 

oppilaan laaja-alaista osaamista. Opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea oppilaiden 

kulttuuri-identiteettiä. Mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan oppilaalle annetaan opetusta 

myös omassa äidinkielessään, sillä se tukee oppilaan identiteettiä sekä opiskelua ja 

kotoutumista uuteen maahan. Oman äidinkielen hallinta tukee lisäksi suomen tai ruotsin 

kielen oppimista. Valmistavan opetuksen aikana oppilas harjoittelee myös sekä itsenäistä 

työskentelyä että ryhmätyöskentelyä, tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja tiedonhaun taitoja. 

(Opetushallitus, 2015, 6-8.) Oppilas saa valmistavassa opetuksessa aineksia toimia 

kulttuurisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa. Opetuksen tulisi edistää vuorovaikutusta 

eri kulttuuriryhmien ja kantaväestön välillä sekä edistää hyviä etnisiä suhteita. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan lisäksi, 

että rasismia, syrjintää, väkivaltaa ja kiusaamista ei sallita. (Opetushallitus, 2015, 9.) 

Valmistavan opetuksen aikana tulisi pyrkiä huomioimaan ja tunnistamaan oppilaan 

mahdolliset oppimisvaikeudet ja koulunkäynnin haasteet, jotta tuen tarve voidaan arvioida 

ja tarvittavat tukitoimet voidaan aloittaa jo ennen perusopetukseen siirtymistä. (Sarlin, 

2009, 27.) 
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Valmistavan opetuksen aikana maahanmuuttajaoppilaat integroidaan perusopetusryhmiin 

iän sekä tieto- ja taitotason mukaan. Perusopetukseen integrointi edistää oppilaan 

kotoutumista ja sosiaalisen kielitaidon kehittymistä. (Nissilä, 2009, 8.) 

Perusopetusryhmään integroinnista vastaa valmistavan opetuksen opettaja, mutta 

integrointiprosessin suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa on mukana kaikki 

oppilasta opettavat opettajat. Opettajalla, jonka perusopetusryhmään oppilas integroidaan, 

on mahdollisuus tutustua oppilaaseen sekä hänen taustaansa, osaamiseensa ja 

tavoitteisiinsa etukäteen. Perusopetukseen integrointi aloitetaan usein taito- ja taideaineissa 

sekä aihekokonaisuuksissa, joissa suomen kielen osaaminen ei ole merkittävässä roolissa. 

Oppilas tulisi integroida omaa ikää vastaavaan opetusryhmään, sillä lapsen identiteetin 

kehityksen kannalta on tärkeää, että lapsi saa kokemuksia tasavertaisena ja osaavana 

jäsenenä toimimisesta vertaisryhmässään. (Päivärinta, 2010, 30-31.)  

4.3 Suomi toisena kielenä –opetus ja kaksikielisyys  

Kielitaidolla on keskeinen rooli tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä toimimisessa. Jos 

oppilaan suomen kielen osaaminen ei kehity, on hänen hankalaa edetä muussakaan 

oppimisessa. Maahanmuuttajaoppilaalle suomen kieli on siis sekä oppimisen kohde että 

oppimisen väline. (Nissilä, 2010, 62.) Oppilaiden on perusopetukseen integroinnin jälkeen 

mahdollista osallistua maahanmuuttajille tarkoitettuun suomi tai ruotsi toisena kielenä –

opetukseen. Usein maahanmuuttajaoppilaat saavat viikossa osan äidinkielen opetuksestaan 

perusopetusryhmässä ja osan suomi toisena kielenä –opetusryhmässä. Arviolta neljäsosa 

maahanmuuttajaoppilaista ei resurssien puutteen vuoksi saa ollenkaan suomi toisena 

kielenä –opetusta. Kielitaidon kehittymisen sekä kokonaisvaltaisen oppimisen kannalta 

olisi kuitenkin tärkeää, että maahanmuuttajataustaiset lapset saisivat suomi toisena kielenä 

–opetusta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016, 14.) Talibin (2002) mukaan kielitaito on 

tärkeä osa sosiaalista menestymistä koulussa. Kielitaidon puutteet ilmenevät erityisesti 

konfliktitilanteissa, joissa kieli on usein vallan väline. Maahanmuuttajaoppilaalta 

edellytetään ainakin auttavaa kielitaitoa, jotta hän tulee hyväksytyksi kaveriryhmään. 

(Talib, 2002, 67.) Lapsen kokema valtaväestön kielteisyys itseään ja omaa etnistä ryhmää 

kohtaan voi vaikuttaa negatiivisesti motivaatioon oppia uutta kieltä (Talib & Lipponen, 

2008, 108).  
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Maahanmuuttaja voi saada myös oman äidinkielen opetusta täydennyksenä 

perusopetukselle, mutta opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää sitä. Jos 

opetusta järjestetään koulussa, siihen on mahdollisuus hakea valtionavustusta. Äidinkielen 

opetuksella tuetaan oppilaan ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalisten suhteiden ja 

maailmankuvan rakentumista sekä identiteetin kehittymistä. (Nissilä, 2009, 10-11.) Lapsen 

oma äidinkieli tulisi olla näkyvä osa kouluarkea, ja oppilasta tulisi rohkaista käyttämään ja 

kehittämään omaa äidinkieltään, jotta hän kokee oman äidinkielensä suomen kielen 

rinnalla yhtä tärkeäksi ja arvostetuksi (Nissilä, Vaarala, Pitkänen & Dufva, 2009, 39). 

Maahanmuuttajan äidinkielen säilyttäminen ja kielitaidon tukeminen on tärkeää, jotta 

oppilas voi saavuttaa toiminnallisen kaksikielisyyden. Kaksikielisyyden on todettu 

vahvistavan lapsen identiteettiä, edistävän oppimista sekä vähentävän häiriökäyttäytymistä. 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016, 14.) Kaksikielisyyttä voidaan tukea koulussa 

esimerkiksi Pedagogiska Magasinet -lehden verkkoartikkelissa esitellyn translanguaging-

menetelmän avulla. Menetelmässä oppilas saa hyödyntää kaikkia osaamiaan kieliä 

oppimisessaan ja osaamisensa näyttämisessä, mikä edistää oppilaan kielellistä tietoisuutta, 

helpottaa oppimista sekä vahvistaa identiteettiä. (Höglund, 2016.) Uuden kielen oppiminen 

sekä kielellinen ja älyllinen kehitys edellyttävät maahanmuuttajalta oman äidinkielen 

hallintaa. Kielitaidottomuus vaikeuttaa psykologista sopeutumista ja lisäksi heikentää 

lapsen itsetuntoa ja identiteettiä. (Talib & Lipponen, 2008, 107-108.)  

4.4 Alkuopetuksen näkökulma maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan alkuopetuksen tehtävänä 

on rakentaa oppilaalle myönteinen käsitys itsestään oppijana sekä antaa valmiuksia tulevaa 

koulupolkua varten. Opetuksen tavoitteena on luoda pohja oppilaan laaja-alaiselle 

osaamiselle. Tärkeää on, että oppilas saa heti ensimmäisten kouluvuosien aikana kasvaa ja 

kehittyä vuorovaikutteisessa ja kannustavassa yhteisössä, jossa jokainen kokee tulevansa 

kuulluksi, nähdyksi sekä arvostetuksi omana itsenään ja yksilönä. Lisäksi oppilasta 

rohkaistaan tuntemaan ja arvostamaan perheensä ja yhteisönsä perinteitä ja tapoja sekä 

kunnioittamaan myös muiden perinteitä. (Opetushallitus, 2014, 99-101.) Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellään eri oppiaineiden mahdollisuuksia tukea 

oppilasta näissä pyrkimyksissä. 
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1-2 vuosiluokan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen yhtenä tavoitteena on ohjata 

oppilasta tuntemaan ja tiedostamaan kielellisten ja kulttuuristen identiteettien 

moninaisuutta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus pyrkii yhdessä muiden oppiaineiden 

sekä kodin yhteistyön kanssa antamaan oppilaalle valmiuksia kehittää omaa kielellistä ja 

kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. (Opetushallitus, 2014, 103-

104.) Myös 1-2 vuosiluokkien uskonnonopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle aineksia 

rakentaa identiteettiään, maailmankuvaansa ja elämänkatsomustaan (Opetushallitus, 2014, 

134). Pienellä lapsella on luontainen kiinnostus uusia asioita kohtaan. Opettajan tulisi 

alkuopetuksessa hyödyntää oppilaiden uteliaisuutta ryhmäyttäessään eri kulttuureista 

tulevia lapsia. Oppilaan suomen kielen kehitykseen vaikuttaa positiivisesti se, että 

luokkayhteisö tiedostaa, tuntee ja hyväksyy oppilaan oman äidinkielen ja kulttuurin. 

(Pollari & Koppinen, 2010, 80-81.)  

Kielellisen kehityksen merkitys korostuu alkuopetuksessa, sillä ensimmäisen vuosiluokan 

keskeisimpiä tavoitteita on oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Tämä voi olla 

maahanmuuttajaoppilaille haastavaa, vaikka he osaisivatkin jo puhua hyvin suomen kieltä. 

(Lehtinen, 2002.) Lapsena maahan muuttaneen tai toisen sukupolven maahanmuuttajan on 

luultavasti helpompaa oppia uutta kieltä kuin vanhempana uuteen maahan saapuneen. 

Myös vanhempien maassaoloaika vaikuttaa heidän omaan kielitaitoonsa ja sitä kautta myös 

lasten kielen oppimiseen. (Teräs & Kilpi-Jakonen, 2013, 189.) Mitä nuorempi 

maahanmuuttajaoppilas on, sitä tärkeämpää on pyrkiä järjestämään myös oman äidinkielen 

opetusta. Jos opetusta ei ole mahdollista järjestää, tulisi äidinkielen kielitaidon kehittymistä 

tukea muilla tavoin. Oman äidinkielensä jo hallitsevien, vanhempien oppilaiden kohdalla 

korostuu kielitaidon säilyttämisen tukeminen. (Päivärinta, 2010, 25.) 

Alkuopetuksessa on itsestään selvää, että oppilaiden oppimisen tukena on yhteistyö 

vanhempien ja perheen kanssa. Vanhempien suomen kielen taito vaikuttaa yhteistyön 

sujuvuuteen (Pollari & Koppinen, 2010, 81). Myös perheiden taustat sekä tiedot 

suomalaisesta koulujärjestelmästä vaihtelevat. Kodin ja koulun välinen toimiva 

vuorovaikutus ja yhteistyö edellyttävät, että molemmilla toimijoilla on riittävät tiedot 

toisistaan. Tärkeää on, että huoltajien ja koulun välille muodostuu luottamuksellinen 

suhde, jossa molemmat pyrkivät yhteisymmärrykseen kasvatus- ja opetuskysymyksissä. 

(Korpela, 2010, 35-36.)  
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Alkuopetuksessa korostuu vahvasti koulun toimintakulttuuriin tutustuminen ja arjen 

taitojen harjoittelu yhdessä opettajan, vertaisryhmän ja muiden yhteisön jäsenten kanssa. 

Opetuksen lomassa opitaan lisäksi kohteliaita käytöstapoja sekä harjaannutetaan 

vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Tällaisten arjessa toimimiseen tarvittavien taitojen sekä 

sosiaalisten taitojen harjoittelu on tärkeää jokaiselle oppilaalle, mutta erityisesti 

maahanmuuttajalapselle, joka ei välttämättä saa kotoaan tukea suomalaisessa 

yhteiskunnassa toimimisessa. Kieli on tärkeä väline oppimisessa, vertaissuhteiden 

solmimisessa ja tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa. Alkuopetuksessa 

kielellinen tietoisuus ja luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen ovat kaiken opetuksen ja 

oppimisen keskiössä, mikä helpottaa maahanmuuttajalapsen suomen kielen taidon 

kehittymistä. Myös alkuopettajan yhteistyö kasvatuskumppanina vanhempien rinnalla 

helpottaa lapsen kotoutumista ja eheän monikulttuurisen identiteetin muovaamista. 

Seuraavassa luvussa otan tarkasteltavaksi opettajan roolin maahanmuuttajalapsen ja hänen 

perheensä kohtaamisessa.  
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5 Opettajan interkulttuurinen osaaminen 

Maahanmuuttajalapsi kohtaa uuden kulttuurin usein ensisijaisesti päiväkodin tai koulun 

kautta. Lapsi kaipaa muutokseen sopeutuessaan tukea ja turvaa aikuiselta. Omien 

vanhempien lisäksi merkittävään asemaan turvallisena aikuisena nousee opettaja. Olen jo 

sivunnut koulun merkitystä maahanmuuttajaoppilaan kotoutumisessa uuteen maahan. 

Opettajalla on tässä integraatioprosessissa suuri rooli, ja siksi tarkastelenkin tässä 

kappaleessa opettajan interkulttuurisen osaamisen ulottuvuuksia.  

5.1 Opettajan interkulttuurinen kompetenssi 

Kun eri kulttuurit kohtaavat kouluympäristössä, tilanne voi olla uusi ja jännittävä sekä 

oppilaalle että opettajalle. Opettajan ja maahanmuuttajaoppilaan kohtaamisessa molemmat 

joutuvat suhteuttamaan arvojaan, asenteitaan ja toimintatapojaan toisilleen sopiviksi. 

(Talib, ym., 2004, 132.) Opettajuuteen kuuluu olennaisena osana jatkuva ammatillinen 

kehittyminen sekä kehityksen reflektointi. Opettajan työ vaatii elinikäistä kasvua ja 

oppimista, ja täten opettaja ei ole ikinä ikään kuin valmis. Opettajan pedagogiseen 

toimintaan vaikuttaa hänen oma taustansa, mutta myös yhteiskunta asettaa opettajan 

opetus- ja kasvatustoiminnalle tiettyjä arvoja, vaatimuksia ja tavoitteita. (Talib, ym., 2004, 

80-82.) Interkulttuurinen osaaminen kehittyy vuorovaikutuksessa ja kokemusten kautta. 

Lisäksi opettajalta vaaditaan halua pohtia ja ratkoa vaikeita kysymyksiä ja ristiriitoja 

kehittääkseen monikulttuurista osaamistaan. Talibin (2007) mukaan monikulttuurisen 

kompetenssin kehittyminen edellyttää opettajalta työskentelyä monikulttuurisessa 

ympäristössä sekä samanaikaisesti oman ammatillisen kasvun seuraamista ja reflektointia 

(Talib, 2007, 42). 

Talib käyttää teoksissaan käsitettä opettajan monikulttuurinen ammatillisuus tai 

kompetenssi. Monikulttuurisuus-käsitteen rinnalla käytetään lisäksi interkulttuurisen 

osaamisen ja kompetenssin käsitettä. Näiden kahden käsitteen välillä on kuitenkin 

hienoinen ero. Interkulttuurisuus voidaan ymmärtää laajempana kuin monikulttuurisuus, 

sillä se sisältää niin vähemmistöjen kuin enemmistöjenkin vaikuttamisen yhteiskunnassa. 

Interkulttuurisuus-käsitteellä viitataan eri kulttuurien väliseen aktiiviseen ja passiiviseen 

vuorovaikutukseen ja dialogiin. (Talib, ym., 2004, 20.) Bennett ja Bennett (2004) 

määrittelevätkin interkulttuurisen kompetenssin kyvyksi kommunikoida tehokkaasti ja 
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joustavasti kulttuurien välisissä tilanteissa sekä kyvyksi samaistua erilaisiin kulttuurisiin 

konteksteihin. Interkulttuurinen kompetenssi rakentuu taitojen ja toiminnan lisäksi 

tiedollisista ja asenteellisista ulottuvuuksista, jotka opettajan tulisi sisäistää osaksi omaa 

asennoitumista, käyttäytymistä sekä toimintaa. (Bennett & Bennett, 2004, 149.) Jokikokko 

(2010) korostaa, että interkulttuurinen kompetenssi tulisi ymmärtää paremminkin elämän 

filosofiana kuin erillisinä tietoina ja taitoina (Jokikokko, 2010, 28). Opettaja voi hyödyntää 

interkulttuurista osaamistaan kaikkien oppilaiden kanssa.   

Tässä tutkielmassa viittaan sekä monikulttuurisen että interkulttuurisen osaamisen ja 

kompetenssin käsitteillä opettajan henkilökohtaisiin ja ammatillisiin kykyihin toimia 

koulumaailmassa ja yhteiskunnassa, jossa erilaiset kulttuurit kohtaavat. Käsitteet sisältävät 

lisäksi ajatuksen siitä, että osaaminen ja kompetenssi kehittyvät jatkuvasti. Talib (2005) 

tiivistää opettajan monikulttuurisen ammatillisuuden olevan laajentunutta itseymmärrystä, 

kriittistä suhtautumista työhön, empatiaa ja erilaisten todellisuuksien ja elämänmuotojen 

hahmottamista (Talib, 2005, 43). Tarkastelen seuraavaksi laajemmin opettajan moni- ja 

interkulttuuriseen osaamiseen liittyviä osa-alueita ja niiden kehittymistä.  

Opettajan eettinen toiminta edellyttää, että opettajan oma minäkäsitys ja identiteetti ovat 

jäsentyneitä. Opettajan tulisi tarkastella myös omaa etnistä identiteettiään ja sitä, miten se 

näyttäytyy ulkopuolisin silmin. Opettajan käsitykset ja kokemukset itsestään vaikuttavat 

tietoisesti ja tiedostamattomasti hänen toimintaansa koulussa, ja siksi onkin tärkeää, että 

opettaja osaa tunnistaa ja arvioida näitä piirteitä sekä kehittää omaa persoonallisuuttaan. 

Monikulttuurisen osaamisen kehittymisessä olennaista on, että opettaja osaa aluksi pohtia 

kriittisesti itseään ja omaa elämänhistoriaansa ja vasta sitten suuntaa tarkastelunsa 

ammatilliseen osaamiseen ja opettajuuteen. (Talib, 2005, 43-48.) Nieton (2000) mukaan 

monikulttuuriseksi opettajaksi kasvaminen edellyttääkin ensin monikulttuuriseksi 

persoonaksi tulemista (Nieto, 2000, 338). 

Monikulttuurisen osaamisen kehittymisessä olennaista on sosiaalinen tietoisuus. Opettajan 

tulee tiedostaa, että ihmiset muokkaavat jatkuvasti toistensa sosiaalista todellisuutta. Nieto 

(2000) jaottelee toiseuden tunnistamisen ja tunnustamisen neljälle tasolle. Ensimmäinen 

taso, suvaitseminen, viittaa ajatukseen siitä, että ihminen pystyy sietämään jotain, joka voi 

olla myös epämiellyttävää. Erilaisuuden sietäminen on sen kestämistä, mutta ei välttämättä 

sen omaksumista tai hyväksymistä. (Nieto, 2000, 338-339.) Koulumaailmassa erilaisuuden 

suvaitseminen ja sietäminen voi tarkoittaa kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen 
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pitämistä taakkana, jota täytyy yhteiskunnan pluralistisuuden vuoksi kestää (Talib, ym., 

2004, 133). Nieton mallissa toinen taso, eli erilaisuuden ja toiseuden hyväksymisen taso, 

sisältää eri kulttuurien ja kielien näkyvän tunnustamisen ja tukemisen kouluyhteisössä. 

Kolmannella eli kunnioittamisen tasolla oppilaiden eri kulttuurisia ja kielellisiä taustoja 

kunnioitetaan ja arvostetaan koulussa, mikä edesauttaa oppilaiden itsetunnon ja positiivisen 

identiteetin kehittymistä. Viimeinen eli vahvistamisen, solidaarisuuden ja kritiikin taso 

perustuu ajatukseen siitä, että oppilaat oppivat tehokkaimmin, kun heitä haastetaan 

työskentelemään kaikkien kanssa, vaikka se olisikin välillä vaivalloista. (Nieto, 2000, 340.)  

Interkulttuurinen osaaminen kehittyy vuorovaikutuksessa eri kulttuurien välillä. Ainoa tapa 

oppia tuntemaan toinen ihminen on kohdata hänet aidosti, mikä vaatii vastavuoroista 

kommunikaatiota ja pyrkimystä ymmärtää toista. Ennakkoluulot karisevat ja eri kulttuurien 

hyväksyminen ja kunnioittaminen lisääntyvät onnistuneessa kulttuurien välisessä 

vuorovaikutuksessa. Opettaja joutuu koulun arjessa tekemään välillä nopeita päätöksiä ja 

ratkaisemaan hankalia ristiriitatilanteita. Tilanteet ja konfliktit ovat yllättäviä, ja opettajalla 

ei ole usein mahdollista varautua niihin ennalta. Tästä syystä opettaja saattaa ajautua 

tekemään pinnallisia tulkintoja oppilaistaan ja heidän toiminnastaan. (Talib, ym., 2004, 

123-133.) Opettajan toimintatapoihin suhtautua ja ratkaista konflikteja vaikuttavat hänen 

ammatillinen moraalinsa ja vastuuntuntonsa. Opettajan eettisessä päätöksenteossa 

tasapainoilevat oikeudenmukaisuuden, totuudellisuuden ja huolenpidon aatteet. (Talib, 

2005, 29-30.) 

Jokikokko ja Järvelä (2013) ovat tarkastelleet opettajan interkulttuurista kompetenssia sekä 

produktina että prosessina. Interkulttuurinen kompetenssi produktina sisältää ajatuksen 

siitä, että lopputulos, eli kompetenssin saavuttaminen, on ”oikeanlaista” käyttäytymistä ja 

suoriutumista. Opettaja voisi käytännössä olla interkulttuurisesti kompetentti hallitessaan 

tietyt tiedot ja taidot toimia tarkoituksenmukaisesti kulttuurien välisessä 

vuorovaikutuksessa. Prosessinäkökulmassa korostuu ajatus siitä, että on melkeinpä 

mahdotonta määritellä erityisiä tietoja ja taitoja, jotka sopisivat kaikkiin interkulttuurisiin 

kohtaamisiin. Interkulttuurisen kompetenssin näkeminen prosessina viittaa opettajan työssä 

siihen, että valmiiden käyttäytymiskaavojen sijaan opettaja kykenee reflektoimaan itseään 

ja toimintaansa sekä toisia ihmisiä ja tilanteita eri näkökulmista sekä kehittämään tapoja 

toimia erilaisissa interkulttuurisissa konteksteissa. (Jokikokko & Järvelä, 2013, 247-250.)  
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5.2 Reflektoiva opettaja 

Opettajan interkulttuurisen ammatillisuuden ja kompetenssin kehittyminen tapahtuu 

toistuvien kulttuurien välisten kohtaamisten herättämän itsereflektion kautta. Prosessi 

vaatii omien arvojen, asenteiden ja toimintatapojen tietoista ja kriittistä tutkiskelua. 

Itsereflektion kautta opettaja pohtii ja tuo itselleen tietoisiksi omassa sekä muiden 

toiminnassa ilmeneviä piirteitä ja mahdollisia ennakkoluuloja ja stereotypioita sekä 

kyseenalaistaa niitä. Jokikokko (2016) on tutkinut opettajan emootioiden merkitystä 

interkulttuurisen kompetenssin kehittymisessä. Jokikokon mukaan emootiot ovat 

vääjäämättömästi osa opettajan itsereflektiota, ja ne voivat ohjata ja kannustaa opettajaa 

kehittämään interkulttuurista osaamistaan. Emootiot ovat lisäksi yhteydessä opettajan 

moraaliseen ajatteluun ja päätöksentekoon. On kuitenkin huomioitava, että opettajan 

interkulttuurisen kehittymisen kontekstissa opettajan emootioihin ja emotionaalisiin 

reaktioihin vaikuttaa yksilöllisten tekijöiden lisäksi sosiaalinen ja poliittinen konteksti. 

(Jokikokko, 2016, 219-221.) Itsereflektion lisäksi opettajan tulisi osallistua myös 

yhteisölliseen pohdintaan, mikä edesauttaa koko yhteisön interkulttuurisen osaamisen 

kehittymistä (Talib, 2005, 50-51).  

Opettajan interkulttuurinen sensitiivisyys rakentuu aktiivisesta halusta ja motivaatiosta 

ymmärtää, kunnioittaa ja hyväksyä kulttuurisia eroavaisuuksia (Perry & Southwell, 2011, 

454). Opettajan henkilökohtaisen muutoshaluisuuden lisäksi opettajan interkulttuurisen 

osaamisen kehittymiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät sekä koulun toimintakulttuuri 

ja piilo-opetussuunnitelma. Vaikka yksittäinen opettaja haluaisikin vaikuttaa oppilaiden 

tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin oppia ja kehittyä, koulun rakenteet eivät välttämättä 

mahdollista sitä. Koulun toimintakulttuuri on järjestelmä, joka piilevästi ohjaa yhteisön 

sosiaalista toimintaa, yhteisön yleisiä normeja, arvoja ja käytänteitä. Koulun 

toimintakulttuuri heijastaa myös valtakulttuurin uskomuksia, arvoja ja asenteita. 

Kulttuurisen tasa-arvoisuuden rakentaminen kouluyhteisöön toteutuu ainoastaan koko 

toimintakulttuurin uudistamisen kautta. (Talib, 2006, 24-26.) Interkulttuurista osaamista on 

omien arvojen, asenteiden ja toimintatapojen kyseenalaistamisen lisäksi myös koko 

yhteisön arvomaailman ja toiminnan kriittistä arviointia.  

Omaa interkulttuurista osaamista voi olla välillä haastavaa arvioida tai mitata, sillä osa 

kulttuurien välisissä kohtaamisissa tapahtuvista käyttäytymis- ja toimintatavoista voivat 

olla opettajalle tiedostamattomia. Opettaja voi avoimella asenteellaan, 



23 

 

 

kiinnostuneisuudellaan sekä rohkeudellaan olla utelias jatkuvasti kehittää omaa 

interkulttuurista kompentessiaan ja muovata omaa opetustaan ja toimintaansa sellaiseen 

suuntaan, jossa jokainen oppilas otetaan huomioon omana, erityislaatuisena yksilönä. 

Seuraavassa luvussa tuon esille keinoja, joilla alkuopettaja voi tukea 

maahanmuuttajaoppilaan identiteetin rakentumista.  
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6 Maahanmuuttajaoppilaan identiteetin tukeminen alkuopetuksessa 

Olen tähän mennessä tutkielmassani avannut keitä ovat maahanmuuttajaoppilaat ja mitkä 

tekijät vaikuttavat heidän identiteettinsä kehittymiseen. Olen tuonut esille käytänteitä, 

tavoitteita ja arvoja, joihin maahanmuuttajien opetuksen järjestäminen Suomessa perustuu. 

Lisäksi olen tarkastellut opettajan interkulttuurisen osaamisen ulottuvuuksia ja 

kehittymistä. Tässä kappaleessa sovellan teoriataustaani käytäntöön ja tuon esille keinoja, 

joilla luokanopettaja voi tukea oppilaan joustavan etnisen identiteetin rakentumista 

erityisesti alkuopetuksen kontekstissa. 

6.1 Alkuopetuksessa rakennetaan tärkeä pohja tulevalle koulupolulle 

Kuten jo aiemmin on tullut esiin, maahanmuuttajaoppilaan myönteinen ensikosketus 

uuteen ympäristöön edistää lapsen kotoutumista ja sopeutumista uuteen maahan ja 

kulttuuriin. Koko koulu on vastuussa siitä, että uusi oppilas kokee itsensä tervetulleeksi. 

Perusopetuksen ryhmään integroitaessa alkuopettajan tehtävänä on luoda lämmin 

vastaanotto uudelle oppilaalle ja saattaa hänet tasavertaiseksi osallistujaksi 

luokkayhteisössä. Tutkielman alkupuolella mainitsin, että Martikaisen, Saaren ja 

Korkiasaaren (2013) mukaan muuttoiällä on todettu olevan merkitys muun muassa lapsen 

sopeutumiseen, kielen oppimiseen, koulumenestykseen ja identiteetin kehitykseen. Jo 

alkuopetuksen aikana perusopetukseen integroituessaan oppilaan on luultavasti helpompi 

sopeutua osaksi opetusryhmää ja koko koulua. Kaikista ihanteellisin tilanne on silloin, kun 

oppilas aloittaa perusopetuksessa ensimmäiseltä luokalta. Tilanne on tällöin uusi myös 

kaikille muille luokan oppilaille sekä opettajalle. Ensimmäisinä viikkoina koulupäivät 

koostuvat koulu- ja luokkaympäristöön sekä opettajaan ja ryhmään tutustumisesta, ja näin 

maahanmuuttajaoppilas pääsee alusta asti osaksi luokan ryhmäytymistä (Pollari & 

Koppinen, 2011, 80). 

Valmistavassa opetuksessa oppilas on jo saanut jonkinlaiset perusvalmiudet 

koulutyöskentelylle. Hän tuntee koulun rutiinit, hänellä on riittävä kielitaito selviytyä 

perusopetuksessa ja hän on harjoitellut laaja-alaiseen osaamisen liittyviä taitoja, kuten 

arjessa tarvittavia taitoja, ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, vuorovaikutus- ja 

ilmaisutaitoja sekä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Jos oppilas ei jostain syystä ole 

osallistunut valmistavaan opetukseen vaan on esimerkiksi integroitu suoraan 
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varhaiskasvatuksen tai perusopetuksen ryhmään, tarvitsee hän kouluun tullessaan varmasti 

huomattavasti enemmän tukea kouluympäristöön sopeutumisessa omalta luokanopettajalta. 

Joka tapauksessa uuteen luokkaan saapuessaan oppilaan tulee sopeutua luokkayhteisön 

yhteisiin sääntöihin ja tapoihin ja löytää oma paikkansa ryhmässä, ja siihen hän tarvitsee 

ympäröivien ihmisten tukea.  

6.2 Opettaja-oppilassuhteen merkitys identiteetin rakentumisessa 

Opettaja on alakoulun ensimmäisillä luokilla tärkeä aikuinen oppilaan elämässä – 

viettäähän lapsi koulussa viisi päivää viikostaan ja on ensimmäisinä kouluvuosina jopa 

riippuvainen opettajan jatkuvasta ohjauksesta, tuesta ja huomiosta. Opettaja on 

vanhempien rinnalla myös kasvattaja ja roolimalli, jolta lapsi omaksuu arvoja, asenteita ja 

toimintamalleja omaan elämänkatsomukseensa, identiteettiinsä ja käytökseensä. Olen 

huomannut, että pienet oppilaat mallintavat tietyssä ikävaiheessa usein opettajaa jopa 

enemmän kuin omia vanhempiaan. Siksi opettajan rooli oppilaan kokonaisvaltaisen 

kehityksen sekä identiteetin muovautumisen tukemisessa on merkittävä.  

Monikulttuurisia lapsia kohdatessaan ja opettaessaan opettajan voimavarana on 

oppilaantuntemus. Opettajan tulisi tutustua mahdollisimman hyvin 

maahanmuuttajaoppilaaseen ja hänen taustaansa jo ennen perusopetukseen integroitumista. 

Kuten aiemmin tutkielmassani tuli esiin, Päivärinnan (2010) mukaan 

maahanmuuttajaoppilaat osallistuvat usein tulevan perusopetusryhmän toimintaan jo 

valmistavan opetuksen aikana esimerkiksi liikunnan ja kuvaamataidon opetuksen kautta. 

Taito- ja taideaineiden opetuksen lomassa opettaja voi selvittää oppilaan kiinnostuksen 

kohteita sekä vahvuuksia ja ohjata ja kannustaa oppilasta toteuttamaan itseään 

vahvuuksiensa kautta.  

Lapsi voi kohdata uudessa maassa paljon ennakkoluuloja (Pollari & Koppinen, 2011, 51-

52).  On tärkeää, että opettaja ei osallistu näiden ennakkokäsitysten ja odotusten luomiseen 

ja ylläpitämiseen. Opettajan tulisi kohdata oppilas omana ainutkertaisena itsenään ilman 

minkäänlaisia ennakko-oletuksia ja stereotypioita ja tutustua häneen yksilönä. Tämä vaatii 

opettajalta interkulttuurista osaamista: omien arvojen, asenteiden ja näkemysten 

tiedostamista ja kyseenalaistamista sekä erilaisten elämänmuotojen ymmärtämistä sekä 

eettisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Interkulttuurisesti taitava opettaja haluaa saada tietoa 



26  

 

  

eri kulttuureista ja pyrkii aktiivisesti soveltamaan tietoa käyttäytymisessään ja 

opetuksessaan (Pollari & Koppinen, 2011, 71).  

Alkuopetusikäisenä lapsi on luonnostaan utelias; hän ihmettelee, kyselee ja pohtii asioita 

(Pollari & Koppinen, 2011, 80). Mainitsin aiemmin Quintanan (1998) tutkimuksen, jonka 

mukaan alkuopetusikäinen lapsi alkaa tiedostaa sekä omaa että muiden etnistä ja 

kulttuurista taustaa ja osaa jo kategorisoida ihmisiä erilaisiin etnisiin ryhmiin. On tärkeää, 

että opettaja antaa oppilaalle tilaa ja välineitä pohtia, kuka hän on ja mistä hän tulee. 

Opettajalta vaaditaan halua, kiinnostusta ja avoimuutta keskustella ja pohtia oppilaan 

kanssa yhdessä etnisyyteen ja kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä. Opettajalla ei tarvitse 

olla valmiita vastauksia oppilasta askarruttaviin asioihin vaan riittää, että opettaja antaa 

huomionsa ja tukensa oppilaan identiteettineuvotteluille. Luottamuksellisen, turvallisen ja 

lämpimän suhteen luominen maahanmuuttajaoppilaan kanssa voi vaatia aikaa, sillä 

luottamus ei synny hetkessä. Opettajan tulee olla pitkäjänteinen ja ymmärtäväinen 

vuorovaikutuksessaan. Välittävä opettaja on kiinnostunut lapsen asioista ja pyrkii 

edistämään oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Identiteettiin liittyviä kysymyksiä on 

ihan varmasti jokaisella luokan oppilaalla, joten opetuksessa asioita voidaan käsitellä myös 

yhdessä esimerkiksi alkuopetuksessa tärkeiden opetusmenetelmien, kuten tarinoiden ja 

leikin kautta.  

Tarkastellessani identiteetin käsitettä mainitsin, että lapsi peilaa itseään sosiaaliseen 

ympäristöönsä rakentaessaan identiteettiään. Lapselle tärkeiden aikuisten tuottama 

myönteinen palaute saa lapsen kokemaan itsensä päteväksi ja arvokkaaksi. (Talib, ym., 

2004, 63.) Opettajan antama positiivinen palaute ja vahvistus edistävät oppilaan vahvan 

itsetunnon, myönteisen minäkuvan ja identiteetin kehittymistä. Opettajalta saatu 

henkilökohtainen palaute on lapselle ensisijaisen tärkeä osa kokonaisvaltaista kasvua ja 

kehitystä alkuopetuksen aikana. Myönteinen palaute saa lapsen tuntemaan itsensä tärkeäksi 

ja ainutlaatuiseksi. Tärkeää on myös, että lapsi kokee olevansa osaava ja pätevä. 

Alkuopetusikäiset lapset eivät ole vielä kovin hyviä arvioimaan itseään ja omia kykyjään 

realistisesti. Opettajan tulee ohjata lasta tunnistamaan omia myönteisiä piirteitään, 

vahvuuksiaan ja taitojaan. Kun lapsi kokee onnistumisen kokemuksia joissain aineissa, on 

hänen helpompi pitkäjänteisesti harjoitella ja kehittää myös heikompia osa-alueitaan. 

Uuden opetussuunnitelman hengessä arvioinnin tulisi olla jatkuvaa eli formatiivista sekä 

kannustavaa ja oppimista ohjaavaa.  
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6.3 Maahanmuuttajaoppilas osana luokkayhteisöä 

Se, että kokee kuuluvansa ryhmään, on ensiarvoisen tärkeää maahanmuuttajaoppilaan 

sopeutumisen ja kotoutumisen kannalta. Uuden oppilaan integroituessa luokkaan, opettajan 

tulee panostaa ryhmäytymiseen ja tarjota oppilaalle myönteisiä kokemuksia yhteisöön 

kuulumisesta. Opettajan vastuulla on aktiivisesti luoda luokan keskuuteen hyvää ilmapiiriä 

ja toimivaa ryhmädynamiikkaa. Hyvässä oppimisyhteisössä jokainen oppilas tuntee itsensä 

hyväksytyksi ja tarpeelliseksi (Pollari & Koppinen, 2011, 73). Erilaisten leikkien, pelien, 

draama- ja ilmaisutaitoharjoitusten, ryhmätöiden ja projektien kautta oppilaat tutustuvat 

toisiinsa ja oppivat työskentelemään kaikkien luokan jäsenien kanssa. Erityisesti leikin 

kautta lapset oppivat ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan sekä pääsevät harjoittelemaan 

erilaisia vuorovaikutustilanteita turvallisesti (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 118). 

Olennaista ryhmäytymisessä on, että oppilailla on hauskaa yhdessä ja että jokainen 

uskaltaa olla oma itsensä.  

Vertaissuhteet ovat alkuopetusikäisille oppilaille aiempaa tärkeämpiä, sillä he peilaavat 

itseään entistä enemmän vertaisiinsa. Myös sosiaalisten taitojen merkitys muuttuu yhä 

tärkeämmäksi koulun alkaessa. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007, 154-155.) Lapsi omaksuu 

arvoja, asenteita ja toimintatapoja osaksi identiteettiään ja käyttäytymistään myös 

vertaisiltaan. Sosiaaliset taidot kehittyvät vertaisryhmässä toimiessa, ja siksikin on 

erityisen tärkeää huolehtia, että maahanmuuttajaoppilas ei jää ryhmän ulkopuolelle. 

Luokan yhteiseksi säännöksi voidaan esimerkiksi päättää, että kaikki otetaan leikkiin 

mukaan välitunneilla. Lisäksi opettaja voi ryhmä- ja parityöskentelyssä tietoisesti ”saattaa” 

yhteen hyvin yhdessä toimeen tulevia oppilaita ja näin tukea vertaissuhteiden syntymistä. 

Vuorovaikutus ja kommunikaatio luokkatovereiden kesken voi aiheuttaa aluksi 

väärinymmärryksiä ja konflikteja, kun maahanmuuttajaoppilaan suomen kielen taito ei ole 

vielä kovin harjaantunutta (Talib, 2002, 67). Opettajan tehtävänä on tukea oppilaan 

vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua ja kehittymistä.  

Esittelin aiemmin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) arvopohjaa, 

jonka mukaan kulttuurinen moninaisuus tulisi nähdä rikkautena koulussa sekä koko 

yhteiskunnassa. Opettajan tehtävänä on opetus- ja kasvatustyössään välittää oppilaille näitä 

opetussuunnitelman määrittelemiä arvoja ja asenteita. Opetuksen tulisi herättää oppilaiden 

kiinnostus ja arvostus eri kulttuureita kohtaan sekä kehittää oppilaiden monipuolista 

kulttuurista osaamista (Opetushallitus, 2014). Parhaiten nämä tavoitteet saavutetaan, kun 
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interkulttuurisuus nähdään osana koulun arkea. Ei riitä, että koulussa järjestetään 

teemapäiviä tai kulttuuriseen moninaisuuteen liittyviä monialaisia oppimiskokonaisuuksia 

vaan interkulttuurinen näkemys tulee olla läsnä kaikissa opetus-, kasvatus- ja 

oppimistilanteissa.   

Maahanmuuttajaoppilaan kotoutumista edistää se, että hänen oma äidinkielensä, 

kulttuurinsa ja taustansa tiedostetaan luokan keskuudessa. Myös identiteetin rakentumisen 

kannalta on tärkeää, että oppilas saa toteuttaa omaa kieltään ja kulttuuriaan valtakulttuurin 

ohella (Nissilä, 2009, 10-11). Kansainvälisyys sekä kulttuurien ja kielien tunteminen on 

rikkaus kaikille koulun oppilaille ja opettajille (Pollari & Koppinen, 2011, 66). 

Maahanmuuttajaoppilas voi esimerkiksi opettaa koko luokalle omaa kieltään tai kertoa 

lempitarinansa omalla äidinkielellään. Oppilas voi tuoda omalle kulttuurilleen tyypillistä 

musiikkia, käsitöitä tai ruokaa, ja näin koko luokka oppii tuntemaan paremmin oppilaan ja 

hänen kulttuurinsa. Opettaja voi lisäksi ottaa maahanmuuttajaoppilaan kulttuurin 

juhlapäiviä ja perinteitä osaksi luokan arkea. Myös oppilaan vanhempia tai muita 

sukulaisia voi pyytää luokkaan kertomaan toisesta maasta ja sen kulttuurista, kielestä ja 

tavoista. (Pollari & Koppinen, 2011, 64-65.) Toki opettajalta vaaditaan sensitiivisyyttä 

tällaisen kulttuuriyhteistyön järjestämisessä. Kaikki maahanmuuttajaoppilaat eivät 

välttämättä halua tuoda kulttuuriaan, kieltään ja ”entistä” elämäänsä esille vaan keskittyä 

nykyhetkeen: kouluun, kavereihin ja uusiin asioihin. Lapsen menneisyyden taustalla voi 

olla kipeitä ja traumaattisia kokemuksia, joista lapsi saattaa kyetä puhumaan vasta vuosein 

päästä maahanmuutosta. Opettajan on oltava todella herkkä lapsen tarpeille sekä lapsen 

näkemykselle itsestään ja siitä, mihin suuntaan hän omaa identiteettiään haluaa kehittää.  

Kerroin aiemmin kaksikielisyyden merkityksestä identiteetille sekä kaksikielisyyttä 

tukevasta translanguaging-menetelmästä. Menetelmää luokassaan soveltavan opettajan ei 

tarvitse osata maahanmuuttajaoppilaan äidinkieltä. Opettajan tehtävänä on mahdollistaa 

oppilaan oman äidinkielen hyödyntäminen oppimisessa. Opettaja voi esimerkiksi laatia 

tehtäviä, joissa oppilas saa vastata sekä suomeksi että omalla äidinkielellään. Muun muassa 

käsitteiden ja tekstien ymmärtäminen syventyy, kun oppilas saa käyttää molempia kieliään 

oppimisessa (Höglund, 2016). Maahanmuuttajaoppilaan äidinkieltä voidaan tuoda luokassa 

esille myös esimerkiksi seinille ripustettavien aakkosten, viikonpäivien ja kuukausien 

nimien kautta tai runojen ja lorujen muodossa. Tärkeintä on, että oppilaan oman 

äidinkielen käyttöä ei kielletä koulussa vaan korostetaan sen merkitystä ja tärkeyttä 

suomen kielen opiskelun rinnalla.  



29 

 

 

Maahanmuuttajaoppilaan sopeutumisen ja kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen 

edellytyksenä on, että hän kokee kouluympäristön turvallisena. Erityisesti välitunneilla 

turvallisuuden tunne voi olla vaarassa. Koulun on tähdättävä siihen, että välitunneille 

järjestetään kaikille yhteistä tekemistä kuten pallopelejä ja leikkejä, mikä edistää 

suomalaisten ja maahanmuuttajien toisiinsa tutustumista ja kaverisuhteiden kehittymistä. 

(Pollari & Koppinen, 2011, 99.) Havaitessaan epäoikeudenmukaista kohtelua opettajan 

täytyy puuttua ja käsitellä tilanteita oppilaiden kanssa heti. Opettajan tulee kitkeä 

välittömästi minkäänlainen kiusaaminen, syrjintä tai rasismi luokkayhteisössä ja koko 

koulussa. (Pollari & Koppinen, 2011, 72.) Opettajan tehtävänä on luoda kouluympäristöön 

välittämisen kulttuuria, jossa kaikki oppilaat ja henkilökunnan jäsenet huomioivat ja 

kunnioittavat toisiaan ja jossa jokainen saa omana itsenään kokea olevansa osa yhteisöä.  

6.4 Vanhemmat opettajan kasvatuskumppaneina 

Kodin ja koulun välinen tiivis yhteistyö on tärkeää jokaisen koulun aloittavan oppilaan 

kasvun ja kehittymisen kannalta. Maahanmuuttajaoppilaan kohdalla vanhempien ja 

opettajan yhteistoiminta on lisäksi avainasemassa kouluun ja uuteen maahan 

sopeutumisessa (Pollari & Koppinen, 2011, 81), ja sitä kautta myös tasapainoisen 

identiteetin kehittymisessä. Yhteistyön tulisi alkaa jo ennen kuin oppilas aloittaa 

valmistavassa opetuksessa tai perusopetuksessa ja sen tulisi jatkua läpi kouluajan. 

Suomalainen koulujärjestelmä arvoineen ja tavoitteineen voi olla maahanmuuttajaperheelle 

melko tuntematon ennen lapsen kouluun tulemista. Luulen, että pienen lapsen vieminen 

täysin uuteen ja eri kieltä puhuvaan ympäristöön voi tuntua vanhemmista aluksi 

kauhistuttavalta ajatukselta. Vanhemmat tarvitsevatkin heti perehdytyksen koulun 

arvoihin, tavoitteisiin ja odotuksiin sekä yhteisiin sääntöihin ja käytännön järjestelyihin 

(Pollari & Koppinen, 2011, 40-41). Kasvatuskumppanuus ei synny pelkästä 

tiedonjakamisesta vaan todellisesta kohtaamisesta. Luokanopettajan tulee pyrkiä luomaan 

vanhempiin luottamuksellinen suhde, jossa kaikki osapuolet toimivat tasavertaisina 

kasvattajina kohti yhteistä tavoitetta: oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Luottamuksellisessa ja avoimessa kasvatuskumppanuudessa vanhemmat uskaltavat ja 

saavat kysellä koulun asioista ja kertoa omasta lapsestaan, omista tavoitteistaan ja 

odotuksistaan. Vanhemmat saavat esittää omia mielipiteitään ja toivomuksiaan koulun 

suhteen ja kokevat, että heitä kuunnellaan ja huomioidaan koulun arjessa. Opettaja on 

kiinnostunut perheen asioista ja pyrkii hyödyntämään vanhemmilta saadut ajatukset ja 



30  

 

  

näkemykset toiminnassaan. Molempien osapuolten tulisi pyrkiä ymmärtämään toistensa 

arvoja, tavoitteita ja toimintaa. (Pollari & Koppinen, 2011, 22-23.)  

Kuten jo aiemmin tuli esiin, Talibin, Löfströmin ja Meren (2004) mukaan 

maahanmuuttajaperheiden lapset sopeutuvat usein uuteen ympäristöön ja kulttuuriin 

vanhempiaan nopeammin. Eriaikainen akkulturaatio voi aiheuttaa erilaisia konflikteja 

vanhempien ja lapsen välille, mutta myös vanhempien ja koulun välille. Erilaisissa 

kulttuureissa kasvatukseen voidaan liittää erilaisia arvoja, ja kahden eri kasvatuskulttuurin 

arvot eivät välttämättä kohtaa. Esimerkiksi yksilökulttuuriksi luokiteltavassa Suomessa 

lapsia rohkaistaan olemaan itsenäisiä ja heitä kohdellaan melko tasavertaisina. 

Kollektiivikulttuureissa taas korostetaan lasten riippuvuutta vanhempiinsa, mikä voi 

vaikuttaa esimerkiksi heidän kykyynsä tehdä päätöksiä. (Talib, ym., 2004, 53.) Eriävät 

näkemykset voivat aiheuttaa yhteentörmäyksiä opettajan ja oppilaan vanhempien välille. 

Opettajalta vaaditaan jälleen interkulttuurista osaamista, jotta hän voi eettisesti ja 

oikeudenmukaisesti neuvotella konfliktitilanteissa ja ratkaista erimielisyyksiä yhdessä 

vanhempien kanssa. Talibin ja muiden (2004) mukaan vanhemmat, jotka kykenevät 

eritahtisessa akkulturaatiossa ilmaisemaan auktoriteettiaan, mutta myös kannustavat 

lapsiaan käyttämään ja edistämään monikulttuurisia valmiuksiaan, auttavat parhaiten 

lapsiaan hyödyntämään uuden maan tarjoamia mahdollisuuksia (Talib, ym., 2004, 55). 

Opettajan tulee hienovaraisesti rohkaista myös vanhempia tukemaan oppilaan joustavan 

monikulttuurisen identiteetin kehittymistä. Kasvatuskysymyksistä neuvotellessaan 

opettajan täytyy huolehtia siitä, ettei puheellaan tai toiminnallaan millään tavoin loukkaa 

tai kyseenalaista vanhempien kykyä kasvattaa lastaan (Pollari & Koppinen, 2011, 23). 

Koululla on vastuullinen tehtävä ottaa osaa koko perheen uuteen maahan kotoutumiseen 

(Pollari & Koppinen, 2011, 37). Oppilaan vanhemmat voivat tarvita apua monenlaisissa 

kouluun liittyvissä käytännön asioissa, jotka tuntuvat suomalaisille arkipäiväisiltä. Opettaja 

voi esimerkiksi neuvoa oikeanlaisessa talvipukeutumisessa tai liikuntatunneille 

varustautumisessa. Jotta oppilaiden vanhemmat kokisivat olevansa osa kouluyhteisöä, 

koulun tulisi rohkaista heitä osallistumaan vanhempainyhdistyksen ja koulun johtokuntien 

toimintaan (Pollari & Koppinen, 2011, 61). Erilaiset koulun toimintaan osallistumisen 

muodot ja koulun järjestämät perheiden yhteiset tapahtumat tutustuttavat vanhempia 

uuteen kulttuuriin ja sosiaalistavat heitä osaksi yhteiskuntaa. Lisäksi toiminta mahdollistaa 

vanhemmille verkostojen luomisen. Koko perheen kotoutuminen uuteen maahan edistää 
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jokaisen perheenjäsenen integraatiota uuteen kulttuuriin ja sitä kautta joustavan 

monikulttuurisen identiteetin rakentumista.  

Koulun ja kodin välisen toimivan kasvatuskumppanuuden kannalta olisi merkittävää, että 

maahanmuuttajaoppilas voisi käydä samaa koulua saman opettajan luokassa 

mahdollisimman pitkään. Näin ollen tuttu opettaja ja tutut luokkakaverit varmistaisivat 

pysyvyyden ja varmuuden tunnetta lapsen elämässä, joka on saattanut muuttua radikaalisti 

parin vuoden aikana. Pitkän yhteistyön aikana opettaja ehtii tutustua oppilaaseen sekä 

oppilaan perheeseen paremmin ja neuvotella yhteisiä arvoja, näkemyksiä ja käytäntöjä, 

jotka tukevat lapsen oppimista ja kehittymistä sekä myönteisen ja joustavan identiteetin 

rakentumista.  
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7 Yhteenveto ja pohdinta 

Tutkielmani tavoitteena oli tutkia alkuopetusikäisen maahanmuuttajaoppilaan identiteetin 

kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä selvittää, millä tavoin luokanopettaja voi 

identiteetin kehittymistä tukea alkuopetuksen aikana. Tutkielman lähtökohtana olivat 

henkilökohtainen kiinnostukseni maahanmuuttajaoppilaiden identiteetin muotoutumista 

kohtaan sekä tulevana luokanopettajana halu tutkia mahdollisia keinoja tukea 

maahanmuuttajaoppilaiden identiteetin rakentumista.  Liitin tutkimusaiheeseen myös 

alkuopetuksen näkökulman, sillä näen alkuopetusikäisen lapsen kasvun tukemisen 

erityisen tärkeänä myöhemmän kehityksen kannalta. Lisäksi tutkielmaa laatiessani halusin 

hyödyntää sivuaineopintojen myötä hankkimaani esi- ja alkuopetuksen pedagogista 

osaamista.  

Tutkielmani alussa määrittelin kaksi tutkimuskysymystä, joista ensimmäinen kysymys oli: 

Mitkä tekijät vaikuttavat alkuopetusikäisen maahanmuuttajaoppilaan identiteetin 

rakentumiseen? Aloin tarkastella kysymystä aluksi määrittelemällä 

maahanmuuttajaoppilaan käsitteen sekä perustelemalla käsitteen käytön tutkielmassani. 

Identiteetin käsitettä sekä identiteetin kehittymistä tarkastelin henkilökohtaisen 

identiteettityön, etnisyyden, maahanmuuton, akkulturaation sekä perheen ja koulun 

vaikutuksen näkökulmasta. Lähdekirjallisuuden valossa voidaan todeta, että 

maahanmuuttajan identiteetin rakentuminen on pitkä ja monivaiheinen prosessi, joka 

kehittyy vuorovaikutuksessa sekä peilautumalla sosiaaliseen ympäristöön. Maahanmuuton 

ja sen seurauksien on nähty heikentävän tasapainoisen identiteetin rakentumista. Kahden 

kulttuurin rajamailla itseään etsiessään ja identiteettiään uuteen kulttuuriin sopivaksi 

muovatessaan lapsen on tasapainoiltava eri kulttuurien asettamien paineiden ja odotusten 

välillä. Jotta lapsi voi saavuttaa joustavan monikulttuurisen identiteetin, tulee hänen pystyä 

integroitumaan eli omaksumaan uuden kulttuurin arvoja ja tapoja oman kulttuurinsa 

rinnalle. Koulun ja perheen tehtävänä on pyrkiä tukemaan lapsen kulttuurista osaamista 

sekä ehjän identiteetin rakentamista interkulttuurisessa ympäristössä. 

Toinen tutkimuskysymykseni oli: Millä tavoin luokanopettaja voi tukea 

maahanmuuttajaoppilaan identiteetin rakentumista alkuopetuksessa? Lähestyin kysymystä 

tarkastelemalla maahanmuuttajien opetukseen liitettyjä arvoja, tavoitteita, säädöksiä ja 

käytänteitä. Suomessa maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan 
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opetuksen päätavoitteina on antaa maahanmuuttajaoppilaalle tarvittavat valmiudet suomen 

kielessä ja koulussa toimimisessa sekä edistää oppilaan kotoutumista tasavertaiseksi 

jäseneksi yhteiskunnassa. Lisäksi merkittäväksi tavoitteeksi nousi oppilaan oman 

kulttuurin ja äidinkielen säilyttäminen osana identiteettiä.  Perusopetuksen puolella 

opetuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat mielestäni kulttuurisen moninaisuuden 

ymmärtäminen rikkautena sekä monipuolisen kulttuurisen osaamisen tukeminen. 

Interkulttuuriset taidot tulevat olemaan kaikille lapsille yhä tärkeämpiä ja tarpeellisempia 

tulevaisuudessa, ja siksi on mielestäni hienoa, että niitä korostetaan uudessa 

opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelma yksin ei kuitenkaan takaa opettajan 

interkulttuurista lähestymistapaa opetukseen ja kasvatukseen. Siksi lähestyin 

maahanmuuttajaoppilaan kohtaamista ja identiteetin tukemista opettajan interkulttuurisen 

kompetenssin käsitteen kautta. Tarkastelin opettajan interkulttuurisen osaamisen 

kehittymistä sekä opettajan itsereflektion merkitystä interkulttuurisen kompetenssin 

kehittymisessä. Lähdekirjallisuuden valossa voidaan väittää, että opettajan 

interkulttuurisen osaamisen kehittyminen tapahtuu kokemusten ja niitä seuraavan 

pohdinnan kautta. Interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen edellyttää toistuvia 

kulttuurien välisiä kohtaamisia ja vuorovaikutusta, mutta myös halua pohtia ja ratkoa 

vaikeita kulttuuriin, arvoihin ja tapoihin liittyviä kysymyksiä ja ristiriitoja. Kulttuurien 

kohtaamisella ei aina tarkoiteta ainoastaan eri maista tulevien ihmisten vuorovaikutusta 

vaan jokainen oppilas ja perhe edustavat omia arvojaan ja tapojaan, vaikka olisivatkin 

syntyperältään suomalaisia. Opettajan kriittinen itsereflektio kaikessa kohtaamisessa ja 

vuorovaikutuksessa onkin tärkein työkalu interkulttuurisen osaamisen kehittämisessä. 

Lisäksi opettajan tulisi nähdä interkulttuurinen osaaminen muuttuvana ja läpi elämän 

kehitettävänä elämänfilosofiana, jota voi hyödyntää jokaisen oppilaan kohdalla.  

Maahanmuuttajaoppilaiden identiteetin kehittymiseen, maahanmuuttajaoppilaiden 

opetusjärjestelyihin sekä opettajan interkulttuuriseen kompetenssiin liittyvien suomalaisten 

sekä kansainvälisten tutkimusten ja lähdekirjallisuuden avulla pyrin tutkielmassani 

selvittämään konkreettisia keinoja, joilla luokanopettaja voi tukea 

maahanmuuttajaoppilaiden identiteetin rakentumista alkuopetuksen kontekstissa. 

Aiempaan tutkimustietoon pohjautuen nostin esiin kolme mielestäni tärkeintä 

maahanmuuttajaoppilaan identiteetin tukemiseen liittyvää teemaa. Luottamuksellisen ja 

välittävän opettaja-oppilassuhteen muodostaminen sekä oppilaan tunteminen ovat 

avainasemassa oppilaan identiteettityön tukemisessa. Kun opettaja tuntee oppilaansa, on 
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hänen helpompi tunnistaa oppilaan vahvuuksia ja positiivisia piirteitä. Positiivisia 

ominaisuuksia korostamalla ja positiivisella henkilökohtaisella palautteella opettaja voi 

vaikuttaa myönteisesti oppilaan identiteetin rakentumiseen. Toinen tärkeä identiteetin 

tukemisen muoto on maahanmuuttajaoppilaan sopeuttaminen uuteen ympäristöön ja 

yhteisöön. Opettajan vastuulla on luoda luokkaan ja kouluun sellainen ilmapiiri ja 

toimintakulttuuri, jossa jokainen oppilas tuntee itsensä hyväksytyksi ja merkitykselliseksi. 

Ryhmään kuulumisen tunne ja vertaissuhteissa toimiminen ovat elintärkeitä oppilaan 

myönteisen identiteetin kehittymisen kannalta. Opettajan interkulttuuriseen osaamiseen 

sekä opetussuunnitelman arvomaailmaan nojaava eettinen ja oikeudenmukainen toiminta 

edistää kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä ja kunnioittamista luokkayhteisössä. 

Kolmanneksi identiteetin tukemisen keinoksi nousi kodin ja koulun välinen 

kasvatusyhteistyö. Sujuvan kasvatuskumppanuuden on todettu edistävän lapsen joustavan 

monikulttuurisen identiteetin muovautumista. Tavoitteellinen, pitkäjänteinen ja 

yhteisymmärrykseen tähtäävä yhteistyö oppilaan vanhempien kanssa edistää identiteetin 

kehittymisen lisäksi oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia.  

Tutkielmani aihe paljastui tutkimuksen edetessä varsin laajaksi ja monimuotoiseksi, vaikka 

olin rajannut tutkimusaihetta reilusti jo ennen lopullisten tutkimuskysymysten 

muodostamista. Lähdekirjallisuutta oli tarjolla valtavasti – jopa niin paljon, että tutkielman 

alkuvaiheessa minua vaivasi ”tietoähky”. Pelkästään identiteetin käsite on todella laaja ja 

moniulotteinen, sillä se muovautuu jatkuvasti. Maahanmuuttajaoppilaiden opetusta ja 

koulun merkitystä kotouttamisessa ja integraatiossa tarkastellaan Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden lisäksi laajasti kirjallisuudessa. Myös opettajan 

interkulttuuriseen osaamiseen liittyen oli tarjolla runsaasti lähdemateriaalia. Opin 

tutkielmaa laatiessani karsimaan epäolennaista tietoa ja pureutumaan merkittävimpiin 

tutkimuksiin ja teorioihin, jotta pystyin tutkimukseni kautta löytämään vastauksia 

tutkimuskysymyksiini.  

Pyrin tutkielmaa laatiessani valitsemaan luotettavaa ja kohtuullisen tuoretta 

lähdekirjallisuutta. Perehdyin laajasti aihepiiriä käsitteleviin suomalaisiin ja kansainvälisiin 

tutkimuksiin ja teoksiin ja valitsin niistä tutkielmani kannalta keskeisimmät ja 

tarkoituksenmukaisimmat teoriat.  Lähdemateriaalia hyödyntäessäni merkitsin tekstiini 

tarkasti lähdeviittaukset sekä erottelin selkeästi omat ajatukseni aiemmasta 

tutkimustiedosta.  
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Tutkimustulokseni ovat sovellettavissa käytäntöön. Kuitenkin on huomioitava, että 

jokainen maahanmuuttajaoppilas on yksilö omine erityispiirteineen ja tarpeineen. 

Maahanmuuttajaoppilaat tulevat myös hyvin erilaisista perhetaustoista ja kulttuureista. 

Näin ollen on mahdotonta listata toimintatapoja, jotka mahdollistavat jokaisen 

maahanmuuttajaoppilaan identiteetin tukemisen alkuopetuksessa. Tärkeintä on, että 

opettaja tuntee oppilaansa ja pyrkii parhaansa mukaan - yhdessä vanhempien tai huoltajien 

kanssa sekä koulun tuella – löytämään keinoja tukea maahanmuuttajaoppilaan kouluun 

sopeutumista ja identiteetin muovautumista.  

Kandidaatintutkielmaa työstäessäni kiinnostuin murroksessa olevan opettajankoulutuksen 

mahdollisuuksista opettajan interkulttuurisen osaamisen tukemiseen. Kulttuurinen 

monimuotoisuus tulee tulevaisuudessa oletettavasti lisääntymään entisestään, joten 

nykyisille ja tuleville luokanopettajaopiskelijoille interkulttuurisen osaamisen kehittäminen 

on erityisen tärkeä osa opintoja ja opettajaksi kasvamista. Toisaalta minua kiinnostaisi 

jatkaa identiteettitutkimusta ja tulevassa pro gradu –tutkielmassani pureutua 

alkuopetusikäisten maahanmuuttajaoppilaiden omiin ajatuksiin ja näkemyksiin 

identiteetistä ja kahden kulttuurin risteyksessä kasvamisesta.  

  



36  

 

  

8 Lähteet 

Alitolppa-Niitamo, A. & Söderling, I. (2005) Johdanto. Teoksessa Alitolppa-Niitamo, A., 

Söderling, I. & Fågel, S. (toim.) Olemme muuttaneet: Näkökulmia maahanmuuttoon, 

perheiden kotoutumiseen ja ammatillisen työn käytäntöihin. Helsinki: Väestöliitto, 

Väestöntutkimuslaitos ja Kotipuu. 7-12. 

Ansala, L., Hämäläinen, U. & Sarvimäki, M. (2014) Integroitumista vai eriytymistä? 

Maahanmuuttajalapset ja –nuoret Suomessa. Helsinki: Kelan Tutkimusosasto.   

Bennett, J.M. & Bennett, M.J. (2004) Intercultural Sensitivity: An Integrative Approach to 

Global and Domestic Diversity. Teoksessa D. Landis, J.M. Bennett, & M.J. Bennett 

(toim.) Handbook of intercultural training. Thousand Oaks, CA: Sage. 147-165.  

Berry, J., Phinney, J., Sam, D. & Vedder, P. (2006) Immigrant Youth: Acculturation, 

Identity, and adaptation. Applied Psychology, 55(3), 303-332. 

Höglund, Carl-Magnus. (2016) Mixade språk hjälper eleverna lära. Lainattu 20.03.2017. 

Saatavilla: http://pedagogiskamagasinet.se/mixade-sprak-hjalper-eleverna-lara/ 

Jokikokko, K. (2010) Teachers’ intercultural learning and competence. Akateeminen 

väitöskirja. Oulun yliopisto. Tampere: Juvenes Print.  

Jokikokko, K. (2016) Reframing teachers’ intercultural learning as an emotional process. 

Intercultural Education, 27(3), 217-230. 

Jokikokko, K. & Järvelä, M-L. (2013) Opettajan interkulttuurinen kompetenssi – produkti 

vai prosessi? Kasvatus, 44(3), 245-257.  

Jourdan, A. (2006) The Impact of the Family Environment on the Ethnic Identity 

Development of Multiethnic College Students. Journal of Counseling and Development, 

84(3), 328-340. 

Kilpi, E. (2010) The Education of Children of Immigrants in Finland. Sosiologian 

julkaisematon väitöskirja. University of Oxford, UK.  



37 

 

 

Korpela, H. (2010) Kotoutuminen maahan muuttavien ja yhteiskunnan haasteena. 

Teoksessa Päivärinta, M & Nissilä, L. (toim.) Perusopetukseen valmistava opetus – 

opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön. Sastamala: Vammalan kirjapaino Oy. 41-48.  

Korpela, H. (2010) Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki. Teoksessa Päivärinta, M & Nissilä, L. 

(toim.) Perusopetukseen valmistava opetus – opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön. 

Sastamala: Vammalan kirjapaino Oy. 33-40.  

Kronqvist, E-L. & Pulkkinen, M-L. (2007) Kehityspsykologia – matkalla muutokseen. 

Porvoo: WSOY.  

Kuusela, J., Etelälahti, A., Hagman, Å., Hievanen, R., Karppinen, K., Nissilä, L., 

Rönnberg, U. & Siniharju, M. (2008) Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Helsinki: 

Opetushallitus.  

Liebkind, K. (1994) Maahanmuuttajat ja kulttuurien kohtaaminen. Teoksessa Liebkind, K. 

(toim.) Maahanmuuttajat: Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Helsinki: Gaudeamus. 

21-49.  

Maahanmuuttovirasto. (2017) Miten kiintiöpakolaiset valitaan? Lainattu 10.02.2017. 

Saatavilla: 

http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/kiintiopakolaiset/miten_kiintiopakolaiset_va

litaan 

Maahanmuuttovirasto. (2017) Turvapaikka- ja pakolaistilastot. Lainattu 18.4.2017. 

Saatavilla: http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot 

Malin, M. & Anis, M. (2013) Maahanmuuttajat hyvinvointivaltiossa. Teoksessa 

Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen 

muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. 141-162.  

Martikainen, T., Saari, M. & Korkiasaari, J. (2013) Kansainväliset muuttoliikkeet ja 

Suomi. Teoksessa Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (toim.) Muuttajat: 

Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. 23-54.   

Mikkola, P. (2001) Kahden kulttuurin taitajaksi: Maahanmuuttajaoppilaan 

monikulttuurinen identiteetti, tavoitteet ja toiminta. Turku: Turun yliopisto. 

http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/kiintiopakolaiset/miten_kiintiopakolaiset_valitaan
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/kiintiopakolaiset/miten_kiintiopakolaiset_valitaan
http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot


38  

 

  

Muuri, A. (2014) ”Kielestä kiinni” – Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden 

suomen kielen tason vaihtelut. Akateeminen väitöskirja. Turun yliopisto. Turku: 

Painosalama Oy.  

Niemi, H. (2007) Monien identiteettien maailmassa. Teoksessa Niemi, H. & Sarras, R. 

(toim.) Erilaisuuden valot ja varjot: Eettinen kasvatus koulussa. Helsinki: Otava. 9-20. 

Nissilä, L. (2009) Maahanmuuttajien koulutus Suomessa. Teoksessa Nissilä, L. & Sarlin, 

H-M. (toim.) Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Keuruu: Otava. 6-19.  

Nissilä, L., Vaarala, H., Pitkänen, K. & Dufva, M. (2009) Kaksi- ja monikielisten 

kielelliset oppimisvaikeudet ja kielen oppimisen tuki. Teoksessa Nissilä, L. & Sarlin, H-

M. (toim.) Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Keuruu: Otava. 36-63. 

Ollakka, A. (2013) ”Koulussa olen suomalainen ja kotona irakilainen”: 

maahanmuuttajaoppilaiden kertomuksia koulusta ja oman identiteetin rakentumisesta. 

Pro                 gradu -tutkielma. Oulun yliopisto.  

Opetushallitus. (2014) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: 

Opetushallitus. 

Opetushallitus. (2015) Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman 

perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (2016) Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – 

kipupisteet ja toimenpide-esitykset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja. Lainattu 

18.02.2017. Saatavilla: 

http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstruct

ure/79521_okm1.pdf 

Perry, L. & Southwell, L. (2011) Developing intercultural understanding and skills: models 

and approaches. Intercultural Education, 22(6), 453-466.  

Phinney, J. (1990) Ethnic Identity in Adolescents and Adults: Review of Research. 

Psychological Bulletin, 108(3), 499 514. 

Phinney, J., Romero, I., Nava, M. & Huang, D. (2001) The Role of Language, Parents, and 

Peers in Ethnic Identity Among Adolescents in Immigrant Families. Journal of Youth 

and Adolescence, 30(2), 135-153. 



39 

 

 

Pollari, J. & Koppinen, M.L. (2011) Maahanmuuttajan kohtaaminen ja opettaminen. Juva: 

Bookwell Oy.  

Päivärinta, M. (2010) Oppilaan oma opinto-ohjelma ja integrointi esi- ja perusopetukseen. 

Teoksessa Päivärinta, M. & Nissilä, L. (toim.) Perusopetukseen valmistava opetus – 

opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön. Sastamala: Vammalan Kirjapaino Oy. 29-32.  

Quintana, S. (1998) Children’s developmental understanding of ethnicity and race. Applied 

& Preventine Psychology, 7, 27-45.  

Sarlin, H-M. (2009) Opiskelussa esiintyvät tuen tarpeet ja niihin vastaaminen eri 

koulutusasteilla. Teoksessa Nissilä, L. & Sarlin, H-M. (toim.) Maahanmuuttajien 

oppimisvaikeudet. Keuruu: Otava. 20-35.  

Suárez-Orozco, C. & Suárez-Orozco, M. (2001) Children of immigration. Cambridge: 

Harvard University Press.  

Talib, M-T. (2002) Monikulttuurinen koulu: Haaste ja mahdollisuus. Helsinki: Kirjapaja. 

Talib, M-T. (2005) Eksotiikkaa vai ihmisarvoa: Opettajan monikulttuurisesta 

kompetenssista. Turku: Painosalama Oy.  

Talib, M-T. (2007) Opettajana monikulttuurisessa koulussa. Teoksessa Niemi, H. & Sarras, 

R. (toim.) Erilaisuuden valot ja varjot: Eettinen kasvatus koulussa. Helsinki: Otava. 37-

51.  

Talib, M., Löfström, J. & Meri, M. (2004) Kulttuurit ja koulu: avaimia opettajille. Vantaa: 

WSOY. 

Teräs, M. & Kilpi-Jakonen, E. (2013) Maahanmuuttajien lapset ja koulutus. Teoksessa 

Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen 

muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. 184-202. 

Varjonen, S. (2013) Ulkopuolinen vai osallistuja? Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio 

maahanmuuttajien elämäntarinoissa. Akateeminen väitöskirja. Helsingin yliopisto. 

Helsinki: Unigrafia.  

 

 





 

  

 


	1 Johdanto
	2 Maahanmuuttajaoppilas
	3 Identiteetti
	3.1 Etninen identiteetti
	3.2 Maahanmuutto horjuttaa identiteettiä
	3.3 Akkulturaatio ja identiteetti
	3.4 Koulu identiteetin kehittymisen tukijana

	4 Maahanmuuttajaoppilaiden opetus
	4.1 Perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohja
	4.2 Valmistava opetus
	4.3 Suomi toisena kielenä –opetus ja kaksikielisyys
	4.4 Alkuopetuksen näkökulma maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen

	5 Opettajan interkulttuurinen osaaminen
	5.1 Opettajan interkulttuurinen kompetenssi
	5.2 Reflektoiva opettaja

	6 Maahanmuuttajaoppilaan identiteetin tukeminen alkuopetuksessa
	6.1 Alkuopetuksessa rakennetaan tärkeä pohja tulevalle koulupolulle
	6.2 Opettaja-oppilassuhteen merkitys identiteetin rakentumisessa
	6.3 Maahanmuuttajaoppilas osana luokkayhteisöä
	6.4 Vanhemmat opettajan kasvatuskumppaneina

	7 Yhteenveto ja pohdinta
	8 Lähteet

