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1 JOHDANTO 

 

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut huomattavasti viime vuosien aika-

na. Kasvaneeseen maahanmuuttoon on vaikuttanut maailmalla käynnissä oleva pa-

kolaiskriisi. Ihmiset pakenevat kotimaistaan Euroopan ulkopuolelta vainoa, konflikteja 

ja turvattomuutta. Suurin osa heistä pakenee kotimaansa lähimaihin, mutta osa jat-

kaa Eurooppaan asti. Pakolaiskriisin vaikutukset alkoivat näkyä Suomessa vuonna 

2015 kun Suomeen saapui ennätykselliset 32476 turvapaikanhakijaa. (Sisäministeriö 

2017.) Vuosien 2015 ja 2016 aikana annettiin yhteensä 9588 myönteistä turvapaik-

kapäätöstä (Maahanmuuttovirasto 2017). Suomeen on saapunut lyhyessä ajassa iso 

määrä ihmisiä erilaisista olosuhteista ilman suomen kielen taitoa, mikä on suuri yh-

teiskunnallinen haaste.  

 

Kasvanut maahanmuutto heijastuu perusopetukseen. Oppivelvollisuusikäisinä Suo-

meen saapuneilla maahanmuuttajanuorilla on haasteita peruskoulun suorittamisessa, 

koska he eivät osaa suomen kieltä. Perusopetuksen ulkopuolelle jää maahanmuutta-

januoria, koska he ovat ylittäneet oppivelvollisuusiän tai he eivät ole ehtineet lop-

puunsaattamaan peruskoulua oppivelvollisuusikään mennessä. He ajautuvat tilaan, 

jossa perusopetusta ei enää voi käydä ikäistensä kantasuomalaisten kanssa. Tässä 

vaiheessa perusopetus voidaan suorittaa loppuun aikuisten perusopetuksessa, joka 

on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille. (Porukalla pääosaan 2017.) 

 

Opinnäytetyön tilaaja on Humanistisen Ammattikorkeakoulun Porukalla pääosaan -

hanke, joka on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja kestoltaan kaksi ja puolivuo-

tinen. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Ryhmäteatteri ja Zodiak. Hankkeessa tuetaan 

oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajanuorten peruskoulun loppuunsaat-

tamista. Yhteistyössä hankkeessa on Helsingin aikuislukio, jossa tarjotaan aikuisten 

perusopetusta. Opetuksen tukena hankkeessa hyödynnetään koulunuorisotyön me-

netelmiä sekä taidetta ja kulttuuria. Projektipäällikkönä hankkeessa on Tiina Valken-

dorff ja hän toimii samalla opinnäytetyöni ohjaajana. Hankkeen tavoitteena on saada 

nuorille peruskoulun päättötodistus kahdessa vuodessa ja tukea heidän elämän eri 

osa-alueiden sosiaalista vahvistamista. Nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuut-

ta pyritään lisäämään esimerkiksi innostamalla heitä vapaa-ajan harrastustoimintaan. 

Hankkeen päätyttyä nuorilla on kehittyneet valmiudet siirtyä työelämään tai lähteä 
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jatko-opiskelemaan. Yhtenä tarkoituksena on myös valikoitujen nuorten taide- ja kult-

tuurituntemuksen lisääminen. Hankkeessa tavoitteena on myös koulunuorisotyön 

kehittäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen ja koulupudokkuuden ehkäiseminen. 

Kauaskantoisena tavoitteena hankkeessa pyritään luomaan uudenlainen malli perus-

koulun läpisaattamiseksi. (Porukalla pääosaan 2017.) 

 

Porukalla pääosaan -hankkeen kohderyhmää ovat 17-29-vuotiaat oppivelvollisuusiän 

ylittäneet maahanmuuttajanuoret sekä Helsingin aikuislukion opettajat ja avustajat. 

Hanke keskittyy vahvasti kuuden eri teeman ympärille; maahanmuuttajanuoret, osal-

lisuus, peruskoulun loppuunsaattaminen, taide ja kulttuuri, koulunuorisotyö sekä ko-

toutuminen. Hanke on käynnistynyt virallisesti maaliskuussa 2017, jolloin tehtiin 

suunnittelutyötä ja rekrytoitiin nuoria osallistumaan hankkeeseen. Hankkeeseen vali-

koitiin 20 kohderyhmään kuuluvaa maahanmuuttajanuorta, jotka suorittavat perus-

opetuksen oppimäärän kahdessa vuodessa. Valituiksi tulleet opiskelijat ovat aloitta-

neet opiskelut elokuussa 2017 ja opiskelut jatkuvat kevääseen 2019 saakka. (Poru-

kalla pääosaan 2017.) 

 

Taiteen ja kulttuurin hyödyntämisen osana opetusta mahdollistavat hankkeen osato-

teuttajat. Uuden tanssin keskus Zodiak tuottaa hankkeelle suomen kielen opetusta 

tanssin ja rapin keinoin. Ryhmäteatteri valmistaa maahanmuuttajanuorten kanssa 

teatteriesityksen, johon osallistuu myös Ryhmäteatterin suomalaiset nuoret. Tavoit-

teina on maahanmuuttajanuorten itseilmaisun ja itsetuntemuksen edistäminen teatte-

rin avulla, sekä kotoutumisen edistäminen oman ikäistensä suomalaisiin tutustumi-

sen kautta. (Porukalla pääosaan 2017.) 

 

Helsingin aikuislukiossa toteutetaan aikuisten perusopetuksen, aikuisten lukiokoulu-

tuksen sekä lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmia (Helsin-

gin kaupunki 2017). Opetusta on tarjolla perusopetuksen tai lukion oppimäärän suo-

rittamiseksi, arvosanojen korottamiseksi tai yksittäisten kurssien suorittamiseksi. Li-

säksi Helsingin aikuislukio tarjoaa suomen kielen opetusta sekä lukioon valmistavaa 

opetusta vieraskielisille opiskelijoille. Opetusta toteutetaan Keskustan, Itä-Helsingin, 

Käpylän sekä Mäkelänrinteen toimipisteissä. (Helsingin kaupunki 2017.)  
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Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää aikuisten perusopetusta ja tehdä selvitystä 

maahanmuuttajanuorten kokemuksista ja haasteista aikuisten perusopetuksessa. 

Selvitykseni tuo esille maahanmuuttajanuorten näkökulman, jota voidaan hyödyntää 

aikuisten perusopetuksen kehittämisessä. Tarkoitus on tuottaa tietoa maahanmuutta-

januorten koulutuksen tukemista varten aikuisten perusopetuksessa. Lisäksi tavoit-

teena on koulunuorisotyön kehittäminen sekä hyödyllisen tiedon tuottaminen moni-

kulttuurisen nuorisotyön tekijöille. Opinnäytetyöni tuloksista on hyötyä Porukalla pää-

osaan -hankkeelle. Tuloksia voidaan käyttää hyödyksi hankkeen suunnittelussa ja ne 

voidaan jalkauttaa osaksi toimintaa. 

 

Kehittämis- ja selvitystyölle on selvästi tarvetta. On olemassa tutkittua tietoa maa-

hanmuuttajien oppimisvaikeuksista ja haasteista perusopetuksessa ja niihin liittyvistä 

syistä. Maahanmuuttajanuorten kokemuksia aikuisten perusopetuksessa on tutkittu 

niukemmin. Aikuisten perusopetusta on suhteellisen vähän, joten on hyvä olla tietoi-

nen maahanmuuttajanuorten kokemuksista. Tilaaja tarvitsee yksityiskohtaisempaa 

tietoa aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten kohtaamista 

haasteista hankkeen kehittämiseksi. Toteutan kehittämistyötä keräämällä tietoa Hel-

singin aikuislukion aikuisten perusopetuksessa tällä hetkellä opiskelevilta maahan-

muuttajanuorilta. Näin saadaan hankkeen kehittämiseksi ja tukemiseksi tuoretta ja 

tarpeellista tietoa suoraan hankkeen kohderyhmää vastaavilta opiskelijoilta, jotka 

opiskelevat samassa oppilaitoksessa, jossa hankettakin toteutetaan. Tarkoitus on 

selvittää kehittämissuuntia olemassa olevan tiedon ja kerätyn aineiston pohjalta. 

 

Lisääntynyt maahanmuutto on haaste myös nuorisotyölle. Pakolaisista ja turvapai-

kanhakijoista suuri osa on 18-34-vuotiaita, mikä näkyy nuorten määrän kasvuna 

(Maahanmuuttovirasto 2017). Tilastokeskuksen (2017) tilastoista selviää, että ulko-

maalaistaustaisista suuri osa on nuoria. Tämä tarkoittaa, että myös nuorisotyössä 

kohdataan yhä enemmän monikulttuurisuutta. Opinnäytetyöni tulokset lisäävät tietoi-

suutta maahanmuuttajanuorten kokemuksista aikuisten perusopetuksessa myös mo-

nikulttuurisen nuorisotyön tekijöille. Opinnäytetyöni aiheen tutkiminen on kiinnostavaa 

yhteisöpedagogien ammattialan kannalta, koska yhteisöpedagogeja työskentelee 

monikulttuurisissa työyhteisöissä. Monikulttuurinen nuorisotyö kiinnostaa myös itseä-

ni, joten aiheen tutkiminen oli innostavaa.   
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2 MAAHANMUUTTAJAT PERUSOPETUKSESSA 

 

Suomeen saapuessaan maahanmuuttajia voidaan ohjata lähtökohdat huomioiden 

erilaisten kotoutumista edistävien palveluiden pariin. Näitä voivat olla esimerkiksi ko-

toutumiskoulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, ammatilliseen 

koulutukseen valmistava koulutus tai perusopetukseen valmistava koulutus. Tässä 

luvussa avaan opinnäytetyöni keskeisimmät käsitteet ja keskityn aikuisten perusope-

tukseen ja sen merkitykseen kotouttajana. Tarkastelen aiemmista tutkimuksista il-

menneitä tuloksia ja esittelen tarkemmin aikuisten perusopetusta. Lisäksi käsittelen 

maahanmuuttajien kohtaamia haasteita perusopetuksessa. Maahanmuuttajilla on 

taustallaan erilaisia kokemuksia ja koulureittejä, joten on hyvä olla tietoinen asioista, 

joita he ovat kokeneet ja koskettavat heitä. 

 

2.1 Maahanmuuttaja 

 

Käsitteen maahanmuuttaja yhteydessä puhutaan myös vieraskielisistä, ulkomaalais-

taustaista, pakolaisista, siirtolaisista ja paluumuuttajista. Maahanmuuttajista voidaan 

puhua myös ensimmäisen- ja toisen sukupolven maahanmuuttajina. Maahanmuutta-

ja käsittääkin siis laaja-alaisen ihmisjoukon, minkä takia maahanmuuttajista ei voi 

puhua yhtenä homogeenisenä ryhmänä. He tulevat erilaisista kulttuureista ja heillä 

on erilaisia lähtökohtia.  

 

Minttu Räty (2002, 11) toteaa, että kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalai-

set ovat maahanmuuttajia. Väestöliiton (2017) mukaan maahanmuuttajalla tarkoite-

taan ulkomaalaistaustaista henkilöä, joka muuttaa Suomeen pidemmäksi aikaa. 

Suomeen maahanmuuttaja on voinut tulla työn tai avioliiton takia. Maahanmuuttaja 

on yläkäsite, jolla tarkoitetaan myös pakolaisia, siirtolaisia ja paluumuuttajia. Siirtolai-

sella tarkoitetaan henkilöä, joka on muuttanut Suomeen vapaaehtoisesti.  Turvapai-

kanhakija tulee Suomeen anomaan turvapaikkaa ja hänestä tulee pakolainen saa-

dessaan myönteisen turvapaikkapäätöksen. Pakolaisia ovat myös kiintiöpakolaisina 

Suomeen saapuneet. Paluumuuttajalla tarkoitetaan suomalaisia sukujuuria omaavaa 

henkilöä, joka muuttaa Suomeen. Paluumuuttajia ovat myös henkilöt, jotka ovat 

aiemmin olleet suomalaisia ja muuttavat takaisin Suomeen. (Räty 2002, 11.) Ensim-
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mäisen sukupolven maahanmuuttaja on henkilö, joka ei ole syntynyt Suomessa 

(Martikainen 2011). Toisen sukupolven maahanmuuttajalla tarkoitetaan henkilöä, jo-

ka on syntynyt Suomessa, mutta hänen vanhempansa ovat muuttaneet Suomeen 

toisesta valtiosta. (Väestöliitto 2017.)  

 

Lisäksi aihetta tutkiessa esille nousee käsitteet vieraskielinen, ulkomaalaistaustainen 

sekä suomalaistaustainen. Vieraskielinen on henkilö, jonka äidinkieli on jokin muu 

kuin suomi, ruotsi tai saame (Rapo 2011). Suomalaistaustaisen ja ulkomaalaistaus-

taisen ero tulee vanhemmista. Jos henkilön vanhemmista vähintään toinen on suo-

malaissyntyinen, on hän suomalaistaustainen. Henkilöstä, jonka molemmat van-

hemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla, käytetään nimitys-

tä ulkomaalaistaustainen. (Tilastokeskus 2017.) 

 

Vuonna 2015 Suomessa oli yhteensä 339 925 ulkomaalaistaustaista henkilöä, joista 

286 803 ovat ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia ja 53 122 ovat Suomessa 

syntyneitä eli toisen sukupolven maahanmuuttajia (Tilastokeskus 2017). Tilastokes-

kuksen (2017) tilastojen mukaan ulkomaalaistaustaisten viisi suurinta taustamaata 

vuonna 2015 olivat entinen Neuvostoliitto, Viro, Somalia, Irak ja entinen Jugoslavia. 

Vuosien 2015 ja 2016 aikana myönteisten turvapaikkapäätösten saaneiden suurim-

mat kansalaisuusryhmät olivat Irak, Afganistan, Somalia ja Syyria (Maahanmuuttovi-

rasto 2017). 

 

 

2.2 Monikulttuurisuus 

 

 

Maahanmuuton lisääntyessä voidaan puhua monikulttuurisesta yhteiskunnasta. Mo-

nikulttuurisuus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen käsite. Monikulttuurisuuden ohella 

voidaan puhua myös monimuotoisuudesta ja moninaisuudesta. Käsitteet perustuvat 

tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. (Hietajärvi 2015.)  

 

Pelkästään kulttuuri ymmärretään monella eri tavalla. Kulttuuria voidaan määritellä 

kulttuuri-ilmiöiden avulla. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset toiminnat, arvot ja käsitteet, 

työvälineet tai teokset, psykologiset ilmiöt ja toimijuus, mikä viittaa siihen, että ihmiset 
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omalla toiminnallaan vaikuttavat kulttuurin ilmiöihin ja muokkaavat niitä. Kulttuurin 

käsite pitää sisällään alakäsitteitä, joita voivat olla esimerkiksi oppilaitoksen oppimis-

kulttuuri tai työpaikan kulttuuri. Kulttuuri voi viitata myös kokonaiseen tietyn väestön 

tai ryhmän yhteisölliseen kulttuuriin joista yksi on paikallistunut kulttuuri. Paikallistu-

neessa kulttuurissa kulttuurin käsite ymmärretään yhdessä paikan ja kansakunnan 

käsitteen kanssa. Paikallistunut kulttuuri nähdään kuitenkin asiana, joka harvoin täy-

sin toteutuu, koska useimmat kansakunnat ovat sekoittuneet kulttuurisesti ja etnises-

ti. (Lasonen, Halonen, Kemppainen & Teräs 2009, 9-10.)   

 

Kulttuurien ja yksilöiden välinen tasa-arvo, erilaisuuden hyväksyminen ja arvostami-

nen sekä yhteisesti sovitut säännöt ja rajat ovat monikulttuurisuutta (Räty 2002, 46). 

Monikulttuurisuudella on poliittisia, sosiaalisia ja kulttuurisia päämääriä ja seurauksia. 

Monikulttuurisuus on tila tai ihmisryhmä, jossa toimivat henkilöt omaavat monenlaisia 

taustoja. (Lasonen ym. 2009, 10-11.) Monikulttuurisuudella tarkoitetaan tilannetta, 

jossa eri kulttuureista ja kielellisistä taustoista tulevat henkilöt elävät tasavertaista 

yhteiseloa (Enoranta, Leppänen & Mäntyranta 2007, 158).  

 

2.3 Aikuisten perusopetus 

 

Aikuisten perusopetus uudistuu enemmän lisääntyneen maahanmuuton tarpeita vas-

taavaksi. Uudistus astuu voimaan vuonna 2018. Uudistuksessa aikuisten perusope-

tuksesta poistetaan erillään toteutettavat päällekkäisyydet ja tavoitteena on muodos-

taa koulutusta tehostava kokonaisuus. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 1.) Aikui-

sille suunnattua perusopetusta tarjoavat aikuislukiot, kansanopistot, ammatilliset 

opistot sekä muut oppilaitokset (Rasilainen 2016, 28). 

 

Aikuisten perusopetus valmistaa oppilaita tulevaisuuteen, toimii maahanmuuttaja-

taustaisille yhtenä kotouttamisen muotona ja kasvattaa opiskelijoiden yleissivistystä. 

Se on osa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus-, aikuiskoulutus- sekä 

yleissivistävää opetusjärjestelmää. Suoritettuaan perusopetuksen oppimäärän opis-

kelijat ovat valmiita siirtymään toisen asteen opintoihin. (Opetushallitus 2017, 15.) 

Aikuisten perusopetuksen keskeisenä tarkoituksena on tarjota mahdollisuus suorittaa 

peruskoulun oppimäärä oppivelvollisuusiän ylittäneille henkilöille (Opetushallitus 
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2015). Perusopetuslaissa aikuisten perusopetuksen erityistavoitteista kerrotaan seu-

raavasti: 

 

Aikuisille annettavan perusopetuksen erityisenä tavoitteena on oppilaan 
osaaminen, elämänkokemukset, olosuhteet, ikä sekä kieli- ja kulttuuri-
tausta huomioon ottaen tarjota mahdollisuus saavuttaa perusopetuksen 
tiedot ja taidot sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja jatko-
opintovalmiuksia. Perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisen lisäksi 
opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös yhtä tai useampaa 
oppiainetta opiskelevat. (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa 
422/2012.) 

 

80 prosenttia aikuisten perusopetuksen oppilaista ovat maahanmuuttajataustaisia 

(Porukalla pääosaan 2017). Aikuisten perusopetuksen kohderyhmäksi määritellään 

maahanmuuttajataustaiset, joilta erinäisistä syistä johtuen puuttuu peruskoulun päät-

tötodistus. Syitä voivat olla Suomeen saapuminen perusopetuksen loppuvaiheilla, 

oppivelvollisuusiän ylittyminen tai kehittymisen tarve tietyissä taidoissa (esimerkiksi 

luku- ja kirjoitustaito sekä matemaattiset taidot). Henkilö ylittää oppivelvollisuusiän 

sen lukuvuoden päätyttyä, kun hän täyttää 17 vuotta (Opetushallitus 2017). Kohde-

ryhmäksi mainitaan myös peruskoulun oppivelvollisuusikäisinä keskeyttäneet kan-

tasuomalaiset, joita ovat esimerkiksi vangit, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus 

tai tarvitsevat jatko-opiskeluun hakeutumiseen tukea, sekä aikuiset romanit, joilta niin 

ikään puuttuu peruskoulun päättötodistus. Lisäksi kohderyhmää ovat kantasuomalai-

set, jotka haluavat korottaa peruskoulun arvosanoja tai suorittavat yhtäaikaisesti 

useampaa oppiainetta aineopiskelijoina. (Opetushallitus 2015, 9.) Aikuisten perus-

opetuksessa on mahdollista suorittaa perusopetuksen oppimäärä, opiskella yksittäi-

siä oppiaineita tai kursseja ja suorittaa alkuvaiheen ja lukutaitovaiheen osittain tai 

kokonaan sekä korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja (Opetushalli-

tus 2017, 11).  

 

Aikuisten perusopetus koostuu alkuvaiheesta ja päättövaiheesta. Alkuvaiheessa 

varmistetaan, että opiskelijoiden opiskelutaidot ja tiedonhankintakyvyt ovat riittävät 

päättövaiheeseen siirtymistä varten. Tehtävänä on myös varmistaa opiskelijoiden 

perustietojen ja -taitojen riittävyys. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen tehtäviin 

kuuluu myös syrjäytymisen ehkäisy sekä mahdollistaa opiskelijoiden yleissivistyksen 

täydentäminen. (Opetushallitus 2017, 50.) Opiskelu painottuu vahvasti suomen kie-
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len opiskeluun, mutta myös muihin oppiaineisiin tutustutaan ja niitä opiskellaan (Hel-

singin aikuislukio 2017, 5). Alkuvaihe voi sisältää myös lukutaitovaiheen, jos opiskeli-

ja on luku- tai kirjoitustaidoton tai taidot ovat puutteellisia (Opetushallitus 2017, 5). 

Lukutaitovaiheessa opiskellaan äidinkielen lisäksi matematiikka, ympäristö- ja luon-

nontietoa, yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta (Opetushallitus 2017, 95-108). 

 

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen opiskelijat voivat hakeutua eri reittejä 

pitkin. Opiskelija voi siirtyä päättövaiheeseen esimerkiksi alkuvaiheesta, kotoutumis-

koulutuksesta tai toisesta koulusta, jossa perusopetuksen suorittaminen on jäänyt 

kesken. Oppilaan siirtyessä aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen on tärkeää 

varmistua, että hän on kykenevä opiskelemaan vaaditulla tasolla ja, että hän hallitsee 

opetuskielen riittävän hyvin opintojen suorittamiseksi. (Opetushallitus 2017, 111-

112.) 

 

Opiskelijat saavat ohjausta ja heille laaditaan henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat 

(Helsingin aikuislukio 2017, 5). Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laatiessa 

huomioidaan laajasti yksilöllisiä tekijöitä. Huomion kohteina ovat esimerkiksi opiskeli-

jan aiemmin suoritetut opinnot, elämäntilanne ja siitä ilmenee opiskelun tavoitteet ja 

arvio opiskeluun kuluvasta ajasta. (Opetushallitus 2017, 32.) Tarve on ymmärrettä-

västi juuri maahanmuuttajataustaisilla suuri kantaväestöä erilaisten lähtökohtien ta-

kia. Aikuisopetus vaikuttaa tarpeelliselta ja uudessa opetussuunnitelmassa on selke-

ästi pyritty huomioimaan yksilöiden tarpeita.  

 

Maahanmuuttajien kokemuksia aikuisten perusopetuksessa on tutkittu Jyväskylässä 

vuonna 2009 valmistuneessa opinnäytetyössä. Tutkittavana työssä oli Oksa-koulutus 

(Ohjaavan kasvatuksen aikuislinja), ammattiopiston ja läksykerhon palvelut, lukio se-

kä peruskoulu. Opinnäytetyössä tutkittiin muun muassa Oksa-koulutuksen tarjoamien 

palveluiden toimivuutta maahanmuuttajien näkökulmasta sekä maahanmuuttajanuor-

ten erityistarpeiden riittävää huomioimista. (Keinänen & Koponen 2009.) Jyväskyläs-

sä toimiva Oksa-koulutus tarjoaa perusopetuksen lisäopetusta sekä aikuisten perus-

opetusta (Jyväskylän ammattiopisto 2017).  

 

Oksa-koulutus sai maahanmuuttajilta paljon positiivista palautetta. Haastateltavat 

olivat yksimielisiä Oksa-koulutuksen tukiopetuksen hyvästä laadusta. Tukiopetus ko-
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ettiin yksilöllisemmäksi ja sitä sai enemmän kuin aiemmin peruskoulussa. Lisäksi Ok-

sa-koulutus nähtiin opiskelumotivaatiota lisänneenä tekijänä. Opiskelijat myös jaksoi-

vat paremmin. Opiskelu koettiin väljemmäksi kuin aiemmin peruskoulussa ja suori-

tuspaineita ei koettu olevan yhtä paljon kuin aiemmin. Yksittäinen haastateltava oli 

lisäksi kokenut Oksa-koulutuksen auttaneen kavereiden saamisessa, koska hänen 

kielitaito oli hyvä jo ennestään. Haastatteluun osallistuneet olivat saaneet Oksa-

koulutuksessa hyviä tuloksia ja päässeet jatko-opiskelemaan. (Keinänen & Koponen 

2009, 47-48.) 

 

Oksa-koulutus oli kokonaisuudessaan koettu varsin hyväksi, eikä moitteille ollut juuri-

kaan sijaa. Opinnäytetyön perusopetukseen liittyvistä tuloksista ilmenee, että siirty-

minen valmistavasta opetuksesta peruskouluryhmään koettiin vaikeaksi. Haastatellut 

olivat sitä mieltä, että valmistavan opetuksen pitäisi kestää vähintään yhden lukuvuo-

den. Kehittämisideana tutkimuksessa todettiin, että kielitaitoa voitaisiin huomioida 

vielä enemmän Oksa-koulutuksessa. Koulutusta pidettiin vaativana ja hyvä kielitaito 

nähtiin eduksi. (Keinänen & Koponen 2009.) 

 

 

2.4 Perusopetuksen merkitys kotouttajana 

 

Kotoutumiselle on määritelty erilaisia muotoja. Näitä ovat rakenteellinen, sosiaalinen, 

samastuminen, kulttuurinen sekä poliittinen kotoutuminen. Rakenteellisella kotoutu-

misella viitataan koulutusjärjestelmään sekä työelämään pääsemiseen. Poliittinen 

kotoutuminen on poliittista vaikuttamista esimerkiksi käyttämällä äänestysoikeutta. 

Samastuminen on maan ja sen tapojen omaksumista ja kulttuurinen kotoutuminen 

puolestaan maan kulttuuristen asioiden tuntemista ja niihin sopeutumista. Kotoutumi-

nen on vuorovaikutteista, jossa myös kantaväestöllä on vastuunsa. Kantaväestön on 

sopeuduttava monikulttuurisemmaksi muuttuvaan yhteiskuntaan. Kotoutumista voi-

daan mitata eri mittareilla. Näitä ovat työllistyminen, kielitaito ja yhteisöön kuulumi-

nen, millä tarkoitetaan sosiaalisia verkostoja sekä aktiivista kansalaisuutta.  (Rasilai-

nen 2016, 19-25.)  

 

Suomessa on voimassa oleva laki kotoutumisen edistämisestä, jossa kotouttamisella 

tarkoitetaan kotoutumisen monialaista edistämistä ja tukemista hyödyntämällä viran-
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omaisten sekä muiden tahojen tarjoamia palveluita ja toimenpiteitä. (Laki kotoutumi-

sen edistämisestä 2010). Kotoutumisella laissa tarkoitetaan:  

 

”…maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikutteista kehitystä, jonka 
tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yhteiskunnassa ja työelämässä 
tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun tuetaan hänen mahdollisuuksiaan 
oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen.” (Laki kotoutumisen edistämi-
sestä 2010.) 

 

Vuonna 2012 julkaistun maahanmuuttajabarometrin vastaajien kansalaisuudet olivat 

Venäjä, Viro, Thaimaa, Kiina, Irak, Somalia ja Turkki. Barometristä tutkittiin maahan-

muuttajien kokemuksia Suomessa viihtymisessä sekä näkemyksiä kotoutumisesta. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2013.) Barometrissä vastaajat kertoivat kotoutumisen 

kannalta tärkeiksi työn, suomen tai ruotsin kielitaidon, turvallisuuden ja terveyspalve-

lut (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 20). Maahanmuuttajien näkemykset kotoutumi-

sen kannalta tärkeistä tekijöistä puhuvat sen puolesta, että heillä on selkeitä ajatuk-

sia ja tavoitteita kotoutumiseen liittyen. Monesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi 

Suomessa on opiskeltava perusopetuksessa tai suoritettava koulutuksia. Barometris-

tä käy myös ilmi, että suurin osa vastanneista joilla on suomalaisia tuttavia, ovat tu-

tustuneet heihin töissä, naapurustossa tai vapaa-ajan harrastusten parissa. Kysyttä-

essä syitä sille, mikä tekee suomalaisiin tutustumisesta hankalaa, vastaajat mainitsi-

vat isoimmaksi syyksi riittämättömän suomen kielen taidon. (Työ- ja elinkeinoministe-

riö 2013, 71-76.) 

 

Suomessa työllistymiseen nykypäivänä vaaditaan usein koulutus. Pelkkä perusope-

tuksenkaan oppimäärän suorittaminen ei takaa työpaikkaa. Mikäli maahan muuttanut 

ei ole lähtömaassaan opiskellut peruskoulussa on hänen kotoutumisen kannalta tär-

keää, että hän pääsee Suomessa mukaan perusopetukseen. Perusopetuksen merki-

tys on muutenkin huomattavan suuri suomalaisessa yhteiskunnassa. Se valmistaa 

nuoret jatko-opiskuun sekä työelämään siirtymiseen. Lisäksi se on tärkeä osa maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista yhteiskuntaan. (Valtiontalouden tar-

kastusvirasto 2015, 13.) Suomeen aikuisikäisinä saapuneet maahanmuuttajat tarvit-

sevat usein koulutusta tai erinäisten taitojen vahvistamista kotoutumisen edistä-

miseksi sekä työn saamiseksi (Rasilainen 2016, 27).  Maahanmuuttajien lähtökohdat 
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ja opiskelutaustat poikkeavat toisistaan. Niiden pohjalta henkilö voidaan ohjata hänel-

le sopivan kotouttamisen muodon pariin.  

 

On selvää, että suorittamalla peruskoulun, maahanmuuttajien riski syrjäytyä piene-

nee. Näkisin kotoutumista edistävänä asiana myös sen, että opiskelemalla perusope-

tuksessa maahanmuuttajat saavat päivittäisen rutiinin rytmittämään arkea. Peruskou-

lussa heillä on mahdollisuus tutustua ja ystävystyä kantasuomalaisten kanssa, mikä 

edesauttaa suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista. Aikuisten perusopetuksessa 

tilanne on kuitenkin eri, koska suomalaisia opiskelijoita on vähän tai ei välttämättä 

lainkaan samassa ryhmässä. Arvonen, Nurminen ja Katva (2009, 65) osoittavat, että 

maahanmuuttajanuorten kouluhyvinvointiin vaikuttavat asiat eivät eroa kantasuoma-

laisten nuorten kouluhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. He toteavat jaksamisen ja 

hyvinvoinnin olevan oleellisia asioita nuorten koulunkäynnissä ja viittaavat arkirytmin, 

sekä kaverisuhteiden merkityksen nousevan usein esille puhuttaessa nuorten koulu-

hyvinvoinnista.   

 

Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta olisi mielestäni kannattavaa huomioida 

maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus. Oman äidinkielen opiskelu tukee maa-

hanmuuttajan käsitystä itsestään, itseilmaisua sekä viestinnän kehittymistä. Se vai-

kuttaa henkilön persoonalliseen kasvuun, ajatteluun ja kielenkäyttötaitojen kehittymi-

seen. Myös sosiaalisten verkostojen sekä maailmankuvan muodostumisessa oman 

äidinkielen opiskelulla on tukeva vaikutus. Oman äidinkielen oppiminen tarjoaa maa-

hanmuuttajalle mahdollisuuden muidenkin perusopetuksen oppiaineiden tehokkaam-

paan oppimiseen. (Nissilä 2009, 10-11.) Myös kotouttamislaissa (2011) kerrotaan 

maahan muuttaneen oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen olevan kotoutumista 

edistävä tekijä (Rasilainen 2016, 20). Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta 

tarjotaan valtionavustuksella, mutta opetuksen järjestäjä ei ole velvollinen sitä järjes-

tämään. Tässä vaiheessa kunta voi ottaa opetuksen järjestääkseen. Kunta voi hakea 

valtionavustusta maahanmuuttajan oman äidinkielen opetukseen, mikäli siihen on 

osallistumassa vähintään neljä oppilasta. (Nissilä 2009, 11.) 

 

 

2.5 Maahanmuuttajien haasteet perusopetuksessa 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto on teettänyt kattavan tuloksellisuustarkastuskerto-

muksen maahanmuuttajaoppilaista ja perusopetuksen tuloksellisuudesta. Tarkastuk-

sessa verrattiin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja kantasuomalaisten oppilai-

den perusopetuksen tuloksellisuutta. Käy ilmi, että erot lukutaidossa ja matematiikas-

sa kantasuomalasten ja maahanmuuttajien välillä ovat Suomessa suurempia kuin 

suuressa osassa Euroopan muissa maissa. Maahanmuuttajataustaiset opiskelevat 

useammin ikäluokkaansa alemmalla luokka-asteella. Tuloksellisuustarkastuskerto-

muksesta selviää, että maahanmuuttajien kielen oppimisen tukea on lisätty. Kielen 

oppiminen on suuri haaste isolle osalle maahanmuuttajataustaisista nuorista.  Selvisi, 

että mitä korkeampi maahanmuuttoikä on, sitä enemmän on tarvetta kielen tukiope-

tuksella. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2015.) 

 

Tuloksellisuustarkastuskertomuksessa todetaan myös, ettei perusopetus ole onnis-

tunut tarjoamaan tasa-arvoista opetusta maahanmuuttajataustaisille. Syiksi maa-

hanmuuttajataustaisten heikommalle koulumenestykselle kerrotaan olevan alemmal-

la vuosiluokalla opiskeleminen, heikompi sosioekonominen tausta, kotona puhuttu 

kieli ja perusopetuksen tarjoamat riittämättömät mahdollisuudet. Tarkastuskertomuk-

sesta selvisi myös, että työskentelyilmapiiristä maahanmuuttajat eivät pitäneet yhtä 

paljon kuin kantasuomalaiset, mutta kaikin muin osin maahanmuuttajat pitivät koulua 

mielekkäämpänä paikkana kuin kantasuomalaiset. Muuta selvinnyttä on esimerkiksi 

maahanmuuttajataustaisten hieman herkempi alttius luvattomiin poissaoloihin ja 

myöhästelyyn kuin kantasuomalaisten. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2015.)  

 

Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat kokivat kiusaamisen kohteeksi joutumis-

ta useammin kuin toisen sukupolven maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset. He koki-

vat enemmän myös koulu-uupumusta ja tuen saaminen esimerkiksi koulukuraattorilta 

tuntui heille vaikeammalta. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2015.) Vuonna 2013 

tehdyssä maahanmuuttajataustaisille 8. ja 9.- luokkaisille suunnatussa kouluterveys-

kyselyssä todettiin, että maahanmuuttajataustaiset nuoret käyttävät enemmän päih-

teitä ja kohtaavat muita enemmän vaikeuksia opiskelussa sekä avun ja tuen saami-

sessa opiskeluun (Matikka, Luopa, Kivimäki, Jokela & Paananen 2014, 36). Tuen 

saamisen helpottamista voitaisiin edistää koulunuorisotyön avulla. Koulussa tapahtu-

van nuorisotyön tavoitteita ovat muun muassa identiteetin ja itsetunnon vahvistami-

nen, yhteisöllisyyden tukeminen, kouluviihtyvyyden lisääminen, nuorten hyvinvoinnin 
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lisääminen, aktiivisen kansalaisuuden tukeminen sekä ryhmädynamiikan tukeminen 

(Kolehmainen & Lahtinen 2014, 29). Tavoitteista käy ilmi, että koulunuorisotyö on 

parhaimmillaan nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävää toimintaa. Koulu-

nuorisotyön tavoitteiden pohjalta voi todeta, että toiminta edistäisi maahanmuutta-

januorten kotoutumista, ennaltaehkäisisi syrjäytymistä sekä lisäisi heidän viihtyvyyt-

tään koulumaailmassa.   

 

Oppilaiden osaamiseen vaikuttaa myös maahanmuuttajan lähtömaa. Maahanmuutta-

jat tulevat Suomeen eri paikoista, joten myös heidän osaamisen välillä on eroavai-

suuksia. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2015.) Lähtömaalla on monesti tekemistä 

maahanmuuttajan oppimistaidoissa, mikä luo eri lähtökohdat maahanmuuttajien välil-

le. Lähtömaa vaikuttaa, koska esimerkiksi niiden koulutusjärjestelmissä on eroja, mi-

kä puolestaan selittää oppimiseen liittyviä asioita. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 

2015, 7-9.) Kaikki ovat omia yksilöitään ja sellaisina heidät pitäisi myös kohdata. Pi-

täisi huomioida yksilöiden tarpeet ja antaa yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä 

perusopetuksessa. 

 

Lisäksi aihetta tutkiessani ilmeni, että haasteena maahanmuuttajanuorilla on myös 

opiskeleminen muulla kuin omalla äidinkielellään. Toisella kielellä opiskellessa ener-

giaa kuluu paljon sanaston ymmärtämiseen ja opiskelu vaati oppilaalta kaksinkertai-

sen määrän työtä omalla äidinkielellään opiskelevaan verrattuna. (Arvonen, Nurmi-

nen & Katva 2009, 69.)  

 

 

2.6 Opiskelijalähtöisyyttä aikuisten perusopetukseen -hanke 

 

Helsingin aikuislukiossa on kehitetty aikuisten perusopetusta maahanmuuttajien nä-

kökulma huomioiden. Maahanmuuttajien määrä koulussa on ollut kasvussa ja ope-

tusta onkin pyritty kehittämään heidän tarpeita vastaavaksi. Opiskelijalähtöisyyttä 

aikuisten perusopetukseen -hanke alkoi lokakuussa 2014 ja seuranta jatkui lukuvuo-

den loppuun (2015). Hankkeessa tavoitteena oli sähköisen ideapankin luominen, jo-

hon kerättäisiin perusopetuksen opiskelijalähtöisiä opiskelumenetelmiä. Hankkeessa 
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toteutettiin myös opiskelijapalautelomake, johon opiskelijat vastasivat sähköisesti. 

(Opiskelijalähtöisyyttä aikuisten perusopetukseen -hanke 2015.) 

  

Ideapankkiin oli kerätty hyviä menetelmiä, joissa opiskelijalähtöisyys oli selkeästi 

keskiössä. Menetelmissä hyödynnettiin toiminnallisuutta, keskityttiin reaaliaineen sa-

naston opettamiseen ja käytettiin tietotekniikkaa oppimisen apuna. (Opiskelijalähtöi-

syyttä aikuisten perusopetukseen -hanke 2015.) Mielestäni on tärkeää, että opetta-

misessa on huomioitu maahanmuuttajien näkökulma, ja, että opetuksen kehittämi-

seen on puututtu konkreettisilla toimilla. Tämä kehittää kokonaisvaltaisesti aikuisten 

perusopetusta helpottaen maahanmuuttajaopiskelijoiden oppimista ja tarjoamalla 

opettajille hyviä työkaluja opettamisen tueksi.  

 

Sähköiseen opiskelijapalautelomakkeeseen tuli vastauksia yhteensä 35. Vastaajat 

olivat aikuisten perusopetuksen 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoita. Helsingin aikuislu-

kion opetuksen tasoa pitivät korkeana tai erittäin korkeana 89% vastanneista. Opet-

tajat saivat kiitosta kärsivällisyydestä asioiden selittämiseen. Suomen kielen opetusta 

toivottiin lisää. Opiskelijoilta kysyttiin muun muassa mieleisistä opiskelutavoista. Vas-

tanneista 43% koki parhaaksi opiskelutavaksi perinteisen opettajajohtoisen oppimi-

sen., 32% yksin tai parin kanssa työskentelemisen. Vastanneista 37% koki oppivan-

sa parhaiten kuuntelemalla, 29% tekemällä tehtäviä ja 26% lukemalla. (Opiskelijaläh-

töisyyttä aikuisten perusopetukseen -hanke 2015.) 

 

Vastauksissa on paljon hajontaa, mikä tukee näkemystä siitä, että maahanmuuttajat 

eivät ole homogeeninen ryhmä. Kotona opiskeluun käytettävään aikaan liittyneessä 

kysymyksessäkin hajonta on suuri, eikä samanmukaisuutta ole havaittavissa. Suo-

men kielen opiskelun osa oli maininnut helpoksi, mutta sanaston oppiminen oppiai-

neiden opiskelussa oli haastavaa. Hankkeen opiskelijapalautteen yhteenvedossa 

todetaan, että kielitietoiseen opettamiseen tulee jatkossakin kiinnittää enemmän 

huomiota. (Opiskelijalähtöisyyttä aikuisten perusopetukseen -hanke 2015.) Kielitietoi-

sella opetuksella tarkoitetaan oppimisstrategioiden tukemista (Opetushallitus 2011, 

14). 
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3 MENETELMÄT JA HAASTATTELUT 

 

Tässä luvussa pohdin tutkimukseen liittyviä eettisiä ongelmia ja käsittelen tutkimus-

prosessia menetelmien valitsemisesta niiden toteuttamiseen. Opinnäytetyöprosessini 

alkoi maaliskuussa 2017 ja menetelmät toteutin huhtikuussa 2017.  

 

3.1 Laadullinen ja määrällinen menetelmä 

 

Tutkimusmenetelmän valitsemiseen päästään, kun tiedetään tavoitteet ja kehittämis-

tehtävä. Tutkimusmenetelmät on jaettu kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin menetelmiin. 

Kvantitatiivisella tarkoitetaan määrällistä tutkimusta. Sille luontaista on samojen ky-

symysten osoittaminen suurelle joukolle ja esimerkiksi kyselylomake on usein käytet-

ty menetelmä. Määrällinen tutkimus on hyvä, jos halutaan kokeilla jonkin olemassa 

olevan teorian paikkansapitävyyttä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 93.) 

 

Kvalitatiivisella tarkoitetaan laadullista menetelmää. Laadullisessa tutkimuksessa tut-

kittavia on paljon vähemmän kuin määrällisessä menetelmässä. Lähtökohtana on 

todellisen elämän kuvaaminen. Tuloksia ei voi pilkkoa osiin, koska menetelmä muo-

dostavat kokonaisuuden. Laadullista menetelmää käytettäessä tutkimuksen kohde 

valikoidaan tarkasti, jotta saataisiin juuri tavoitteita vastaavaa tietoa. Menetelmän 

käytössä tuotetaan paljon tietoa tiiviistä aiheesta, josta ei tiedetä vielä kauheasti. Sil-

loin menetelmä mahdollistaa asian kokonaisvaltaisen ymmärtämisen. Laadullisia 

menetelmiä ovat esimerkiksi ryhmä- ja teemahaastattelut. (Ojasalo ym. 2009, 94.) 

 

Määrällinen ja laadullinen menetelmä eroavat toisistaan. Määrällisessä menetelmäs-

sä vastaajat muodostavat otoksen, kun taas laadullisessa vastaajat muodostavat 

näytteen. (Ojasalo ym. 2009, 93-94.) Määrällisessä haastattelumenetelmässä vas-

taajia ei valikoida niin tarkasti, ja haastattelut perustuvat usein satunnaisotokseen, 

mutta laadullisessa menetelmässä vastaajat ovat etukäteen valittuja yksilöitä (Tilas-

tokeskus 2017). Erot kuitenkin kapenevat ja hämärtyvät, kun tehdään tutkimuksellista 

kehittämistyötä. Silloin menetelmät ovat työkaluja, joiden avulla pyritään parhaaseen 

mahdolliseen lopputulokseen. (Ojasalo ym. 2009, 94.) 
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Tässä opinnäytetyössä käytän laadullisia menetelmiä. Opinnäytetyöni kohderyhmä ja 

kehittämistehtävä ovat selkeästi rajattuja. Kohderyhmäksi valikoitui maahanmuutta-

januoret, joista valtaosa on saapunut Suomeen viime vuosien aikana. Heidän kielitai-

tonsa on enemmän tai vähemmän heikkoa, mikä tuki ratkaisuani käyttää laadullisia 

menetelmiä. Esimerkiksi haastattelumenetelmät antavat haastattelijalle mahdollisuu-

den varmistaa, että haastateltavat ymmärtävät kysymykset. Kun haastattelu litteroi-

daan, toimii tallennus muistin apuna ja helpottaa keskusteluiden tulkitsemista (Ojasa-

lo ym. 2009, 96). Tallennuksesta on hyötyä myös, jos haastateltavilla on huono suo-

men kielen taito. Silloin tilanteeseen on mahdollista palata ja kuunnella tarvittaessa 

yksittäisiä kohtia useampaan kertaan. Kieliongelmien takia osaan tuloksista pitää 

suhtautua kriittisesti. Tulosten luotettavuutta pystytään arvioimaan, kun tutkimuspro-

sessi on tarkasti kuvailtu (Ojasalo ym. 2009, 94).  

 

 

3.2 Eettisyys ja luottamuksellisuus 

 

Olli Mäkisen (2006, 64) mukaan tutkimusetiikan erityisryhmiin lukeutuu muun muassa 

etnisiä ryhmiä (siirtolaiset, romanit), sosiaalisesti eriarvoisia ja lapsia. Tarkastelen 

seuraavaksi opinnäytetyössä käytetyille tutkimusmenetelmille läheisiä tutkimuseetti-

siä aihepiirejä.  

 

Osa tähän opinnäytetyöhön tehtyihin haastatteluihin osallistuneista oli 17-vuotiaita eli 

alaikäisiä. Mäkinen (2006, 64) toteaa, että lapset tarvitsevat huoltajan tai laillisen 

edustajan luvan tutkimukselle, koska lapset eivät kykene täysin kertomaan tahtomi-

sestaan. Asiaa on mielestäni haastavaa tulkita, jos lapseksi määritellään alle 18-

vuotias henkilö. Mäkinen (2006, 65) tuo myös ilmi, että lapsen mielipidettä on lasten-

suojelulain mukaan kuultava hänen täytettyään 12-vuotta. Alaikäisten kohdalla on 

mietittävä, kuka on oikeutettu antamaan suostumuksensa tutkimukselle. Mitä pie-

nempi lapsi on kyseessä, sitä todennäköisemmin suostumuksen antaja on joku muu 

kuin lapsi itse. Nuorisotutkimuksessa ideana on ollut suostumuksen hakeminen ni-

menomaan nuorelta itseltään. Nuorisotutkimuksessa avainasemassa pidetään tukijan 

ja tutkittavien välistä luottamussuhdetta. (Vehkalahti, Rutanen, Lagström & Pösö 

2010,16.) 
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Mielestäni tekemäni haastattelut ovat eettisesti perusteltuja, koska tutkimuksen kes-

kiössä ovat haastateltavien elämää käsittelevät tärkeät ja keskeiset asiat. Lisäksi 

haastateltavat olivat kuitenkin täysi-ikäisyyden kynnyksellä, eivätkä käsiteltävät asiat 

olleet erityisen arkaluontoisia. Haastattelut suoritettiin Helsingin aikuislukiossa apu-

laisrehtorin suostumuksella. Osoitin vilpitöntä kiinnostusta heidän asioihin ja he tuli-

vat kuulluksi. Nuorten ja lasten osallisuuden korostaminen tutkimuksissa on kasva-

massa, ja ajatellaan, että heidän pitäisi saada oma äänensä kuuluviin (Vehkalahti, 

Rutanen, Lagström & Pösö 2010, 14-15). Haastatteluista kerätty tieto on tärkeää ai-

kuisten perusopetuksen kehittämisessä, koska siinä on nimenomaan nuorten itsensä 

kokemuksia. Myöskään kaikkien pakolaisina Suomeen tulleiden vanhemmat eivät ole 

Suomessa.  

  

Ennen haastattelutilanteita huomioin kulttuurillisia eroja. Jos osallistujien etniset taus-

tat eroavat toisistaan, on kielikysymys otettava tarkasti huomioon. On eettisesti tär-

keää, että kaikille tutkimukseen osallistuville tarjotaan tasavertainen mahdollisuus 

itsensä ilmaisemiseen. Täytyy varmistaa, että kaikki ymmärtävät mihin suostuvat. 

(Mäkinen 2006, 106.) 

 

Itselleni oli alusta alkaen selvää, että haastateltavat saisivat osallistua tutkimukseen 

nimettömästi. Tutkimuksessa anonymiteetin noudattamista pidetään etuna tutkimuk-

selle. Kun anonymiteetin säilytetään, haastateltavat voivat vastata rehellisesti ja arka-

luontoistenkin asioiden käsitteleminen on helpompaa. (Mäkinen 2006, 114). Halusin 

haastateltavien kokevan olonsa turvalliseksi kertomalla heille tarkasti työstäni ja sen 

luonteesta. Mäkinen (2006, 65) pitää tärkeänä, että informaatio luovutetaan kirjallise-

na tutkittavalle ja hänen edustajalleen. Tämän opinnäytetyön liitteenä on informaatio-

kirje, joka tehtiin haastatteluihin nuoria varten. (Katso Liite 1) Informaatiokirje oli esillä 

ja selostin sen sisällön selkeästi haastateltaville ja varmistuin heidän ymmärtäneen 

kirjeen sisällön. Sain suostumuksen kaikilta haastattelun toteuttamiseen ja sen tallen-

tamiseen. Noudatan tutkimuksessani luottamuksellisuutta sekä vaitiolovelvollisuutta. 

Mäkinen (2006, 148) toteaa, että luottamuksellisuusehdon täyttymiseksi tärkeää on 

sopimuksen noudattaminen.  
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3.3 Menetelmät 

 

Opinnäytetyössä yhdistellään kehittämistyön eri menetelmiä. Sopivan menetelmän 

valitseminen oli haastavaa, koska kohderyhmän suomen kielen taito ei ole sujuvaa. 

Alkuperäinen ajatukseni oli toteuttaa nuorten kanssa ryhmähaastattelu. Mietin myös 

teemahaastattelua, koska se olisi tuntunut loogiselta keskustelun eteenpäin viemisen 

kannalta. Halusin kuitenkin antaa haastateltaville tilaisuuden mahdollisimman avoi-

meen keskusteluun rajoittamatta liikaa keskustelua. En halunnut toteuttaa täysin 

strukturoitua haastattelua, koska uskon avoimien aiheiden kautta päästävän syvem-

mälle keskustelun ytimeen. Ryhmä- ja teemahaastattelut kuitenkin ovat lähellä toisi-

aan. Tilastokeskus (2017) määrittelee ryhmähaastattelun olevan kuin teemahaastat-

telu, jossa on useampi haastateltava. Haastateltavien mahdollisesti heikon suomen 

kielen taidon takia valitsin ryhmähaastattelun tueksi kyselylomakkeen ja aivoriihime-

netelmän, joita avaan tarkemmin myöhemmin. 

 

Ennen haastatteluiden toteutumista pohdin muita keinoja, miten kieliongelmia voisi 

vähentää. Päätin, että yritän parantaa haastattelutilanteen sujuvuutta sekä ennalta-

ehkäistä mahdollisia kieliongelmia käyttämällä selkokieltä. Selkokieli on yleiskieltä 

ymmärrettävämpää ja luettavampaa. Se on suomen kielen muoto, jonka sisältöä, 

sanastoa ja rakennetta on mukautettu. (Selkokeskus 2015.) Pyrin muotoilemaan pu-

heeni helposti ymmärrettäväksi ja tarvittaessa ilmaisemaan asiani eri tavoin kerrottu-

na. Tärkeää on myös tilanteen luominen turvalliseksi haastateltaville. Joku voi pelätä 

epäonnistumista ja nolatuksi tulemista. Hyvä keino onnistuneeseen vuorovaikutuk-

seen on haastateltavien kannustaminen puheen tuottamiseen. (Selkokeskus 2016.) 

Pyrin ohjaamaan tilanteen hienovaraisesti ja tilannetajuisesti. 

 

Ryhmähaastattelu tunnetaan myös fokusryhmämenetelmänä. Fokusryhmämenetel-

mässä haastateltavia on useita ja sen eduksi katsotaankin ryhmässä vallitseva dy-

namiikka, jonka ansiosta käsiteltävät asiat pääsevät uudelle tasolle. (Ojasalo, Moila-

nen & Ritalahti 2009, 100.) Halusin toteuttaa ryhmähaastattelun juuri siitä syystä, että 

koen sen olevan oiva lähestymistapa, kun tutkitaan nuorten kokemuksia ja haasteita. 

Uskon nuorten kohtaamisen kasvokkain olevan luottamusta herättävä sekä aitoa vä-
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littämistä osoittava tapa tehdä tutkimusta. Haastattelun vetäjän tehtävä on ohjata 

keskustelua ja varmistaa, että aihepiirit tulevat käsitellyiksi (Ojasalo, Moilanen & Rita-

lahti 2009, 101). Haastatteluihin osallistuvat tunsivat toisensa ennalta ja se teki haas-

tattelutilanteista rennomman. 

 

Päätin valita ryhmähaastattelun tueksi haastattelun teemalistan, jonka muotoilin ky-

selylomakkeen mukaiseen muotoon. Kyselyn ideana oli auttaa maahanmuuttajanuo-

ria ymmärtämään keskustelun aiheita. Vastauksista saadaan myös selville haastatel-

tavien yleiskäsitys ja mielipide käsiteltävistä teemoista. Kyselylomake jaettiin kaikille 

haastatteluun osallistuville ja se toimi ikään kuin haastattelun runkona sisältäen viisi 

yksinkertaista kysymystä eri teemoista. Jokainen kysymys käsiteltiin yhteisesti, minkä 

yhteydessä esitin lisäkysymyksiä käsiteltävään teemaan liittyen ja johdatin keskuste-

lua syvemmälle aiheeseen. Näin pystyin varmistamaan, että kaikki ymmärsivät käsi-

teltävät asiat. Kyselylomakkeessa vastausasteikko oli 1-5. Numero 1 tarkoittaa, ettei 

ole lainkaan samaa mieltä kysyttävästä asiasta. Vastaavasti numero 5 tarkoittaa, että 

on täysin samaa mieltä. Ohjeistin nuoret täyttämään lomakkeen siten, että he ympy-

röivät numeron, joka kuvastaa heidän tuntemustaan käsiteltävästä asiasta. Huomioin 

kieliongelmat lomakkeen suunnittelussa ja helpottaakseni lomakkeen ymmärtämistä 

lisäsin siihen hymiöitä havainnollistamaan vastausvaihtoehtoja selkeämmin. (Katso 

Liite 2.) 

 

Aivoriihi valikoitui yhdeksi menetelmäksi, koska halusin luoda haastattelutilanteesta 

toiminnallisemman ja uskon toiminnallisuuden auttavan myös kieliongelmien kanssa. 

Aivoriihen perusajatus on ideoiden tuottaminen yhdessä. Sitä käytetään yhtenä luo-

van ongelmanratkaisun standardimenetelmistä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 

145.) Aivoriihi tapahtui haastattelun loppuvaiheessa. Päätavoitteena tässä osiossa oli 

kehittämisideoiden syntyminen. Aluksi jaoin ryhmän kahteen osaan. Ryhmissä poh-

dittiin yhdessä annettua tehtävänantoa ja kirjatiin post-it-lapuille ideoita. Tämän jäl-

keen ryhmät kokoontuivat yhteen ja esittelivät tuotoksensa toisilleen. Lopuksi mo-

lempien ryhmien post-it laput kiinnitettiin isolle paperille ja tuotokset käytiin yhdessä 

läpi.  

 

Haastattelut toteutettiin huhtikuussa 2017 Helsingin aikuislukiossa Itäkeskuksen toi-

mipisteessä. Haastateltavat ovat 17–33-vuotiaita maahanmuuttajanuoria ja he opis-
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kelivat haastatteluhetkellä Helsingin aikuislukiossa aikuisten perusopetuksessa. 

Heistä kaksi oli yli 29-vuotiaita, mutta otin heidät mukaan haastatteluun, koska he 

olivat mielestäni riittävän lähellä kohderyhmän ikää. Uskon myös heidän kokemusten 

olevan arvokkaita opinnäytetyöni kannalta. Haastatteluita tehtiin yhteensä kaksi. 

Haastatteluista toinen toteutettiin opiskelijoille, jotka suorittivat haastatteluhetkellä 

perusopetuksen alkuvaihetta (A-ryhmä) ja siirtyvät päättövaiheeseen syksyllä 2017. 

Toiseen haastatteluun osallistuvat oppilaat opiskelivat haastatteluhetkellä perusope-

tuksen päättövaihetta (B-ryhmä). Haastatteluihin osallistui yhteensä yhdeksän nuor-

ta. A-ryhmästä mukana oli viisi ja B-ryhmästä neljä nuorta. Haastatelluista naisia oli 

kolme ja miehiä kuusi. Haastateltavien anonymiteetin suojaamiseksi en halunnut pro-

filoida heitä erikseen sukupuolen, iän ja lähtömaan perusteella. En tuo tässä työssä 

haastateltavien lähtömaita julki, koska työni keskeisimpiin tavoitteisiin ei kuulunut läh-

tömaiden vaikutuksen tutkiminen. Lisäksi lähtömaiden vaikutuksien tarkempi analy-

soiminen olisi vaatinut haastateltavien profiloimista. Haastateltavat valikoituivat Hel-

singin aikuislukion lehtorin avustuksella ja molemmat ryhmät haastateltiin saman päi-

vän aikana. Sekä A- että B-ryhmän haastattelutilanteet kestivät noin 75 minuuttia.  

 

Haastattelut etenivät johdonmukaisesti alkuperäistä suunnitelmaa noudattaen. Aluksi 

kerroin itsestäni ja tutkimuksestani, sekä esittelin informaatiokirjettä ja avasin sen 

sisällön selkeästi haastatteluun osallistuneille ja sain kaikilta hyväksynnän keskuste-

lun tallentamiseen. Tunnelma molemmissa ryhmissä oli alkuun hieman jännittynyt, 

mutta tilanne raukesi nopeasti rennoksi esittelykierrosten aikana. Kävimme yhdessä 

läpi kyselylomaketta kohta kohdalta, joiden pohjalta syntyi keskustelua käsiteltävistä 

asioista. Osa haastateltavista osallistui aktiivisemmin kuin toiset, mutta pyrin sopiviin 

väleihin antamaan passiivisemmin osallistuneille mahdollisuuksia näkemystensä ja-

kamiseen. Lopuksi ohjeistin haastateltavat työskentelemään pienryhmissä aivoriihes-

sä. Kävimme yhdessä läpi kaikki ideat ja vielä tässä vaiheessa syntyi muutama uusi 

ehdotus. Molemmat haastattelutilanteet onnistuivat sujuvasti ilman suurempia on-

gelmia ja ilmapiiri molemmissa ryhmissä oli rento.  

 

Päädyin analysoimaan aineistoni hyödyntäen sisällönanalyysimenetelmää, koska 

vakuutuin sen sopivuudesta aineistoni analysointiin. Sisällönanalyysi on laadullisissa 

tutkimuksissa yleisesti käytetty menetelmä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91). Se sopii 

menetelmänä hyvin, kun analysoinnin kohteena on jokin dokumentti. Dokumentiksi 
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mielletään aineisto, joka on muutettu tekstin muotoon esimerkiksi haastatteluista, 

dialogeista tai raporteista. Sisällönanalyysimenetelmän tarkoituksena on käsitellä 

ilmiötä siten, että siitä saadaan yleinen ja tiivistetty kuvaus. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

103). Hämäläinen (1987) osoittaa, että sisällönanalyysillä pyritään selkeyttämään 

aineistoa siten, että luotettavien ja selkeiden johtopäätösten tekeminen mahdollistuu 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108).  

 

Muutin haastattelut kirjalliseen muotoon, eli litteroin aineiston. Kirjoitin haastattelut 

puhtaaksi sanatarkasti muokkaamatta puhetta ja huomioimalla haastattelutilanteiden 

ilmapiirin kirjaten ylös esimerkiksi hetket, joissa naurettiin. Sanatarkassa litteroinnissa 

dokumentoidaan tallenteet äännähdyksiä myöten (Kananen 2014, 102). Halusin litte-

roida aineiston sanatarkasti, jotta se auttaisi ymmärtämään mahdollisia kieliongelmis-

ta johtuneita epäselvyyksiä analysointivaiheessa. Koin tästä olleen hyötyä pariin ot-

teeseen kohdissa, joissa henkilön sanoma olisi ollut hankala ymmärtää oikein ilman 

ylös kirjattuja kommentin aiheuttamia reaktioita.  

 

Sisällönanalyysin tekemiselle on olemassa erilaisia tapoja (Tuomi & Sarajärvi 2009). 

Opinnäytetyössäni toteutin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja pelkistin aineiston. 

Tällä tarkoitetaan aineiston rajaamista siten, että tutkimukselle epäolennaisia asioita 

jätetään analyysistä pois. Pyrkimyksenä on säilyttää aineistosta asiat, jotka vastaavat 

tutkimustehtävää. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109). Pilkoin litteroidun aineiston osiin 

käyttämällä värikoodeja. Kananen (2014, 103-104) osoittaa koodaamisen olevan 

eräs pelkistämisen muodoista. Hän toteaa koodaamisen olevan tekstin tiivistämistä ja 

sitä hyödyntämällä laajasta aineistosta voidaan luoda yksinkertaistettuja karttoja. 

Päätin väreille omat arvonsa, jotka vastasivat tutkimukseni kannalta merkittäviä huo-

mioita. Tässä vaiheessa keskityin olennaisiin huomioihin, ja jätin aineiston joukosta 

epäolennaiset asiat ulkopuolelle.  

 

Aluksi koodatessani aineistoa päätin värien arvoiksi Suomeen liittyvät kokemukset, 

kouluun liittyvät kokemukset, motivaation ja kehittämisideat. Lisäksi erottelin tekstistä 

yleisesti positiiviset sekä negatiiviset kokemukset. Lopuksi päätin luokitella aineiston 

vastaamaan kyselylomakkeessa esitettyjä aihepiirejä, koska se tuntui loogiselta rat-

kaisulta esittää tulokset. Kyselylomakkeen tulokset päätin muokata kuvioiksi ja esit-

tää ne erillisinä kohtina luettavuutta selkeyttäen. Kyselylomakkeen tulokset antavat 
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yleiskuvan haastateltujen kokemuksista ja ne toimivat tukena haastatteluiden tulos-

ten rinnalla. Ne eivät kuitenkaan ole keskeisimmässä roolissa tuloksissa, vaan ovat 

luonteeltaan enemmänkin suuntaa antavia.  

 

 

4 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esittelen haastatteluiden tulokset. Ensimmäisessä alaluvussa käsitte-

len haastattelutilanteista nousseita tuloksia, sekä esittelen kyselylomakkeen tulokset 

kuvioina. Etenen kyselylomakkeen mukaisessa järjestyksessä. Toisesta alaluvusta 

selviää aivoriihien tulokset ja haastateltujen kehitysideat. Käytän tulosten esittelyn 

tukena sitaatteja haastatteluista. Sitaattien kieliasua en ole lähtenyt korjaamaan, 

vaan ne ovat siinä muodossa kuin haastateltavat ne sanoivat.   

 

4.1 Haastattelut ja kyselylomake 

 

Kyselylomakkeen viisi teemaa olivat: ”Viihdyn Suomessa”, ”Viihdyn koulussa”, ”Pidän 

opiskelusta”, Pidän suomen kielen opiskelusta”, sekä ”Olen luottavainen tulevaisuu-

den suhteen”. Esittelen tulokset edellä mainitussa kyselylomakkeen mukaisessa jär-

jestyksessä.  

 

Aluksi keskusteltiin siitä, miten haastateltavat viihtyvät Suomessa. Haastatteluista 

ilmeni, että nuoret olivat vilpittömän kiitollisia, että saavat asua Suomessa. Kaikki ko-

kivat Suomen turvalliseksi maaksi asua. Suomi sai kiitosta muun muassa sananva-

paudesta, terveydenhuollosta ja uskonnonvapaudesta. Negatiivisia mainintoja tuli 

rasismista, jota osa oli kokenut. Myös suomalaisten ystävien saaminen koettiin vai-

keaksi. Suurella osalla ei ollut paljoa tai lainkaan suomalaisia ystäviä. Yksi haastatel-

luista kertoi ystävystyneensä suomalaisten kanssa jalkapalloharrastuksen yhteydes-

sä. Nuoret totesivat, että suomalaisten ystävien saaminen olisi tärkeää kielen opiske-

lussa ja auttaisi erityisesti puhekielen oppimisessa. Myös asioiminen julkisten palve-

luiden parissa koettiin hankalaksi, koska suomen kielen taito on puutteellista. Suoma-

lainen kulttuuri koettiin hieman oudoksi ja hauskaksi, koska suomalaiset eivät puhu 

toisilleen esimerkiksi julkisilla kulkuvälineillä matkustaessa. Lisäksi nuorista kaksi ker-

toi, että heillä on suomalainen kummiperhe. 
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Kyselylomakkeessa vastauksissa ei ollut juurikaan eroavaisuuksia vastaajien välillä. 

Yhdeksästä seitsemän vastasi viihtyvänsä Suomessa todella paljon. Kaksi vastan-

neista kertoi viihtyvänsä Suomessa melko paljon. (Katso Kuvio 1.) Voidaan todeta, 

että kaikki haastatteluun osallistuneista kokevat Suomen mielekkääksi paikaksi asua.  
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Kuvio 1 

 
 
Puhuttaessa kouluviihtyvyydestä haastateltavat kertoivat kokevansa koulun mie-

leiseksi paikaksi olla ja opiskella. He mainitsivat, että kouluun on kiva tulla ja luokas-

sa on hyvä ilmapiiri, eikä kiusaamista esiinny. Nuoret kertoivat aina tarvittaessa aut-

tavansa toisiaan oppitunneilla. Haastatelluista nuorimmat mainitsivat, että olisi mie-

lekkäämpää, jos luokalla olisi enemmän nuoria opiskelijoita. Tällä he viittasivat sii-

hen, että heidän mielestään on helpompi saada kavereita saman ikäisistä kuin van-

hemmista opiskelijoista. 

 

Opettajat saivat nuorilta paljon kiitosta ja kehuja. Nuoret kokivat saavansa tarvittaes-

sa apua ja ohjausta opettajilta. Myös Helsingin aikuislukio opiskeluympäristönä todet-

tiin hyväksi. Kyselyssä seitsemän vastasi viihtyvänsä koulussa todella paljon tai mel-

ko paljon. Yksi nuorista valitsi kohdan ”En osaa sanoa” ja yksi jätti kohdan tyhjäksi. 

(Katso Kuvio 2.)  
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Kuvio 2 

 
 
Opetusta on neljänä päivänä viikossa ja lähes kaikki pitivät opetuksen määrää hyvä-

nä tai sopivana. Syiksi mainittiin esimerkiksi se, että kun on yksi vapaapäivä, jää riit-

tävästi aikaa kotitehtäville. Opetukseen kaivattiin myös käytännön asioiden opettelua. 

Eräs haastateltava mainitsi tietokonetaitojen oppimisen olevan tärkeää esimerkiksi 

työnhaussa ja työelämässä. Hän kertoi olleensa aiemmin työelämässä sellaisessa 

paikassa, jossa hän oppi tietotekniikkaa. Hän oli tajunnut, että tietotekniikkaa tarvi-

taan monessa eri työpaikassa ja olisi tulevaisuuden kannalta hyödyllistä, jos tietotek-

niikkaa tuntisi jo ennen työnhakua.  

 

Osa kaipasi liikuntaa ja osa taideaineita. Oppiaineista vaikeiksi mainittiin erityisesti 

matematiikka, fysiikka ja kemia. Nuoret toivoivat lähes yksimielisesti, että opettajat 

opettaisivat hitaammin, viitaten matematiikan opetukseen. Myös avustajaa kaivattiin 

matematiikan tunneille. Muista oppiaineista on vaikea tehdä suoria tulkintoja, koska 

nuorten vastaukset vaihtelivat paljon. Osa piti fysiikasta ja kemiasta, toiset kokivat 

sen vaikeaksi ja vähemmän mieleiseksi. 

 

Kysyin haastateltavilta yleisellä tasolla, millaisesta opetuksesta he pitävät ja miten he 

kokevat oppivansa parhaiten. Vastauksissa ilmeni jonkin verran vaihtelua, mutta suu-

ri osa kertoi mieleiseksi tavaksi opettajajohtoisen opiskelun. Sanelusta ja kirjoittami-

sesta pidetään, mutta keskustelussa toistui puhumisharjoitusten merkitys. Kuuntelu-

harjoitukset koetaan haastavaksi. Osa oli sitä mieltä, että itsenäinen työskentely on 

hyvä tapa oppia ja apua saa kysyttäessä. Ilmeni, että kaikki eivät pidä samanlaisista 

opetusmetodeista ja eräs haastateltavista totesikin, että ryhmässä on paljon tasoero-

ja: 
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”Mulla ei ole kokemusta koulusta, mä en ole ikinä ollut koulussa, ja toinen on käynyt 

aiemmin koulussa.. Me ollaan erilaisia täällä, eri ihmisiä.” 

 

Haastatteluista välittyi nuorten korkea opiskelumotivaatio ja se näkyy myös kyselylo-

makkeen vastauksissa. Nuorista kahdeksan pitää opiskelusta todella paljon ja yksi 

vastanneista kertoi pitävänsä opiskelusta melko paljon. (Katso kuvio 3.) 
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Kuvio 3 

 
 

Suomen kielen opiskelusta pidettiin, mutta se todettiin yleisesti vaikeaksi oppia, eten-

kin kielioppi. Nuoret totesivat, että opetus on painottunut paljon kirjoittamiseen ja kie-

liopillisiin asioihin, mutta paljon toivottiin keskusteluharjoituksia. Useaan otteeseen 

korostettiin suomalaisten kavereiden tärkeyttä suomen kielen oppimisessa. Vastauk-

sista käy ilmi, että muiden oppiaineiden opiskelu on hankalaa, koska niiden opiskelu 

suomen kielellä on vaikeaa.  

 

”Sä voit sanoo mulle jotain, mä tiedän sen mut mä en uskalla puhuu tai niinku mä en 

uskalla nostaa mun voice, kun mä tiedän että tulee jotain virheitä joskus. Mutta jos sä 

harjoittelet ja puhut ihmisten kanssa se auttaa” 

 

”Opettaja puhuu yksin mutta ei ole paljon keskustelua. Esimerkiksi jos opettaja sanoo 

nyt kaikki tekevät keskustelun, esimerkiksi iltalehti, mitä tapahtui iltalehti eilen? Kes-

kustele, lue sanomalehti ja kerro. Se on hyvä mutta ei tehdä täällä.” 
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”…jos paperi tulee kaikki ymmärtää mitä tarkoittaa ja osaa kirjoittaa, mutta puhumi-

nen suomalaisten kanssa vaikeaa. Mutta vähän harjoittelua pitää puhua… Minä ym-

märrän mitä hän sanoo mutta en osaa sanoa mitään” 

 

Kyselylomakkeeseen kaikki yhtä lukuun ottamatta vastasivat pitävänsä suomen kie-

len opiskelusta todella paljon. (Katso Kuvio 4.) Yksi jätti kohdan tyhjäksi mahdollisesti 

vahingossa, koska haastattelutilanteessa kaikki kertoivat pitävänsä suomen kielen 

opiskelusta. Haastattelujen pohjalta tulkitsen, että kyselylomakkeen vastauksissa 

nuoret osoittavat kiinnostuksen ja motivaation suomen kielen opiskelua kohtaan ole-

van suuri, mutta sitä pidetään vaikeana. 
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Kuvio 4 

 

Vastauksista voi päätellä, että nuoret ymmärtävät hyvin koulutuksen merkityksen 

Suomessa. He kertoivat opiskelevansa aikuisten perusopetuksessa, koska perus-

opetuksen päättötodistus on tärkeä Suomessa. He tiedostivat, että perusopetuksen 

suorittaminen avaa mahdollisuudet jatko-kouluttautumiseen ja helpottaa työnhaussa. 

Eräälle nuorelle sanottiin työnhaussa, että hän puhuu riittävästi suomea, mutta ilman 

todistusta ei pääse töihin. Hän opiskelee, jotta pääsisi ammattikouluun opiskelemaan 

haluamaansa alaa ja sitä kautta työllistymään. Kaikilla oli jokin päämäärä ja unelmia 

tai tavoite ja syy sille, miksi haluavat suorittaa perusopetuksen oppimäärän. 

 

Myös kyselyn tulokset tukevat haastatteluissa ilmennyttä positiivista luottavaisuutta 

tulevaisuuden suhteen. Kahdeksan mainitsi olevansa todella luottavainen tulevaisuu-

den suhteen ja yksi oli jättänyt vastaamatta. (Katso Kuvio 5.) 
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Kuvio 5 

 

4.2 Aivoriihi 

 

Aivoriihen tarkoitus oli antaa haastateltaville mahdollisuus kertoa omia kehitysehdo-

tuksiaan siitä, miten Helsingin aikuislukiossa voitaisiin kehittää opetusta ja oppimisen 

tukemista, sekä ylipäätään parantaa kouluviihtyvyyttä. Aivoriihessä jaoin haastatelta-

ville tehtävänannon (Katso liite 3). Siinä kysyttiin, mikä koulussa on ollut vaikeaa tai 

hyvää, ja miten näitä asioita voisi vielä kehittää. Nuoret keskustelivat aktiivisesti ja 

miettivät ryhmän tai parinsa kanssa kehitystoiveita ja -ideoita opiskeluun liittyen. 

Keskustelussa toistui toive siitä, että opettaminen voisi olla hitaampaa siten, että 

kaikki ehtisivät ymmärtää asiat ennen seuraavaan asiaan siirtymistä. Monisteita an-

netaan paljon, mutta muutaman nuoren mielestä tahti on liian nopea asioiden ym-

märtämiseen.  

 

Post-it-lapuilla nuoret toivoivat myös oman äidinkielensä opetusta, opiskelua mie-

luummin aamupäivällä kuin iltaisin, mahdollisuutta rukoilla kesken opetuksen, liikun-

taa ja käsitöitä. Toiveissa oli myös bussikortti opiskelijahintaiseksi, avustaja matema-

tiikan tunneille sekä tietokonetaitoa. Lisäksi eräs nuori kertoi tuntevansa olonsa välillä 

ulkopuoliseksi, koska hänen äidinkieltään ei puhu koulussa kukaan muu kuin hän.  
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5 YHTEENVETO 

 
 

 

Tämä luku toimii opinnäytetyöni yhteenvetona, jossa esittelen johtopäätökset ja kehi-

tysehdotukseni. Lisäksi arvioin työni onnistumista sekä kuvailen tulosten jalkautta-

mista ja hyödynnettävyyttä. 

 

5.1 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

 

Tuloksien pohjalta voidaan päätellä, että maahanmuuttajanuorilla on selkeästi positii-

vinen asenne opiskeluun ja viihtyvyys koulussa on korkealla tasolla. Kokemukset 

koulusta ovat pääosin positiivisia. Yleinen ilmapiiri ja koulunkäyntihalukkuus ovat hy-

vällä tasolla, sekä opiskelu koetaan mielekkääksi. Haastatelluilla on korkea motivaa-

tio oppia suomen kieli ja pärjätä koulussa. Opettajat ovat pidettyjä ja he tarjoavat riit-

tävästi ohjausta. Helsingin aikuislukiossa on onnistuttu hyvin oppilaanohjauksessa. 

Haastatellut tiedostavat opiskelun tärkeyden suomalaisessa yhteiskunnassa. Yleises-

ti vastauksista on pääteltävissä, että nuoret ovat hyvinkin luottavaisia ja määrätietoi-

sia tulevaisuuden suhteen. Haastatellut antavat positiivisen vaikutelman opiskelus-

taan aikuisten perusopetuksessa, kun asioista puhutaan yleisellä tasolla. Tästä huo-

limatta he kohtaavat opetuksen sisällä haasteita.  

 

Tuloksista selkein huomio ilmenee puhuttaessa suomen kielen opiskelusta sekä 

opiskelusta ylipäätään. Kielitaidon oppiminen on maahanmuuttajanuorille suuri haas-

te, joka vaikuttaa koko perusopetuksen suorittamiseen. Voidaan todeta, että suomen 

kielen oppiminen on aikuisten perusopetuksessa kaiken ytimessä. On haastavaa op-

pia eri oppiaineita, jos suomen kielen ymmärtäminen on hankalaa. Suomen kielen 

oppimisen haasteet eivät ole sinällään yllättävä tulos. Tätä tukee Valtiontalouden tar-

kastusviraston (2015) tuloksellisuustarkastuskertomus, jossa todettiin suomen kielen 

oppimisen olevan haaste monelle maahanmuuttajanuorelle ja mitä vanhempana 
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henkilö on saapunut Suomeen, sitä enemmän suomen kielen tukiopetukselle on tar-

vetta. Myös Opiskelijalähtöisyyttä aikuisten perusopetukseen -hankkeen (2015) opis-

kelijapalautteen yhteenvedossa todettu näkemys kielitietoiseen opetukseen panos-

tamisesta tukee opinnäytetyöni tulosta kielen oppimisen vaikeuksista ja sen vaikutta-

vuudesta koko aikuisten perusopetuksessa opiskeluun. Lisäksi Oksa-koulutuksesta 

tehdyt johtopäätökset tukevat näkemystä siitä, että kielitaidolla ja sen oppimisella on 

iso merkitys aikuisten perusopetuksen suorittamisessa.  

 

Haastattelemani nuoret esittivät selkeät näkemyksensä toivomistaan opiskelutavoista 

suomen kielen opiskelussa. Toisaalta tällä hetkellä käytettävistä opetustavoista, ku-

ten kirjoittamisesta ja sanelusta pidettiin jonkin verran, mutta eritoten puhumisen har-

joituksia toivottiin lisää. Haastatellut pitävät suomen kielen opiskelusta, mutta eivät 

ole täysin tyytyväisiä opiskelutapoihin. Nuoret kertoivat suomen kielen opiskelun pai-

nottuvan itseään toistavaan tapaan. Voidaan päätellä, että nuoret toivovat opetuk-

seen enemmän monipuolisuutta.  

 

Suurin osa haastatteluun osallistuneista nuorista kertoi, että suomalaisia ystäviä on 

liian vähän tai ei lainkaan. Kaikki uskoivat, että suomalaisten kanssa ystävystyminen 

edistäisi suomen kielen oppimista sekä auttaisi puhekielen omaksumisessa. Rasilai-

nen (2016, 23) osoittaa, että kielitaito kehittyy nopeasti aidoissa vuorovaikutustilan-

teissa sekä työelämässä. Suomalaisten ystävien saaminen siis edesauttaisi maa-

hanmuuttajanuorten kotoutumista ja kielen tehokkaampaa oppimista, mutta aikuisten 

perusopetuksessa tähän haasteeseen on hankala vastata, koska valtaosa opiskeli-

joista on maahanmuuttajataustaisia. Vuoden 2012 Maahanmuuttajabarometriin vas-

tanneet kertoivat yhdeksi yleisimmistä ympäristöistä suomalaisiin tutustumisessa ol-

leen vapaa-ajan aktiviteetin, mutta mainintaa peruskoulusta ei ollut. Myös haastatte-

luissani eräs mainitsi saaneensa suomalaisia ystäviä vapaa-ajan urheiluharrastuksen 

kautta.  

 

Tuloksissa esiintyy myös huoli opiskeluryhmien sisällä olevista tasoeroista opiskelu-

taidoissa. Tasoerot syntyvät, koska maahanmuuttajanuoret eivät tule identtisistä olo-

suhteista. Jollain voi olla huomattavasti enemmän kokemuksia koulumaailmasta kuin 

toisella. Kuten Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuuskertomustarkastukses-

sakin (2015) todettiin, on maahanmuuttajien lähtömaalla vaikutusta oppimiseen. Tä-
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mä on haaste aikuisten perusopetukselle ja tukee näkemystäni siitä, että maahan-

muuttajanuoret pitää kohdata yksilöinä heidän tarpeensa huomioiden. Ei voida olet-

taa, että aikuisten perusopetusta järjestävillä tahoilla olisi resursseja järjestää yksi-

tyisopetusta jokaiselle oppilaalle. Maahanmuuttajanuorten yksilölliset tarpeet kuiten-

kin huomioidaan aikuisten perusopetuksessa henkilökohtaisten opiskelusuunnitel-

mien laatimisvaiheessa. Tämä on tärkeää ja tähän kannattaa kiinnittää huomiota jat-

kossakin.  

 

Aivoriihen tuloksista ilmenee, että haastateltavat toivoivat asioita laidasta laitaan. 

Toiveissa oli oppimiseen liittyviä asioita, mutta myös asioita, joihin koulusta käsin voi 

olla hankalampi puuttua, kuten opiskelijahintaisen bussikortin saamiseen. Valtionta-

louden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksessa (2015) selvisi muun 

muassa maahanmuuttajien kohtaavan vaikeuksia matematiikan opiskelussa. Tämä 

tulos toistuu haastatteluideni tuloksissa. Aivoriihessä oppiaineista nousi eniten esille 

matematiikan haastavuus ja tunneille toivottiin avustajaa. Myös haastattelujen aikana 

keskusteluissa matematiikan oppiminen mainittiin vaikeaksi, vaikkakin osa koki sen 

vähemmän haastavaksi. Lisäksi aivoriihessä toivottiin tietokonetaitoa, millä viitattiin 

aiemmin keskustelussa nousseeseen toiveeseen työelämään valmistavasta opetuk-

sesta tietotekniikan opettelulla.  

 

Opinnäytetyöni tulosten pohjalta syntyi kehitysehdotukseni aikuisten perusopetuksen 

kehittämiseksi. Uskon Opiskelijalähtöisyyttä aikuisten perusopetukseen -hankkeessa 

luodun sähköisen ideapankin kaltaiselle opetusmenetelmien monipuolistamiselle ole-

van vieläkin tarvetta. Sanastojen oppiminen perusopetuksen oppiaineissa todettiin 

haasteeksi jo Opiskelijalähtöisyyttä aikuisten perusopetukseen -hankkeessa ja sama 

tulos toistui opinnäytetyössäni. Tähän tulisi panostaa jatkossa vieläkin enemmän, 

koska se tukisi maahanmuuttajanuorten mahdollisuuksia suoriutua opetuksesta pa-

remmin. Ehdotukseni on monipuolisten opetusmenetelmien työkalupakin luominen, 

jossa hyödynnettäisiin monipuolisesti opiskelijan oppimista tukevia menetelmiä. Me-

netelmien tulisi sisältää enemmän puhumisen harjoitteita ja kielitietoista opetusta. 

Monipuolisten opetusmenetelmien työkalupakki vastaa opinnäytetyössäni selvinnei-

siin tarpeisiin kielitietoisen opetuksen paremmasta huomioimisesta sekä puhumishar-

joituksista. 
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Tutkiessani olemassa olevia menetelmiä, vakuutuin erityisesti Toisto-metodista. Se 

on kehitetty syksyllä 2015 ja sen taustalla on Suomen kieli sanoo tervetuloa -hanke. 

Kyseessä on yhteistyöhanke, joka on kehitetty yhdessä suomi toisena kielenä -

aineenopettajaopiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, Helsingin yliopiston dosentti 

Maria Ahlholmin johtamana. (Suomen kieli sanoo tervetuloa 2017.) Toisto-metodi 

tarjoaa valtavasti puhumisen harjoituksia ja sen materiaalit ovat ilmaiseksi saatavilla 

verkossa. Toisto-metodi on kehitetty erityisesti turvapaikanhakijoita varten ja sitä voi 

ohjata kuka tahansa suomen kieltä osaava. Metodi perustuu toistamisharjoituksiin ja 

sen yhdeksi perusperiaatteeksi mainitaan puhumiskeskeisyys. (Suomen kieli sanoo 

tervetuloa 2017.) Halusin nostaa Toisto-metodin esimerkkinä menetelmästä, jota voi-

si hyödyntää osana opetusta, koska sen helppokäyttöisyys ei toisi liikaa ylimääräistä 

työtä opettajille. Metodia voi hyödyntää myös koulutilojen ulkopuoliset tahot, esimer-

kiksi maahanmuuttajien parissa työskentelevät.  

 

Opinnäytetyössä tekemieni laajempien huomioiden pohjalta sain ajatuksen toisesta 

kehitysideasta. Siinä pyrkimyksenä on ratkaista aikuisten perusopetuksen haasteita 

toiminnalla, jossa yhdistyy opinnäytetyössäni ilmenneet maahanmuuttajanuorten tär-

keimmät tarpeet. Haastattelemieni maahanmuuttajanuorten kertoman perusteella 

heillä on tarve saada suomalaisia ystäviä ja oppia puhumaan suomen kieltä erityises-

ti puhumisharjoitusten avulla. Aikuisten perusopetusta tarjoavilla oppilaitoksilla ei 

välttämättä aina ole riittäviä resursseja maahanmuuttajanuorten kaikkien tarpeiden 

huomioimiseen, kuten suomalaisten ystävien saamiseen. Tässä olisi mahdollisuus 

koulun ulkopuolelta tulevalle avulle, johon yhteisöpedagogeilla on valmiudet tarttua. 

Koulunuorisotyöllä on mahdollisuudet kehittää aikuisten perusopetusta toimimalla 

ikään kuin ”välikätenä” tehden moniammatillista yhteistyötä koulun ja koulun ulkopuo-

listen tahojen kanssa. Näitä koulun ulkopuolisia tahoja voisivat olla esimerkiksi urhei-

luseurat tai kuten Porukalla pääosaan -hankkeessakin, kulttuuri- ja taideorganisaa-

tiot. Koulunuorisotyön avulla on mahdollista vastata haastattelemieni maahanmuutta-

januorten vastauksista ilmenneisiin tarpeisiin.  

 

Tällaisella toimintamallilla yhdistyisi mahdollisuus suomalaisiin tutustumiseen turvalli-

sessa ympäristössä ja sitä kautta puhumisharjoitukset mahdollisuudella käydä kes-

kusteluja kantasuomalaisten kanssa. Yhteisöpedagogit tuntevat sosiaalisen vahvis-

tamisen ja ryhmäyttämisen menetelmiä, joita voisi käyttää apuna maahanmuutta-
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januorten ja kantasuomalaisten kohtaamisissa. Ihanteellisena tavoitteena olisi har-

rastekokeilujen kautta mielekkään vapaa-ajan aktiviteetin löytyminen, josta maahan-

muuttajanuori innostuisi ja saisi pysyvän harrastuksen itselleen. Tällöin myös tapaa-

miset suomalaisten kanssa olisivat säännöllisiä, mikä tarjoaa paremmat mahdollisuu-

det suomalaisten kanssa ystävystymiseen. Tällä toiminnalla edistettäisiin maahan-

muuttajanuorten osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta, kotoutumista, sosiaalista vah-

vistamista, sekä edesautettaisiin maahanmuuttajanuoria saattamaan peruskoulu lop-

puun.  

 

5.2 Tulosten jalkauttaminen ja hyödynnettävyys 

 

Opinnäytetyössä lähdin selvittämään millaisia kokemuksia sekä haasteita maahan-

muuttajanuoret kohtaavat aikuisten perusopetuksessa. Työni tuotti näihin kysymyk-

siin vastauksia, tosin iso osa tuloksista ei ollut yllättävää tietoa. Oppivelvollisuusikäis-

ten maahanmuuttajanuorten haasteita on tutkittu enemmän, kuin aikuisten perusope-

tuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten. Opinnäytetyöni tulokset osoittavat, 

että maahanmuuttajanuoret kohtaavat pitkälti samankaltaisia haasteita kuin oppivel-

vollisuusikäiset maahanmuuttajanuoret peruskoulussa. Tämän opinnäytetyön tulok-

sista ei voi kuitenkaan tehdä laajempia tulkintoja maahanmuuttajanuorista koko ai-

kuisten perusopetuksessa, koska haastatteluihini osallistui vain murto-osa kaikista 

aikuisten perusopetuksessa opiskelevista maahanmuuttajanuorista. 

 

Porukalla pääosaan -hankkeessa pystytään hyödyntämään selvitykseni tuloksia 

maahanmuuttajanuorten tarpeista huomioimalla niitä toiminnassaan. Tärkein tulos, 

joka voidaan jalkauttaa tilaajan toimintaan, on puhumisharjoitusten lisääminen suo-

men kielen opetukseen. Toinen kehitysideani sisältää paljon samanmukaisuutta Po-

rukalla pääosaan -hankkeen toimintamallin kanssa. Opinnäytetyöni tulokset tukevat 

hankkeen ajatusta siitä, että opetukseen tarvitaan luokkahuoneen ulkopuolista toi-

mintaa.  

 

Opinnäytetyöni tulokset puhumisharjoitusten tarpeesta, sekä kielitietoisen opettami-

sen lisäämisestä ovat myös aikuisten perusopetuksen kehittämisen kannalta hyödyl-

listä tietoa. Lisäksi aikuisten perusopetuksen ryhmien sisäiset lähtömaista johtuvat 
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tasoerot sekä matematiikan oppimisen vaikeus ovat tuloksiani, joita aikuisten perus-

opetuksessa on hyvä huomioida. Kyseiset haasteet ovat tosin jo aiemminkin todettu-

ja, mutta on hyvä tiedostaa, että samat haasteet ovat vieläkin olemassa, jotta toimin-

taa voitaisiin kehittää. Kehitysehdotustani monipuolisten opetusmenetelmien työkalu-

pakin luomisesta olisi mahdollista kokeilla aikuisten perusopetuksessa. Sillä voitaisiin 

vastata maahanmuuttajanuorten toiveisiin puhumisharjoitusten sekä kielitietoisen 

opettamisen lisäämisestä. 

 

Selvityksen tuloksia voidaan hyödyntää jossain määrin myös maahanmuuttajatyössä. 

Maahanmuuttajanuorten koulutuksen parissa työskentelevät tahot saavat työni tulok-

sista tietoa esimerkiksi aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuutta-

januorten kotoutumiseen liittyvissä haasteissa. Toisto-metodia voidaan käyttää hyö-

dyksi laajasti kaikenlaisessa maahanmuuttajatyössä, koska opettamiseen tarvitaan 

vain suomen kielen taitoinen henkilö.  

 

Opinnäytetyöni tuloksissa on huomioimisen arvoisia asioita koulunuorisotyön kehit-

tämistä ajatellen. Tärkeää on erityisesti tieto siitä, että aikuisten perusopetuksessa 

opiskelevilla maahanmuuttajanuorilla on paljon vaikeuksia suomalaisten kontaktien 

saamisessa. Tämä hidastaa maahanmuuttajanuorten kotoutumista, mutta koulunuo-

risotyön avulla kotoutumiskysymykseen voidaan puuttua. Tätä tukee Seppo Jonnisen 

(2012, 32) näkemys siitä, että maahanmuuttajien kotoutuminen helpottuu heidän 

päästessään nuorisotyön tarjoamien harrastusten ja toiminnan piiriin. Ajatukseni toi-

mintamalli -kehitysideassa tukevat työni merkitystä koulunuorisotyölle.   

 

6 POHDINTA 

 

Tavoitteeni oli kerätä laajasti yksityiskohtaista tietoa. Haastatteluiden jälkeen olen 

vakuuttunut, että ryhmähaastattelu oli sopiva menetelmä opinnäytetyön tekemiseen, 

kielitaito oli osalla niin heikkoa, että asioita oli toistettava ja selitettävä useaan ottee-

seen eri tavoin. Vaikka pyrin käyttämään selkokieltä, pääsivät ongelmanratkaisukyvyt 

myös testiin. Haastattelutilanteissa minun piti monesti keksiä erilaisia ilmaisuja asioil-

le ja käyttää paljon synonyymejä. Vaikka haastattelut tehtiin suomeksi, käytin apuna 

kerran englantia, koska haastateltavista eräs ymmärsi asian paremmin englanniksi. 
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Hän pystyi selittämään asian muutamalle muulle, ketkä puhuivat hänen äidinkieltään. 

Näin päästiin eteenpäin ja aihe tuli käsitellyksi.  

 

En olisi yhtä luottavainen haastatteluiden tulosten luotettavuuteen, jos tutkimusmene-

telmä olisi toteutettu esimerkiksi määrällisenä tiedonkeruuna. Ryhmähaastattelussa 

kykenin havaitsemaan, kun joku ei ymmärtänyt keskusteltavaa aihetta. En kuiten-

kaan pystynyt puuttumaan aivan jokaiseen kielimuurin aiheuttamaan ongelmaan, 

koska niitä oli paljon ja tilannetta piti viedä eteenpäin. Suoriuduin mielestäni haastat-

telijan tehtävästä kuitenkin kokonaisuudessaan hyvin, mutta yksin haastavan tilan-

teen kokonaisvaltainen johtaminen oli kieltämättä ajoittain haastavaa. Tarkoitukseni 

oli tarkastaa, että kyselylomakkeen kaikki kohdat tulisi täytetyiksi. Lopuksi huomasin, 

että tyhjiä kohti oli epähuomiossa jäänyt muutama, mutta ei onneksi merkityksellisen 

montaa.  

 

Kyselylomakkeen tuloksiin on suhtauduttava pienellä varauksella. Kyselylomakkeen 

tarkoituksena oli toimia haastattelun tukena ja apuna, mutta joidenkin kohdalla se 

aiheutti hieman sekaannusta ja hämmennystä. Luulen, että haastateltavilla ei ollut 

juurikaan aiempaa kokemusta vastaavasta, koska lomakkeen ymmärtäminen tuotti 

osalle yllättävän paljon vaikeuksia. Pidän todennäköisenä, että haastateltavien jou-

kossa oli muutama, jotka eivät ymmärtäneet kyselylomakkeen täyttämistä täydellises-

ti. Pidän myös mahdollisena, että ryhmäpaine saattoi vaikuttaa osalla tuloksiin vas-

taamiseen. Uskon kuitenkin, ettei kyselylomake ole harhaanjohtava vaan suuntaa 

antavasti näyttää opiskelijoiden todelliset kokemukset. Tätä näkemystäni tukee haas-

tateltujen suulliset vastaukset ja pohdinnat. Kyselylomakkeen tarkoituksena ei toki 

ollutkaan toimia tärkeimpänä tiedon kerääjänä tutkimuksessa ja koin sen toteutta-

neen tehtävänsä kelvollisesti. 

 

Aivoriihi toi haastattelutilanteisiin toiminnallisuutta ja onnistui sikäli, että haastatelta-

vat innostuivat pohtimaan yhdessä kehitysideoitaan. He olivat innoissaan siitä, että 

heidän näkemyksiään kuunnellaan ja, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa opetuk-

sen kehittämiseen. Aivoriihen tulokset eivät ehkä olleet kaikista tärkeimpiä tuloksia 

suhteutettuna koko opinnäytetyössäni ilmenneisiin tuloksiin, mutta tärkeintä oli, että 

he saivat äänensä ja toiveensa kuuluviin.  
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Opinnäytetyöprosessi aiheutti minulle ajoittain haasteita, mutta mielenkiintoinen aihe 

motivoi kirjoittamisessa. Kuvittelin, että työni tuottaisi enemmän uutta tietoa, mutta 

toisaalta tulokseni vahvistavat ja tukevat muissa tutkimuksissa ilmi tulleita tuloksia. 

Vaikka aiheen rajaaminen tuntui aluksi selkeältä, koin välillä prosessin edetessä vai-

keuksia sen kokonaisvaltaisessa ymmärtämisessä. Työni tuotti hankkeelle yksityis-

kohtaista tietoa maahanmuuttajanuorten haasteista sekä toiveista opetuksen kehit-

tämiseksi. Tulokset heijastuvat vahvasti kotoutumiseen liittyviin asioihin, mikä sai mi-

nut välillä epäilemään, olinko lähtenyt liikaa sivuraiteille. Mutta, kuten opinnäytetyöni 

tulokset osoittavat, ovat kotoutumiseen liittyvät asiat kuitenkin yhteydessä kielen op-

pimiseen ja sitä kautta peruskoulun loppuunsaattamiseen. Aikuisten perusopetuksel-

le kotouttamiseen liittyvä haaste on maahanmuuttajanuorten minimaaliset mahdolli-

suudet saada kontakteja kantasuomalaisiin koulun sisällä. Tulokset saivat minut 

myös miettimään, miten paljon kotoutumiseen liittyviä haasteita aikuisten perusope-

tuksen ulkopuolella maahanmuuttajanuoret kohtaavat. 

 

Monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa kohtaamme uusia yhteiskunnallisia haasteita, 

joihin pitää tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Aikuisten perusopetuk-

sessa ollaan ajan hermolla, koska opetussuunnitelmaa on rakennettu maahanmuut-

tajien tarpeet huomioiden keskittyen yhä enemmän yksilölliseen tukemiseen. Riittä-

vätkö resurssit aikuisten perusopetuksessa kuitenkaan jokaisen asian huomioimi-

seen? Aletaanko moniammatillista yhteistyötä viemään eteenpäin ja kehittämään 

vastaamaan yhä paremmin yhteiskunnallisiin haasteisiin? Tulee olemaan mielenkiin-

toista nähdä Porukalla pääosaan -hankkeen tuloksia parin vuoden päästä. Miten kou-

lunuorisotyö on onnistunut tehtävässään ja kuinka hyvin tavoitteet ovat toteutuneet. 

Toivottavasti hanke pystyy vastaamaan tarpeisiin ja onnistuu vakiinnuttamaan paik-

kansa uudenlaisena toimintamallina, koska sille on selkeästi tarvetta.  
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LIITTEET 
Liite 1 - Informaatiokirje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESR:n rahoittama Porukalla pääosaan -hanke tukee oppivelvollisuusiän ylittä-
neitä maahanmuuttajataustaisia nuoria peruskoulun loppuun saattamisessa. 
Opiskelun tukena hankkeessa hyödynnetään taidetta, kulttuuria ja koulunuoriso-
työn menetelmiä. Hankkeen päätoteuttaja on Humanistinen ammattikorkeakou-
lu ja osatoteuttajia ovat Ryhmäteatteri ja Zodiak. Helsingin aikuislukio tuottaa 
aikuisten perusopetuksen. 
Kirjoitan Porukalla pääosaan -hanketta varten opinnäytetyötä, jossa kerätään 
tietoa opiskelijoiden kokemuksista aikuisten perusopetuksesta Helsingin aikuis-
lukiossa. Opinnäytetyötä varten kerätään aineisto ryhmähaastattelun avulla. 
Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi halutessaan keskeyt-
tää. Haastattelussa käytetään apuna lyhyttä kyselylomaketta. Tutkimuksessa 
kunnioitetaan haastateltavien yksityisyydensuojaa. Haastateltavat osallistuvat 
haastatteluun anonyymisti, eikä heidän nimensä käy ilmi kirjallisessa tuotokses-
sa.  
Haastattelu tallennetaan äänitteenä ja litteroidaan tilanteen jälkeen. Äänityksen 
tallentamiseen kysytään haastateltavien suostumus ennen haastattelua. Sekä 
äänite että litteroitu materiaali tuhotaan tutkimuksen jälkeen. Tallennusta tarvi-
taan aineiston litterointia varten ja se tehdään vain tutkimuksen helpottamiseksi, 
eikä siihen pääse käsiksi ulkopuoliset henkilöt. Tutkimusaineisto analysoidaan 
ja tutkimustulokset julkaistaan opinnäytetyössäni, mutta haastateltavien ano-
nymiteetti säilyy läpi prosessin. Opinnäytetyö julkaistaan sähköisesti ja se on 
avoimesti saatavilla.  
Lisätiedot: 
Joosua Juntunen 
yhteisöpedagogiopiskelija, Humanistinen ammattikorkeakoulu 
joosua.juntunen@humak.edu 
0451304339 
 
Hankkeesta vastaa: 
Tiina Valkendorff 
VTT, projektipäällikkö 
Humanistinen ammattikorkeakoulu 
tiina.valkendorff@humak.fi, 020 7621 283 
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Liite 2 - Kyselylomake 
 
 
PORUKALLA PÄÄOSAAN: KYSELYLOMAKE 
 
 
Ympyröi sopiva vaihtoehto 
 

1= En lainkaan    
 

2= Jonkin verran   
 

3= En osaa sanoa   
 

4= Melko paljon   
 

5= Todella paljon   
 
 

1. Viihdyn Suomessa 
 

1 2 3 4 5 
 

2. Viihdyn koulussa 
 

1 2 3 4 5 
 

3. Pidän opiskelusta 
 

1 2 3 4 5 
 

4. Pidän suomen kielen opiskelusta 
 

1 2 3 4 5  
 

5. Olen luottavainen tulevaisuuden suhteen 
 

1 2 3 4 5 
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Liite 3 - Aivoriihi 
 
PORUKALLA PÄÄOSAAN: AIVORIIHI 
 
Haasteet: 
 
Mikä koulussa on ollut vaikeaa? 
 

- Miten siitä voisi tehdä helpompaa? Miten sitä voisi parantaa? 
 
 
Hyvät puolet: 
 
Mikä koulussa on ollut hyvää? Mitä haluaisitte lisää? 


