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 perheryhmä-toiminta maahanmuuttajataustaisen oppilaan ja perheen tukena 

Perheryhmä-toiminnalla tavoitellaan uudenlaista varhaisen puuttumisen ja tuen yhteistyötä ja 
toimintamuotoa kodin ja koulun välille. Kyseessä on koulun ja kodin välinen yhteinen 
lähestymistapa koulussa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Ryhmätoiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen, eikä edellytä lapsen käyttäytymiselle diagnooseja tai hoitosuhdetta.  
Tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin lisääminen yhteisöllisyyden sekä ryhmätoiminnasta nousevia 
uudenlaisten ratkaisu- ja toimintamallien kautta. 

Perheryhmä-toiminnan lähtökohdat ovat Anna Freud instituutin luomassa perhe- ja 
ryhmäterapian malleihin pohjautuvassa Multi-Family Groups in School- mallissa. 
Kehittämisprojektina ollut perheryhmä toimintaa on toteutettu osana Lupa auttaa- ja MARJAT-
hankkeita. Lupa auttaa- hankkeen kautta kehittämisprojekti liittyi valtakunnalliseen lapsi ja 
perhepalveluiden kehittämishankkeeseen. MARJAT-hanke on Turun ammattikorkeakoulun 
hallinnoima hanke, joka pyrki terveyden ja hyvinvoinnin kautta kehittämään maahanmuuttajille 
suunnattuja palveluita ja tätä kautta edistämään kotoutumista. Kehittämisprojektilla tavoiteltiin 
Lupa auttaa- hankkeen mukaisia matalan kynnyksen palveluja maahanmuuttajille, ja MARJAT-
hankkeen tavoitteiden mukaista maahanmuuttajien kotoutumista tukevaa toimintaa. 

Kehittämisprojektissa perheryhmä-toiminta on toteutettu Turun normaalikoulussa yhden luokan 
kanssa. Mukana oli maahanmuuttajataustaisia ja kantasuomalaisia lapsia ja aikuisia. 
Kehittämisprojekti tuotti perheryhmän-toiminnan toteutuksen ja mallin, joka koostuu noin 
kymmenestä ryhmätapaamisesta, jossa toiminnan keskiössä on tavoitteellinen toiminta lapselle 
haasteelliseen tavoitteen saavuttamiseksi. Koko perheryhmä on mukana tukemassa, 
kannustamassa ja auttamasta jokaista lasta tavoitteiden saavuttamisessa. Kehittämisprojektin 
tuottaman mallin avulla vastaavaa toimintaa on mahdollista toteuttaa muuallakin.  

Toimintaan osallistuneilta kerättiin palautetta perheryhmä toiminnasta Learning cafe menetelmää 
käyttäen. Palautteen mukaan kaikki osallistujat suosittelisivat vastaavaa toimintaa muille. 
Perheryhmä-toiminta koettiin hyödylliseksi ja kasvattavaksi. Kehittämistarvetta ilmaistiin mm. 
itsekantavia kertojen kanssa, joihin voisi osallistua ilman sitoutumista. Vaikka osallistuja määrä 
oli pieni, saatiin perheryhmä toiminta toteutettua ja tämän kehittämisprojektin lähtökohdista 
tarkasteltua toimintaa erityisesti yhtenä tukimuotona maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
perheiden koulunkäyntiin ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa. 
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Maahanmuuttajaoppilas, koulunkäynti, kodin ja koulun välinen yhteistyö, perheryhmä-toiminta, 
kotoutuminen. 
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MULTI-FAMILY GROUPS IN FINNISH PRIMARY 
SCHOOL 

 Multi-Family groups supporting immigrant background children and their 
families 

This study used a pilot study to determine the suitability of the Multi-Family Groups in School-
model in Finland. And to find out whether the model can support immigrant children at school. 
The model is based on Anna Freud National Centre for Children and Families Multi-Family Groups 
in Schools model. This study was part of Lupa auttaa- and MARJAT-projects.  

The study was made in Turun normaalikoulu, an eastern suburb of Turku, Finland. This school 
provides education from primary school to upper secondary school. This study was made in one 
of the third class. There was asked voluntary families for the study. 

In this study families were both immigrant background and native Finnish. Group was small but 
all were very commitment. Every child had a specific aim. All the work in multi-family groups was 
done to help the children get the aim. During the study process, there were nine meetings in multi-
family groups. Feedback from children and parents was good. That shows that this kind of model 
is suitable for Finnish schools also.  

For more information, in the future there is a need to start multi-family groups is schools regularly. 
In international research, it has been showed that children and families with immigrant 
background may need more support than native children and families. These kinds of groups are 
one way to support immigrant children and families. 
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1 JOHDANTO 

Suomessa perusopetuksella on sekä kasvatuksellinen että opetuksellinen tehtävä. Pe-

rusopetuksella pyritään opettamaan tarpeellisia tietoja ja taitoja mutta myös tukemaan 

oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä. (Opetushallitus 2019 a.) Suomen 

Opetushallituksen mukaan (2019 b.) maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla 

valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden lisäksi huomioidaan sekä oppilaan 

tausta, lähtökohdat että maahanmuuton syy ja maassaoloaika. Perusopetuksen tulisi tu-

kea oppilaan kasvamista suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapai-

noiseksi jäseneksi. Onnistunut koulutus ja maahanmuuttajataustaisten lasten kouluhy-

vinvoinnin edistäminen edistää merkittävistä kotoutumista ja estää eriarvoistumista (Ali-

tolppa-Niitamo ym. 2013, 118.)  

 

Kotouttamisella pyritään siihen, että maahanmuuttaja kokee olevansa uuden maan täy-

sivaltainen jäsen. Terveys ja hyvinvointi ovat merkittävässä osassa kotouttamisproses-

sissa. Onnistuessaan kotoutuminen tukee osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä sekä 

kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. (THL 2019.) Tässä kehittämisprojektissa yhdisty-

vät vahvasti kotouttamiseen ja peruskouluun liittyvät asiat. Monikulttuurisuus on lisään-

tymässä myös kouluissa, sekä henkilökunnan että ennen kaikkea oppilaiden osalta. Ko-

toutumisen ja oppimisen tueksi tullaan tarvitsemaan uudenlaista toimintaa. Tähän haas-

teeseen pyritään tämän kehittämisprojektin perhekoulutoiminnalla hakemaan uudenlai-

sia toimintamalleja. 

 

LAPE-hanke on tuonut Multi-Family Groups in Schools -toiminnan esille Suomessa Fa-

mily School -toimintamallin nimellä. Mallia on esitelty LAPE-konferenssissa syksyllä 

2017. Se on nostettu esille varhaisen tuen mallina. (THL 2017.) Family School -toiminta 

herätti innostusta ja kiinnostusta ja Varsinais-Suomen ohella myös Keski-Suomen 

LAPE-suunnitelmaan on kirjattu Family School pilotointi (Harju-Kivinen 2017.) Valitetta-

vasti tästä sen enempää kuin muistakaan pilotoinneista tai kokeiluista Suomessa ei löy-

tynyt toistuvista internet hauista huolimatta enempää tietoa. Varsinais-Suomen alueella-

kaan ei ole toistaiseksi toteutunut tämän kehittämisprojektin lisäksi muita Family School 

pilotointeja. 
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN MÄÄRITTELY 

Peruskoulu tavoittaa Suomessa lähes kaikki lapset ja nuoret aina yhdeksänteen luok-

kaan asti. Koulujen hyvinvointisuunnitelmat voisivat antaa mahdollisuuden kouluille ottaa 

isompi ja aktiivisempi rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjinä. Lapsuus ja nuoruus 

ovat aikaa, jolloin rakennamme henkistä hyvinvointiamme. Positiivisen koulukulttuurin 

lähtökohtana on ymmärrys hyvinvoinnin merkityksestä turvallisen, toimivan ja tehokkaan 

kouluyhteisön taustavaikuttajana. Tämän kaiken takana tulisi olla ymmärrys myös siitä, 

että opettajan ja oppilaan suhteella on suuri merkitys lapsen onnistuneen koulunkäynnin 

kannalta. Samaan aikaan onnistuneen koulunkäynnin rinnalla kulkevat laadukas, osal-

listava ja motivoiva opetus sekä toimiva yhteistyö koulun ja kodin välillä. (Leskisenoja & 

Sandberg 2019, 20 - 23.) 

2.1 Kehittämisprojektin tavoite, tarkoitus ja tuotos 

Kehittämisprojektissa toteutetaan Multi-Family Groups in Schools- malliin perustuva per-

heryhmä-toiminta alakoulussa. Tässä kehittämisprojektissa mallia tarkastellaan erityi-

sesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja heidän perheidensä erityistarpeiden ja 

kotouttamisen tukemisesta hyvinvoivan, monikulttuurisen koulun keinoin. Perheryhmä-

toimintaan on mahdollista osallistua kaikilla kyseisen luokan oppilailla. 

 

Kehittämisprojekti on kehittämispainotteinen, Suomessa uudenlaisen toimintamallin pi-

lotointi, osana Lupa auttaa-, ja MARJAT-hankkeita. Kehittämisprojektissa toteutetaan 

Multi-Family Groups in Schools- malliin perustuva perheryhmä-toiminta, jonka toivotaan 

olevan kouluun sopiva uudenlainen toimintamalli, jossa kouluympäristössä suunnitelmal-

lisesti pyritään tukemaan oppilaita ja heidän perheitään. Perheryhmä-toiminnan onnistu-

mista pyritään arvioimaan yhdessä toimintaan osallistuneiden perheiden, oppilaiden ja 

koulun henkilökunnan kanssa. Osaksi arviointia tapahtuu heti ryhmätapaamisten jäl-

keen, mutta osa vaikutuksista ilmenee mahdollisesti vasta pitemmällä aikavälillä lasten 

ja perheiden hyvinvoinnin kautta. 

 



8 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Merja Kankare 

Perheryhmä-toiminta on noin kymmenestä tapaamisesta muodostuva kokonaisuus, 

jossa yksittäisillä tapaamiskerroilla perheryhmissä työskennellään lapselle asetetun ta-

voitteen saavuttamiseksi. Ryhmätoiminnan tarkoituksena on auttaa lapsia käyttäytymi-

sen ja tunnepuolenvaikeuksien kanssa, niillä osa-alueilla, jotka näkyvät ja vaikuttavat 

koulutyöskentelyyn. Kyseessä on koulun ja kodin välinen yhteinen lähestymistapa kou-

lussa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Ryhmätoiminta perustuu vapaaehtoisuu-

teen, eikä edellytä lapsen käyttäytymiselle diagnooseja tai hoitosuhdetta. Lapsen hyvin-

voinnin lisäämiseksi ryhmätoiminnalla tavoitellaan yhteisöllisyyttä, uudenlaisia toiminta- 

ja ongelmanratkaisutapoja. Perheryhmä-toiminnalla voidaan tukea myös vanhem-

muutta. 

 

Kehittämisprojektin teoreettista taustaa on rakennettu Finkin systemaattisen kirjallisuus-

katsauksen mallia mukaillen. Kehittämisprojektin tutkimuskysymyksinä ovat olleet: Mitä 

erityistarpeita maahanmuuttajataustaisilla oppilailla on, miten koulu ja oppilashuolto voi-

vat tukea maahanmuuttajataustaisen oppilaan kotoutumista sekä oppimista, ja mitä kou-

lun ja vanhempien välinen yhteistyö voi olla ja miten se tukee maahanmuuttajataustais-

ten perheiden kotoutumista? Tiedonhauissa on käytetty yleisesti tunnettuja hakukoneita, 

kuten Finna, Medic ja Cinahl. Tiedonhaussa on käytetty sekä suomalaisia, ruotsinkielisiä 

että englannin kielisiä hakusanoja. 

2.2 Projektiorganisaatio  

Kehittämisprojekti toteutettiin Turun normaalikoulussa. Kehittämisprojekti koski osaa yh-

den kolmannen (3C) luokan oppilaita ja heidän perheitään sekä oppilaiden opettajia. 

Tässä luokassa oli paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita. 

 

Projektiorganisaatio koostui Turun ammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulu-

tutkintoa opiskelevasta opiskelijasta, joka toimi projektissa projektipäällikkönä. Projek-

tiorganisaatioon kuuluivat Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja, joka on projektipääl-

likkönä toimivan opiskelijan opettajatuutori, sekä opinnäytetyönä toimivan projektin oh-

jaava opettaja ja lisäksi projektissa mukana olevan MARJAT-hankkeen yhteyshenkilönä 

toimiva ammattikorkeakoulun edustaja. Projektiryhmään kuuluivat lisäksi Lupa auttaa-

hankkeessakin toiminut TYKS:n yhteistoiminta-alueiden kunta-agentti, Turun 



9 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Merja Kankare 

normaalikoulun vararehtori, koulun kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori sekä Turun 

sairaalakoulun opettaja. Kokonaisuudessaan projektiorganisaatio kokoontui muutamia 

kertoja syksyllä 2018 toimintaa suunniteltaessa. Tiiviimpää yhteydenpitoa ja suunnittelua 

pidettiin pienennetyssä projektiorganisaatiossa, joka on myös vastannut toiminnan käy-

tännön toteutuksesta. Pienennettyyn projektiorganisaatioon ovat kuuluneet Turun sai-

raalakoulun opettaja, mentori sekä projektipäällikkö. 

 

Projekti liittyi sekä Varsinais-Suomen Lupa auttaa-hankkeeseen; koulu hyvinvointiyhtei-

sönä, jonka kunta-agentti oli projektin tilaaja ja toimi myös projektipäällikön mentorina. 

Lupa auttaa-hanke loppui joulukuussa 2018. Toisena projektikumppanina tässä työssä 

on ollut MARJAT-hanke, joka tavoitteena on tukea Suomeen tulevien maahanmuuttajien 

kotoutumista, edistämällä terveyttä ja hyvinvointia (Turku AMK 2018). Kehittämisprojekti 

vietiin loppuun MARJAT-hankkeen kanssa. Kuvio 1 havainnollistaa kehittämisprojektin 

etenemistä perheryhmä toimintaan asti sekä suunnitelmaa koko kehittämisprojektin lop-

puun saattamisesta. 
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Kuvio 1. Kehittämisprojektin eteneminen. 
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3 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 

Kehittämisprojektin lähtökohtana on ollut kahdesta eri hankkeesta esiin nousseet tavoit-

teet maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden kotouttamiseen ja matalan kynnyk-

sen palvelujen tuottamiseen liittyen. Lupa Auttaa-hanke liittyi valtakunnalliseen kärki-

hankkeeseen, jonka tavoitteena oli kehittää lapsi- ja perhepalveluita (Lupa auttaa 2018.) 

Maahanmuuttajiin kohdistuvat palvelut olivat tässä hankkeessa huomioitu mm. maahan-

muuttajatyön osaamisen levittämisellä ja matalan kynnyksen palvelujen kehittämisellä 

(Lupa auttaa 2016,22). Tällä kehittämisprojektilla pyritään osaltaan vastaamaan ja luo-

maan uudenlaisia palveluita ja kohtaamisia näihin tarpeisiin liittyen. Kehittämisprojekti 

liittyy myös vahvasti MARJAT-hankkeeseen, jonka tavoitteena on ollut tukea maahan-

muuttajien kotoutumista. Kehittämisprojektin yhtenä lähtökohtana oli luoda perheryhmä 

toiminnasta malli, joka toimisi myös kotouttamista ja osallisuutta tukevana toimintamal-

lina. 

3.1 MARJAT-hanke 

MARJAT-hankkeen teemoina ovat olleet parempien palveluiden tuottaminen maahan-

muuttajille, terveys ja hyvinvointi kotoutumisen perustana, sekä uuden oppiminen ja ke-

hittäminen. MARJAT-hanke pyrki edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja ter-

veyttä sekä kehittämään ammattilaisten ja järjestötoimijoiden osaamista. Hankkeen 

avulla pyrittiin tukemaan maahanmuuttajien osallisuutta, kehittämään palveluohjausta 

sekä palveluiden käyttöä. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä mm. Turun kaupungin, Salon 

kaupungin, Turun ammattikorkeakoulun, Sateenkaarikoto ry:n ja maahanmuuttajajärjes-

töjen kanssa. (Turku AMK 2019.) 

3.2 Lupa auttaa-hanke 

Lupa auttaa-hanke oli Varsinais-Suomen osa hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden uu-

distamishanketta LAPEa (Lupa auttaa 2016, 5). Multi-Family Groups in Schools- projekti 

liittyi Lupa auttaa -hankkeen osakokonaisuuteen, jossa varhaiskasvatusta, koulua ja op-

pilaitosta haluttiin kehittää osana lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukea. 
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Lupa auttaa-hankkeen tavoitteena oli tuottaa matalan kynnyksen palveluita, joissa on 

huomioita myös maahanmuuttajataustaiset ja monikulttuuriset perheet. Varsinais-Suo-

messa on kokemusta kulttuurisensitiivisten toimintamallien kehittämisestä ja tätä maa-

hanmuuttajatyön osaamista on tarkoitus levittää. Järjestöjen puolelta yhteistyössä olivat 

mukana mm. MLL ja Sateenkaarikoto ry. (Lupa auttaa 2016, 22.) 

 

Lupa auttaa-hanke päättyi joulukuussa 2018. Lapsi- ja perhepalvelujen uudistamishanke 

jatkuu edelleen vuonna 2019. Tähän hankkeeseen liittyy voimakkaasti ajatus lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja oppimisen yhdenvertaisuudesta. Tavoitteena vuo-

delle 2019 on hankekauden tulosten juurruttaminen, yhteenveto ja viestintä. Tavoitteena 

on lapsistrategian ja LAPE-kehittämistyön jatkuminen myös uudella hallituskaudella, 

sekä tukea kuntia ja mahdollisia tulevia maakuntia lasten, nuorten ja perheiden palvelu-

kokonaisuuksien muodostamisessa. (Aula 2019, 2 – 6.) 

3.3 Maahanmuuttajaoppilas 

Maahanmuuttaja voidaan määritellä monella tapaa. Suomen Tilastokeskus määrittelee 

suomalaistaustaiseksi ne henkilöt, joilla vähintään toinen vanhemmista on syntynyt Suo-

messa. Ulkomaalaistaustaisiksi Tilastokeskus määrittelee henkilöt, joiden molemmat tai 

ainoa tiedossa oleva vanhempia on syntynyt ulkomailla. Puhutaan myös ensimmäisen 

ja toisen polven maahanmuuttajista. Toisen polven maahanmuuttajilla tarkoitetaan, täl-

löin Suomessa syntyneitä ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. (Tilastokeskus 2018.) 

Vuonna 2016 Suomen väestöstä oli 6,6 % ulkomaalaistaustaisia. Tästä yli puolet asui 

Uudellamaalla. Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa ulkomaalaistaustaisia 

asui suhteellisesti hieman enemmän kuin keskimäärin muualla Suomessa. Tilastokes-

kuksen tietojen mukaan suurin osa Suomessa olevista ulkomaalaisista on työikäisiä. 

Vuonna 2016 työikäisten ulkomaalaistaustaisten osuus oli 76%. Alle 14-vuotiaita lapsia 

oli tuolloin vastaavasti 19%. Maa kohtaisesti tarkasteltuna lasten kohdalla suurimpia 

taustamaaryhmiä ovat Syyria, Somalia ja Kongon demokraattinen tasavalta. (Tilastokes-

kus, 2018.) Tässä työssä maahanmuuttajaoppilaalla tarkoitetaan yllä olevan taustan 

omaavaa koululaista. 
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Perusopetuksen valmistava opetus on keskeinen Suomeen muuttaneiden oppilaiden tu-

kimuoto. Tämän opetuksen tavoitteena on edistää oppilaan tasapainoista kehitystä ja 

kotoutumista sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Pe-

rusvalmiuksien saavuttaminen on erityisen tärkeää niiden kohdalla, joilla on koulunkäyn-

tihistoriaa vähän tai ei lainkaan. Valmistavan opetuksen pääpaino on suomen kielen op-

pimisessa sekä erilaisten arkitilanteissa tarvittavien perusasioiden hallintaa, selviyty-

mistä ja kotoutumista edistävien taitojen kehittäminen. Valmistavassa opetuksessa tulisi 

pyrkiä tunnistamaan ja huomioimaan oppilaan mahdolliset oppimis- ja koulunkäyntivai-

keudet, jotta niihin pystyttäisiin kohdistamaan oikeanlaista tukea mahdollisimman var-

hain. (Nissilä ym. 2009, 26 - 27; Castaneda ym. 2018, 200.) 

 

Suurin osa maahanmuuttajataustaisista opiskelee suomea toisena kielenä. Suomessa 

koulutuksen tavoitteena, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kohdalla, on funktio-

naalinen kaksikielisyys. Tällöin opiskellaan suomen kieltä, jonka avulla opiskellaan ja 

työskennellään, mutta oppilaan oman äidinkielen annetaan säilyä ja kehittyä suomen 

kielen ohella. Tällä pyritään tukemaan oppilaan monikulttuurista identiteettiä sekä toimin-

nallista kaksikielisyyttä. (Nissilä ym. 2009, 26 - 27.) 

 

Maahanmuuttajalapsen monikulttuurista identiteettiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on lä-

hestytty Pirjo Mikkolan (2001, 224 – 225.) väitöskirjassa ”Kahden kulttuurin taitajaksi. 

Maahanmuuttajaoppilaan monikulttuurinen identiteetti, tavoitteet ja toiminta”. Opettajan 

rooli lapsen suomalaisena aikuiskontaktina korostuu varsinkin maahanmuuton alkuai-

koina, jolloin lapsen muut suomalaiset aikuiskontaktit voivat olla niukkoja. Tästä näkö-

kulmasta opettajasta tulee lapselle merkityksellinen kotouttamisen ja monikulttuurillisuu-

den mahdollistajana. Opettajalla on omassa asemassaan mahdollista tukea lapsen mo-

nikulttuurillisuuden kehittymistä. 

 

Pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisiin nuoriin suunnatussa tutkimuksessa nuo-

ret arvioivat oman suomen kielentaitonsa hyväksi ja viihtyivät koulussa hyvin. Erityisesti 

somalitaustaiset pojat pitivät koulunkäynnistä. Tämän perusteella voidaan arvioida, että 

nuoret olivat oppimishalukkaita ja koulu koettiin turvallisena ja viihtyisänä. Tässä tutki-

muksessa koulumenestys oli kohtuullisen hyvää erityisesti somalitaustaisilla tytöillä. 
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(Wikström ym. 2014, 85, 96.) Peruskoulua käyvistä noin yhdeksän prosenttia ilmoitti ole-

vansa erityisluokalla. Tämä osuus on selvästi keskimääräistä isompi, joka on noin neljä 

prosenttia. (Wikström ym. 2014, 84.) PISA-tutkimusten tulosten mukaan maahanmuut-

tajataustaisten oppilaiden osaaminen on jäljessä muista suomalaisoppilaista (Vetten-

ranta ym. 2016, 55). 

 

Maahanmuuttajataustaisella oppilaalla voi olla sosiaalisia, traumaperäisiä ongelmia sekä 

tavallisempia oppimisvaikeuksia. Tämän vuoksi oppilaan tilanteen kartoittaminen ja tu-

keminen tulisi olla kokonaisvaltaista. (Nissilä ym. 2009, 38.) Pakolaistaustaisista lapsista 

merkittävällä osalla on traumaattisia kokemuksia. Oppimisvaikeuksien erottaminen 

psyykkisestä oireilusta voi olla haasteellista. Trauman seuraukset voivat ilmetä vasta pit-

kän ajan kuluttua itse traumasta. Oppiminenkin voi sujua hyvin, mutta trauma voi hidas-

taa ja vaikeuttaa oppimista sekä vaikuttaa muuten ikätasoiseen kehitykseen ja käyttäy-

tymiseen. Trauman vaikutukset voivat koulussa näyttäytyä esimerkiksi koululaisen mie-

lialan vaihteluina, keskittymisvaikeuksina, muistamisen vaikeuksina, kehityksen viivästy-

mänä, erilaisissa vireystilan häiriöissä, runsaana somaattisena oireiluna sekä erilaisina 

pelkotiloina. Eriasteiset mielenterveysongelmat vaikuttavat laajasti kouluikäisen elä-

mään, koulunkäyntiin ja vuorovaikutussuhteisiin. Pakolaistaustaisista lapsista kaksi kol-

masosaa ei saa tarvitsemaansa psyykkistä tukea. (Castaneda ym. 2018, 200 – 202.) 

Euroopan unionin alueelle tehdyn, kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen tietojen perus-

teella, kolmannes pakolais- ja turvapaikanhakijataustaisista lapsista ja nuorista voi kärsiä 

psykiatrisista ja muista mielenterveydellistä sairauksista tai käyttäytymisen ongelmista. 

Ja lähes puoleen heistä voi vaikuttaa traumaperäinen stressihäiriö. (Kien ym. 2018.) 

 

Koululla on monessa mielessä merkittävä rooli maahanmuuttajaoppilaan kotouttami-

sessa. Koulussa lapsi ja nuori oppivat asioita, joita suomalainen koulutusjärjestelmä ja 

yhteiskunta arvostavat ja edellyttävät. (Nissilä ym. 2009, 69.) Myös opettajan rooli moni-

kulttuurisessa luokassa on perinteistä opettajan roolia laajempi (Castaneda ym. 2018, 

202.) Suomalaisen tutkimuksen mukaan, opettajat kokivat maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden opettamisen lisäävän työtä, mutta tästä huolimatta he viihtyivät työssään (Soi-

lamo 2008, 99.) Kansainväliset tutkimukset tunnistavat myös koulun roolin merkittävänä 

tekijänä maahanmuuttajataustaisten lasten kulttuurisessa sopeutumisessa ja sosiaalis-

tumisessa (Horswood ym. 2019.) Monenlaiset terveyteen ja sosiaalisiin tilanteisiin 
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liittyvät ongelmat heijastuvat monesti koulunkäyntiin tavalla tai toisella. Koulukiusaami-

nen, yksinäisyys sekä nuorille tyypilliset mielenterveyden ongelmat koskettavat myös 

maahanmuuttajaoppilaita. Maahanmuuttajaoppilaan rooli ja vastuu omassa perheessä 

voivat olla myös tekijöitä, jotka vievät aikaa koulunkäynniltä. (Nissilä ym.2009, 70 – 71.) 

 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa haastateltiin maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Tutki-

muksen tarkoituksena oli selvittää heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan liittyen koulun 

sosiaaliseen ilmapiirin ja sen luomiin mahdollisuuksiin ja esteisiin. (Åberg Medin 2016, 

13.) Ystävät, ystävyyssuhteet ja koulukavereiden saaminen koettiin tärkeänä. Maahan-

muuttajataustaiset oppilaat kokivat, että kielitaito auttoi ystävien saamisessa ja tätä 

kautta pääsemään sisään yhteiskuntaan. Hyvä kielitaito lisäsi myös yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Kielitaidon nuoret kokivat myös paranevan kantaväestöön kuuluvien ystävien 

avulla. Ystävyyssuhteita pidettiin tärkeinä. Tähän liittyi kuitenkin pelko yksinäisyydestä 

ja huoli siitä, ettei kaverisuhteita onnistukaan luomaan. Takana oli myös ajatusta, että 

uudessa kotimaassa on vaikea saada uusia kavereita. (Åberg Medin 2016, 42 – 46.) 

 

Åberg Medinin (2016, 48.) tutkimukseen osallistuneet maahanmuuttajataustaiset oppi-

laat arvostivat ruotsalaista koulua kotimaansa kouluun verrattuna. Monen mielestä Ruot-

sissa opettajat kuuntelivat ja auttoivat oppilaita enemmän. Suurin osa myös koki, että 

taustastaan huolimatta opettajat kohtelivat heitä tasavertaisesti toisiin koululaisiin verrat-

tuna. Yksi oppilaista kuitenkin kertoi kokeneensa opettajansa kohdalta tunteen, ettei 

tämä pitänyt muista maista tulleista koululaisista. Opettajasuhteella ei ollut kouluympä-

ristön viihtyvyyden kannalta niin suurta merkitystä kuin kaverisuhteilla koulussa. Yhtei-

söllisyys ja ulkopuolisuus olivat teemoja, jotka nousivat esille maahanmuuttajataustais-

ten koululaisten haastatteluissa. Ulkopuolisuuden tunnetta lisäsivät kieliongelmat ja 

maahanmuuttaja oppilaan ”leima / identiteetti”. Näillä koululaisilla oli kokemus, että ystä-

viä omalta luokalta, kantaväestön joukosta, oli joskus vaikea saada. Oli helpompaa ha-

keutua toisten saman taustan omaavien seuraan. Yhdellä koululaisella oli toive, että 

opettaja olisi enemmän mukana tukemassa sosiaalisissa tilanteissa, jotta kaikki oppilaat 

olisivat enemmän yhdessä, eivätkä jakautuneina kantaväestön ja maahanmuuttajien 

ryhmiin. (Åberg Medin 2016, 49 – 52.) Opettajan rooli koulun ilmapiirin ja yhteenkuulu-

vuuden rakentajana koettiin tärkeänä (Åberg Medin 2016, 58). 
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Ruotsissa asuvien koululaisten kokemuksista nousee esille myös erot valmistavan luo-

kan ja normaaliluokan välillä. Muiden ikätovereiden seuraan tavalliselle luokalle pääsyä 

odotetaan kovasti. Tutkimukseen osallistuneet nostivat sen esille mahdollisuutena saada 

ystäviä kantaväestöstä. Ajatuksena saattoi myös olla, että ikätovereiden seurassa opi-

taan enemmän asioita, kuin valmistavalla luokalla. Valmistavalla luokalla olemiseen liit-

tyy myös leimautumisen ajatus, kokemus vahvemmin siitä, että on maahanmuuttaja op-

pilas ja erilainen kuin muut oppilaat. (Åberg Medin 2016, 52 – 55.) Suomalainen tutkimus 

nostaa esille samanlaisia asioita maahanmuuttajataustaisten nuorten omista näkemyk-

sistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden kokemuksia koulunkäynnin kannalta merki-

tyksellisistä asioista. Nuoret eivät halunneet erottua kantaväestöstä ja kantaväestöön 

kuuluvat ystävät koettiin tutkimuksessa tärkeinä sekä kielen oppimisen, koulussa viihty-

misen, että kotoutumisen näkökulmasta. (Kyttälä ym. 2013, 21, 25 – 27.) 

 

Kouluterveyskyselyssä vuonna 2013 selvitettiin Suomessa ensimmäistä kertaa maahan-

muuttajataustaisten nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Kouluterveyskysely toteutetaan 

Suomessa, joka toinen vuosi. Vastaajina ovat 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä 1. ja 2. 

vuoden lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. (Matikka ym. 2014, 10.) Maahan-

muuttajataustaisissa ja monikulttuurisissa perheissä vanhempien tupakointi oli yleisem-

pää. Myös vanhempien työttömyys oli selvästi yleisempää näissä perheissä kuin valta-

väestön perheissä. (Matikka ym. 2014, 14.) Nuorista ensimmäisen polven maahanmuut-

tajatytöt kokivat terveydentilansa heikommaksi kuin muut nuoret. Nuorilla oli useammin 

kokemuksia päivittäisistä oireista valtaväestön nuoriin verrattuna. Näitä oireita olivat mm. 

väsymys, päänsärky ja ahdistuneisuus. Koulu-uupumuksesta kärsivät yleisimmin ensim-

mäisen polven maahanmuuttajanuoret. Heistä joka neljännellä pojalla ja joka viidennellä 

tytöllä oli koulu-uupumusta. Toisen polven maahanmuuttajilla koulu-uupumus oli tytöillä 

ja pojilla yhtä yleistä (16%). Puolet ensimmäisen polven maahanmuuttajapojista nukkui 

arkisin alle kahdeksan tuntia. Vastaavasti valtaväestön pojista 28 % ja tytöistä 30% nuk-

kui alle kahdeksan tuntia yössä. Maahanmuuttajataustaiset pojat söivät koululounaan 

harvemmin kuin muut. 45-46 prosenttia ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttaja-

pojista kertoi, ettei syö koululounasta päivittäin. (Matikka ym. 2014, 22 – 29.) 

 

Ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret kokivat koulun työilmapiirin muita heikom-

maksi. Sama koski myös koulun fyysisiä työoloja. Yleisemmin opiskeluvaikeuksia on 
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ensimmäisen polven maahanmuuttajilla. Mutta yleisestikin maahanmuuttajataustaisilla 

nuorilla on valtaväestön nuoria yleisemmin vaikeuksia opiskelussa. Nämä nuoret myös 

kokivat tulevansa kuulluksi koulussa keskimäärin heikommin kuin valtaväestön nuoret. 

Koulukiusatuiksi joutuivat yleisemmin ensimmäisen polven maahanmuuttajapojat. (Ma-

tikka ym. 2014, 19 – 20.) 

 

Kouluterveyskyselyn mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret kokivat kouluterveyden-

hoitajan vastaanotolle pääsemisen muita nuoria vaikeammaksi. Samankaltaiseksi koet-

tiin vaikeus päästä koulukuraattorin vastaanotolle. (Matikka ym. 2014, 30.) Toisen polven 

maahanmuuttajat kokivat koulupsykologille pääsyn muita helpommaksi (Matikka ym. 

2014, 31.) Kansainvälisesti on nostettu esille, että maahanmuuttajataustaisilla vanhem-

milla voi olla suurempi kynnys hakea apu lapsensa ongelmiin. Kulttuuritausta on yksi 

tekijä, joka vaikuttaa avunhaku prosessiin. (Shtapura-Ifrah & Benish-Weisman 2019, 110 

– 111.) Kouluterveyskysely nostaa esille myös sen, että kouluissa tulisi kiinnittää entistä 

enemmän huomiota myös siihen, että maahanmuuttajataustaisilla lapsilla ja vanhem-

milla olisi tietoa koulujen tarjoamista palveluista ja tukimuodoista. Koska lasten ja van-

hempien kotoutuminen ja kielen oppiminen voi olla hyvinkin eritahtista, tulisi koulun kan-

taa erityisesti vastuuta yhteydenpidosta kodin ja koulun välillä ja myös lapsen mahdolli-

sista oppimisvaikeuksista. Koululla ja kouluyhteisöllä on tärkeä rooli osallisuuden, yhtei-

söllisyyden ja yhdenvertaisen ilmapiirin mahdollistajana. (Matikka ym. 2014, 34, 36.) 

3.4 Turun normaalikoulu  

Kehittämisprojektia on toteutettu Turun normaalikoulussa. Kehittämisprojekti koskee 

osaa yhden kolmannen (3C) luokan oppilaita ja heidän perheitään sekä oppilaiden opet-

tajia. 

 

Turun normaalikoulu on Turun yliopiston harjoittelukoulu. Turun normaalikoulussa oppi-

laat voivat opiskella alaluokista aina lukio opintoihin asti. Koulussa suorittavat opetus-

harjoitteluja sekä luokan- että aineenopettajaharjoittelijat. Kouluna Turun normaalikoulu 

on monikulttuurinen ja kansainvälinen oppimiskeskus. Normaalikoulu on myös aktiivi-

sesti mukana Varissuon alueen kehittämisessä. (Turun yliopisto 2018.) Varissuo on Tu-

run kaupunginosa ja lähiö, joka on tunnettu monikulttuurisuudestaan. Varissuon alueella 
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puhutaan yli 60 eri kieltä. Noin 48% alueen väestöstä puhuu äidinkielenään muuta kuin 

suomea. Varissuon alueen kouluissa yli puolet oppilaista on ulkomaalaistaustaisia. (Wi-

kipedia 2019.) 
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4 MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN TUKEMINEN 

KOULUSSA 

Greenberg on artikkelissaan (2014, 244) kuvannut sitä, miten amerikkalaisissa kouluissa 

koulujen sosiaalityöntekijät ja muukin henkilökunta, voisivat huomioida erityisesti maa-

hanmuuttajataustaisia oppilaita, heille tyypillisessä koulun jälkeisessä, after-school, toi-

minnassa. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat voivat olla koulutuksellisesti heikom-

massa asemassa ja riskiryhmässä monien tekijöiden vuoksi. Puutteellinen kieli taito, 

köyhyys, asuinympäristö sekä vanhempien kielitaito ja koulutustausta vaikuttavat myös 

lasten kotoutumiseen ja koulussa pärjäämiseen. Vanhempien taidot ohjata ja opastaa 

lapsia koulutehtävissä yms. voivat olla puutteellisia ja tämänkin vuoksi maahanmuutta-

jataustainen lapsi on heikommassa asemassa. (Greenberg 2014, 243 - 244.) Maahan-

muuttajataustaiset vanhemmat pitävät koulutusta tärkeänä ja monet heistä ovat huolis-

saan lastensa koulunkäynnistä. Vanhemmat näkevät sekä lastensa puutteellisen kieli-

taidon, että omien kielitaitojensa vaikuttavan lasten koulumenestykseen. Puutteellisen 

kielitaidon vuoksi vanhemmat eivät välttämättä pysty auttamaan lapsiaan koulutehtä-

vissä, niin paljon kuin haluaisivat tai ovat aiemmin auttaneet. (Bergnehr 2018.) Vanhem-

milla voi olla myös vaikeuksia olla aidosti vuorovaikutuksessa koulun ja opettajan 

kanssa, esimerkiksi heikon suomen kielen taidon vuoksi. (Säävälä 2012, 33 – 36.) Sää-

välän tutkimuksesta (2012, 41.) käy myös ilmi vanhempien ja lasten oman äidinkielen 

opettajien haastatteluista, että heidän mielestään lapsiin ja nuoriin liittyvät huolet painot-

tuvat sosiaalisiin suhteisiin koulussa, lasten identiteettikysymyksiin, yhdenvertaisuuteen 

sekä osallisuuteen. 

 

Amerikassa on kehitetty ohjattua koulupäivän jälkeistä toimintaa. Tällainen koulun jälkei-

nen järjestetty toiminta nähdään tarpeellisena erityisesti taloudellisesti heikommassa 

asemassa olevien perheiden kohdalla, joihin maahanmuuttajataustaiset perheet usein 

lukeutuvat. Perheillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia hankkia lapsille vapaa-ajan toi-

mintaa ja ohjattua, kehittävää tekemistä koulun jälkeen. Koulun jälkeinen ohjattu toi-

minta, ”after-school programme”, nähdään hyödyllisenä maahanmuuttajataustaisille op-

pilaille. Tämän toiminnan kautta voidaan tukea lasten koulussa tarvittavia akateemisia 

taitoa, parantaa kielitaitoa, vähentää syrjäytymisen ja "jengiytymisen" riskiä. Laadukas 



20 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Merja Kankare 

koulun jälkeinen ohjattu toiminta kehittää sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja, akateemis-

ten taitojen ohella. (Greenberg 2014, 245 – 246.) 

 

Greenbergin artikkelissa (2014, 247) kerrotaan kuinka koulujen sosiaalityöntekijöiden tu-

lisi lisätä yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten lasten perheiden kanssa, jotta näitä 

lapsia saataisiin osallistumaan enemmän koulun jälkeiseen ohjattuun toimintaan ja voi-

taisiin tukea lasten akateemisia, sosiaalisissa ja emotionaalisia taitoja. Perheiden osal-

listaminen vähentää lapsilta tunnetta, että he elävät kahden kulttuurin välissä, tilanteissa, 

joissa vanhemmilla ei ole riittävästi tietoa uuden kotimaan käytännöistä esimerkiksi kou-

lunkäyntiin ja opiskeluun liittyen.  

 

Yhdysvaltalaisessa ”Mi Tierra / My Country”- ohjelmassa pyrittiin tukemaan latinalais-

taustaisia maahanmuuttajalapsia Yhdysvalloissa. Projekti painottui mielenterveyden tar-

peiden huomioimiseen kouluissa. Tutkimusartikkelin mukaan, tulokset ovat pääpiirteis-

sään yleistettävissä myös muihin maahanmuuttajaryhmiin. (Gonzales-Ramos & San-

chez-Nester 2001, 49.) Koulupohjaisella ohjelmalla pyrittiin vastaamaan koululaisten 

emotionaalisiin, sosiaalisiin tai akateemisiin tarpeisiin. Projektin ja tutkimuksen pohjalla 

oli ajatus siitä, että maahanmuuttajataustaiset lapset ovat usein omillaan uuden kielen 

oppimisen ja kotoutumisen suhteen. Toiveena on, että oppiminen ja kotoutuminen ta-

pahtuisi mahdollisimman nopeasti. ”Mi Tierra/ My Counry”- projektin tarkoituksena oli 

auttaa maahanmuuttajataustaisia lapsia kotoutumaan uuteen maahan ja sen koulutus-

järjestelmään. Projekti sisälsi ryhmätoimintaa, viikoittaista mentorointia, retken yliopis-

tolle sekä vanhemmille suunnattuja työpajoja. (Gonzales-Ramos & Sanchez-Nester 

2001, 50 – 53.) Projekti osoitti, että ryhmissä lapset pystyivät jakamaan kokemuksiaan 

ja huoliaan, he saivat mahdollisuuden puhumiselle ja tunteiden ilmaisemiselle. Ryhmissä 

käytiin läpi sopeutumiseen ja uuteen maahan kotoutumiseen liittyviä asioita. Ryhmät 

mahdollistivat lapsille sen huomaamisen, että vaikeuksista huolimatta heillä on voima-

varoja ja taitoja edelleen. Vanhemmat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä lastensa mah-

dollisuuksiin osallistua projektiin. Lasten opettajien mielestä toiminnasta oli monenlaista 

hyötyä. Lapset olivat luottavaisempia luokkatilanteissa, uskaltautuivat osallistumaan ai-

kaisempaa enemmän ja myös sosiaaliset suhteet paranivat. (Gonzales-Ramos & San-

chez-Nester 2001, 56 - 57.) 
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Koulujen tulisi omalta osaltaan edesauttaa maahanmuuttajaoppilaan hyvinvointia, vah-

vistaa hänen itsetuntoansa, tukea oppilaan selviytymistä ja vahvistaa taitoja, jotka tuke-

vat kotoutumista ja monikulttuurisen identiteetin rakentumista. Koulun hyvinvointimalli 

yhdistää hyvinvoinnin, kasvatuksen ja koulusaavutukset. (Nissilä ym.2009, 132.) Mikäli 

yhteiskunnan tavoitteena on maahanmuuttajaoppilaan kasvaminen kaksikulttuuriseksi, 

olisi sille luotava suotuisat olosuhteet. Näiden olosuhteiden tulisi mahdollistaa se, että 

lapsi voi rakentaa itselleen minän myös suomen kielen ja suomalaisten ihmissuhteiden 

ja identiteetin varassa. Ja toisaalta jotta lapsen oma etninen minä pysyisi vahvana, hän 

tarvitsee myös omaan kulttuurinsa suhteita, arvoja ja äidinkieltään. Koulujen opetuk-

sessa tämä merkitsisi kulttuurirelativismista asennetta ja sen tietoista huomioimista ja 

opettamista. (Mikkola 2001, 230.) 

 

Jotta kouluissa olisi enemmän osaamista maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koh-

taamiseen on järjestetty koulutusta mm. monikulttuuriseen kouluun, maahanmuuttajien 

kulttuuritaustaan sekä pedagogisiin menetelmiin liittyen. Näillä koulutuksilla on muun 

muassa pyritty lisäämään opettajien interkulttuurisia taitoja. (Muuri 2014, 15.) Opettaja 

oppii työssään paljon oppilailtaankin, sekä suomalaisten että toisista kulttuureista tule-

vilta. Kulttuurienvälinen kommunikaatio on tärkeää. Se valaisee myös kulttuurien sisäistä 

vuorovaikutusta. Kasvatuksen ja oppimisen kentällä tarvittaisiin lisää tietoa yksilön kehi-

tysvaiheista uuden kulttuurin piirissä. (Mikkola 2001, 229.) 

 

Free & Kriz (2016, 188 – 189.) ovat yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa kohdistaneet huo-

mion maahanmuuttajataustaisten opettajien tarjoamaan apuun maahanmuuttajataustai-

sille oppilaille ja heidän perheilleen. Tutkimuksessa haastateltiin Floridassa toimivia 

maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Tämän tutkimuksen avulla osoitettiin, että maahan-

muuttajataustaiset opettajat tarjosivat maahanmuuttajataustaisille oppilailleen ja heidän 

perheilleen monenlaista ja monen tasoista apua. Apu saattoi olla ihan konkreettista tar-

vikeapua; koulu-uniformujen, koulun käyntiin liittyvien välineiden tai jopa kenkien muo-

dossa. Opettajien antama apu saattoi olla myös käytännön ohjeita ja neuvoja sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon liittyen. Monet opettajista auttoivat maahanmuuttajataustaisia van-

hempia myös erilaisten hakemusten ja kaavakkeiden kanssa. Monet tutkimukseen osal-

listuneista opettajista kertoivat auttavansa oppilaitaan myös kouluajan ulkopuolella ja 

osallistuvansa erilaisiin koulun jälkeisiin toimintoihin.  
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Eräs opettajista kuvasi, että työ on pääasiallisesti akateemista opettamista. Mutta maa-

hanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa opettajan työnkuva ei lopu tähän. Hänen mie-

lestään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa toimiessa, työ sisältää työsken-

telyn myös heidän vanhempiensa kanssa. Maahanmuuttajataustaiset opettajat vetivät 

myös erilaisia työpajoja ja ryhmiä vanhemmille. Näissä ryhmissä käsiteltiin mm. vanhem-

muutta, koulujärjestelmää, kiusaamista ja perheväkivaltaa. Tämä työ koetaan syrjäyty-

mistä ehkäisevänä. Erään opettajan mukaan näissä ryhmissä maahanmuuttajataustai-

set vanhemmat saavat tietoa mm. oikeuksistaan. Osa maahanmuuttajataustaisista opet-

tajista teki jopa kotikäyntejä nähdäkseen kuinka oppilaat ja heidän perheensä pärjäsivät 

tai keskustellakseen esimerkiksi toistuvista myöhästymisistä. Oppilaiden käyttäytymi-

seen liittyvät ongelmat liitettiin kotona esiintyviin ongelmiin. Tutkimukseen osallistunut 

maahanmuuttajataustainen opettaja kuvasi heidän rooliaan ”siltana koulun ja kodin vä-

lillä” (Free & Kriz 2016, 190.) 

 

Soilamon väitöskirja (2006, 28) tarkastelee maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta kou-

lukiusaamisessa. Opettajan asenne maahanmuuttajataustaiseen oppilaaseen ja hänen 

kulttuurinsa heijastuu oppilaan hyvinvointiin, koulusuorituksiin ja integraatioprosessin on-

nistumiseen. Tässä väitöskirjassa käy ilmi, että maahanmuuttajataustaisella oppilaalla 

on suurempi riski joutua kiusatuksi kuin valtaväestöön kuuluvalla. Kiusatuksi tulemisen 

riski on suurin maahanmuuttajataustaisella pojalla. (Soilamo 2006, 105 – 106.) Maahan-

muuttajataustaisten oppilaiden mukaan kiusaamista tapahtui yleisimmin koulujen väli-

tuntialueilla. Tuloksien perusteella maahanmuuttajataustaiset oppilaat kertoivat kiusaa-

miskokemuksistaan valtaväestö vähemmän vanhemmilleen, mutta valtaväestöä her-

kemmin opettajalle. (Soilamo 2006, 112, 131 – 132.) Tämäkin osoittaa opettajan suuren 

roolin maahanmuuttajataustaisen oppilaan tukijana sekä maahanmuuttajataustaisen op-

pilaan mahdollisen vahvemman tuen tarpeen. 
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5  KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on aina oppilaan etu. Maahanmuuttajataustaisen lap-

sen ja perheen kohdalla tämä yhteistyö voi olla haasteellista mm. vanhempien puutteel-

lisen kielitaidon, suomalaisen koulukulttuurin ja kasvatuksen vierauden vuoksi. (Nissilä 

ym. 2009, 94.) Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti kodin ja koulun väli-

sessä yhteistyössä tulisi ottaa huomioon myös perheiden kulttuuritausta ja kokemukset 

kotimaan koulujärjestelmästä. Vanhemmat tulisi tutustuttaa suomalaiseen koulutusjär-

jestelmään, oppilashuoltoon, opetusmenetelmiin jne. Koulu voi toimia maahanmuuttaja-

taustaisen lapsen perheelle porttina yhteiskuntaan. Koulu voi välittää tietoa suomalai-

sesta kasvatuskulttuurista, lapsen tulevaisuuden vaihtoehdoista sekä tukea vanhem-

muutta uudessa ympäristössä. (Opetushallitus 2010, 4, 8.) 

 

Koulua käyvän nuoren etu on hyvä yhteistyö koulun, kodin ja koululaisen välillä (Säävälä 

ym. 2017, 40.) Koulun ja kodin välisiä kommunikaatio ongelmia on tutkittu laajasti. Sää-

välä ym. (2017) selvittävät pääkaupunkiseudun koulujen maahanmuuttajataustaisiin op-

pilaisiin, koulujen oppilashuoltoryhmään ja vanhempiin kohdistuvassa tutkimuksessa tie-

don kulkua oppilashuollon, vanhempien ja nuorten välillä. Mikä voi olla tiedon kulun es-

teenä ja miten tilannetta voitaisiin parantaa. Maahanmuuttajataustaisten perheiden koh-

dalla koulun ja kodin välistä yhteistyötä voi haitata kielitaidosta johtuvat haasteet, van-

hempien tietämättömyys koulujärjestelmästä. Kommunikointia voi haitata myös opetta-

jien asenteet ja rakenteellinen rasismi, erilaiset näkemykset opetuksesta sekä kulttuuril-

liset erot kodin ja koulun yhteistyöhön liittyen. (Säävälä ym. 2017, 40 – 41.) Suomalaiset 

opettajat ovat kokeneet yhteydenpidon maahanmuuttajaoppilaiden vanhempiin haasta-

vana (Soilamo 2008, 99). Pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisiin nuoriin suun-

natussa tutkimuksessa lähes kaikkien nuorten vanhemmat olivat olleet tekemisissä kou-

lun kanssa. Nuorista puolet ilmoitti, että vanhempi oli joskus osallistunut koulun tilaisuuk-

siin ja hieman alle puolet ilmoitti, että vanhempi oli osallistunut usein koulun tilaisuuksiin. 

Maahanmuuttajataustaisten nuorten vanhemmat arvostavat koulunkäyntiä, ja nuoret ko-

kivat tässä tutkimuksessa, että vanhemmat myös tukevat ja kannustavat heitä koulun-

käynnissä. Kuitenkin maahanmuuttajien lapsilla on keskimääräistä enemmän haasteita 

oppimisessa ja koulunkäynnissä. Tähän tutkimukseen osallistuneista nuorista harva il-

moitti, että koulunkäynnissä olisi ollut melko paljon tai enemmän vaikeuksia. Oppimisen 



24 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Merja Kankare 

liittyvissä vaikeuksissa nuoret ilmoittivat saavansa tukea koulusta. Oman äidinkielen 

opetukseen oli osallistunut vajaa puolet nuorista. Noin joka toinen kurditaustainen nuori 

ja noin 40 prosenttia somalinuorista oli saanut tuki- tai erityisopetusta. Tukiopetukseen 

liittyvistä aineista olivat yleisemmin nimettyjä matematiikka ja kielet. (Wikström ym. 2014, 

86 – 88.) 

 

Säävälän ym. (2017, 43) tutkimuksessa internetpohjainen Wilma-sovellutus oli yleisin 

käytössä oleva viestintäpohja kodin ja koulun välillä tällä tutkimusalueella. Wilma on Suo-

messa kehitetty peruskoulujen, ammattikoulujen ja lukioiden melko yleisesti käytössä 

oleva internetpohjainen käyttöliittymä, joka mahdollistaa oppilaiden ja opettajien ja kodin 

välisen yhteydenpidon. Wilma-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa tiedonvaihtoa ko-

din ja koulun välillä. (Wikipedia 2017.) Wilman käyttöön liittyy kuitenkin haasteita. Maa-

hanmuuttajataustaisten oppilaiden vanhempien kielitaito ei välttämättä ole riittävää Wil-

man käyttöön, myös ATK-taidot voivat rajoittaa Wilma-sovelluksen monipuolista käyttöä 

kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Joissakin tapauksissa nuoret olivat ottaneet van-

hempien tunnukset omaan käyttöönsä, käyttäen Wilmaa sekä omilla että vanhempien 

tunnuksilla. (Säävälä ym. 2017, 43, 47.) 

 

Maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla on usein suuri tiedon tarve kouluun ja suoma-

laiseen koulutusjärjestelmään liittyen. He kuitenkin kokivat epävarmuutta tiedon hankki-

misessa, eivätkä tienneet keneltä näistä asioista voisi kysyä. Kulttuurisidonnaisia eroja 

on kuitenkin havaittavissa sen suhteen, millaista tietoa koululta toivotaan. Tutkimukseen 

osallistuneista yleisemmin somalitaustaiset ja kurditaustaiset vanhemmat toivoivat saa-

vansa kaikenlaista palautetta koululta lapsistaan. Venäläistaustaisten vanhempien jou-

kossa, oli enemmän ristiriitaisuutta palautteessa, varsinkin jos palaute koski koulun 

sääntöjen rikkomista. Venäjänkielisten vanhempien joukossa vallitsi enemmän sellainen 

näkemys, että on koulun velvollisuus kasvattaa lapsia myös moraalisesti ja rankaista 

heitä huonosta käytöksestä. Venäjällä on yleistä näkemys, että koululla on päävastuu 

lapsen koulutuksesta ja kasvatuksesta. Pääsääntöisesti tutkimukseen osallistuneet van-

hemmat olivat tyytyväisiä henkilökohtaisista tapaamisista ja yhteydenotoista. Tyytymät-

tömämpiä oltiin elektronisesti välitettyihin tai kirjoitettuihin viesteihin. (Säävälä ym. 2017, 

43.) 
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Suomessa koulun oppilashuollon henkilökunta koki että, maahanmuuttajataustaiset van-

hemmat olivat muita vanhempia halukkaampia ja yhteistyökykyisempiä kodin ja koulun 

väliseen yhteistyöhön. Heiltä sai myös enemmän positiivista palautetta. (Säävälä ym. 

2017, 44.) Suomen vanhempainliitossakin on herätty maahanmuuttajataustaisten per-

heiden tiedon tarpeeseen ja kohtaamiseen haasteisiin koulun, vanhempien ja perheiden 

välillä. Tähän tarpeeseen Suomen vanhempainliitossa on kehitetty Wilho-työkalu. Se on 

opettajille suunnattu työkalu vuorovaikutteisten tapaamisten järjestämiseen. Materiaa-

lissa on pyritty erityisesti huomioimaan maahanmuuttajavanhempien osallisuuden vah-

vistaminen ja siitä löytyy useampi kieliversio. (Vanhempainliitto 2019.) 

 

Amerikkalaisessa tutkimuksessa tutkittiin opettajien odotuksia vanhempien kanssa teh-

tävästä yhteistyöstä ja sitä, miten se vaikuttaa suhtautumiseen oppilaisiin. Tämän tutki-

muksen mukaan opettajien yhteistyö odotuksiin vaikuttivat sekä perheen rotu, etninen 

tausta että kansalaisuus. Opettajien odotuksiin todennäköisesti vaikuttivat osaltaan ste-

reotyyppiset ajatukset mm. maahanmuuttajataustaisten vanhempien kielitaidosta. Tä-

män tutkimuksen mukaan opettajat todennäköisemmin näkevät maahanmuuttajataustai-

set vanhemmat vähemmän osallistuvina ja yhteistyö koulun ja kodin välillä odotetaankin 

olevan vähäisempää. (Ho & Cherng 2018, 141 – 142.)  

 

Espanjassa, Madridin alueella tehty tutkimus osoitti tärkeän yhteyden vanhempien osal-

listuvuuden ja lapsen koulumenestyksen välillä maahanmuuttajataustaisissa perheissä 

(Albornoz ym. 2018, 29.) Tällaisten mahdollisten taustalla vaikuttavien stereotypioiden 

tiedostaminen on tärkeää, jottei se muodostaisi opettajan puolelta estettä koulun ja kodin 

väliselle yhteistyölle tai vaikuttaisi siihen, miten opettaja suhtautuu oppilaaseen. Toi-

saalta tämä on hyvä osoitus siitä, että maahanmuuttajataustaiset vanhemmat tarvitsevat 

ehkä tavallista enemmän rohkaisua ja ohjausta, jotta he uskaltautuvat olemaan vuoro-

vaikutuksessa koulun ja lapsensa opettajien kanssa, ja tekemään yhteistyötä lapsen par-

haaksi. Vanhempien osallisuudella on kuitenkin suuri merkitys lapsen koulumenestyk-

sessäkin. Tätä näkemystä tukee Jung ym. (2018) Yhdysvalloissa tekemä tutkimus, jossa 

pyrittiin selvittämään maahanmuuttajataustaisten vanhempien terveydentilan vaikutusta 

lapsien koulunkäyntiin. Tulosten perusteella hyvän terveyden omaavat vanhemmat osal-

listuivat aktiivisemmin lapsiensa koulun toimintaan. Ja vanhempien sitoutuminen koulun 

toimintaan vaikutti merkittävästi lasten akateemisiin taitoihin. Tutkimuksen ennakko-
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oletuksena oli, että terveiden vanhempien maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on vähem-

män käyttäytymiseen liittyviä ongelmia koulussa. Tutkimuksella pystyttiin vahvistamaan 

tämä ennakko-oletus. Kuitenkin vanhempien sitoutuneisuus koulun toimintaan näytti ole-

van yhteydessä maahanmuuttajataustaisten lasten käyttäytymiseen liittyviin ongelmiin. 

Tähän selitykseksi mietittiin sitä, että käyttäytymisongelmat koulussa pakottivat vanhem-

mat aktiivisempaan yhteistyöhön koulun kanssa.  (Jung ym. 2018, 1908 – 1909.) 

 

Koska monet maahanmuuttajataustaiset vanhemmat lähtevät kotimaastaan, jotta heidän 

lapsillaan olisi parempi ja turvallisempi tulevaisuus, on uudessa kotimaassa koululla ja 

koulutuksella suuri merkitys. Lasten epävarmuus, epäonnistuminen ja menestyminen 

vaikuttavat koko perheeseen. Lasten menestyminen uuden kotimaan koulussa lisää 

myös vanhempien kotoutumisen ja menestymisen tunnetta. Ruotsissa asuvien lasten ja 

vanhempien haastattelu osoitti, että lapsen hyvinvointi ja esimerkiksi koulumenestys vai-

kuttavat suoraan ja epäsuorasti koko perheeseen. Lapset vahvistavat vanhempiensa ko-

toutumista, mutta voivat aiheuttaa myös kulttuuriseen sopeutumiseen liittyvää stressiä, 

jos lapsella on esimerkiksi vaikeuksia koulunkäynnissä. Näyttäisi siltä, että lasten ja van-

hempien hyvinvointi kotoutumisprosessin aikana on vahvasti yhteydessä lapsen koulu-

menestykseen. (Bergnehr 2018.) Suomessa opettajat arvioivat, että maahanmuuttaja-

oppilaiden vanhempien oma kotoutuminen ja suhtautuminen uuteen yhteiskuntaan vai-

kuttaa merkittävästi lapsen oppimiseen ja sitä kautta myös opettajan työhön. Vanhem-

pien asenteilla tuntuu opettajien mielestä olevan merkitystä lapsen koulumenestykseen. 

(Soilamo 2008, 113.) 
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6   PERHERYHMÄ-TOIMINTA ALAKOULUSSA MULTI-

FAMILY GROUPS -MALLIN MUKAAN 

Perheryhmä-toiminta pohjautuu perheterapian ja ryhmäterapian yhdistelmään. Se on ke-

hitetty Lontoossa Anna Freud instituutissa. Ja siellä se toimii nimellä ”Multi-Family 

Groups in Schools”. Ryhmätoiminta on strukturoitua, tarkkaan ajoitettua ja tavoite kes-

keistä. Vanhempien rooli korostuu mm. tarkkailijana, palautteen antajana ja kokemusten 

jakajana. Yhtenä toiminnan päätavoitteista on rikkoa arkipäiväisen ajattelun rajoja ja kek-

siä, ja uudelleen kehittää uusia toimintatapoja sekä omia voimavaroja ja vahvuuksia. 

Toiminnan taustalla on huoli lasten ja nuorten lisääntyvistä mielenterveyden ongelmista 

sekä siitä, että vain pieni osa tukea tarvitsevista saa sitä. Lisäksi on olemassa vähän 

vaikuttavaa yhteistyötä koulunhenkilökunnan ja mielenterveyspalvelujen toimijoiden 

kanssa. Opettajia voi turhauttaa se, etteivät haavoittuvassa asemassa ja ongelmista kär-

siville lapsille saada luotettavaa ja vaikuttavaa apua. Myös lapselle voi seurata luokan 

vaihtoja ja ennen kaikkea entistä vähemmän oppimiseen ja opetukseen liittyviä taitoja 

ikätovereihin verrattuna. Näistä lähtökohdista on syntynyt ajatus tuoda lapset, vanhem-

mat, perheenjäsenet, koulu ja mielenterveyden ammattilaiset yhteen koulussa ”Multi-Fa-

mily”-ryhmän muodossa. (Anna Freud Training 2018.) 

 

Yhtenä perheryhmä toiminnan taustalla vaikuttavana tekijänä on mentalisaatio keskei-

nen työskentely. Mentalisaatio merkitsee halua ja kykyä huomioida niin omia kuin toisten 

mielen tiloja. Hyvä mentalisaatiokyky on olennaista omien tunnetilojen säätelyn, vakai-

den ihmissuhteiden ja perheen sisäisen hyvän kommunikaation kannalta. Hyvä mentali-

saatiokyky auttaa myös vähentämään ristiriita tilanteiden aiheuttamaa stressiä ja trau-

matisoivaa vaikutusta. Mentalisaatiokyky on yksi psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivistä. 

(Pajulo ym. 2015, 1050.) Perheryhmä toiminta on nähty hyvänä mallina tuoda esille ja 

harjoitella mentalisaation taitoja. Perheryhmä-toimintaan suunnitellut aktiviteetit ja pelit 

kehittävät mentalisaatiokykyä. (Anna Freud Training 2018.) Vaikuttavassa mentalisaa-

tiossa on monia osa-alueita. Yksi osa alue on leikkimielisyys ja huumori, jotka antavat 

mahdollisuuden tarkastella toimintaa uudenlaisesta näkökulmasta. (Asen & Fonagby 

2012, 350 – 351.) Tämä näkökulma on pyritty huomioimaan tämän kehittämisprojektin 

perheryhmä toiminnassa ja sen aktiviteeteissa. 
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Ryhmän toimintaan liittyvien tavoitteiden asettaminen voidaan jakaa kolmen eri katego-

rian alle. Ensimmäiseen kategoriaan liittyvät lapseen itseensä ja hänen kouluhyvinvoin-

tiinsa liittyvät tekijät ja tavoitteet. Toinen kategoria pitää sisällään lapsen ihmissuhteisiin 

liittyviä haasteita ja kolmas kategoria keskittyy mahdollisiin oppimisen esteenä oleviin 

haasteisiin. Tässä vaiheessa on tärkeää, että tavoitteet nimetään niin, että ne ovat selviä 

sekä lapselle että vanhemmalle. (Anna Freud Training 2018.) 

 

Anna Freudin kansallinen keskus lapsille ja perheille (National Centre for Children and 

Families) on toiminut Iso-Britanniassa kymmenien vuosien ajan, kehittäen lasten, nuor-

ten ja perheiden henkiseen hyvinvointiin liittyviä toimintamalleja. Se on toiminut uran uur-

tajana mielenterveystyössä (Anna Freud 2019a.) Multi-Family Groups in Schools -toi-

minta on kolmenkymmenen vuoden kehittelyjen tulos. Toimintaa on viety Iso-Britannian 

ulkopuolelle mm. Pohjoismaihin ja Saksaan. Järjestöllä on tällä hetkellä menossa kolmi-

vuotinen projekti Multi-Family ryhmistä Lontoossa Ealing ja Brentin alueilla. (Anna Freud 

2019b.) 

 

Ruotsissa vastaavanlaista perheryhmä toimintaa on toteutettu koulutoimintaan integroi-

tuna toimintana. Lapsi on ollut osan koulupäivästä perheluokassa, poissa omasta luo-

kastaan. Erilaisella toteutuksella on haluttu nähdä, onko sillä saavutettavissa enemmän 

hyötyä kuin alkuperäisellä Englannissa toteutetulla mallilla. Palautteen mukaan tästä on 

ollut sekä hyötyä, että haittaa. Yhtenä haittana oli erityisesti se, että perheluokasta siir-

tyminen takaisin normaaliluokkaan on voinut olla lapselle haasteellista ja käynnistänyt 

vanhat toimintamallit uudelleen. (Franzen & Frost Ottosson 2010, 55.) Falkenbergin kun-

nassa Ruotsissa perheluokka toimintaa oli toteutettu kahtena aamupäivänä viikossa 12 

viikon ajan. Ryhmässä toimi korkeintaan kahdeksan lasta yhtä aikaa. Toiminta oli kun-

nassa uutta ja aloitettiin tällaisella konseptilla. Lisäksi perheluokan jälkeen oli kerran vii-

kossa pelkästään vanhemmille suunnattu kokoontuminen. Koko ryhmässä toiminnassa 

oli mukana monenlaisia elementtejä. Osa työskentelystä oli taitotavoitteiden saavutta-

mista, osa ihan koulutehtävien tekoa sekä tukea antavaa keskustelua. (Billing Torstens-

son & Eklöw 2008, 29 – 35.) 
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7  PERHERYHMÄ-TOIMINNAN TOTEUTUS 

7.1 Toiminnan perusajatus 

Kehittämisprojektissa toteutettu perheryhmä toiminta pohjautuu Anna Freud National 

Centre for Children and Families instituutin ”Multi-Family Groups in Schools” -toimintaan. 

Tässä toiminnassa toistuvat tavoitteen asettaminen, suunnittelu, toiminta, reflektointi ja 

taidon siirto. Perusajatuksena on, että tavoite on saavutettavissa oleva ja yhdessä lap-

sen ja mahdollisesti vanhemman ja opettajan kanssa asetettu. Saman tavoitteen kanssa 

voidaan toimia, vaikka kaikki ryhmätapaamiskerrat tai tavoitetta voidaan vaihtaa, kun 

taito on saavutettu ja siirretty osaksi arkea. Tavoitetta määriteltäessä voidaan apuna 

käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä. Mikä voisi olla toisin, jotta lapsi olisi iloisempi 

koulussa tai kotona? Minkä pitäisi olla toisin, jotta lapsi menestyisi paremmin koulussa? 

Opettajalla on tärkeä rooli kuvatessa, millainen käyttäytyminen luokkatilanteissa on op-

pimisen esteenä ja vaikeuttaa lapsen akateemisten taitojen kehittymistä. (Anna Freud 

Training 2018.) Kuvio 2. havainnollistaa perheryhmän-toimintaa sekä koulun ja kodin vä-

listä yhteistyötä toiminnan eri vaiheissa.  

 

Kuvio 2. Perheryhmä-toiminta. Mukailtu Anna Freud Training TPART-kuviosta. 
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Perheryhmä-toimintaan osallistuville koululaisille jaettaan käyttöön tavoitetaulukko, jo-

hon on merkitty taitotavoite, jota pyritään harjoittelemaan. Tavoitetaulukon malli on liit-

teenä 1. Ajatuksena on, että tavoitteet kulkisivat mukana sekä kotona että koulussa. Ta-

voitetaulukon avulla on mahdollista seurata edistymistä, kerätä positiivisia onnistumisia 

ja kirkastaa perheryhmä toiminnan tavoitetta kyseisen lapsen kohdalla. Perheryhmässä 

tehtävillä harjoituksilla pyritään harjoittelemaan tavoiteltavia taitoja. Tässä kehittämispro-

jektissa osa ryhmässä toteutetuista aktiviteeteista pohjautuu Multi-Family Groups in 

Schools -mallin valmiisiin ohjeisiin, mutta osa aktiviteeteista on muuta kautta mukaan 

tulleita, perheryhmä toiminnan toteutukseen osallistuneiden projektiryhmäläisten amma-

tilliseen osaamiseen pohjautuvia ja toteutettavaan malliin soveltuvia. 

 

Perheryhmässä toteutettujen aktiviteettien ja pelien idea pohjautuu vahvasti alkuperäi-

seen ”Multi-Family” -malliin. Perheryhmässä toteutetut harjoitukset ja pelit antavat mah-

dollisuuden perheille havainnoida lasten käyttäytymistä, antaa palautetta käytetyistä tai-

doista ja miettiä myös mahdollisia uusia tavoitteita. Ryhmässä toteutettu, ohjattu toiminta 

tarjoaa mahdollisuuden myös uusien taitojen harjoittelemiselle. Aktiviteetti tai peli toimi-

vat menetelminä, jotka mahdollistavat muutokset. Ne ovat vuorovaikutusta koko ryhmän 

kesken, uusien taitojen harjoittelemista ja mahdollisuus vaihtaa näkökulmaa. Aktiviteet-

teja voidaan käyttää suunnitellusti tai tarpeen mukaan herättämään keskustelua ja akti-

voimaan ryhmää. Perheryhmä tapaamisissa taitoihin liittyvä reflektointi on tärkeää. Ref-

lektointi vaatii kuitenkin tilaa havainnoille ja nimetyt, ryhmän tiedossa olevat tavoitteet. 

Ilman reflektointia toiminnan fokus voi siirtyä ainoastaan käyttäytymisen havainnointiin. 

Tällöin huomiotta jäävät toiminnan takana vaikuttava ajattelu ja tarkoitus. Mentalisaatio 

taidot ovat tässä vaiheessa tärkeitä positiivisten muutosten aikaan saamiseksi. (Anna 

Freud Training 2018.) 

 

Suunnitelmana oli, että perheryhmä toiminnassa käytettäisiin myös videointia hyväksi 

sekä tavoitteiden asettelussa ja niiden saavuttamisessa mutta myös oman ja ryhmän 

toiminnan arvioinnissa ja havainnoinnissa. Yhtenä tehtävä mahdollisuutena oli videoida 

haastattelut omiin taitoihin ja tavoitteisiin nähden. Tätä olisi mahdollista harjoitella ryh-

mässä oman ja muiden vanhempien kesken. Lapsella olisi käytettävissä valmis malli, 

jonka avulla haastattelun saisi toteuttaa sekä harjoitustilanteessa, että mahdollisessa vi-

deoinnissa. Omia taitoja lähdettäisiin haastattelussa hakemaan kysymyksien avulla. 
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Kysymykset olivat: mitä osaan tehdä hyvin? Mitä voisin tehdä vielä paremmin ja voitko 

selittää tarkemmin tai antaa esimerkin? Ideana on, että oppilas haastattelisi kahta koulun 

henkilökuntaan kuuluvaa ja yhtä ystäväänsä/luokkakaveriaan. Etukäteen varmistettiin, 

että koululta luokanopettaja sekä koulun kouluterveydenhoitaja olivat valmiita haastatel-

taviksi.  

 

Suunnitelmana oli, että myös yksi perheryhmässä toteutettu aktiviteetti videoitaisiin. Vi-

deoinnista sovittaisiin ennen tehtävän alkua ja osallistujia informoitaisiin, että videot kat-

sottaisiin reflektointia varten myöhemmin. Videoinnin katselu myöhemmin auttaisi ym-

märtämään aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta, ryhmän toimintaa tavoitteen saa-

vuttamiseksi mutta myös ryhmäläisten omia rooleja ja toimintatapoja. Katselutilanteessa 

olisi myös mahdollista havainnoida, kuinka toinen ryhmä toimi, oliko toiminta erilaista 

omaan toimintaa verrattuna ja kaikilla oli mahdollisuus miettiä, muuttaisiko toimintaansa, 

ja jos muuttaisi, miten ja miksi. 

 

Ryhmän toiminnan haluttiin perustuvan vapaaehtoisuuteen ja vapaaehtoisia pyrittiin rek-

rytoimaan vanhempainiltojen, Wilma-viestien sekä luokan oman opettajan kautta, erään-

laisena suosituksena. Liitteenä 2, malli lähetetystä kutsusta. Perheryhmän tapaamiset 

suunniteltiin pidettäväksi kerran viikossa tunnin mittaisina kokonaisuuksina. Ensimmäi-

sellä kerralla painottuisi ryhmän jäseniin ja vetäjiin tutustuminen. Seuraavalla kerralla 

keskityttäisiin lapsen tavoitteen asettamiseen. Tästä eteenpäin pääpaino ryhmän tapaa-

misissa olisi lapsen tavoitteen ympärillä. Onko tavoite saavutettu, miten tavoitteeseen on 

pyritty ja onko tarpeen asettaa uutta tavoitetta? Ryhmän aktiviteetit pyrittäisiin suunnitte-

lemaan lapsien tavoitteita tukevana toimintana ja ryhmän yhteenkuuluvuutta lisäävinä 

tekijöinä. Ryhmätapaamisten suunniteltiin päättyvän lyhyeen rentoutumis- tai keskitty-

misharjoitukseen. Tämä ajatus tuntui luontevalta, koska ryhmätapaamiset olisivat iltaisin, 

kouluajan jälkeen. Ryhmätapaamisen lopulla kaikilla olisi mahdollisuus rauhoittua ja ren-

toutua ennen kotiin menoa ja kodin ilta-askareisiin siirtymistä. Näiden harjoitus kautta 

pyrittäisiin lisäämään osallistujien läsnäolo- ja rauhoittumistaitoja, jotka ovat tärkeitä 

myös joka päiväisissä luokkatilanteissa. 
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Kehittämisprojektin suunnitelman mukaisesti viimeisellä kerralla tultaisiin viettämään 

ryhmän lopettajaisia sekä keräämään palautetta Learning cafe- menetelmää käyttäen. 

Learning cafe eli oppimiskahvila-menetelmä on ryhmille tarkoitettu yhteistoimintamene-

telmä, jonka avulla voidaan ideoida, etsiä ratkaisuja, oppia uutta, kehittää ja antaa pa-

lautetta. Osallistujat jaetaan pienempiin ryhmiin, jotka pöytäkunnittain työstävät esillä 

olevaa asiaa, teemaa tai kysymystä. Toiminnan vetäjä on valinnut kysymykset, joihin 

ideoita ja näkökulmia toivotaan. Jokaista kysymystä varten on oma pöytä. Jokainen 

ryhmä kiertää jokaisen pöydän. Pöytiin on valittu puheenjohtajat, jotka pysyvät pöydissä 

ja alustavat seuraavan ryhmän, aiemman ryhmän ajatuksiin käsiteltävästä aiheesta. Lo-

puksi tuloksia esitellään vielä kaikille. (Innokylä 2017; Tevere 2019.) Tällä tavoin saa-

daan tuotettua mahdollisimman monia näkökulmia asiaan sekä ryhmätyöskentelyllä luo-

tua yhteistä merkitystä aiheeseen (Tevere 2019.) 

7.2 Perheryhmän-toiminta Turun normaalikoulussa  

Perheryhmä-toimintaa on kehittämisprojektin kautta yritetty markkinoida sekä koululle 

että luokan vanhemmille useaan otteeseen. Luokanopettaja oli alusta asti innostuneena 

mukana, mutta oli valitettavasti poissa opetustehtävästään toiminnan toteuttamisen ai-

kana. Koko luokkaa muistuteltiin viikoittain tapaamisista tekstiviestien välityksellä. Yh-

delle perheellä lähetettiin myös kirje kotiin, kun saatiin toisen käden tietoa, ettei puhelin- 

ja Wilma-viestit olisi tätä perhettä tavoittaneet. 

 

Perheryhmätapaamiset toteutettiin kevätlukukauden 2019 aikana. Ne alkoivat koululais-

ten hiihtoloman jälkeen ja loppuivat toukokuun puolivälissä. Perheryhmä-toiminnassa oli 

mukana kantasuomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia perheitä. Seuraavan sivun tau-

lukko 1.  kuvaa perheryhmän tapaamisia ja osallistujamäärää.  
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Taulukko 1. Perheryhmän tapaamiset. 

Perheryhmä-toi-
minta 

              Tavoite/toiminta                  Paikalla 

1.kerta Tutustuminen 3 perhettä 

2.kerta Tavoitteen asettaminen 1 perhe 

3.kerta Tavoitteen asettaminen 2 perhettä 

4.kerta Perhe 1 perhe 

5.kerta Haastatteluharjoitus 2 perhettä 

6.kerta Ryhmässä toimiminen 2 perhettä 

7. ja 8.kerta Ryhmän toiminnan arviointi 2 perhettä 

9.kerta Vahvuudet 1 perhe 

10.kerta Ryhmän lopetus ja palaute 2 perhettä 

 

Ensimmäisen ja toisen tapaamiskerran välissä oli kaksi viikkoa. Samanlainen pitempi 

väli oli myös huhtikuulla pääsiäisen vuoksi ja toistamiseen huhtikuun lopulla vetäjien 

henkilökohtaisten asioiden vuoksi. Muutoin tapaamiset ovat olleet joka viikko. Tapaami-

set ovat olleet kestoltaan pääsääntöisesti tunnin mittaisia. Sovitusti pidettiin pidempiä 

kertoja, ja joskus tekeminen on ollut niin aktiivista, että tunnin aikaraja on hieman ylitetty. 

Ryhmää on ollut pääsääntöisesti vetämässä kolme henkeä, joista yhtenä tämän kehittä-

misprojektin projektipäällikkö. Kaksi muuta olivat kasvatusalan ammattilaisia, joista toi-

nen toimi myös kehittämisprojektin projektipäällikön mentorina.  

 

Tämän kehittämisprojektin aikana perheryhmä toimintaan osallistuneet lapset käyttivät 

tavoitetaulukkoa pääsääntöisesti kotona. Luokasta osallistui perheryhmä toimintaa niin 

vähän lapsia, että tavoitetaulukon jakaminen opettajan kanssa luokassa, tuntui lapsista 

ehkä kiusalliselta. Jokaisessa tapaamisessa on täytetty myös ns. fiilisjanaa, johon jokai-

nen osallistuja saa merkitä oman mielialansa perheryhmätapaamisen alkaessa ja loppu-

essa. Fiilisjana on liitteenä 3. Fiilisjanan malli ja ajatus on peräisin SomeBody-menetel-

mästä. SomeBody-menetelmä on uudenlainen toimintamalli ennaltaehkäisevään ja kun-

touttavaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työhön. SomeBodyssa fiilisjanasta käyte-

tään nimeä Fiilismittari. Se toimii yhtenä arviointimenetelmänä. (SomeBody 2019.) 
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Perheryhmän tapaamiset 

Ensimmäisellä tapaamiskerralla pääpaino oli tutustumisessa ja ryhmän muodostumisen 

alkuun saamisessa. Esiteltiin ryhmän vetäjät, kerrattiin toiminnan tavoitteita ja tarkoi-

tusta. Nimien opettelua ja muistamista ja toisiin tutustumista harjoiteltiin palloleikin 

avulla. Toiminnallisena harjoitteena oli legotehtävä. Tässä tehtävässä parin kanssa tai 

perheittäin rakennetaan mallin mukaista rakennelmaa, niin että yksi ohjaa rakentamista 

sanallisesti ja muiden tehtävänä on kuunnella ohjeet ja rakentaa sen mukaisesti. Ensim-

mäisellä kerralla paikalla oli kolme perhettä. 

 

Toisella kerralla paikalla oli vain yksi perhe. Perheen kanssa keskusteltiin enemmän toi-

minnasta ja tavoitteista, heidän lapsensa haasteista ja vahvuuksista. Vanhempien ja lap-

sen kanssa asetiin hänelle tavoite ja perhettä ohjattiin käyttämään erillistä tavoitetauluk-

koa. Lisäksi mietittiin yhdessä, miten saataisiin lisää perheitä mukaan toimintaan ja sovit-

tiin, että ennen jokaista kertaa lähetetään koko luokan vanhemmille muistutusviestit. 

 

Kolmannella kerralla paikalla oli kaksi perhettä. Tällä kerralla keskityttiin tavoitteisiin. Yh-

dessä käytiin läpi toisen lapsen tavoitetta, miten viikko oli mennyt ja miten tavoite oli 

näkynyt arjessa. Samalla aloitettiin tavoitekeskustelu toisen lapsen tavoitteen kanssa ja 

heille ohjattiin tavoitetaulukon käyttö. Tapaamiskerta aloitettiin saippuakuplien puhalte-

lulla, johon liittyi mielikuvaharjoitus. Harjoitukset tehtiin oman perheen kesken ja harjoi-

tuksen lopuksi jaettiin kokemuksia ja ajatuksia harjoituksesta koko ryhmän kanssa. Ta-

paamisen lopuksi oli rentoutusharjoitus, jossa vanhempi kuljetti käsiään ohjatusti, luetun 

tarinan mukaisesti pitkin lepäävän lapsen selkää. 

 

Neljännellä kerralla paikalla oli yksi perhe. Tapaamiskerran aluksi käytiin fiilisjanan jäl-

keen läpi viikon kuulumisia ja samassa yhteydessä keskusteltiin lapselle asetetusta ta-

voitteesta, onnistumisen kokemuksista ja haasteista. Tämän lapsen kohdalla jatkettiin 

edelleen saman tavoitteen kanssa. Perheen kanssa, yhdessä ryhmänä, tehtiin tämän 

jälkeen ison narun kanssa ohjattua hengitysharjoitusta, jossa tavoitteena oli saada koko 

perheen hengitys kulkemaan pikkuhiljaa samaan tahtiin. Tämän jälkeen tehtiin perheen 

rajat hyppynarujen avulla. Ohessa kuva 1 valmiista toteutuksesta, jossa kaikkien 
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perheenjäsenten rajat liittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi. Tapaaminen päättyi loppuren-

toutukseen, jossa tällä kertaa lapsi paketoitiin vanhemman toimesta sanomalehtipape-

riin. Sekä perheen rajat harjoitus että tällä kerralla käytetty rentoutus ovat lähtöisin So-

meBody-menetelmästä. 

 

 

Kuva 1. Perheen rajat. 

Viidennellä kerralla perheryhmän-tapaamiseen osallistui kaksi perhettä. Tapaaminen 

aloitettiin tutun kaavan mukaisesti fiilisjanojen täyttämisellä ja kuulumisien vaihtamisella. 

Sitten siirryttiin katselemaan Multi Family Groups in Schools – koulutuksessa olevaa vi-

deota liittyen lapsen tavoitteiden asettamiseen ja omiin taitoihin ja kehittämistarpeisiin. 

Tämä video valmisteli perheitä ja lapsia seuraavaan tehtävään. Se toimi myös esimerk-

kinä siitä, kuinka vastaavaa toimintaa oli Lontoossa toteutettu. Video oli englannin kieli-

nen, mutta perheryhmään osallistuvat lapset olivat englannin kielisellä luokalla ja videon 

jälkeen keskusteltiin aiheesta yhdessä ryhmän kanssa ja varmistettiin että pääasiat vi-

deolta oli ymmärretty. Tämän jälkeen lapset saivat ohjeet haastatteluihin sekä valmiin 

haastattelurungon, joka on liitteenä 4. Tämän avulla lapsi haastatteli omia vanhempiaan 

sekä luokkakaverinsa vanhempia. Harjoituksen tavoitteena oli valmistella lapsia toteut-

tamaan vastaava haastattelu ja videoimaan se puhelimella. Koulun kanssa oli sovittu, 

että lasten oli mahdollista haastatella sijaisena toimivaa opettajaa, heidän luokassaan 

toimivia luokanopettaja opiskelijoita ja koulun kouluterveydenhoitajaa. Lisäksi lapsia 
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ohjattiin, että he voisivat haastatella yhtä kaveriaan, joko luokkakaveria tai muuta ystä-

vää. Sovittiin, että tämän tehtävän suorittamiseen aikaa olisi muutama viikko. Sen jäl-

keen yhdessä ryhmänä voitaisiin katsella lasten kuvaama video tai vain keskustella siitä, 

miltä haastattelut tuntuivat ja miten ne sujuivat. Loppurentoutus toteutettiin musiikin tah-

dissa samalla pienellä pallolla hieroen. Pallolla hierottiin lapsen toimesta vanhempaa ja 

vanhemman toimesta lasta. 

 

Kuudennella kerralla toiminta aloitettiin aikaisempien kertojen tapaan. Kuulumisien jäl-

keen annettiin ohjeet ryhmätehtävästä ja sovittiin perheiden kanssa, sopiiko toiminnan 

videointi heille. Ryhmätehtävänä oli vapaa rakennelma spagettien ja vaahtokarkkien 

avulla, joko valmista kuvamallia mukaillen tai vapaana rakennelmana, oman mielikuvi-

tuksen mukaan. Tämän kehittämisprojektin toteutuksessa ryhmätehtävä toteutettiin 

oman perheen kesken. Perheiden kesken sovittiin ryhmätehtävän videoinnista ja siitä, 

että seuraavalla kerralla katsottaisiin pätkiä videoista. Valmiit rakennelmansa lapset ha-

lusivat jättää omaan luokkaansa kaikkien nähtäville, ja näin myös toimittiin. Kuvassa 2. 

on yksi ryhmätyönä valmiiksi saatu spagetti-vaahtokarkki rakennelma. 

 

Kuva 2. Spagetti-vaahtokarkki rakennelma. 
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Seitsemäs kerta oli sovitusti pitempi tapaaminen, koska siinä yhdistettiin kahdelle tapaa-

miskerralle suunniteltuja asioita, tavoitteita ja harjoitteita. Paikalla oli kaksi perhettä. Tällä 

kerralla pääpaino oli palauttaa viimekertainen ryhmätehtävä mieleen. Peilata siihen liit-

tyen, lapsen omia tavoitteita ja ryhmässä toimimisen haasteita ja vahvuuksia. Tapaami-

sen alku eteni tutun kaavan mukaan. Sen jälkeen katsottiin lyhyet videopätkät molem-

pien ryhmien työskentelystä aikaisemman ryhmätehtävän aikana ja yhdessä ryhmänä 

mietittiin, kuinka tehtävä sujui, mikä oli helppoa, mikä vaikeaa, mitä nyt tekisi toisin vai 

tekisikö? Tämän keskustelun jälkeen siirryttiin valmistautumaan perhekuvaa varten. Ku-

vausta varten ryhmän vetäjät olivat tuoneet paikalle erilaista kuvausrekvisiittaa, ja lapsi 

sai pukea itsensä ja vanhemman haluamallaan tavalla. Tämän jälkeen otettiin perheestä 

kuvat. Tapaaminen lopetettiin loppurentoutukseen. 

 

Kahdeksannella kerralla paikalla oli vetäjien lisäksi vain yksi perhe. Tällä kerralla keski-

tyttiin erityisesti vahvuuksiin. Alun fiilisjanan ja kuulumisten jälkeen siirryttiin miettimään 

omia vahvuuksia. Kolmelle eri pöydälle oli asetettu kortteja ja tekstejä erilaisista vah-

vuuksista. Tehtävässä käytettiin Huomaa hyvä! – toimintakortteja sekä Russell Deal:n 

vahvuuskortteja. Lisäksi oli paperille tulostettu erilaisia akateemisia vahvuuksia. Omia 

vahvuuksia lähdettiin etsimään tavoitteisiin ja taitoihin liittyen. Kuvat 3. ja 4. esittelevät 

vahvuuskortteja. 

 

Kuva 3. Vahvuuskortit. 
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Kuva 4. Huomaa hyvä! -toimintakortit 

Akateemisiksi vahvuuksiksi oli nimetty seuraavia asioita: ymmärrän asioiden yhteyksiä, 

opin asiat nopeasti, osaan hyödyntää ymmärtämäni ja oppimani, harjoittelen ahkerasti, 

opin nopeasti asiat ulkoa, opin hyvin kuuntelemalla, opin asiat lukemalla, pystyn keskit-

tymään opittavaan asiaan, kun päätän jotain yleensä toimin päätökseni mukaisesti, koen 

usein selviytyväni hyvin, olen tarkka ja huolellinen, tiedän koska tarvitsen apua ja osaan 

pyytää sitä. Tavoitteena oli valita jokaista vahvuutta vähintään yksi, mutta useammankin 

sai valita. Korttien valinnan jälkeen ryhmänä keskusteltiin omista vahvuuksista ja lapsen 

kohdalla erityisesti siitä, miten lapsen omat vahvuudet saisi liitettyä taitoihin, joita tavoi-

tellaan. Lisäksi pohdittiin miten omia vahvuuksia voisi käyttää taitoihin liittyen. Lopuksi 

pelattiin yhdessä ”Huojuva torni”- peliä soveltaen. Pelin aikana kysyttiin vuorossa ole-

valta erilaisia kysymyksiä. Kysymyksiä sai vapaasti keksiä tai käyttää apuna valmiiksi 

tulostettua listaa, johon oli kerätty erilaisia kysymyksiä. Nämä kysymykset sekä pelin 

idea pohjautuivat Multi-Family Groups in School-mallin koulutukseen. Kysymykset ovat 

vapaasti suomennettuja ja niihin on lisätty myös ylimääräisiä kysymyksiä. Esimerkki ky-

symyksinä olivat seuraavat kysymykset; mikä saa sinut iloiseksi, mikä saa sinut surul-

liseksi, mistä asioista innostut, mistä asioista huolestut, mitkä asiat pelottavat, miten rau-

hoitat itsesi, mitkä asiat suututtavat, mikä on vaikeaa, mistä pidät, mitkä asiat ovat elä-

mässä tärkeitä, mistä asioista sinä saat päättää, miten otat rennosti, mistä haaveilet, 

ketkä ovat sinulle tärkeitä? 
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Viimeisellä kerralla juhlittiin ryhmän yhteistä matkaa ja vietettiin lopettajaisia, erilaisista 

pienistä herkuista sekä mehusta, kahvista ja teestä nauttien. Ramadan-paaston vuoksi 

kaikki eivät voineet herkutteluun osallistua, mutta heille annettiin herkkuja mukaan kotiin 

vietäväksi ja myöhemmin nautittavaksi. Mukana olleille perheille annettiin myös muis-

toksi kuvakollaasi heidän matkastaan perheryhmä-toiminnassa. Lisäksi pelattiin uudel-

leen lapsen toiveesta Huojuva torni- pelin muunnelmaa kysymyksillä, sekä kerättiin pa-

laute Learning cafe- menetelmää käyttäen. 

 

7.3 Perheryhmä-toiminnan arviointi 

Perheryhmän kokoaminen on ollut yksi haastavimmista osuuksista tässä kehittämispro-

jektissa. Heikkoon osallistumisaktiivisuuteen vaikuttivat ehkä ajankohta, mutta myös va-

paaehtoisuus sekä vakiintumattoman toiminnan vieraus. Muutamille perheille osallistu-

minen oli mahdotonta vanhempien iltapainotteisen työn vuoksi. Luokanopettaja oli alusta 

asti innostuneena mukana, mutta oli valitettavasti poissa opetustehtävästään toiminnan 

toteuttamisen aikana. Tämä on ehkä osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, ettei enempää 

perheitä saatu rekrytoitua kokeilemaan perheryhmä toimintaa. Toimintaan osallistuneet 

perheetkin toivoivat, että lasten luokasta useammat olisivat osallistuneet. Isompi osallis-

tuminen olisi myös vähentänyt leimautumisen riskiä, joka ehkä vaikutti siihen, että esi-

merkiksi viidennellä tapaamisella harjoiteltu haastattelutehtävä, jäi lapsilta toteuttamatta. 

Toinen lapsista kyllä haastatteli omaa opettajaansa, mutta ei videoinut haastattelua. Li-

säksi tavoitetaulukot olivat ryhmään osallistuvilla käytössä vain kotona, vaikka tavoit-

teena oli, että ne kulkisivat myös mukana koulussa. Toisaalta toiminnan pilotoinnin kan-

nalta ei tavoiteltukaan kovin isoa ryhmää. Pienemmän ryhmän kanssa toimintaa pystyt-

tiin joustavammin muokkaamaan ja huomioimaan yksilöllisiä asioita. Jos perheryhmä-

toimintaan olisi osallistunut useampia perheitä, useampi ryhmätehtävä olisi kuitenkin 

pystytty toteuttamaan niin että lapsilla olisi ollut mahdollisuus työskennellä useampien 

aikuisten kanssa ja saada heiltä palautetta.  

 

Tämän kehittämisprojektin perheryhmän viimeinen tapaaminen oli 16.5.2019. Tämän 

kerran tavoitteena oli keskittyä ryhmän lopettamiseen ja saada ryhmältä tärkeää pa-

lautetta toiminnasta. Palautetta kerättiin Learning cafe -menetelmän pohjalta. Tämän 
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kehittämisprojektin osalta palautetta kerättiin kolmen kysymyksen kautta. Kysymykset oli 

jaettu kolmelle eri pöydälle isolle paperille. Palautetta sai kirjoittaa suoraan paperille tai 

erillisille post it -lapuille. Toiminnan vetäjät olivat jakautuneet pöytiin ja osallistujat kiersi-

vät yksittäin tai pareittain jokaisessa pöydässä. Lopuksi kehittämisprojektin projektipääl-

likkö luki palautteet läpi koko ryhmälle, niistä keskusteltiin ja osittain palautetta vielä tar-

kennettiinkin. Alla oleva taulukko 2. kuvaa palautekysymyksiä ja saatujen vastauksien 

määrää. 

Taulukko 2. Palautekysely. 

Kysymykset palautetta varten   Vastauksia (kpl) 

Suosittelisitko ryhmää muille? 

 

5  

- Miksi? 3 

- Miksi et? 0 

Mikä oli hyvää? 

 

12 

Mitä kehittäisit tai muuttaisit? 6 

 

Ensimmäisellä pöydällä, oli kysymys ”suosittelisitko ryhmää muille”? Kysymykseen saa-

tiin viisi myönteistä vastausta. Palautetta haluttiin tarkentaa vielä jatkokysymyksillä. Ky-

symykseen miksi et suosittelisi ryhmää muille, ei ollut annettu yhtään kommenttia. Jat-

kokysymykseen miksi suosittelisit ryhmää, oli kolme vastausta, jossa toimintaa suositel-

taisiin, koska ryhmässä oli kivaa ja hauskaa. Kaikkiaan perusteluja suosituksille oli kir-

jattu kuusi kappaletta. Alapuolella muutama esimerkki palautteesta. 

Siitä on hyötyä osallistujille, sitä enemmän mitä enemmän osallistujia. 

Hyödyllistä ja kasvattaa. 

Lapset saavat huomiota vahvuuksistaan. 
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Toisella pöydällä oli kysymys ” mikä oli hyvää”? Tähän kysymykseen oli erilaisia vas-

tauksia annettu yhteensä 12 kappaletta. Vastauksissa oli mainittu hyvinä mm. käytän-

nölliset tehtävät, loppurentoutukset, tarjoilut, vahvuuksiin keskittyminen ja nuorempien 

sisarusten hoito. Joku oli tiivistänyt palautteensa sanoin ”kaikki”. Alapuolella muutama 

esimerkki palautteesta. 

Hyvin suunnitellut tehtävät; ei pelkkää oleilua, vaan ajatus/tavoite taustalla. 

Se oli tosi kiva. Kaikista olen kiinnostunut. Vaahtokarkkipeli. Aika oli hyvä. Oli myös 
hauskaa. 

Sosiaalisen dynamiikan kehittyminen joka suuntaan. Kaverisuhteet paranevat, it-
setunto vahvistuu jne. 

 

Viimeisellä pöydällä oli kysymyksenä; ”mitä kehittäisit tai muuttaisit”? Tähän saatiin ko-

konaisuudessaan vastauksia kuusi kappaletta. Yhdessä palautteessa oli maininta ”en 

tiedä”. Lisäksi saatiin seuraavanlaisia kehittämisehdotuksia.  

Luokan opettaja paikalla, useita kertoja, mutta ilman vastuuta – samalla viivalla 
vanhempien kanssa rakentamassa sosiaalista dynamiikkaa. 

Osallistujille tieto, milloin on ”yksittäisiä” kertoja/teemoja ja milloin sama teema jat-
kuu peräkkäisillä kerroilla. 

Ohjelmatiedot, tyyliin lista, jossa pvm, klo, päivän teema (legot) alussa, jo kutsun 
mukana. 

(Jos on iso/vaihtuva ryhmä, niin) joka kerran alussa voi olla nimien muistamisleik-
kejä. 

Itsekantavat kerrat, joihin voi osallistuja ilman sitoutumista. 

 

Kehittämisprojektin perheryhmä-toiminnasta saatu palaute oli hyvää ja kehittämisehdo-

tukset toteutettavissa olevia ja samalla toimintaa tukevia ja kehittäviä. Perheryhmän an-

taman palautteen pohjalta olisi hyvä lähteä kehittämään perheryhmätoiminnan suoma-

laista mallia ja runkoa. 
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8 PERHERYHMÄ-TOIMINNAN KEHITTÄMINEN  

Perheryhmän kaltaiselle toiminnalle olisi tarvetta Suomessa. Kehittämisprojekti osoitti, 

että sillä on monia etuja, jotka tukevat myös maahanmuuttajataustaisen oppilaan sekä 

hänen perheensä kotoutumista. Perheryhmä koostuu luokassa tai koulussa toimivista 

lapsista ja heidän vanhemmistaan. Se tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden tutustua 

sekä toisiin vanhempiin että koulunhenkilökuntaa tai perheryhmän vetäjiin. Perheryhmän 

on mahdollista toimia yhdyslinkkinä opettajan ja perheen välillä, jos sille tuntuu olevan 

tarvetta. 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointia, kotoutumista ja sosiaalista toimivuutta voidaan tukea ja 

edistää ennaltaehkäisevillä toimilla. Tällaiset toimet olisivat tärkeitä maahantulon varhai-

sessa vaiheessa. Mielenterveyteen liittyvien asioiden huomioiminen on tärkeää. Sen li-

säksi on tarvetta ohjelmille ja toiminnalle, joka tukevat perheiden yhteenkuuluvuutta, tar-

joavat tukea ikätovereiden keskuudessa sekä antavat maahanmuuttajalapsille ja per-

heille sosiaalista tukea. (Kien ym. 2018.) Perheryhmässä asetettujen tavoitteiden kautta 

on mahdollista nähdä maahanmuuttajataustaisen oppilaan oppimiseen tai käyttäytymi-

seen liittyvät haasteet. Se tarjoaa myös mahdollisuuden sanoittaa vanhemmalle niitä 

asioita, joita lapsen opettaja tai koulu yleensä odottavat oppilaalta niin akateemisten tai-

tojen kuin käyttäytymisen osaltakin. Ohjatussa ryhmässä toteutettu toiminta tarjoaa maa-

hanmuuttajataustaisille perheille myös uudenlaisen tavan lähestyä asioita leikillisten har-

joitusten ja muiden vanhempien avulla. Koska ryhmässä kaikki vanhemmat ovat tasa-

arvoisessa asemassa antamassa palautetta, perheryhmä antaa myös mallia miniyhtei-

sön toiminnasta ja voi osaltaan helpottaa kotoutumista ja yhteisöllisyyden tunteen löyty-

mistä. Varhainen puuttuminen ja tunnistaminen ovat aina oppilaan etu, ja ne tukevat 

myös maahanmuuttajataustaisen perheen kotoutumista. Kotoututumista tukevana toi-

mintana on tärkeää että, perheryhmä toiminnassa ryhmiin osallistuisi sekä maahanmuut-

tajataustaisia perheitä että kantaväestöä. Tutkimusten mukaan maahanmuuttajataus-

taisten lasten kotoutumista tukevat valtaväestöön kuuluvat ystävät. Ystävät ovat tärkeitä 

kielen oppimisen ja kotoutumisen kannalta. (Kyttälä 2013, 20, 28.) Heihin tutustuminen 

on haasteellista, mutta yhtenä isona toiveena maahanmuuttajataustaisille lapsille.  
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Tärkeää perheryhmä-toiminnassa on, että lapselle tulisi kokemus onnistumisista ja uu-

sien taitojen saavuttamisesta. On tarkoituksen mukaista asettaa lapsen tavoitteet konk-

reettisiksi ja saavutettavissa olevaksi, tätä kautta saadaan onnistumisen kokemuksia ja 

positiivista palautetta. Näin myös pienillä asioilla voidaan vaikuttaa koko luokan ilmapii-

riin, samalla kuin yksittäisen lapsen mahdollisuuksiin menestyä sosiaalisesti ja akatee-

misesti paremmin koulussa. 

 

Lontoossa saatujen kokemusten kautta on arvioitu, että perheryhmä-toiminta lisää emo-

tionaalista hyvinvointia, tukee perheitä kehittämään taitoja ja vahvuuksia, parantaa las-

ten emotionaalisia, sosiaalisia ja akateemisia taitoja. Heidän arviointinsa perusteella 

saavutetut taidot ovat myös pysyviä. (Anna Freud 2017.) Myös Ruotsista on hyviä tulok-

sia heidän Familjeklass -toiminnastaan. Oppilaiden läksyjen hallinta parani, koulutyös-

kentely ja myös kaverisuhteet paranivat (Franzen & Frost Ottosson 2010, 55.) Toiminta 

osoitti myös koulun ja kodin välisen yhteistyön tärkeyden ja merkittävyyden (Billing Tors-

tensson & Eklöw 2008, 3.)  

 

Tämän kehittämisprojektin toteutuksen myötä voidaan sanoa, että kymmenen kerran ko-

konaisuus on hyvä ja toteutettavissa oleva. Ajallisesti toiminnan toteuttaminen koulupäi-

vän jälkeen on haasteellista, mutta todennäköisesti toimivampaa kuin koulupäivään in-

tegroitu toiminta. Perheryhmät voisivat alkaa esimerkiksi syyskuun puolivälissä ja helmi-

kuun alussa. Perheryhmä-toiminnassa tulee kuitenkin pitää koko ajan perusajatus ja ta-

voitteet mielessä. Toiminnan tulee perustua tavoitteisiin ja olla tavoitteita tukevaa. Perhe- 

ja ryhmäterapeuttisten elementtien yhdistäminen toiminnassa ovat tärkeitä tekijöitä. Eri-

laiset harjoitteet ja ryhmätehtävät ovat helposti sovellettavissa, eivätkä tämän kehittä-

misprojektin toteutuksen perusteella tarvitse olla yksittäiseen malliin tai menetelmään 

tarkoitettuja.   

 

Kehittämisprojektissa toteutettiin ja mallinnettiin perheryhmä-toiminta, joka pohjautuu 

olemassa olevaan Multi-Family Groups in Schools -malliin. Perheryhmä-toiminta on ollut 

tarkasti suunniteltua ja toteutettua toimintaa. Tämä mahdollistaa perheryhmä-toiminnan 

toteuttamisen kehittämisprojektin mallin mukaisesti myös muualla. Viimeisellä kerralla 

palautteen keräämisen yhteydessä, yksi äiti kysyikin, jatkuuko ryhmä taas syksyllä, kun 
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koulut alkavat. Se oli meillä ryhmää vetäneille hienoa palautetta, mutta myös vahva osoi-

tus että tämän kaltaiselle toiminnalle olisi tilaa ja tarvetta. Kehittämisprojektin arvioinnin 

kannalta saatu välitön palaute on kannustanut projektityöskentelyssä ja osoittanut, että 

toiminta on ollut mielekästä. Kehittämisprojektin saama palaute mahdollistaa tämän per-

heryhmä-toiminnan mallin työstämisen, sekä kuvaa mallin toimivuutta ja haasteita. 

 

Kehittämisprojektin toteuttamisen aikana nousi vahvana esille myös ajatus siitä, kuinka 

paljon enemmän tietoa sekä lapsesta että hänen perheestään ja perheen sisäisestä kult-

tuurista on tämänkaltaisen toiminnan kautta mahdollista saada. Tätä tietoa varmasti tar-

vitaan, jotta lapsen toimintaa, haasteita ja käyttäytymistä olisi helpompi ymmärtää, tukea 

ja myös ohjata toiseen suuntaan. Suomalaisesta koulujärjestelmästä löytyy ammattitai-

toa ja osaamista tämänkaltaisen toiminnan toteuttamiseen. Opettajien lisäksi on mah-

dollista hyödyntää koulupsykologien, koulukuraattorien ja kouluterveydenhoitajien am-

mattitaitoa ja osaamista, opiskelijoista puhumattakaan. 



45 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Merja Kankare 

9  KEHITTÄMISPROJEKTIN ARVIOINTI 

9.1 Kehittämisprojektin toteutumisen arviointi 

Kehittämisprojekti on edennyt sisällöllisesti suunnitelman mukaisesti. Tässä kehittämis-

projektissa haluttiin selvittää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulun käyntiin liit-

tyviä asioita sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitystä. Kirjallisuuskatsauksen 

avulla haettiin tietoa maahanmuuttajataustaisten lasten tarpeista ja koulujen erilaisista 

tukimuodoista ja kotoutumiseen vaikuttavista asioista. Kehittämisprojektin tuotoksena 

luotiin malli perheryhmä-toiminnan toteuttamisesta ja sisällöstä. Kehittämisprojektissa 

tuotettu malli on muokattavissa perheryhmien tarpeiden mukaan. Aikataulullisesti kehit-

tämisprojektin suunnitelmaa on jouduttu venyttämään, koska aluksi oli haasteita yhteis-

työkumppanina toimivan koulun löytämisessä ja sen jälkeen ryhmätoimintaan osallistu-

vien perheiden rekrytointi on venyttänyt aikataulua. Alun perin perheryhmä-toiminnan 

suunniteltiin alkavan syksyn 2018 aikana tai lukuvuoden 2019 alussa. Mutta perheiden 

mukaan saaminen osoittautui haastavaksi ja rekrytointia jouduttiin venyttämään, niin että 

toiminta alkoi vasta helmikuussa 2019. 

 

Turun normaalikoulu tarjosi luokan, oppilaat ja mahdollisuuden toiminnan pilotointiin. 

Heidän resurssinsa tai mielenkiinto ei valitettavasti kantanut sen aktiivisempaan osallis-

tumiseen, tutustumiseen tai palautteen antamiseen toiminnan toteuttamisen osalta. Kai-

kille alkuperäiseen projektiryhmään kuuluneille lähettiin kutsuja kehittämisprojektiin liitty-

vään väliseminaariin, jossa olisi ollut mahdollisuus saada tietoa pilotoinnin toteutumi-

sesta. Lisäksi kehittämisprojektin projektipäällikkö lähetti sähköpostitse koonnin perhe-

ryhmäläisiltä saadusta palautteesta koko projektiryhmälle. 

 

Tämän kehittämisprojektin toteuttamisessa heikkoutena on ollut ryhmän suhteellinen 

pienuus. Muutamien harjoitteiden tekeminen on ollut haasteellista, koska vertaispa-

lautetta ei ollut mahdollista saada niin paljon, eikä lapsi - aikuinen pareissa ole ollut 

suurta vaihtelumahdollisuutta. Ryhmän pienuuden vuoksi lapsia oli, joidenkin koulussa 

tehtävien osalta ehkä hidastanut myös leimautumisen pelko. Toisaalta pieni ryhmä on 

tarjonnut mahdollisuuden tiiviiseen ja hyvin henkilökohtaiseen työskentelyyn, ja on 
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mahdollistanut myös sen, että oppilaan nuorempia sisaruksia on voinut olla mukana. 

Pieni ryhmä on ollut turvallinen myös toiminnan toteuttajien kannalta, ja antanut mahdol-

lisuuden kokeilla erilaisia asioita. 

 

Palautteessa nousi myös esille se, että isompaa osallistumista luokan perheistä olisi toi-

vottu. Taustalla on voinut olla ajatus siitä, että tällöin olisi voitu suuremmin vaikuttaa koko 

luokan yhteiseen dynamiikkaan ja luokassa tiedossa oleviin haasteisiin. Mutta taustalla 

voi olla myös halu tutustua paremmin oman lapsen luokkatovereihin ja heidän perhei-

siinsä. Jälkimmäinen on ainakin maahanmuuttajataustaisille vahvasti kotouttamista tu-

keva ja yhteisöllisyyttä lisäävä puoli. Lapsen luokkakavereihin ja heidän vanhempiin tu-

tustumisensa voi olla maahanmuuttajataustaiselle muutoin vaikeaa ja luonnollinen ym-

päristö kontaktin luomiselle puuttua. Opettajan aktiivisempi rooli ja osallistuminen perhe-

ryhmää, olisi palautteen perusteella ollut vanhemmille tärkeää. Se varmasti helpottaisi 

juuri maahanmuuttajataustaisten vanhempien yhteistyötä opettajan ja koulun kanssa. 

Tutkimusten mukaan tälle on tarvetta ja se koetaan haastavaksi, sekä kodin että koulun 

puolelta. (Säävälä 2012, 33; Soilamo 2008, 99.) Opettajan ja koulun aktiivisempi osallis-

tuminen perheryhmä-toiminnan toteutukseen olisi mahdollisesti voinut vaikuttaa myös 

perheiden osallistumisaktiivisuuteen tässä kehittämisprojektissa. 

 

Palautetta annettiin myös ohjelmatiedoista. Jatkossa esimerkiksi kutsun mukana oleva 

tarkempi ohjelmatieto on helposti toteutettavissa oleva asia. Palautteessa nousi vahvasti 

esille myös mahdollinen tarve yksittäisille kerroille, jolloin sitoutuminen ryhmätoimintaan 

ei tarvitsisi olla niin vahvaa. Tämä oli myös alkuperäisessä mallissa yksi vaihtoehto toi-

minnan toteuttamiselle. Tätä kehittämisprojektia suunniteltaessa haluttiin kuitenkin to-

teuttaa vahvemmin ryhmätoimintaa, johon osallistuminen olisi sitovampaa. Tämän kehit-

tämisprojektin osalta, ryhmätoiminta oli välttämätöntä, jotta toiminta saatiin toteutettua. 

Jatkossa olisi kuitenkin mahdollista kehittää toimintaa niin, että perheryhmään voisi tulla 

mukaan, yksittäisinä kertoina joustavasti tai esimerkiksi opettajan suosituksesta, kun 

luokkatilanteissa nousee esiin asioita, johon perheryhmä toiminnalla voitaisiin hakea 

muutosta tai lisää tietoa.  
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Jatkossa olisi tärkeää arvioida tämän kaltaisen toiminnan ja mallin vaikuttavuutta. Mikäli 

toiminta saataisiin vakiinnutettua, olisi vaikuttavuuden arvioiminen mahdollista esimer-

kiksi lukukauden lopulla. Vaikuttavuutta voisi arvioida lapsen asettamiin tavoitteisiin näh-

den kaverisuhteiden näkökulmasta, käyttäytymisen näkökulmasta sekä akateemisten 

taitojen kehittymisen kannalta. Vaikuttavuuden arviointia olisi mahdollista kerätä sekä 

lapselta, opettajalta että vanhemmalta. Tältä osalta perheryhmä-toiminnalle ei ole jatkoa 

tiedossa ainakaan Turun normaalikoulussa. Toivottavasti valmis kehittämisprojektin ra-

portti toimii kannustavana ja innostavana esimerkkinä, kokeilemaan tällaista tai vastaa-

vanlaista toimintaa kotouttamistyön tueksi mutta myös kaikkien lasten ja perheiden yh-

teistyön ja matalan kynnyksen työvälineenä. 

 

9.2 Kehittämisprojektin luotettavuuden arviointi 

Kehittämisprojektin luotettavuutta arvioitaessa voidaan miettiä sitä, että kehittämistoi-

minnassa pyritään kehittämään jotakin tuotetta, palvelua tms. Tällöin tiedon käyttökel-

poisuus on yleensä keskeisintä, jolloin kokemustieto voi olla tieteellisen tiedon kanssa 

tasavertaista (Toikko & Rantanen 2009, 156.) Tätä ajatusta vasten tämä kehittämispro-

jekti on onnistunut toiminnan kautta kehittämään alakoulussa toteutettavaa perheryhmä 

toimintaa. Perheryhmä-toiminta on osoittautunut kehittämisprojektin aikana käyttökel-

poiseksi ja toimintaan osallistuneilta saatu palaute on ollut positiivista ja kehittämisehdo-

tukset toteutettavissa olevia.  

 

Kehittämistoiminnan luotettavuuden arviointiin liittyy monimutkaisia ongelmia. Muun mu-

assa sosiaalisten prosessien toistettavuus on vaikeaa. Samankaltaisen ryhmäprosessin 

onnistuminen uuden ryhmän kanssa ei ole varmaa, vaikka toiminta toteutettaisiin sa-

malla tavalla. Ryhmän toimintaan vaikuttavat myös osallistujien yksilölliset, kulttuuriset 

ja yhteisölliset tekijät. (Toikko & Rantanen 2009, 123.) Kehittämisprojektin tuotoksen ja 

mallin luotettavuuteen vaikuttaa se, ettei kehittämisprojektin toteuttamisen aikana ollut 

käytettävissä valmiiseen Multi-Family Groups in Schools -malliin liittyvää ohjekirjaa. Kui-

tenkin kehittämisprojektin projektipäällikkö on käynyt läpi alkuperäiseen malliin liittyvän 

verkkokoulutusmateriaalin. Tätä kautta on saatu laajempaa tietoa esimerkkinä toimi-

neesta toiminnasta. Ohjekirjan puuttuminen tarjosi mahdollisuuden käyttää muita malliin 
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soveltuvia harjoituksia ja kehittää toimintaa. Kehittämisprojektin tuotoksen luotettavuu-

teen vaikuttaa myös projektiin osallistuneiden perheiden vähäinen määrä. Tuotoksena 

olleen mallin toimivuutta, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta ei ole voitu luotettavasti arvioida 

ryhmän pienuuden vuoksi. Luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että vaikka alkuperäinen 

malli on ollut pitkään käytössä siihen liittyvää tieteellistä tutkimusta ja vaikuttavuuden 

arviointia ei löytynyt. Multi-Family Groups in Schools -mallin vaikuttavuutta ja tuloksia on 

arvioitu mallin kehittäjän ja omistajan internetsivuilla, ilman viittauksia varsinaisiin tutki-

muksiin. Toisaalta jatkuva kehittämistyö ja vakiintunut toiminta Lontoon alueella, viittaa 

mallin hyödyllisyyteen ja vaikuttavuuteen. Luotettavuutta lisää kehittämisprojektissa per-

heryhmä toimintaan osallistuneiden positiivinen palaute, jota heidän oli mahdollista an-

taa avointen kysymyksien kautta. Avoimet kysymykset antavat vastaajille mahdollisuu-

den kertoa, mitä todella ajattelevat (Hirsijärvi ym. 2016, 201).  
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10 YHTEENVETO 

Perheryhmä-toiminnan toteuttaminen on ollut opettavaa, haastavaa mutta ennen kaik-

kea mielenkiintoista. Kehittämisprojekti on tarjonnut mahdollisuuden toimia uudenlai-

sessa roolissa sekä kehittämisprojektin toteuttamisen että ryhmätoiminnan näkökul-

masta. Kehittämisprojekti on tarjonnut projektipäällikkönä toimineelle opiskelijalla ainut-

laatuisen mahdollisuuden moniammatilliseen yhteistyöhön, projektityöskentelyn osaami-

sen ja toteuttamisen ammatilliselle kehittymiselle sekä oman asiantuntijuuden kehittymi-

selle ja eteenpäin viemiselle. 

 

Kehittämisprojekti on koonnut yhteen monenlaista tietoa maahanmuuttajataustaisiin op-

pilaisiin, kotoutumiseen ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Kehittämisprojektin tuotok-

sena syntynyt perheryhmä toiminnan toteutus ja malli, antavat mahdollisuuden käyttää 

sitä kouluissa varhaisena tukena ja hyvinvointia edistävänä toimintana. Perheryhmä-toi-

minnan malli tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisella moniammatilliselle yhteistyölle sekä 

koulun sisällä että kodin ja koulun väillä. Onko aika ja koulumaailma Suomessa valmis 

tällaiselle toiminnalle, jää nähtäväksi. Kirjallisuuskatsaukseen tehdyt haut ja kehittämis-

projektin teoreettisena pohjana käytetyt aineistot osoittavat, että erilaista, koulupäivän 

jälkeistä toimintaa on muissa maissa järjestetty maahanmuuttajataustaisten lasten oppi-

misen ja kotoutumisen tueksi.  

 

Kehittämisprojekti pohjautuu olemassa olevaan, rekisteröityyn malliin. Se tarjoaa tieto-

pohjaa perheryhmä toiminnan toteuttamisen tueksi. Tämä kehittämisprojektin luoma ja 

toteuttama malli, tarjoaa alkuperäisestä mallista muokatun suomalaisessa koulussa to-

teutetun mallin ja rungon toiminnan toteuttamiselle. Perheryhmä-toimintaan osallistunei-

den palautteen kautta on mahdollista vielä tarkemmin miettiä perheryhmä toimintaa ja 

kehittää sitä paremmaksi. 
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Tavoitetaulukko  

 

PRIMARY FAMILY GROUP TARGET SHEET School: 

Name of Child:  

Term: 

Date: 

 

  

 

 

 

 

 

  

Please score whether targets were met: (At all times) 4    3    2    1 (Not at all) 

MON-

DAY 

  TUES-

DAY 

 WEDNES-

DAY 

 THURS-

DAY 

 
FRIDAY 

Target (please write targets below) 

Anna Freud National Centre for Children and Families 
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Kutsu 

 

Tervetuloa Perheryhmä toimintaan! 

 

Kyseessä on perheryhmätoiminnan pilotointi Varsinais-Suomessa ja Turun normaalikoulussa. 

Perheryhmätoiminta perustuu Lontoossa toimivaan ”Multi-Family Groups in Schools”-toimintaan. Mallin 

kehittämisestä, koulutuksesta ja materiaalista vastaa Anna Freud National Centre for Children And Families. 

 

Haemme 4-6 oppilasta ja vanhempaan osallistumaan tähän mielenkiintoiseen ja opettavaiseen kokeiluun. 

Kokeilun tavoitteena on pyrkiä yhdessä lisäämään lapsen hyvinvointia ja tukea hänen koulunkäyntiään sekä 

arvioida ohjelman soveltuvuutta Suomeen. 

Toimintaan lähdetään yhdessä asetettujen tavoitteiden kautta. Jokaisen lapsen kohdalla omat tavoitteet. 

Perheryhmässä yhdessä lapset ja aikuiset pyrkivät näiden tavoitteiden saavuttamiseen uusien, erilaisten 

ideoiden, leikkimielisen toiminnan ja suhdetaitojen harjoitusten kautta. 

Tapaamisia yhteensä 10 kertaa. Tapaamisten kesto noin 1 tunti, ohjattua ja tavoitteellista mutta 

leikkimielistä toimintaa. 

Tavoitteena on aloittaa toiminta tammikuun 2019 alussa. Päivästä ja perheryhmän aikatauluista voidaan 

sopia, kun innokkaat osallistujat ovat selvillä. 

 

 

Tervetuloa mukaan kokeilemaan jotain uutta mutta tehokkaaksi todettu toimintaa ensimmäisenä perheenä 

Turussa! 

 

 

Sari, Heli ja Merja 
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Fiilisjana 
Liite 

FIILISJANA 

Pvm: 

Nimi: 

 

 

 

 

________________________________________  

Alku               

 

 

 

 

 

 

________________________________________  

 

Loppu       
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Haastattelurunko 

 

Kiitos, että saan haastatella sinua!  

1. Mitä osaan tehdä hyvin?  

2. Mitä voisin tehdä vielä paremmin?  

3. Voitko selittää tarkemmin tai antaa esimerkin?  

Kiitos! Saanko haastatella sinua muutaman viikon kuluttua uudelleen?  

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 


