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Tiivistelmä: 
 
Fenomenografinen tutkimuksemme käsittelee Pohjois-Suomessa asuvien monikulttuuristen oppilai-
den hyvinvointia. Selvitimme, mitkä asiat oppilaiden näkökulmasta liittyvät hyvinvointiin, sekä miten 
kouluhenkilökunta voi tukea monikulttuuristen oppilaiden hyvinvointia. 
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lepo ja liikunta. Joukkoon kuulumiseen sisältyivät perhe ja vertaissuhteet. Ulkopuolisuuden koke-
mukset tulivat esille pahoinvointia aiheuttavina tekijöinä. Itsensä kehittämiseen liitettiin harrastukset 
ja opiskelu. Harrastukset tuottivat paljon iloa. Oma edistyminen kouluaineissa aiheutti stressiä oppi-
laille.  
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ja suomen kielen taidon tukeminen sekä muu tuki. Nämä osa-alueet katsoimme kuuluvan itsensä 
kehittämisen ja joukkoon kuulumisen yläkategorioihin.   
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joukkoon kuulumisen tunnetta ja suomen kielen oppimista. Oppilaiden Ikäerot ja suomen kielen 
taidon osaamattomuus katsottiin aiheuttavan ulkopuolisuutta.  Hyväksyvän ilmapiirin luomisessa 
keskeisinä asioina tulivat esille asenteisiin vaikuttaminen ja nopea kiusaamiseen puuttuminen. Li-
säksi suomen kielen taidon tukeminen ja muiden tukipalveluiden tuominen oppilaille nähtiin tärkei-
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1 Johdanto  
 

 

Hyvinvoinnin tutkimuksen tekemisestä kiinnostuimme, sillä viime vuosina on puhut-

tu ja uutisoitu monikulttuuristen henkilöiden syrjäytymisestä (Markkanen 2013). 

Syrjäytymisen ohella on puhuttu koulukiusaamisesta, jonka vuoksi Suomessa on 

kehitetty niin kutsuttu KiVa -koulu hanke. KiVa -koulu nimi tulee sanoista kiusaa-

mista vastustava. (KiVa-Koulu… 2013) Nuorten hyvinvoinnista peruskouluissa on 

tutkimuksia, mutta monikulttuuristen oppilaiden hyvinvointia peruskouluissa ei ole 

tutkittu paljoa.  

 

Suomessa monikulttuuristen henkilöiden määrä kasvaa, jolloin myös monikulttuu-

risten oppilaiden määrä luokassa lisääntyy. Näin ollen koulutuksessa ja opetukses-

sa tulisi huomioida entistä enemmän eri maista tulleita oppilaita. Myös kouluviihty-

vyydestä on keskusteltu. Esimerkiksi Suomessa koulumenestys on ollut hyvää, 

mutta uutisten mukaan oppilaat eivät viihdy koulussa (YLE Keski-Suomi 2009).  

 

Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää monikulttuuristen oppilaiden kokemuksia 

hyvinvoinnista.  Selvitämme myös, miten oppilaan hyvinvointia voidaan tukea kou-

lussa. Tutkimus on luonteeltaan kartoittava ja monikulttuuristen oppilaiden sekä 

kouluhenkilökunnan näkemyksiä kuvaileva. Tutkimusaihettamme perustelemme 

sillä, että aihetta on vähän tutkittu ja se on ajankohtainen. Toivomme, että oppilai-

den näkemykset auttaisivat ymmärtämään, mitkä tekijät edistävät tai vähentävät 

hyvinvointia. Sovellamme omassa tutkimuksessamme Anne Konun (2002, 44) kou-

lun hyvinvointimallia. Tutkimus- ja analyysimenetelmänä käytämme fenomenogra-

fiaa.  

 

Monikulttuuristen henkilöiden hyvinvointiin liittyviä tutkimuksia on tehty. Esimerkiksi 

Minna Säävälän tutkimuksessa ”Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset, oppi-

lashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa” keskitytään tarkastelemaan 
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oppilashuollon ja vanhempien rooleja oppilaiden hyvinvoinnin edistämisessä. 

(Säävälä 2012, 5.) Omassa tutkimuksessamme kiinnostuksemme kohteina ovat 

monikulttuuristen oppilaiden omat kokemukset hyvinvoinnista. Lisäksi tutkimme 

kouluhenkilökunnan käsityksiä monikulttuuristen oppilaiden tukemisesta. Emme 

tutki oppilashuollon ja vanhempien kokemuksia.  

 

Tutkimuksessa ”Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi, tutkimus venäläis- soma-

lialais- ja kurditaustaisista Suomessa” esitellään keskeisiä piirteitä maahanmuutta-

jien terveydestä ja hyvinvoinnista. Tutkimuksessa käydään laajasti läpi maahan-

muuttajien terveyttä fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin näkökul-

mista.  (Castaneda, Rask, Koponen, Mölsä & Koskinen 2012 9 – 12.) Omassa tut-

kimuksessamme kiinnostuksemme kohteina ovat yläkoulun monikulttuuriset oppi-

laat ja heidän kokemuksensa. Haluamme antaa äänen nuorille.  

Tutkimus venäläis-, somalialais- ja 
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2 Tutkimuksen lähtökohdat 

 

2.1 Monikulttuurisuus  

Monikulttuurisuus on laaja käsite, johon mahtuu hyvin eritaustaisia ihmisiä, niin 

työn perässä muuttaneita eurooppalaisia kuin epävakaisista oloista pakoon lähte-

neitä ihmisiä. Tutkimuksessamme monikulttuurisia oppilaita ovat ne nuoret, jotka 

ovat syntyneet Suomen rajojen ulkopuolella ja jotka ovat jossain elämänsä vai-

heessa muuttaneet Suomeen. Monikulttuurisia oppilaita voivat olla myös niin kutsu-

tut toisen polven maahanmuuttajat, jolloin heidän vanhempansa ovat muuttaneet 

Suomeen toisesta maasta. Monikulttuurisilla oppilailla on kuitenkin vähintään kaksi 

vallitsevaa kulttuuria, joiden keskellä he elävät. Siksi puhummekin tutkimukses-

samme monikulttuurisista oppilaista maahanmuuttajien sijaan, mutta voisimme yh-

tä hyvin käyttää myös ilmaisua eri kieli- ja kulttuuriryhmän oppilaat.  

Valitsimme monikulttuurisuuden käsitteen käsiteviidakosta, johon kuuluivat uus-

suomalaiset, vierasmaalaiset, ulkomaalaiset, vieraskieliset ja maahanmuuttajat 

(Pollari & Koppinen 2011, 12).  Sanana se oli mielestämme vähiten leimaava ja 

eriyttävä. Nähdäksemme sana ”uussuomalainen” pakottaa ulkomaalaisen unohta-

maan tai korvaamaan omat juurensa. Vierasmaalaiset ja vieraskieliset voivat olla 

myös turisteja. Ulkomaalaiset ja maahanmuuttajat termeinä leimaavat omaksi ryh-

mäkseen ja sisältävät toiseuttavan arvolatauksen.  Sana ”monikulttuurisuus” ei 

mielestämme erottele, arvota tai leimaa, vaan se tekee oikeutta ihmiselle, jolla on 

rikas kulttuuritausta.   

 



8 
 

 

Kulttuureilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi organisaatiokulttuuria, nuorisokulttuuria, 

koulukulttuuria, maan omaa kulttuuria, lappilaista kulttuuria ja ääretöntä määrää 

muita kulttuureja. Tässä tutkimuksessamme monikulttuurisuus viittaa kuitenkin nii-

hin ihmisiin, joilla on eri kieli- ja kulttuuritausta kuin valtaväestöllä. Eli tutkimukseen 

osallistuvat sellaiset henkilöt, jotka edustavat tai ovat edustaneet eri kansalaisuut-

ta.  Tutkimukseen voivat osallistua myös henkilöt, joiden perheestä yksi tai useam-

pi edustaa tai on edustanut toisen maan kansalaisuutta.  

Valitettavasti tutkimuksen toteuttamisen kannalta tutkimuskohde on rajattava ja 

luokiteltava, vaikka sana ”monikulttuurinen” sisältää myös sosiaalisen katego-

risoinnin. Anne-Mari Souto puhuu niin sanotusta antirasistisesta eetoksesta, johon 

me myös sitoudumme. Antirasistinen eetos merkitsee käytännössä pohdintaa siitä, 

miten puhutaan ja kirjoitetaan erilaisuudesta sekä erojen luonteesta. Tutkijan tulee 

ymmärtää, että tutkimus tuottaa lisää uutta puhetta eroista ja niihin nojaavista ka-

tegorisoinneista. Käsitteellä ”arkipäivän rasismi” tarkoitetaan sitä, kuinka rasismia 

tuotetaan, ylläpidetään ja uusinnetaan arjen vuorovaikutustilanteissa, rutiineissa, 

totunnaistuneissa käytänteissä ja asenteissa. Näiden totuttujen tapojen huomaa-

minen ja kyseenalaistaminen lisäävät ymmärrystä ja kriittistä ajattelua rasistisen 

ajattelun hiljentämiseksi. (Souto 2011, 44 – 46.) Näin ollen myös tässä tutkimuk-

sessa tulee olla herkkä tätä aihetta kohtaan. 
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2.2 Hyvinvointi ja siihen liittyvät käsitteet 

 
Hyvinvoinnin lähikäsitteitä ovat elämänlaatu ja terveys. Käsitettä ”hyvinvointi” käy-

tetään hyvin erilaisissa merkityksissä. Yhteistä hyvinvoinnin käsitteille on se, että 

usein puhutaan hyvän, positiivisen, huonon tai negatiivisen puuttumisesta elämäs-

tä.  Hyvinvointia voidaan tutkia hyvin eri tavoin. Erilaisia hyvinvoinnin tutkimussuun-

tia ovat esimerkiksi sosiologinen ja psykologinen hyvinvointitutkimus sekä tervey-

den ja elämänlaadun tutkimus. Lisäksi voidaan tutkia yleistä subjektiivista ja objek-

tiivista hyvinvointia. Näissä tutkimussuuntauksissa hyvinvointia tarkastellaan hie-

man eri näkökulmista ja painotetaan eri asioita. (Konu 2002, 21.) 

Lyhyesti määriteltynä psykologisessa tutkimussuuntauksessa korostetaan yksilön 

hyvinvointia, jolloin tarkastelu kohdistuu yksilöön. Sosiologisessa näkökulmassa 

yksilöä tarkastellaan sosiaalisena toimijana ja yhteisönsä jäsenenä. Hyvinvointi 

nähdään silloin kumpuavan sosiaalisista suhteista.  Elämänlaadun tutkimus on 

psykologisen ja sosiaalisen tutkimussuuntauksen yhtymäkohta, jonka toteuttami-

nen on yleistynyt erityisesti nuorten kohdalla viime aikoina. Hyvinvointia voi myös 

tutkia terveyden näkökulmasta.  Hyvinvointitutkimusta kouluissa on tehty vähän, 

eivätkä mittarit, joilla hyvinvointia mitataan, ole vakiintuneita. (Konu 2002, 12, 33.) 

Oma tutkimuksemme voitaisiin lukea elämänlaadun tutkimukseksi. 

 

2.3 Hyvinvoinnin osa-alueet  
 
Tutkimme monikulttuuristen oppilaiden näkemyksiä hyvinvointiin kuuluvista asiois-

ta. Sovellamme tutkimuksessamme Konun koulun hyvinvointimallia, joka toimii tut-

kimuksessamme teoreettisena viitekehyksenä kuvastamaan hyvinvoinnin osa-

alueita. Konu on väitöskirjassaan ”Oppilaiden hyvinvointi koulussa” kehittänyt 

eteenpäin Erik Allardtin hyvinvointimallia. (Konu 2002, 43.) 
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Konu (2002, 43) jakaa koulun hyvinvointimallissa hyvinvoinnin neljään osa-

alueeseen: 

 

1. sosiaaliset suhteet (loving) 

2. koulun olosuhteet (having) 

3. terveydentila (health) 

4. itsensä toteuttamisen mahdollisuudet (being) 

 

Mallissa on yhdistetty toisiinsa hyvinvointi, kasvatus, opetus sekä oppiminen. Mal-

lissa ajatellaan, että oppilaiden hyvinvointiin koulussa vaikuttavat myös oppilaiden 

kodit sekä ympäröivä yhteisö. Mallissa yhdistyvät myös hyvinvointi, kasvatus ja 

saavutukset koulussa. Kasvatus ja opetus nähdään vaikuttavan hyvinvoinnin jokai-

sella osa-alueella. Oppiminen ja oppimistulokset ovat yhteydessä opetukseen, 

kasvatukseen ja hyvinvointiin. (Konu 2002, 43, 35 – 36.) Konu on kuvannut hyvin-

voinnin ulottuvuuksia seuraavanlaisessa kuviossa. 
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Kuvio 1 Koulun hyvinvointimalli Anne Konun (2002) mukaan 

 

Koulun hyvinvointimallia voidaan tarkastella niin opettajan kuin oppilaankin näkö-

kulmasta. Konu on tutkimuksessaan perehtynyt malliin oppilaan näkökulmasta. 

(Konu 2002, 43 – 44.) Tässä tutkielmassa tarkastelemme myös opettajien näkö-

kulmia eli miten opettaja voi tukea monikulttuurisen oppilaan hyvinvointia. 

Koulun hyvinvointimallissa koulun olosuhteilla viitataan muun muassa opetuksen 

organisointiin liittyviin asioihin, sekä koulurakennuksen palveluihin, kuten kouluruo-

kailuun, sekä vähemmän konkreettisiin asioihin, kuten meluun ja kiireeseen. Ope-

tuksen organisoinnilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi koulupäivän ja työskentelyn 

jaksotusta. (Konu 2002, 44, 39.)  
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Mallissa sosiaalisilla suhteilla tarkoitetaan kaikenlaista vuorovaikutusta liittyen 

koulukavereihin, opettajiin ja ilmapiiriin, sekä koulujen ja kotien väliseen yhteistyö-

hön. Konu kysyi oppilailta muun muassa kiusaamisesta, ryhmätyöskentelystä sekä 

viihtyvyydestä.  (Konu 2002, 44, 39.)  Koulu on oppilaiden työpaikka ja sosiaalisten 

suhteiden kenttä.  

Mahdollisuus itsensä toteuttamiseen -kohdassa jokainen oppilas tulee nähdä 

yhtä tärkeänä osana kouluyhteisöä. Tähän liittyy myös mahdollisuus vaikuttaa 

omaan työympäristöönsä, eli oppilaiden tulisi voida osallistua itseään ja kouluaan 

koskevaan päätöksentekoon. Itsensä toteuttaminen viittaa kuitenkin ennen kaikkea 

mahdollisuuteen opiskella ja kehittää taitojaan omissa kiinnostuksen kohteissa. 

Tässä kohtaa nähdään tärkeänä myös etenemisnopeus, jokaisen oppilaan tulisi 

voida edetä omien kykyjensä mukaisesti omalla vauhdillaan. Tämä lisäisi oppilaan 

positiivisia oppimiskokemuksia. Olennaisen tärkeää on saada arvostusta vanhem-

milta, opettajilta ja koulutovereilta. Arvostus tekee opiskelusta merkityksellistä. 

(Konu 2002, 45 – 46.)  

Mallissa terveys nähdään tavallaan hyvinkin rajatusti, tautien ja sairauksien pois-

saolona. Koulun hyvinvointimallissa terveys katsotaan olevan erillinen osa-alue. 

Terveydentilaa pidetään henkilökohtaisena tilana, johon ulkoisilla olosuhteilla on 

oma vaikutuksensa. (Konu 2002, 46.) 

 

2.4 Hyvinvoinnin osa-alueiden yhteydestä Konun tutkimuksen valossa 
 

Koulun hyvinvointimallissa kaikki neljä kouluhyvinvoinnin osa-aluetta korreloivat 

keskenään. Sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet kaikkein 

voimakkaimmin.  (Konu 2002, 58.) Koska nämä neljä kouluhyvinvoinnin osa-aluetta 

korreloivat keskenään, on tärkeää, että tutkimuksessamme kuuntelemme oppilai-

den näkemyksiä siitä, millaisia asioita heidän hyvinvointiinsa kuuluu. 
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Konun tutkimuksessa oppilaiden sosioekonomisella taustalla havaittiin olevan vain 

vähäinen yhteys hyvinvointiin. Myöskään oppilaiden sairastavuuteen vanhempien 

sosiaalisella asemalla ei ollut yhteyttä, mutta erinomaiseksi koettuun terveydenti-

laan yhteys oli olemassa. Perhesuhteilla sitä vastoin oli voimakas yhteys hyvinvoin-

tiin, erityisen tärkeitä olivat useat keskustelut vanhempien kanssa. Perherakenne ja 

kontrolli eivät olleet niin tärkeitä.  (Konu 2002, 62.) Oletamme, että tutkimukses-

samme nuoret edustavat hyvin erilaisia perhetaustoja ja olosuhteita. 

Terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä harrastukset, terveellinen ruokailu ja 

nukkuminen olivat lievästi yhteydessä hyvinvointiin. Myös riskikäyttäytymiseen liit-

tyvillä tekijöillä, kuten tupakoinnilla ja alkoholinkäytöllä oli vain vähäisiä yhteyksiä 

hyvinvointiin. Koulun olosuhteiden merkitys hyvinvointiin oli havaittavissa, mutta 

vähäinen. (Konu 2002, 62.) 

Sosiaaliset suhteet koulussa olivat tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnin kannalta.  Itsensä 

toteuttamisen mahdollisuudet olivat voimakkaimmin yhteydessä hyvinvointiin.  Ter-

veyden näkökulmasta pitkäaikaissairauksien yhteys hyvinvointiin oli vain vähäinen. 

(Konu 2002, 62.)  
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3 Tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut 
 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

 Minkälaisia käsityksiä ja kokemuksia monikulttuurisilla oppilailla on siitä, minkä-

laisia asioita heidän hyvinvointiinsa kuuluu? 

 

 Minkälaisia käsityksiä ja kokemuksia kouluhenkilökunnalla on monikulttuuristen 

oppilaiden hyvinvoinnin tukemisesta? 

 

3.1 Fenomenografiasta tutkimusmenetelmänä 
 

Aineiston tutkimus- ja analyysimetodina käytämme fenomenografiaa. Mira Huus-

kon ja Susanna Paloniemen mukaan fenomenografiassa tavoitellaan käsitysten 

kuvailua, analysointia ja ymmärtämistä. Päämääränä fenomenografiassa on löytää 

ja kuvata erilaisia ajattelutapoja ja niiden erilaisuutta, esimerkiksi kokemusten vari-

aatiota.  (Huusko & Paloniemi 2006, 163 – 165.) Fenomenografia sopii tutkimuk-

semme menetelmäksi, koska olemme kiinnostuneita monikulttuuristen oppilaiden 

ja kouluhenkilökunnan käsityksistä ja kokemuksista hyvinvointiin liittyen. 

 

Fenomenografiassa ei kyseenalaisteta ihmisten käsitysten ja kokemusten oikeelli-

suutta tieteen lähteenä. Meidän tulee tutkiessa silti ymmärtää kokemusten ja todel-

lisuuden välinen ero. Todellisuuden ja käsitysten välinen ero on itsestään selvä 

fakta.  (Marton 1981, 178 – 180.) Voidaan kuitenkin ajatella, että kokemukset ovat 

todellisia aina ihmiselle itselleen.  
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Fenomenografia yrittää löytää ja systematisoida ajattelun muotoja niillä termeillä, 

joilla ihmiset tulkitsevat todellisuuden näkökulmia. Näkökulmat ovat sosiaalisesti 

merkittäviä, ja ne ovat ymmärrettävissä meidän teollistuneen läntisen kulttuurin 

toimesta. (Marton 1981, 178 – 180.) Tulkintamme syntyy tässä kontekstissa.  On-

kin mielenkiintoista tehdä tutkimusta monikulttuurisista oppilaista läntisen kulttuurin 

koulussa, sillä tutkimukseemme osallistuu useista kulttuureista tulevia oppilaita.  

 

Fenomenografiassa kieli on tärkeässä asemassa, sillä sitä käytetään ajatusten ja 

käsitysten muodostamiseen ja niiden ilmaisemiseen (Huusko & Paloniemi 2006, 

164 – 165). Haastattelu on yksi yleinen tiedonkeruumenetelmä fenomenografiassa. 

Haastatteluprosessi pyritään rakentamaan keskustelevaksi ja myös reflektiiviseksi. 

(Niikko 2003, 31 – 32.) Kieli voinee muodostua haasteeksi monikulttuuristen oppi-

laiden haastatteluissa, etenkin, jos he ovat olleet vasta lyhyen aikaa Suomessa.  

Heikko kielitaito voi aiheuttaa myös tulkinnallisia ongelmia.  

 

3.2 Fenomenografinen analyysi  
 

Fenomenografinen analyysi noudattelee ihmistieteiden yleisiä piirteitä, eikä se 

noudattele selkeästi määriteltyjä menettelytapoja. Analyysi on reflektiivinen pro-

sessi, joka etenee systemaattisesti ja loogisesti.  Analyysin vaiheet ovat käytännöl-

lisiä.  (Niikko 2003, 30 – 31.)  

 

Ensimmäisessä analyysivaiheessa aineistoa luetaan läpi useaan kertaan (Palo-

niemi 2004, 51 – 52). Analyysiyksiköksi valitaan lause, sana, puheenvuoro, teks-

tinkappale tai koko haastattelu. Analyysissä tulee keskittyä haastateltavien ilmauk-

siin, ei tutkittaviin. Rajat tutkittavien välillä hylätään, kiinnostuksen kohteiksi nouse-

vat aineistosta kumpuavat merkitykset. Valitut ilmaukset rakentavat pohjan seuraa-

vaan vaiheeseen.  (Niikko 2003, 33.)  
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Toisessa vaiheessa tehdään hahmotelma siitä, minkälaisia käsityksiä aineistosta 

kumpuaa. Sen jälkeen etsitään aineistosta tutkimuskohdetta kuvaavia merkitysyk-

siköitä, ryhmitellään ja nimetään ne kategorioiksi. Tässä vaiheessa ne ovat vielä 

hierarkkisesti samanarvoisia. Keskeistä on etsiä merkitysten joukosta samanlai-

suuksia, erilaisuuksia, harvinaisuuksia tai rajatapauksia. Ilmauksia voidaan laittaa 

tärkeysjärjestykseen.  (Paloniemi 2004, 51 – 52; Niikko 2003, 34 – 36.) Paloniemi 

ehdottaa ilmaisujen erojen ja yhtäläisyyksien erittelyn tueksi seuraavia kysymyksiä: 

”Mitä haastateltava tarkoittaa ilmaisulla?”, ”Minkälainen merkitys sillä on tutkimus-

kohteen käsittämisessä?” ja ”Mistä näkökulmasta ilmaisu on tuotettu?”. (Paloniemi 

2004, 51 – 52.)  

Kolmannessa vaiheessa keskitytään muodostamaan kategorioita, määrittelemällä 

kategorioiden rajat, vertaamalla yksittäisiä merkitysyksikköjä koko aineiston merki-

tykseen. Merkitysryhmät tai teemat muunnetaan suoraan kategorioiksi. Kategoriat 

syntyvät tutkijan omissa konstruktioissa tai ne pelkistetään tutkittavien ilmauksista. 

Kategorioiden tulee olla erilaisia, eivätkä ne myöskään saa mennä limittäin toisten-

sa kanssa. Saatuja kategorioita saatetaan joutua korjaamaan useasti. Kategorioita 

rakentaessa tulee päättää ilmiön kuvaustaso. Usein analyysi päätetään saatujen 

alatason kategorioiden joukkoon, mutta se jättää tulokset kalpeiksi ja vaatimatto-

miksi. Tämän jälkeen kannattaa vielä siirtyä neljänteen vaiheeseen. (Niikko 2003, 

36.)  

Neljännessä vaiheessa kategorioita pyritään yhdistämään teoreettisista lähtökoh-

dista käsin vielä laaja-alaisemmiksi ylemmän tason kategorioiksi, nämä ovat nimel-

tään kuvauskategorioita. Kuvauskategorioissa on edustettuina erilaisten käsitysten 

ja kokemusten keskeiset merkitykset. Tutkijat rakentavat kuvauskategoriat omien 

tulkintojensa pohjalta. Tulokset voidaan esittää myös tulosavaruuden avulla. (Niik-

ko 2003, 36 – 38.)  

Viidennessä vaiheessa tulee pohtia kuvauskategorioiden sisältöjen arvoja ja raken-

taa joko horisontaalinen, vertikaalinen tai hierarkkinen kuvauskategoria tai tu-
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losavaruus (Niikko 2003, 38). Uljensin mukaan kategoriasysteemin rakenne hah-

mottuu analyysin seurauksena, eikä sitä voida etukäteen valita (Uljens 1989, 45 – 

51).  

Kuvauskategoriat järjestetään rakenteen ja aineiston sisäisen logiikan mukaan. 

Horisontaalisessa kuvauskategoriasysteemissä luokat ovat samanarvoisia ja tasa-

vertaisia kaikissa suhteissa. Erot luokkien välillä näkyvät vain sisältöjen eroavai-

suuksina. Vertikaalisessa kuvauskategoriasysteemissä luokat järjestetään jonkin 

aineistosta nousevan kriteerin avulla keskinäiseen järjestykseen. Kriteeri voi esi-

merkiksi olla yleisyys tai aika. Hierarkkisessa kuvauskategoriasysteemissä jotkut 

käsitykset ovat rakenteeltaan ja sisällöltään kehittyneempiä kuin muut. Hierarkki-

sessa luokituksessa toisiinsa verrattavat kuvatut käsitteet ovat eri kehitysasteella, 

muun muassa jäsentyneisyyden, laaja-alaisuuden tai teoreettisuuden perusteella. 

(Niikko 2003, 38 – 39.) 
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4 Tutkimuksen toteutus  

 

 
Aluksi pyysimme lupaa eräältä Pohjois-Suomen kunnalta tutkimuksen toteuttami-

selle. Saimme luvan kunnalta (Liite 1) marraskuussa 2013. Helmikuussa 2014 

aloimme etsiä haastateltavia tutkimukseemme. Soitimme yläkoulujen rehtoreille ja 

kysyimme heiltä sopivia haastateltavia sekä lupaa toteuttaa haastatteluja koulupäi-

vän aikana koulujen tiloissa. Tarkoituksenamme oli löytää suomen- tai englannin-

kielentaitoisia monikulttuurisia oppilaita, sillä meillä ei ollut tulkkeja käytettävissä. 

Toimitimme tutkimuslupakaavakkeita kouluille ja saimme ne opettajien avustuksel-

la jaettua monikulttuurisille oppilaille (Liite 3 ja Liite 5) ja heidän vanhemmilleen 

(Liite 2 ja Liite 4). Lisäksi halusimme löytää opettajia, joilla olisi kokemusta moni-

kulttuuristen oppilaiden opettamisesta. Jaoimme kouluilla tutkimuslupapyyntöjä 

myös opettajille (Liite 6) ja kerroimme vähän tutkimuksestamme. 

Saimme nopeasti haastateltavia tutkimukseemme ja toteutimme kaikki haastattelut 

helmikuun aikana. Haastattelimme kahdeksaa oppilasta: viittä poikaa ja kolmea 

tyttöä. Oppilaiden iät vaihtelivat 15 vuodesta 18 vuoteen. He kaikki opiskelivat ylä-

koulussa. Oppilaiden Suomessa oloajat vaihtelivat 10 kuukaudesta pisimmillään 

kuuteen vuoteen. Suurin osa oppilaista oli kotoisin Aasian eri valtioista.  

Aluksi tarkoituksenamme oli haastatella oppilaiden lisäksi vain opettajia, mutta 

haastattelujen edetessä meille tuli mahdollisuuksia laajentaa haastateltavien jouk-

koa, joten otimme tutkimukseemme mukaan myös muita kouluhenkilökuntaan kuu-

luvia henkilöitä. Kouluhenkilökuntaan luemme kuuluvaksi opettajat, rehtorit, kou-

lunkäynninohjaajat ja muut kouluhallintoon kuuluvat henkilöt. Kouluhenkilökuntaan 

kuuluvista henkilöistä kaksi oli miestä ja seitsemän oli naista.  
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Haastateltavien kokonaismäärä oli 17 henkilöä oppilaat ja kouluhenkilökunta mu-

kaan lukien. Tutkimuksen teossa tulee välttää liian laajaa tai liian suppeaa aineis-

toa, sillä molemmat ääripäät voivat tehdä tyhjäksi koko tutkimuksen (Varto 1992, 

61). Liian laajassa aineistossa kokemuksien syvällinen tarkastelu ja tematisointi voi 

kärsiä, kun taas liian suppeasta aineistosta on vaikea tehdä minkäänlaisia tulkinto-

ja. Koimme oman aineistomme laajuuden sopivaksi kahdelle tutkijalle, sillä useiden 

haastattelujen kestot olivat melkein tunnin pituisia. Lisäksi haastattelujen edetessä 

asiat alkoivat toistua haastateltavien vastauksissa.  

Kaikki haastattelut toteutimme puolistrukturoituina ja avoimina teemahaastattelui-

na, joihin olimme valinneet erilaiset teemat valmiiksi. Muotoilimme oppilaiden haas-

tattelurunkojen (Liite 7 ja Liite 9) ja kouluhenkilökunnan haastattelurungon (Liite 8) 

kysymykset kuitenkin siten, että haastateltavat pystyivät vastaamaan niihin va-

paasti. Haastattelujen aikana haastateltavat saivat viedä keskustelua haluamiinsa 

suuntiin. Annoimme haastateltaville tilaa kertoa myös sellaisista hyvinvointiin liitty-

vistä asioista, joita emme osanneet heiltä haastattelurungon perusteella kysyä. 

Huusko ja Paloniemi (2006, 163) toteavat, että haastattelun tulee olla hyvin avo-

naisista kysymyksistä rakennettu, jotta erilaiset käsitykset tulevat esille.   

Haastattelutilanteessa on hyvä luoda luottamuksellinen vuorovaikutussuhde ja tun-

ne vapaudesta (Niikko 2003, 31 – 32). Koimme ilmapiirin turvalliseksi ja saimme 

rakennettua luottamuksellisuutta. Luottamuksellisuus näkyi siten, että osa oppilais-

ta kertoi hyvin avoimesti henkilökohtaisia asioita vieraille tutkijoille.  

Nauhoitimme kaikki haastattelut ja haastattelujen kestot vaihtelivat noin 15 minuu-

tista reiluun tuntiin. Osalla oppilaista suomen kielen taito oli heikompi, mikä näkyi 

välillä lyhyinä ja epäselvinä vastauksina. Haastattelijan on hyvä kysyä täydentäviä 

kysymyksiä, kuten ”Voisitko selittää edelleen?” ja ”Mitä esimerkiksi tarkoitat?” niis-

sä kohdissa, joissa vastaajan antamat kuvaukset ovat epäselviä (Niikko 2003, 31 – 

32). Teimme paljon tarkentavia kysymyksiä haastattelutilanteissa. 
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Litteroimme haastattelut sanatarkasti ja saimme noin 250 sivua litteraattia. Sivu-

määräisesti aineistoa oli paljon, mutta osin oppilaiden vastaukset olivat niin niukko-

ja, että sivuilla ei välttämättä ollut mitään tutkimuksen kannalta keskeistä. Suomen 

kielen taito oli joillain oppilailla puutteellinen ja se on voinut vaikuttaa siihen, miten 

oppilaat kuvailevat hyvinvointia. Joissain vastauksissa suomen kielen taidon on-

gelmat näkyivät suppeina ja samankaltaisina vastauksina.   

Kaksi tutkijaa mahdollisti sen, että tutkimus voitiin toteuttaa laajempana. Parityön 

vuoksi saatoimme haastatella monikulttuuristen oppilaiden lisäksi myös heidän 

opettajiaan ja muuta henkilöstöä, jolloin saimme rikkaamman käsityksen tutkimus-

kohteestamme. Parityön ansiosta pystyimme myös työstämään aihetta keskustel-

len, jolloin saimme uusia näkökulmia ja ulottuvuuksia. Lisäksi parityössä käytävä 

keskustelu helpotti asioiden sisäistämistä ja ongelmien ratkaisua.  

 

Tutkimuksemme eettisyydestä 

 

Kaisa Vehkalahden, Niina Rutasen, Hanna Lagströmin ja Tarja Pösön (2010, 15) 

mukaan tutkimusta lasten ja nuorten kanssa ohjaavat tutkijan käsitykset lapsuu-

desta ja nuoruudesta.  Nähdäksemme tutkimukseemme osallistuneet henkilöt eivät 

olleet aivan aikuisia, mutta eivät aivan lapsiakaan. Osa heistä oli alaikäisiä nuoria 

ja heitä tulee suojella tutkimuksessa kuten lapsia.  

Lasten tutkimuksessa tulee huomioida myös lapsen osallisuus (Vehkalahti ym. 

2010, 15). Pyrimme lisäämään lapsen osallisuutta pyytämällä vanhempien lisäksi 

myös lapselta itseltään lupaa tutkimukseen. Haastatteluja tehdessämme pyrimme 

kertomaan mahdollisimman tarkasti ja avoimesti tutkimuksestamme, sekä vastaa-

maan oppilasta mietityttäviin kysymyksiin. Luottamuksellisen suhteen luominen 

tutkittavan ja aikuisen välille on eettisen tutkimuksen kulmakivi. (Vehkalahti ym. 

2010, 16).  
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Tutkimukseen osallistuminen ei saisi hankaloittaa tutkittavan elämää, eivätkä sen 

tulokset saisi vahingoittaa nuoria. (Vehkalahti ym. 2010, 16.) Haastattelut järjestet-

tiin tiloissa, joissa ei ollut muita kuin haastateltava ja haastattelijat. Jotkut haastat-

telut toteutettiin koulun jälkeen, jolloin koulu oli niin ikään tyhjänä. Tutkimukses-

samme olemme suojelleet nuorten anonymiteettiä häivyttämällä tutkimuksesta 

kaupungit, kunnat, koulut, nimet ja sukupuolet.   

Tutkimuksessamme tulemme suhtautumaan hyvin kriittisesti erilaisiin väheksyviin 

ja loukkaaviin asenteisiin tehden ne näkyväksi.  Souto toteaakin (2011, 44 – 46) 

että totuttujen tapojen huomaaminen ja kyseenalaistaminen lisäävät ymmärrystä ja 

levittävät kriittistä ajattelua. Pyrimme kirjoittamaan tuloksia suvaitsevaisuutta edis-

tävästi. 

 

Aineistomme analyysistä 

 

Huuskon ja Paloniemen mukaan (2006, 169) analyysivaiheen tulee olla mahdolli-

simman läpinäkyvä tutkimuksen luotettavuuden vuoksi. Analyysissämme pidimme 

mielessämme Niikon (2003) ja Paloniemen (2004) ohjeita fenomenografisen ana-

lyysin tekemisestä. 

Aloitimme analyysin oppilaiden litteraateista. Luimme aineistoa läpi useaan kertaan 

ja kirjoitimme oppilaiden kokemuksia ylös. Tutkimuskysymyksemme ollessa ”Min-

kälaisia käsityksiä ja kokemuksia monikulttuurisilla oppilailla on siitä, minkälaisia 

asioita heidän hyvinvointiinsa kuuluu?”, analyysikysymyksiksi jäsentyivät: 

 

- Minkälaisista asioista monikulttuuriselle oppilaalle tulee hyvä mieli tai 

paha mieli? 

- Minkälaisista asioista monikulttuuriselle oppilaalle tulee hyvä olo tai paha 

olo? 
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Mukaillen Konun (2002) tutkimusta, hyvinvointia tuottavat yksinkertaisimmillaan ne 

asiat, joista tulee hyvä olo tai hyvä mieli. Tämän logiikan mukaan pahoinvointia 

tuottavat ne asiat, joista tulee paha olo tai paha mieli.  

 

Monikulttuuristen oppilaiden aineistosta koodasimme analyysikysymykset mieles-

sämme pitäen kokemuksia, joissa oli selvästi mukana tunnesanoja, esimerkiksi 

”perheeni tekee minut iloiseksi” tai ”minusta tuntuu pahalta kun he kiusaavat mi-

nua” sekä kohtia, joissa oppilas selkeästi tuo esille, että kokemus on vaikuttanut 

hänen hyvinvointiinsa. Tällaisia kohtia olivat esimerkiksi tunne stressistä ja väsy-

myksestä. Tunnekoodauksen tärkeyttä emme osanneet ensimmäisellä kerralla 

huomioida, joten kävimme oppilaiden aineiston läpi kahdesti. 

 

Johnny Saldanan mukaan tunnekoodaus sopii kaikkiin laadullisiin tutkimuksiin, 

mutta erityisesti niihin, jotka tutkivat henkilöiden välisiä ja henkilön sisäisiä koke-

muksia.  Hän on omassa esimerkissään koodannut aineistosta ilmaisuja, jotka si-

sältävät erilaisia tunteita. Näitä tunteita ovat olleet esimerkiksi hämmennys, pelko 

ja jännitys. Osa tunteista on henkilön itsensä nimeämiä, esimerkiksi ”tunsin pelkoa” 

ja osa on tutkijan nimeämiä. (Saldana 2013, 105 – 107.) Aineistossamme tunnesa-

nojen määrä oli suuri, joten otimme pääosin kohtia, joissa oppilas itse nimesi tun-

teneensa.  

 

Analyysiä jatkoimme tuomalla oppilaiden kokemukset yhteen ja kadotimme rajat 

oppilaiden välillä. Ilman kontekstin mukaan ottamista tutkimuksen luotettavuus kär-

sii ja johtaa tutkimustulosten manipuloimiseen (Varto 1992, 105 – 108). Jokaisen 

haastateltavan ajatukset pyrimme pitämään omassa kontekstissaan tuodessamme 

ne esille. Tutkimuksen luotettavuuden edistämiseksi olemme jättäneet sellaiset 

oppilaiden sanomiset pois, joihin meillä liittyi ymmärtämisen ongelmia. 
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Etsimme yhtäläisyyksiä ja eroja kokemusten välillä sekä luokittelimme ja ryhmitte-

limme kokemukset.  Kokemukset teemottelimme ja teemat muunsimme kategori-

oiksi. Tämän jälkeen mietimme, minkälaisia abstraktimpia kokonaisuuksia katego-

riat muodostavat. Näin muodostimme kuvauskategoriasysteemin oppilaille. Koke-

musten variaation tuominen esille tulosluvussa vaati palaamista litteraatteihin, jotta 

asiat tuotiin oikealla tavalla esille.  

 

Kouluhenkilökunnan analyysin toteutimme hieman eri tavalla. Tutkimuskysymyk-

semme ollessa ”Minkälaisia käsityksiä ja kokemuksia opettajilla on monikulttuuris-

ten oppilaiden hyvinvoinnin tukemisesta?”, analysoimme kouluhenkilökunnan ai-

neistoa seuraavilla kysymyksillä: 

 

- Mitkä asiat edistävät oppilaan hyvinvointia tai pahoinvointia? 

- Miten oppilaiden hyvinvointia voidaan edistää koulumaailmassa? 

 

Analyysikysymysten avulla nostimme kouluhenkilökunnan näkemyksiä ja koke-

muksia. Kouluhenkilökunnan aineiston analyysissä emme käyttäneet tunnekooda-

usta, mutta toimimme analyysissä muuten samalla tavalla kuin oppilaiden aineiston 

kanssa. Teemottelun ja kategorioiden rajojen määrittelyn tuloksena muodostuivat 

alakategoriat, joista muokkasimme yläkategoriat.  

Varton (1992, 58 – 59) mukaan teorioiden avulla tutkijalle muodostuu silmälasit, 

joiden kautta analysointi tapahtuu. Jotain olennaista voi kuitenkin jäädä pois, jota 

valitut teoriat ja käsitteet eivät kata. Tutkijalla on vastuu valita relevantit ja tarpeeksi 

kattavat teoreettiset taustat, ja hänen tulee muistaa erottaa oma näkemys tutkitta-

van näkemyksestä. Analyysiimme on vaikuttanut Konun (2002, 44) koulun hyvin-

vointimalli. Olemme myös pyrkineet käyttämään monipuolisesti teoriaa ilmiöiden 

kontekstoimiseen sekä viitekehyksessä että tulosluvussa. Tutkittavan asemaan 

asettuminen ei ole kuitenkaan aina ongelmatonta, sillä tutkijalla on erilaisista asi-
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oista ennakko-oletuksia ja käsityksiä. Voi olla vaikea arvioida, missä määrin on 

mahdollista päästä irti omista ennakko-oletuksistaan ja asettautua toisen ihmisen 

asemaan.  
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5 Hyvinvoinnin ulottuvuuksien rakentuminen monikulttuuristen 
oppilaiden kokemana 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

Kuviossa 2 on esitettynä kategoriat lepo, ihmissuhteet, harrastukset ja koulunkäyn-

ti. Nämä kategoriat luokittelimme vielä abstraktimmiksi kategorioiksi fyysinen hy-

vinvointi, joukkoon kuuluminen ja itsensä kehittäminen. Kategoriat tulee ymmärtää 

horisontaalisiksi eli samanarvoisiksi, sillä on vaikea arvioida yksittäisen kokemuk-

sen kehittyneisyyttä, saati laittaa kokemuksia keskinäiseen järjestykseen ajan tai 

yleisyyden perusteella. Alakategorioista lähtevät viivat osoittavat, mihin abstraktim-

paan yläkategoriaan ne kuuluvat. 

JOUKKOON  

KUULUMINEN 

FYYSINEN  

HYVINVOINTI 

ITSENSÄ  

KEHITTÄMINEN 

KOULUNKÄYNTI IHMISSUHTEET HARRASTUKSET 

Kuvio 2 Hyvinvointi monikulttuuristen nuorten näkökulmasta 

LEPO 
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5.1 Lepo 
 

Oppilaiden hyvinvoinnin yhtenä ulottuvuutena voidaan pitää lepoa. Nukkuminen 

mainittiin yhtenä levon muotona. Myös Konun tutkimuksessa todettiin, että terveys-

käyttäytymiseen liittyvistä asioista nukkumisella on lievä yhteys ihmisen hyvinvoin-

tiin (Konu 2002, 62). Omassa tutkimuksessamme nukkuminen nousi puolestaan 

vahvasti esille useiden oppilaiden haastatteluissa.  

Nukkumisen lisäksi myös muita levon muotoja tuli esille. Levähtäminen ruokaväli-

tunnilla liitettiin hyvänä asiana koulupäivään kuuluvaksi. Myös koulupäivän jälkeen 

rentoutumiselle haluttiin varata aikaa. Eräs oppilas kuvaili, miten hänen normaali 

arkipäivänsä kului koulupäivän päätyttyä: 

  

Yleensä niin mä meen kottin ja pakkaamaan tavara ja lähtee salille, jos ei ole ree-
nejä, lähtee uimaan rentoudun. (Oppilas 1) 

 

Kysyttäessä oppilailta, minkälainen on vähemmän hyvä päivä, oppilaat mainitsivat 

usein vähäisen yöunen ja väsymyksen. Väsymyksen syyksi mainittiin useimmiten 

liian myöhäinen nukkumaanmenoaika.   Yhdeksi syyksi sanottiin myös PlayStatio-

nin pelaaminen iltamyöhään, jolloin läksyt tehtiin vasta yöllä. Nähdäksemme tämä 

saattaa viitata siihen, ettei oppilaan elämänhallinta ole vielä kehittynyt, ja nukku-

maanmenoaikoja ei valvota tarpeeksi kotona. Väsymyksen koettiin aiheuttavan 

vaikeuksia oppimisessa ja se sai koulupäivän tuntumaan raskaalta. Lisäksi väsy-

myksen nähtiin aiheuttavan fyysisiä oireita kuten pääkipua.    

Samankaltaisia tuloksia on havaittu sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä, 

jossa todetaan, että lasten ja nuorten terveystottumuksissa ja elämänhallinnassa 
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on useita haasteita. Etenkin yläkoululaiset nuoret nukkuvat liian vähän. (Lapset ja 

nuoret… 2011, 13.)  

Monet oppilaat mainitsivat nimenomaan pitkät päivät väsymyksen aiheuttajina. Pit-

kät päivät johtuivat koulusta ja harrastuksista. Yksi oppilaista oli yllättynyt koulupäi-

vien pituuksista Suomessa, sillä hänen kotimaassaan koulupäivät olivat puolet ly-

hyempiä. Eräs oppilas kuvaili näin: 

 

Jos pääsen aiemmin nukkumaan, helpompaa. Jos joskus vaikeaakin tulee, mutta 
loppuviikko vähän vaikea mulle ennenkin, mutta aina herää kuudelta ja kolmeen 
asti koululla, se on vaikeaa ja sen jälkeen menen harrastuksille. (Oppilas 8) 

 

Koulupäivän tauotus herätti keskustelua oppilaissa. Eräs oppilas ehdotti lisää le-

vähdyspaikkoja kouluun. Välitunnit koettiin yleisesti ottaen riittäviksi, mutta ruoka-

välitunnin pituus jakoi mielipiteitä.  Nähdäksemme koulut voisivat panostaa pidem-

piin ruokatunteihin ja lisätä oppilaille levähdyspaikkoja.  

 

5.2 Ihmissuhteet 
  

5.2.1 Perhe voimavarana 

 

Oppilaiden haastatteluista nousi esille perheen merkitys hyvinvoinnin lisääjänä. 

Perheen kanssa yhdessäolo sekä perheenjäseniltä saatu apu nähtiin tärkeinä. 

Nähdäksemme tässä on havaittavissa kulttuurien väliset erot perheen arvostuk-

sessa ja merkityksessä. Suomessa on näkyvissä kehitystä individualistisempaan 

suuntaan, joissakin maissa yhteisöllisyys perheen sisällä on vielä voimakkaasti 

läsnä.  
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Perheen asema tukiverkkona näkyi perheenjäseniltä saadun avun kautta. Erityi-

sesti yhdessä haastattelussa tuli esille, kuinka vanhempien neuvot auttoivat oppi-

lasta saamaan kavereita. Oppilasta oli kiusattu koulussa. Vanhemmat neuvoivat 

häntä olemaan ystävällinen muille, että muut huomaisivat, ettei hän ole erilainen. 

Oppilas alkoi tervehtiä muita. Lopulta hänet pyydettiin lounaalle muiden kanssa. 

Vanhempien avulla kiusaaminen päättyi ja hän sai ystäviä. Myös Konun tutkimuk-

sessa usein toistuvilla keskusteluilla vanhempien kanssa nähtiin olevan voimakas 

yhteys hyvinvointiin (Konu 2002, 66). Vaikka nuoruuteen kuuluu irtaantumista per-

heestä, silti nuoret nähtävästi tarvitsevat myös keskustelua ja yhdessä oloa aikui-

sen ihmisen kanssa. 

Perhe voidaan nähdä tukiverkkona myös sen tuoman turvallisuuden tunteen vuok-

si. Riitta Vornanen toteaa ihmisten turvallisuuden liittyvän hyvin läheisesti itseluot-

tamukseen, ihmissuhteisiin sekä lähiverkostoihin. Nuorten kohdalla turvallisuutta 

edistävinä tekijöinä voidaan pitää nuoren perheen kiinteyttä, vanhempien sallivuut-

ta sekä nuoren itseluottamusta. Turvallisuuden tunnetta puolestaan voivat heiken-

tää perheeseen sekä kouluun liittyvät vaikeudet. (Vornanen 2000, 285.) Ilmeisesti 

hyvät välit perheenjäsenten kanssa voivat lisätä nuoren turvallisuuden tunnetta.  

Myös yleinen yhdessäolo perheenjäsenten kanssa nähtiin hyvää oloa tuottavana 

asiana. Erityisesti sisaruksen kanssa voitiin tehdä samoja asioita kuin kavereiden 

kanssa. Perheeseen liittyi kuitenkin myös ajoittaisia, negatiivisia tuntemuksia. Eräs 

haastateltava kertoi rauhattomuudesta, joka kotiin eräänä iltana liittyi: 

 

Ja sitten jotenki mun pikkuveli ja isä joskus varmaanki yheksältä tai kaheksalta al-
kaa pelaamaan jotain, ne alkavat jotenki hyppäämään ja tämmösiä tekemään ja 
ääniä kuuluu jokaisella… Joskus niinku minusta, mä haluaisin olla niinku rauhalli-
sessa paikassa, niinku ei koulussa oo rauhallista, eikä kotona oo rauhallista niin 
joskus tuntuu, et pää räjähtää ja ei pysty. (Oppilas 2)  
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Ilman perheen tukea oppilas saattaa kokea myös pahoinvointia. Eräässä tapauk-

sessa oppilas toi esille oman perhesuhteensa. Oppilas kuvasi kokeneensa masen-

nuksen oireita ja selitti ne johtuvaksi perheongelmistaan.  Asioiden ratkettua hän 

koki tilanteen muuttuneen paremmaksi. 

Eräs oppilaista kertoi ikävöivänsä jatkuvasti aikaisemmassa kotimaassaan asuvia 

sukulaisiaan. Oppilas toi myös esille, että ikävä aiheuttaa hänelle stressin oireita. 

Oman suvun kaipuu ei tullut suoraan ilmi kuin yhdellä oppilaalla. Osalla oppilaista 

perhe oli jakautunut eri puolille maailmaa, ja joillakin oppilailla molemmat vanhem-

mat eivät olleet enää elossa. On myös mahdollista, että tutkijat koettiin vielä liian 

vieraiksi, ja perheeseen liittyviä henkilökohtaisia asioita, kuten ikävää, ei uskallettu 

tuoda esille haastatteluissa.  

Yksi oppilas toi esille, että Suomessa ei ole muita kuin hänen perheensä. Lähtö 

omasta maasta ja muuttaminen täysin vieraaseen maahan voi olla vaikeaa, jolloin 

perheen tuki voi helpottaa muutosta. Omat perheenjäsenet voivat olla ainoat lähei-

set ihmiset uudessa asuinmaassa, jolloin perheenjäsenten kanssa voidaan viettää 

tavallista enemmän aikaa. Perhe edustaa tuttua ja turvallista, vaikka asuinympäris-

tö olisikin vaihtunut.  

Yksi oppilas halusi hakeutua toiselle paikkakunnalle opintoihin, mutta hänen toinen 

vanhempansa ei suostunut. Oppilaan tulevaisuuden suunnitelmiin voivat heijastua 

paljolti myös perheen näkemykset. Jos näkemykset eriävät kovasti ja vanhemmat 

jyräävät haaveet, oppilas ei saa toteuttaa omia haaveitaan eikä kehittää itseään. 

Konun (2002, 62) malliin peilaten tällainen asia saattaa vaikuttaa oppilaan hyvin-

vointiin, sillä Konun mallissa itsensä toteuttamisen mahdollisuudet olivat kaikkein 

eniten yhteydessä hyvinvointiin. Nähdäksemme tämä oppilas oli mukautunut tilan-

teeseen, sillä hän oli ottanut pohdittavakseen muitakin aloja.   

 

 

 



30 
 

 

 

 5.2.2 Vertaissuhteet hyvinvoinnin lähtökohtana  
 

Kavereiden kanssa toimeen tuleminen ja yhdessä olemisen, niin koulussa kuin va-

paa-ajalla, nähtiin tärkeinä tekijöinä oman hyvinvoinnin kannalta. Myös Marita Nei-

tola toteaa, että hyvälaatuisilla vertaissuhteilla on useita positiivisia vaikutuksia ih-

misen elämään. Hyvät vertaissuhteet auttavat ihmistä kehittymään, sopeutumaan 

ja tukevat lapsen kehitystä. (Neitola 2013, 103.) Riikka Korkiamäen tutkimus on 

samoilla linjoilla vertaissuhteiden merkityksestä nuorelle ihmiselle. Hänen tutki-

muksessaan nuoret kokivat saavansa varsin hyvin tukea ikätovereiltaan. Läheistä 

ystävää pidetään tärkeänä rakentavan palautteen antajana, sekä välineellisen ja 

emotionaalisen tuen tarjoajana. (Korkiamäki 2013, 113.)   

 

Voitaneen ajatella, että erityisesti nuoren elämässä kavereiden merkitys on suuri, 

sillä nuoruuteen kuuluu itsenäistymistä sekä irtaantumista perheestä. Erik H. Erik-

sonin psykososiaalinen kehitysteoria käsittelee identiteetin eli yksilöllisyyden kehit-

tymistä (Dunderfelt 2011, 231). Nuoret voivat olla huolissaan sosiaalisista rooleis-

taan (Erikson 1978, 94). Epävarmuus tai roolihajaannus on kuitenkin välttämätön 

identiteetin kehittymisen kannalta (Dunderfelt 2011, 237). Voidaankin ajatella, että 

roolien kokeilussa ja oman identiteetin rakentumisessa kaverit ovat tärkeässä roo-

lissa. Kavereilta saadun palautteen avulla voidaan peilata omaa toimintaa ja näin 

lisätä itsetuntemusta.  

Identiteetin muodostaminen voi olla haasteellinen vaihe kenelle tahansa nuorelle, 

mutta monikulttuurisilla nuorilla tähän prosessiin voi liittyä lisähaasteita. Heini Paa-

volan ja Mirja-Tytti Talibin mukaan monikulttuurisen nuoren identiteettiprosessista 

tekee haasteellisen se, että myös valtakulttuurin edustajat ovat mukana määritte-

lemässä hänen identiteettiänsä. (Paavola & Talib 2010, 65.) Monikulttuurisilla nuo-

rilla oman identiteetin muodostamiseen vaikuttaa sekä itseä että omaa kulttuuria 

koskeva palaute.  
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Sukupuolten väliset erot vertaissuhteissa  

 

Eräs naispuolinen oppilas painotti kavereiden neuvojen ja keskustelemisen tärkeyt-

tä oman hyvinvointinsa lisääjinä. Keskustelut muiden kanssa saivat hänet tunte-

maan, ettei hän ole yksin. Kaverit myös auttoivat häntä suomen kielen puhumisen 

kanssa. Lisäksi hän koki hyvänä asiana, että hänen luokassaan kaikki auttoivat 

toinen toisiaan. Korkiamäen mukaan ikätovereilta saatu sosiaalinen tuki vaihtelee 

sukupuolen mukaan. Tyttöjen kohdalla voidaan puhua emotionaalisesta läsnäolos-

ta, johon kuuluu lohduttamista, välittämistä, ymmärrystä, kuuntelua, neuvontaa, 

kannustusta, ohjausta ja rohkaisua. Ystävien apua ja neuvoja tarvitaan monenlai-

sissa arkielämän tilanteissa, esimerkiksi vaatevalintoja tai koulutehtäviä tehtäessä. 

(Korkiamäki 2013, 129.) Ilmeisesti tytöt kaipaavat poikia enemmän keskusteluka-

veria ja auttajaa. 

Kavereiden kanssa yhdessä olemisen tärkeys näkyi erityisesti joukkueurheilua har-

rastavien poikien vastauksissa. Eräs oppilas kertoi jalkapallon potkimisen yhdessä 

muiden kanssa tekevän hänet onnelliseksi. Myös voittamista yhdessä, yhteisiä pe-

lireissuja sekä jalkapalloleirejä pidettiin tärkeinä. Korkiamäen mukaan poikien kes-

kinäiseen kanssakäymiseen liittyy vahvasti kavereista huolehtimisen ja toisten pe-

rään katsomisen sääntö. Poikien sosiaalisiin suhteisiin liittyy keskeisesti solidaari-

suus, ryhmän yhteisyys sekä “kaveria ei jätetä” -asenne. (Korkiamäki 2013, 129.) 

“Kaveria ei jätetä” -asenne näkyy vahvasti joukkueurheilussa, jossa pelaajat pelaa-

vat yhtenä tiiminä, yhteisen tavoitteen eteen. Joukkueurheilussa korostuu myös 

ryhmän yhteisöllisyys. 
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Kansallisuuden merkitys ystävyyssuhteiden muodostamisessa 

 

Kansallisuuksilla ei näyttänyt olevan kaikille nuorille paljoa merkitystä. Eräs haasta-

teltava kertoi, että on mukava, että on ulkomaalaisia kavereita. Osa oppilaista puo-

lestaan mainitsi viettävänsä aikaa yleensä muiden monikulttuuristen oppilaiden 

kanssa. Näyttäisi kuitenkin siltä, että ilmeisesti luontaisempaa on toimia samaa 

kulttuuria edustavien ihmisten kanssa. Soudon tutkimuksessa puhutaan tähän liit-

tyen suomalaisten ja monikulttuuristen nuorten sosiaalisesta etäisyydestä, jossa 

molemmat ryhmät klikkiytyvät yhteen omaksi ryhmäkseen. Ilmiötä voidaan selittää 

sillä, että nuoret tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja samankaltaisemmaksi kulttuu-

rillisesti läheisemmiksi kokemiensa yksilöiden kanssa. Tämä ilmiö on myös osal-

taan niin sanottua “suomalaista etäkohteliaisuutta”, jossa annetaan enemmän tilaa 

kohteliaisuus- ja arkuussyistä. (Souto 2011, 193 – 194.)  

Kulttuurin merkityksestä puhuvat myös Paavola ja Talib, jotka toteavat, että ihmiset 

hahmottavat maailmaa omien kulttuuristen suodattimien lävitse. Näiden kulttuuris-

ten suodattimien muodostumiseen vaikuttavat historialliset tapahtumat sekä ympä-

ristö, jotka muokkaavat kulttuuria. Nämä ajatukset voivat olla tiedostamattomia ja 

ne voivat korostua silloin, kun kohdataan eri kulttuurista tuleva ihminen. (Paavola & 

Talib 2010, 77.) Tämä voinee selittää myös sitä, miksi nuoret helposti hakeutuvat 

omanmaalaisten nuorten joukkoon. Yhteinen ymmärrys asioista voi olla helpommin 

saavutettavissa, sillä saman kulttuurin edustajilla vaikuttavat taustalla yhteinen kult-

tuuri ja siihen liittyvät yhteiset ominaispiirteet. 

 

5.2.3 Vertaissuhteisiin liittyvät ongelmat 
 

Vertaissuhteisiin liittyi myös ongelmia. Muutama oppilas koki riidat ja koulussa tap-

pelemisen ahdistavina. Nämä asiat voivat heijastua oppilaan hyvinvointiin, sillä Ko-
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nun mallissa erityisesti ei-kiusattuna oleminen ja koulukavereiden kanssa toimeen 

tuleminen olivat tärkeitä tekijöitä hyvinvoinnissa (Konu 2002, 62). 

Haastattelujen perusteella pahoinvointia aiheuttivat ulkopuolisuuden kokemukset.  

Ulkopuolisuuden kokemukset aiheutuivat muun muassa ikäeroista, monikulttuuris-

ten oppilaiden suomen kielen taitamattomuudesta, kiusaamiskokemuksista ja ei-

suosittuna olemisesta. Osaa oppilaista oli kiusattu myös kulttuurin vuoksi. Konun 

mukaan oppilaan hyvinvoinnin kannalta voi olla tärkeää, että hänellä olisi edes yksi 

hyvä ystävä (Konu 2002, 49). 

 

Ikäerot ja suomen kielen taitamattomuus ulkopuolisuuden aiheuttajana 

 

Monet haastateltavista oppilaista olivat luokkatovereitaan vanhempia, osa reilusti-

kin.  Iän takia monet kokivat olevansa kypsempiä, mutta he kokivat itsensä myös 

erilaisiksi. Koettiin, että vain omanikäisten kanssa voitiin jutella kaikesta. Nähdäk-

semme iän tuoma erilaisuus todennäköisesti vielä korostuu yläkoulussa, sillä jo 

aikaisemmin totesimme, että oppilaat usein hakeutuvat kaltaistensa seuraan. Muu-

tamassa haastattelussa tuli suoraan ilmi, että harrastuskavereista pidettiin, koska 

he olivat samanikäisiä. Erästä oppilasta vanhempana oleminen ei haitannut, ja hän 

perusteli sitä niin, että henkinen ikä merkitsee eniten.  Yksi oppilaista kertoi näin: 

 

Niin se, ei oo mitään pahalta, mutta ainakin tietää, että he on nuorempii ku minä, 
kaikki tietää, että minä oon isompi, minä. Mutta jos samanikäisiä niinku voi puhua 
keskenään ihan mitä, vitsailee ja ei mittään, koska samanikäinen, mutta nuorten 
kanssa ei voi tai vanhempien (Oppilas 8). 

 

Toiseksi ulkopuolisuutta aiheuttavaksi tekijäksi koettiin heikko suomen kielen taito. 

Puutteellisen suomen kielen taidon koettiin vaikeuttavan kavereiden saamista ja 
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kommunikaatiota. Joillekin haastateltaville esimerkiksi englannin kieli oli pääasialli-

nen kommunikoinnin kieli.  Eräs oppilas kertoikin, että hänellä on luokassa vain 

muutama kaveri, jotka puhuvat tarpeeksi hyvin englannin kieltä voidakseen kes-

kustella hänen kanssaan. Nähdäksemme kuitenkin ulkopuolisuuden kokemuksia 

voi olla jo pelkästään siitä syystä, ettei englannin kieltä osata yläasteella vielä niin 

hyvin.  Yksi oppilas, joka koki iän hankalaksi, toi esille myös kielitaidon ongelmat. 

 

Minusta tuntuu erilaiselta kuin muut koska olen viisitoista.. ja kieli.. olen yrittänyt 
puhua heille, mutta en pysty. (Oppilas 8) 

 

Korkiamäen mukaan vertaissuhteet ovat joko kahdenvälisiä ystävyyssuhteita tai 

tiiviin kaveriporukan keskinäistä vuorovaikutusta. Näihin vertaissuhteisiin liittyivät 

intimiteetti, luottamus sekä voimakas yhteenkuuluvuuden tunne. Vertaissuhteissa 

tuen antaminen tulee esille samaistumisen, empatian sekä ymmärtämisen kautta. 

(Korkiamäki 2013, 117, 129.)   Voinee ajatella, että yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

samaistumista voi myös haitata luonnollisten ikäerojen tuomat erot ja suomen kie-

len ymmärtämättömyyden ongelmat.   

 

Kiusatuksi joutuminen ja ei-suosittuna oleminen  

 

Ulkopuolisuuden kokemukset tulivat esille myös kiusatuksi tulemisena ja ei-

suosittuna olemisena. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämän raportin mukaan 

kiusaaminen ei kyselyjen mukaan ole vähentynyt Suomessa (Lapset ja nuoret … 

2011, 13). Myös Kuusela ym. (2008, 115) mukaan monikulttuuriset oppilaat kerto-

vat useammin joutuneensa kiusatuiksi koulussa kuin kantaväestön oppilaat.  

Eräs oppilas arvioi itsensä keskivertoa heikommaksi eräässä oppiaineessa, jonka 

vuoksi muut suomalaiset oppilaat eivät mielellään huolineet häntä mukaan. Sou-



35 
 

 

don mukaan hyväksyttävyyden saavuttaminen ja jäsenyys nuorten kouluyhteisössä 

eivät ole kaikille itsestään selviä asioita. Jäsenyydellä tarkoitetaan hyväksytyn 

aseman saavuttamista, osallisuuden kokemusta sekä osallisuuden tunnetta ver-

taisten keskuudessa.  Suositut nuoret ovat usein tervetulleita muidenkin keskuu-

teen, kun taas epäsuosittujen nuorten on tyydyttävä rajoittuneempiin piireihin, jos 

heillä on pääsyä niihinkään.  (Souto 2011, 28.) 

Osa oppilaista mielsi kiusaamisen olevan kavereiden välistä, ei vakavasti otetta-

vaa. Nähdäksemme kiusaamiseen vastataan oman puolen pitämisellä, ja jotkut 

oppilaat, erityisesti pojat, myös hieman ylpeilevät sillä.  Voinee ajatella, että kiu-

saamisen kohteena oleminen saattaa aiheuttaa häpeän leiman, ja sitä ei välttämät-

tä uskalleta myöntää. Soudon mukaan nuoret myös taistelevat jäsenyydestä. Tais-

telu näkyy koulun tiloissa sanallisina ja fyysisinä kamppailuina. (Souto 2011, 28.) 

 

Kulttuurista johtuva kiusaaminen ja oma kulttuuri ulkopuolisuuden aiheuttajana 

 

Eräs oppilas arveli olevansa syrjitty kulttuurinsa vuoksi. Hänen mukaansa hän kel-

pasi porukkaan siihen asti, kunnes hänen tilalleen tuli suomalainen. Muutama oppi-

las kertoi myös joutuvansa koulussa tuijottamisen kohteeksi ulkonäkönsä vuoksi. 

Muiden katseet koettiin ahdistaviksi. Ilmiö on ennalta tuttu, sillä myös Anna Rastas 

kuvasi omassa tutkimuksessaan ventovieraiden ihmisten katseiden kohteeksi jou-

tumisen olevan sellainen aihe, josta monikulttuuriset haastateltavat kertoivat pal-

jon. Rastas kirjoitti, että pelkät katseet tuntuivat olevan katseiden kohteille merki-

tyksellisiä ja ahdistavia.  Rastas toteaakin, että rasismilla on myös vahva visuaali-

nen ulottuvuus.  (Rastas 2007, 98.)  

 

... että mikä minussa on niinku vikana, et niinku miks minua katotaan koko ajan 
(Oppilas 2) 
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Eräs oppilas totesi, että koulussa ei hyväksytä hänen erilaista ulkonäköään, käyt-

täytymistään eikä hänen kulttuuriinsa liittyviä asioita. Hän kertoi myös, että hänestä 

oli tehty pilkkalauluja ja että hän oli kokenut piilorasismia. Yksi oppilas kertoi, että 

kun hän tuli kouluun, häntä suorastaan kartettiin. Mutta nyt suomalaiset ovat jo tot-

tuneet häneen. Eräällä oppilaalla oli pelko yksinäisyydestä.  

 

…ku joskus nyt oon nähny monta, jotka ovat niinku yksin tosa käytävillä ja tämmö-
siä. Pelkään joskus minustakin tullee tämmönen yksinäinen (Oppilas 2) 

 

Sama oppilas kertoi olevansa myös ihastunut, mutta toi esille suomalaisten ihmis-

ten kuvitelmat, ettei hän saa olla kulttuurinsa vuoksi ihastunut.  

 

Ne ei niinku tienneet, että vaikka on [kansallisuus]... vaikka on erilainen niin, että 
siis voi ihastua tai voi rakastaa tai ne luulee, että niinku me ei olla ihmisiä. (Oppilas 
2) 

 

Soudon mukaan arkipäivän rasismissa on myös kyse joustamattomasta ”tavallisen 

suomalaisuuden” kuvitelmasta. Rasismia tuotetaan yleisesti vetoamalla kulttuu-

rieroihin.   (Souto 2011, 193 – 194.)  Suomessa saatetaan vieroksua asioita, jotka 

eivät kuulu tavalliseen suomalaisuuteen. Karmela Liebkindin mukaan syrjintä on 

ongelma Suomessa, ja monikulttuuristen henkilöiden kokemat syrjintäkokemukset 

vaikuttavat myös akkulturaatioprosessiin eli sopeutumiseen liittyvään stressiin. Syr-

jintä estää osallistumasta täysipainoisesti yhteiskuntaan. (Liebkind 2000, 80.) 

Neitolan mukaan lapset saavat oman roolin, maineen ja aseman ryhmässä. Lapset 

vertailevat toinen toisiaan hyväksyen tai torjuen toisensa. Oman paikan löytäminen 

ryhmässä on tärkeää, sillä ilman sitä lapsi ei voi solmia vertais- tai ystävyyssuhtei-

ta. (Neitola 2013, 105.) Oppilaan voi olla vaikea löytää paikkaansa ryhmässä, sillä 
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suomen kielen taidon ongelmat, ikäerot, kiusaamisen ja syrjinnän kokemukset voi-

vat estää sosiaalisten suhteiden solmimista. Lisäksi kiusaamisen ja syrjinnän ko-

kemukset saattavat aiheuttaa suurta pahoinvointia.   

 

5.3 Harrastukset 
 

Oppilaiden haastatteluista nousi esille harrastusten merkitys hyvinvoinnin lisääjä-

nä. Harrastusten kirjoon kuului liikunnallisia harrastuksia, luovaan itseilmaisuun 

liittyviä harrastuksia sekä arkisia kotona harrastettavia asioita. Harrastuksille varat-

tiin aikaa kalenterista ja ne aiheuttivat yleisesti hyvää mieltä. Nämä tulokset ovat 

samansuuntaisia Konun tutkimustulosten kanssa. Konun mukaan harrastuksilla on 

terveyskäyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä lievä yhteys hyvinvointiin. (Konu 2002, 

62.) Omassa tutkimuksessamme harrastusten rooli hyvinvoinnin tuottajana oli mer-

kittävä. 

 

5.3.1 Liikunta hyvän olon tuottajana 
  

Oppilaista kaikki harrastivat jonkinlaista liikuntaa. Liikunnasta etenkin pallopelit ja 

salilla käyminen olivat suosituimpia. Sen jälkeen tulivat muut pelit ja luistelu.  Monil-

la oppilailla jokin liikuntaharrastus täytti illat ja viikonloput lähes täysin. Sosiaali- ja 

terveysministeriön raportissa sanotaan, että lasten ja nuorten ruutujen äärellä vie-

tetty aika on runsasta (Lapset ja nuoret… 2011, 13). Haastateltavat eivät viettäneet 

paljon aikaa ruutujen edessä. Tutkimusjoukkomme ollessa pieni, ei voida asiasta 

kuitenkaan suurempia yleistyksiä tehdä.   
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Lempikouluaine, lasketaanko liikunta? Joo se on niinku, jos on liikuntaa niin aina 
oon niinku innossaan ja olla valmiina aina vaatteet mukana, aina mikä vaan liikunta 
niin aina on mukana (Oppilas 1) 

 

Muutama oppilaista tunsi itsensä hyväksi liikunnan kautta. Nähdäksemme tämä oli 

nähtävissä oppilailla, joilla ilmeni vaikeuksia muissa kouluaineissa.  Joukossa oli 

myös oppilas, joka ei innostunut joukkuepeleistä. Syy oli siinä, ettei hän kokenut 

olevansa hyvä yhdessä joukkuepelissä. Voinee ajatella, että liikunta voi joillakin 

oppilailla toimia itsetuntoa kohottavana, mutta myös alentavana tekijänä. Yleisesti 

liikunta koettiin helppona ja mukavana kouluaineena.  

Ainakin kolme oppilasta harmitteli pelaamisessa epäonnistumista. Eräs oppilas 

kuvaili näin: 

 

joskus mulla väsyttää peliaikana ja ei jaksa tehä niin, on epäonnistuu tai pitäisi 
saada se, mutta ei saanu niin, tai tehny maalia tai torjunu niin joskus mietin asioita, 
tuota pitäisi tehä maali tai torjunu, joskus tulee vähän vihamieli ja seuraava kerta 
pitää onnistua tuollai (Oppilas 1) 

 

Nähdäksemme nämä oppilaat pitivät epäonnistumista pahoinvointia aiheuttavana 

asiana. Myös treeneissä käymättömyys aiheutti muutamalle oppilaalle stressiä.  

Oppilaat toivat esille, että jos ei käy treeneissä, ei välttämättä saa pelata. Nähdäk-

semme monet nykypäivän harrastuksista vaativat kovaa sitoutumista ja suoritta-

mista, eikä epäonnistumisille ole sijaa.    

 

5.3.2 Muut harrastukset  
 

Liikunnan lisäksi myös muita harrastuksia mainittiin oppilaiden vastauksissa.   Luo-

vaan itseilmaisuun kuuluvia harrastuksia olivat pianon ja kitaran soittaminen, piir-
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täminen, hiphop ja breakdance. Välillä myös negatiivisia tuntemuksia liittyi omaan 

luovuutta vaativaan harrastukseen. Eräs haastateltava kuvaili turhautumistaan, kun 

inspiraatiota ei syntynyt: 

 

Tai vaikka jos mie niinku haluaisin, aloin jo laittoin jo paperin ja kynän ja aloin jo, 
haluaisin piirtää niin, sitten ei tule mitään, niin sillon tullee huono olo. Ja mä oon 
kokenu sitä varmaanki toissapäivänä, että mä en jaksanu mitään oikeestaan ja ha-
lusin vain tehä jotain ja aloin, halusin piirtää, mutta sitten siitä ei tullu mitään ja heti 
vaan revin ja… aargh… (Oppilas 2) 

 

Hyvää oloa synnyttivät myös arkiset kotona harrastettavat asiat, kuten elokuvan 

katsominen televisiosta, kirjojen lukeminen, musiikin kuunteleminen sekä leipomi-

nen. Eräs haastateltava haaveili myös eläimien hankkimisesta, sillä hän oli joutunut 

luopumaan niistä Suomeen muuton yhteydessä. Eräs toinen haastateltava mainitsi 

takin ostamisen Internetistä, ja sen saapumisesta aiheutuneen ilon: 

 

No kyllä oli, olin tosi ilonen, mie niinku olen viikko, ei ku oota, kuukausi sitten netis-
tä la.. mitäs, ostanu semmonen takki ja eilen se tuli, saapui. (Oppilas 2) 

 

Näyttää siltä, että hyvään oloon ei aina vaadita suuria asioita ja elämyksiä. Joskus 

arjen pienetkin asiat näyttävät tuottavan hyvää mieltä. 
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5.4 Koulunkäynti 

 

5.4.1 Viihtyisä koulu 
 

Kaikki haastattelemamme oppilaat viihtyivät koulussa ja koulun olosuhteet koettiin 

hyviksi. Konun (2002, 44) mallissa koulun olosuhteet vaikuttavat oppilaan hyvin-

vointiin. Tosin olosuhteiden yhteys hyvinvointiin oli vain lievä (Konu 2002, 62).  

Muutamat oppilaista puhuivat positiivisesti Suomessa saatavista kouluruoista. Kun 

kysyimme haastatteluissa, minkälainen olisi unelmakoulu, lähes jokainen oppilaista 

koki kysymyksen vaikeaksi. Sen sijaan oppilaat kuvailivat koulua siistiksi ja puitteita 

hyviksi. Tosin koulujen ahtaus mainittiin.  Kouluun haluttiin lisää sohvia, kasveja, 

levähdyspaikkoja ja juoma-automaatteja. Voinee ajatella, että etenkin oppilaat, jot-

ka ovat joutuneet opiskelemaan fyysisesti huonommissa olosuhteissa, saattavat 

arvostaa suomalaisia koulupuitteita enemmän. Yksi opiskelija kertoi aikaisemmista 

opiskelupuitteista näin: 

 

Mm, oli kyllä, jos täällä vaikka sataa lunta tai on pakkasta, niin tullaan kouluun, 
mutta siellä jos, jos on kova tuuli, niin ei pysty sinne menemään, tai jos on, jos sa-
taa vettä, niinku kovaa vettä niin ei sinne voi mennä, koska melkein puolet leirin tel-
toista niinku, uppoaa siihen vedeen ja sitten jos on se kova tuuli, niin hiekkaa koko 
ajan lentää ja ei pysty (Oppilas 2) 

 

5.4.2 Oma edistyminen huolen aiheena  
 

Kokeet, läksyt ja poissaolot stressin aiheuttajina 

 

Useat oppilaat kokivat stressiä kokeisiin liittyen. Kokeet stressasivat erityisesti sil-

loin, jos ei ollut opiskellut hyvin. Myös läksyjen tekemättä jättäminen aiheutti stres-
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siä. Eräs oppilas kertoi, että hänellä ei ole tänä vuonna paljon aikaa läksyjen teke-

miselle, sillä jalkapalloharrastus vie enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Läksyjen 

tekemiseen ja kokeisiin liittyvät pelot saattoivat liittyä laajemmalti tulevaisuuteen 

kohdistuviin pelkoihin. Läksyjen tekeminen ja kokeissa menestyminen voivat vai-

kuttaa todistuksen numeroihin. Edellä mainituilla voi olla siten vaikutusta jatko-

opiskelumahdollisuuksiin. Eräs oppilas kuvaili huoliaan seuraavalla tavalla:  

 

...mutta sitten ku tuli, niinku kokeen, niinku todistus tai kokeen tuli huono numero, 
niin siinä vähän huono mieli, että miten tulevaisuuden käy. (Oppilas 1) 

 

Koska koulunkäyntiä pidettiin yleisesti ottaen tärkeänä oman edistymisen kannalta, 

niin myös poissa oleminen koulusta aiheutti huolta: 

 

Jos olen joskus sairas ja mä en tullu koululle, niin mä mietin aika paljon, että tä-
nään meni koulu pilalle, muutama tunti meni ja mietin, että niistä tuli mulle kokeita-
kin, pitää osata. Se on hyvä, että aina olen koulussa, se on mulle hyvä päivä (Oppi-
las 8) 

 

Hyväksyntää ja ymmärrystä omalle käytökselle haettiin oman iän ja elämäntilan-

teen kautta. Teini-ikään kuuluu eräänlainen kamppailu velvollisuuksia kohtaan. 

Koulunkäynti ei välttämättä ole kiinnostavin asia teini-ikäisen nuoren elämässä.  

 

Luulen, että se oli vain siksi… mmm…Tiedäthän, olen teini ja en pidä opiskelusta 
ja sellasista jutuista… Koko viikkoon en avannut kirjojani… [huokaa kuuluvasti] en 
halunnut tehdä mitään. Sitten viikon jälkeen tajusin, että olen tuhlannut viikon sii-
hen, etten ole tehnyt mitään ja minä olin, että miksi miksi… se soi päässäni. (Oppi-
las 7)  
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Saavutukset minän mittarina 

 

Saavutukset ja arvostuksen saaminen koulussa olivat myös nuorille tärkeitä. Osa 

oppilaista liitti stressin myös omaan edistymiseen ja kehittymiseen koulussa.   Pa-

haan päivään liittyi, ettei itse ollut tyytyväinen omaan suoritukseen, eikä kukaan 

muukaan. Ilmeisesti muiden arvostus omaa toimintaa kohtaan on myös tärkeää 

oman hyvinvoinnin kannalta. Myös Konu toteaa, että on tärkeää saada arvostusta 

koulutovereilta, vanhemmilta ja opettajilta. Arvostuksen myötä opiskelusta tulee 

merkityksellistä. (Konu 2002, 45 – 46.)  

Paavolan ja Talibin mukaan erityisesti länsimaissa arvostetaan ihmisten näkyviä 

saavutuksia. Saavutuksia voidaan pitää minän mittapuuna sekä ihmisen toiminnan 

motivaationa. Kouluun suhtautuminen ja menestyminen nähdään eri kulttuuriryh-

missä eri tavoin. Kulttuureissa, joissa korostetaan yksilöllisyyttä, koulu ja menes-

tyminen nähdään tärkeinä asioina. (Paavola & Talib 2010, 66.) Voidaan pohtia, 

kuinka paljon monikulttuuristen oppilaiden menestymisen haaveisiin vaikuttavat 

suomalaisen yhteiskunnan arvot. Yhteiskunnassamme arvostetaan tehokkuutta, 

suorittamista, sekä usealla elämänalueella menestymistä. Ilmeisesti myös oman 

kulttuurin arvostukset vaikuttavat monikulttuurisen oppilaan taustalla, mutta kiin-

nostavaa on se, kuinka paljon monikulttuurinen nuori mukautuu uuden asuinmaan-

sa arvoihin.  

Voi olla, että monikulttuuriset nuoret joutuvat tekemään suomalaisia nuoria ko-

vemmin töitä opiskelunsa eteen ja sitä kautta myös arvostuksensa eteen. Monikult-

tuurisista oppilaista tehdyt kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kantaväestö 

menestyy kirjoittamisessa, lukemisessa sekä matematiikassa monikulttuurisia oppi-

laita paremmin. (Immonen-Oikkonen & Leino 2010, 37.) Yleisesti ottaen vieraskie-

lisillä oppilailla on keskimäärin kantaväestöä heikompi koulumenestys kaikissa op-

piaineissa. Suurimmat erot näkyvät reaaliaineissa biologia, maantieto ja historia. 
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(Kuusela ym. 2008, 143.) Myös osa oppilaista mainitsi reaaliaineiden olevan heille 

haastavia.   

 

Suomen kieli stressin aiheuttajana  

 

Myös suomen kielen osaamisen vaatimus nähtiin stressiä aiheuttavana asiana. 

Osa haastateltavista kertoi suomen kielen olleen vaikeaa varsinkin opintojen alku-

vaiheessa. Eräs oppilas kertoi kokevansa stressiä, sillä hän ei kielitaidottomuuden 

takia ymmärtänyt, mitä luokassa tapahtui. Suomen kielen heikko ymmärtäminen 

teki näin ollen opiskelusta haastavaa. Eräs toinen oppilas näki suomen kielen op-

pimisen pakollisena asiana, sillä omalla äidinkielellään hän ei pärjäisi Suomessa.  

Pahimmillaan suomen kielen osaamisen vaatimukseen liittyi toivottomuutta. Eräs 

oppilas ei nähnyt opiskelussaan paljoa toivoa, sillä hänen suomen kielen taitonsa 

oli heikko. Hän kertoi, että omassa kotimaassaan hän oli yksi koulunsa parhaista 

oppilaista. Suomeen muuton jälkeen hänen arvosanansa kuitenkin heikkenivät, 

mikä johtui osittain kielitaidottomuudesta. Hän kertoi, että Suomessa hänen lempi-

aineensa oli matematiikka, vaikka oikeasti hän vihasi sitä. Matematiikkaan ei vaadi-

ta hyvää suomen kielen taitoa. Tässä yhteydessä voidaan todeta Konun mallia 

mukaillen, että itsensä toteuttamisen tavoitteet eivät välttämättä täyty, jos suomen 

kieli on heikko. (Konu 2002, 45 – 46, 62.) Näyttää siltä, että suomen kielen taita-

mattomuuden vuoksi ei välttämättä ole mahdollisuutta kehittää taitoja omissa kiin-

nostuksen kohteissa. Kielen ongelmien vuoksi omia kiinnostuksen kohteita joudu-

taan jopa hylkäämään.  

Suomen kielen oppimiseen liittyi kuitenkin myös positiivisia ajatuksia. Eräs haasta-

teltava kertoi suomen kielen opiskelun olevan hänen tärkein harrastuksensa: 
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...ku mie niinku rakastan kieliä, niin mulla alko olla niinku kielen rakastaminen ku 
tultiin Suomeen, et niinku alko sitä suomen kieli sujumaan hyvin ja. Vaikka oli kyllä 
vaikea niinku alussa niinku niitä opetella… (Oppilas 2) 

 

Toinen oppilas kertoi kokevansa, että suomen kieli on tavallaan hänen äidinkielen-

sä. Hän sanoi osaavansa suomea paremmin kuin omaa kieltään. Voidaankin poh-

tia mikä merkitys positiivisella asenteella suomen kieltä kohtaan on oppimisen 

kannalta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

6 Monikulttuuristen oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen kouluhen-
kilökunnan näkökulmasta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3 Monikulttuuristen oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen kouluhenkilökunnan mukaan 

 

Kuviossa 3 ovat kategoriat hallinnolliset ratkaisut, monikulttuurisen oppilaan integ-

raatio kouluyhteisöön, hyväksyvän ilmapiirin luominen sekä suomen kielen taidon 

tukeminen ja muu tuki.  Kouluhenkilökunnan kategoriat kuuluvat kahteen yläkate-

goriaan: joukkoon kuulumiseen ja itsensä kehittämiseen. Viivat kertovat, mihin ylä-

kategoriaan alakategoriat kuuluvat. Hallinnolliset ratkaisut vaikuttavat eri tukimuo-

tojen taustalla. 

 

 

 

 

        HALLINNOLLISET RATKAISUT 

 
OPPILAIDEN 

INTEGRAATIO 

KOULUYHTEI-

SÖÖN 

HYVÄKSYVÄN 

ILMAPIIRIN 

LUOMINEN 

SUOMEN KIE-

LEN TAIDON 

TUKEMINEN JA 

MUU TUKI 

JOUKKOON  

KUULUMINEN 

ITSENSÄ  

KEHITTÄMINEN 
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6.1 Hallinnolliset ratkaisut 

 
Opetuksen organisoinnista  

 

Yhdessä haastattelussa opetuksen organisoinnilla nähtiin olevan merkitystä oppi-

laan hyvinvointiin, sillä opetuksen organisoinnilla katsottiin voivan tukea monikult-

tuurisia oppilaita paremmin.  Hallinnollisilla ratkaisuilla ja opetuksen organisoinnilla 

vaikutetaan muun muassa oppilaiden tukipalveluihin ja oppilashuollon toimintaan.  

 

Opetuksen organisoinnin taustalla MOKU – hanke  

  

Kouluissa, joissa tutkimusta teimme, tämänhetkiseen opetukselliseen rakentee-

seen liittyy niin kutsuttu MOKU – hanke (monikulttuurisuustaitojen kehittämishan-

ke). Valtakunnallisen MOKU -hankkeen tarkoitus on edistää opetussuunnitelman 

perusteissa kuvatun opetuksen arvopohjan toteutumista, siihen liittyen myös kou-

luyhteisön monikulttuurisuustaitojen kehittämistä ja juurruttamista. (Monikulttuu-

risuustaitojen kehittäminen kouluyhteisöissä.) 

Pirjo Immonen-Oikkosen ja Anne Leinon mukaan MOKU - hankkeen avulla on saa-

tu kuntiin maahanmuuttoasioiden koordinaattori ja työryhmiä. Lisäksi verkostoitu-

mista, S2-, valmistavaa ja erityisopetusta on kehitetty.  On edistetty kulttuurintun-

temusta, ohjeistettu nivelvaiheita ja tehostettu kodin ja perheen yhteistyötä. Lisäksi 

on koottu koulujen ja perheiden tueksi vapaaehtoistoimijoita.  (Immonen–Oikkonen 

& Leino 2010, 14.) 
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MOKU – hankkeen arvot ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kulttuurinen monimuo-

toisuus. Nähdäksemme nämä asiat ovat erittäin tärkeitä oppilaiden hyvinvoinnin 

turvaamisessa.  Arvot pohjautuvat 1.1.2004 voimaan astuneeseen Yhdenvertai-

suuslakiin (1999):  
 

”6 § Yhdenvertaisuus: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hy-
väksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän 
syyn perusteella. Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada 
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. […]”   

 

6.2 Monikulttuuristen oppilaiden integraatio kouluyhteisöön 
  

Monissa haastatteluissa tuli esille oppilaan sopeutuminen ja integraatio. Suo-

misanakirjan mukaan integraatiolla voidaan tarkoittaa yhdentämistä ja yhdentymis-

tä. Integraatio-käsite tuli usein esille haastateltavien puheissa ja sillä viitattiin moni-

kulttuurisen oppilaan sijoittamiseen yleiseen luokkaan. Erään haastateltavan mu-

kaan monikulttuuriset oppilaat ovat aluksi valmentavassa opetuksessa ennen in-

tegrointia yleisiin ryhmiin. Integraatiolla eli yhdentämisellä voidaan viitata eri kult-

tuuritaustaisten oppilaiden ja valtaväestön oppilaiden keskinäiseen sulauttamiseen. 

Yleiseen ryhmään tai luokkaan sijoittamisella nähtiin olevan positiivinen vaikutus 

oppilaan sopeutumiseen eli akkulturaatioon.  Eräästä haastattelusta tuli ilmi, että 

oppilaan integroiminen luokkiin integroisi oppilaan myös yhteiskuntaan. 

Oppilaan luokkaan sijoittamiseen liittyvät näkökulmat perustuvat tasa-arvoisuuteen 

ja suvaitsevaisuuteen. Tasa-arvoisuus ja suvaitsevaisuus ovat myös Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa 2004 opetuksen arvolähtökohtina: 

 
”[…] Lähtökohtina ovat elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä oman ja 
toisten oppimisen ja työn arvostaminen. […] Oppilaita kasvatetaan vastuullisuuteen ja yh-
teistyöhön sekä toimintaan, joka pyrkii ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien väliseen su-
vaitsevaisuuteen ja luottamukseen. Opetuksella tuetaan myös aktiiviseksi yhteiskunnan 
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jäseneksi kasvamista ja annetaan valmiuksia toimia demokraattisessa ja tasa-arvoisessa 
yhteiskunnassa sekä edistää kestävää kehitystä.” (Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet 2004, 298.) 
 

Nähdäksemme osalla haastateltavista integraatioajatusten taustalta oli hahmotet-

tavissa seuraavia arvoja: tasavertaisuus, samojen lähtökohtien takaaminen, valta-

väestöön sulautuminen ja luokan asennekasvatus.  

 

Integraatio joukkoon kuulumisen lähtökohtana    

 

Haastatteluista ilmeni, että monikulttuuriset oppilaat haluttiin sopeuttaa suomalai-

seen kulttuuriin. Nimenomaan oppilaiden integraatiolla yleisiin luokkiin nähtiin ole-

van iso rooli sopeutumisen eli akkulturaation kanssa.  Haastattelussa myös kielitai-

dolla ja kaverien saamisella nähtiin olevan yhteys sopeutumisen kanssa. 

John W. Berryn mukaan akkulturaatio on sekä psykologisen että kulttuurisen muu-

toksen prosessi, joka sisältää yhteisen mukautumisen muotoja. Akkulturaatio joh-

tuu kahden tai useamman kulttuuriryhmän välisestä kanssakäymisestä. Akkultu-

raatioprosessin aikana ihmisryhmät muodostavat konfliktin mahdollisuuden sekä 

tarpeen sellaiselle neuvottelulle, jonka tuloksena voi olla molemminpuolinen mu-

kautuminen. (Berry 2005, 697 – 699.) Karmela Liebkindin, Inga Jasinskaja-Lahden 

ja Erling Solheimin (2004, 635 – 636) mukaan sopeutumisen tärkeys monikulttuuri-

silla lapsilla ja nuorilla on yleisesti tunnustettu asia.  On kuitenkin olemassa yllättä-

vän vähän teoriaa siitä, mitkä tekijät ennustavat sopeutumista. Yksi syy tälle voi 

olla se, että ihmissuhteet eivät ole yksiselitteisiä.  

Eräs haastateltava sanoi, että olisi paras, jos oppilas kykenisi sopeutumaan suo-

malaiseen kulttuuriin ja samalla pitämään kiinni omasta kulttuuristaan omaksuen 

eri kulttuurien parhaat puolet. Nähdäksemme hän viittasi akkulturaatiostrategioihin.  
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Berry (2005, 705) on hahmotellut erilaisia akkulturaatiostrategioita. Näitä strategioi-

ta ovat integraatio, assimilaatio, separaatio ja marginalisaatio. Hänen mukaansa 

integraatiossa henkilö pyrkii säilyttämään alkuperäisen kulttuurinsa ja olemaan päi-

vittäin tekemissä myös vieraan kulttuurin kanssa.  Assimilaatiossa halutaan pitää 

kiinni omasta kulttuurisesta identiteetistä, mutta myös tulla vallitsevan yhteiskun-

nan jäseneksi.  Separaatiossa pidetään kiinni alkuperäisestä kulttuurista ja välte-

tään kanssakäymistä muiden kulttuurien kanssa. Marginalisaatiossa henkilöllä on 

hyvin pieni kiinnostus tai mahdollisuus säilyttää oma alkuperäinen kulttuurinsa, ja 

vain vähäinen kiinnostus olla tekemisissä muiden kulttuurien kanssa.  

Integraation strategian valitsevat kokevat vähemmän stressiä ja mukautuvat pa-

remmin kuin he, jotka valitsevat marginalisaation.  Assimilaation ja separaation 

omaksuvilla stressi on keskinkertaista.  (Berry 2005, 697.)  Nähdäksemme akkultu-

raatioprosessi on hyvin merkittävä oppilaan hyvinvoinnin kannalta. Se, minkä ak-

kulturaatiostrategian oppilas valitsee, vaikuttaa myös oppilaan hyvinvointiin.  

Kouluhenkilökunnan haastatteluissa painotettiin suomalaisten ystävien saamista. 

Eräs haastateltava kuvaili näin: 

 

No ainaki nyt kaverisuhteet on silleen, että on kavereita. Minunkin oppilaat on in-
tegraatiossa, että sais mahollisimman äkkiä niitä suomalaisia kavereita, että ne 
niinku tuntis, että ne kuuluu siihen joukkoon. Että ei niinkö, ei eristetä niitä siitä 
muusta joukosta. Se on nyt ainaki. Tuntee niinku olevansa oikeassa paikassa ja 
hyväksytty, sanotaanko näin. (Haastateltava 6) 

 

Nähdäksemme opettajilla on suuri rooli, sillä he voivat helpottaa oppilaan sopeu-

tumista. Oppilaan joukkoon kuuluminen on hyvinvoinnin kannalta tärkeä asia, sillä 

myös Konu (2002, 44) liittää kuulumisen joukkoon osaksi hyvinvointia. Haastatte-

luissa oikeanlaiseen ryhmään kuuluminen nähtiin vaikuttavan oppilaan identiteet-

tiin. Eräs opettaja toi esille, että oppilaille voi olla tärkeää, etteivät he ole monikult-

tuurisia, vaan oman luokkansa oppilaita. Paavolan ja Talibin mukaan identiteetin 
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kannalta on tärkeää, että ihminen kuuluu johonkin ryhmään, sillä identiteetin kautta 

hahmotetaan itseä suhteessa toisiin. Ryhmän jäsenyys ja sosiaalinen luokittelu 

määrittelevät identiteettiä. Jäsenyys ja sosiaalinen luokittelu vaikuttavat myös it-

searvostukseen ja itsetuntoon. (Paavola & Talib 2010, 62.) 

Eräässä haastattelussa tuotiin ilmi, että oppilaan integroiminen tulisi tehdä oppilaan 

ehdoilla.   

 

…Että jos he vaan itse ovat vastaanottavaisia, niin yritetään suomalaisnuorten pa-
riin heitä ohjata mahdollisimman nopeasti…Mutta joskus se ei ole aivan mahdollis-
ta, että joskus käy niinkin, että tuota, pitää olla sellaista että, silmää, että tuota kou-
lun oppilashuoltohan on tässä nyt siinä keskeisessä roolissa. Että..ihan liian nop-
peestikaan tuota sinne, ohjata näitä nuoria. Joku voi olla sellanen, joka myöskin 
tarvii sellaista erillistä turvaa vähän pitempään, se on hyvin yksilöllistä tietenkin se. 
(Haastateltava 9) 

 

Eräs haastateltava näki ongelmana sen, jos monikulttuuriset oppilaat annetaan olla 

vain keskenään. Hän ei nähnyt sen edistävän suomen kielen oppimista ja suoma-

laiseen yhteiskuntaan sopeutumista. Myös vastakkaisia näkemyksiä oli:  

 

Ja sitten jo se, että niinku annetaan maahanmuuttajien olla keskenään. Se, ainakin 
täällä hirveen hyvin ne niinku ovat, ovat samanarvosia ja niillä on sama niinkö läh-
tökohta ja tausta ja ne voi hyvin.   (Haastateltava 2) 

 

Monikulttuuristen oppilaiden yksinäisyys nähtiin huolestuttavana asiana joidenkin 

haastateltavien puheissa. Vaikka monikulttuurisen oppilaan luokkaan integroimisen 

ajatellaan auttavan oppilasta saamaan ystäviä ja kuulumaan joukkoon, integraati-

ossa on myös ongelmansa.  Erään opettajan arvion mukaan jopa puolet integ-

roiduista oppilaista saattaa tuntea yksinäisyyttä silloin, kun heidät integroidaan 

yleisiin luokkiin. Yhtenä syynä nähtiin suomen kielen taidon puute. 
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Nähdäksemme luokanopettajan tulisi olla etenkin integraation alkuvaiheessa erityi-

sen herkkä huomaamaan monikulttuurisen oppilaan yksinäisyys luokassa. Hyvin-

voinnin edistämiseen liitettiin monessa haastattelussa se, miten opettajat saavat 

monikulttuuriset oppilaat ryhmäytettyä niin, että he saavat ystäviä. Soudon mukaan 

nuorten ryhmäytyminen ja ystävyys jäävät usein vähemmälle huomiolle. (Souto 

2011, 16 – 17.)   

Myös oppilaiden ikä ja sijoittaminen luokka-asteille nähtiin integraation kannalta 

olennaisina asioina ottaa huomioon.  Tämä tuli suoraan ilmi eräässä haastattelus-

sa: 

 

Minusta se on ongelma, että on kaheksantoistavuotiaana lasten koulussa. Että 
toimeentulo, ei saa opintotukea, ei saa lapsilissää. Ja sitten, kyllähän se jos sie tuut 
autolla kouluun ja toiset tuota niin niin, on kakstoistavuotiaitakin parhaimmillaan, 
niin kyllähän siinä niinku ei tunne kuuluvansa samaan joukkoon, että niillä on joten-
ki se identiteetti hakusessa sitten, että mihin ne niinku kuuluu ja ketä ne on, että. 
Yks vuosi vanhempi, se nyt ei haittaa ku suomalaisiakihan on, jotka täyttää seitte-
mäntoista ysiluokalla, että se nyt ei niin. Mutta että kyllä ihan selkeästi, että jos on 
kaks vuotta vanhempana siinä luokalla, niin ei voi hyvin (Haastateltava 4) 

 

Myös paikkakunnalla, jossa tutkimusta teimme, kaupungin MOKU - kehittämis-

suunnitelmassa on huomattu sama ongelma. Kehittämissuunnitelmassa lukee, että 

käytännössä oppilas sijoitetaan vuotta alemmalle luokka-asteelle. (Monikulttuu-

risuustaitojen… 2010, 7.) Huomasimme haastatteluja tehdessämme, että jotkut 

oppilaat olivat jopa kolme vuotta ikäryhmäänsä alemmalla luokalla. Nähdäksemme 

nimenomaan ikäerot, ja siitä johtuva ulkopuolisuus, tulivat sekä opettajien ja oppi-

laiden aineistosta esille. 
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6.3 Hyväksyvän ilmapiirin luominen 
 

6.3.1 Asenteisiin vaikuttaminen 
 

Eräs haastateltava toi esille, että rasismi on aika tiukassa Suomessa ja oppilaiden 

asenteet tulevat kotoa. Soudon mukaan rasismi on vaiettu aihe koulutuksen ja 

kasvatuksen kontekstissa. Rasismi tuottaa ja oikeuttaa ihmisten välistä eriarvoi-

suutta, alistamista ja epätasa-arvoisia osallistumis- sekä elinmahdollisuuksia. (Sou-

to 2011, 16 – 17.)  

Hyväksyvän ilmapiirin luomisessa asenteisiin vaikuttaminen nähtiin keskeisenä 

asiana. Osa haastateltavista kertoi, että asennekasvatus tulisi aloittaa kodeissa ja 

vanhempien tulisi kiinnittää huomiota omiin ennakkoluuloihinsa sekä asenteisiinsa.  

 

Semmonenhan tietenki tullee vielä mieleen, että kyllä tota meillä tämmönen on-
gelma tietenki on suomalaisessa yhteiskunnassa vielä niinkö, että se rasismi on 
meillä aika, aika tiukassa istuu ja kyllä siellä on paljon ihmisiä tota, nytten tänä syk-
synäkin on tai kuluneena syksynä paljon selvitelty semmosia tilanteita, että oppilait-
ten asenteet ihan selkeästi kumpuaa tai oppilaat on jopa kertonu, että siellä ei hy-
väksytä vaikka maahanmuuttajia tai romaneja ja tuota kyllä se sitten näkkyy täällä 
koulussa, vaikka lapset ois ehkä valmiita ottamaan vastaan ja olemaan kaveria ja 
näin, mutta kotoa tulee sitten se tyrmäys, että ei (Haastateltava 8) 

 

Eräs haastateltava kuvaili omia havaintojaan näin:  

 

...mä oon huomannu kyllä semmosenki, että niinku että jos luokassa on joku täm-
mönen maahanmuuttajaoppilas, niin niitten asenteet on niinku pehmeämmät, mut 
sitten jos on luokka, jossa ei oo ketään, niin siellä helpommin niin kuulee vähän 
semmosta niinku maahanmuuttajanegatiivista asennetta. (Haastateltava 5) 
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Haastatteluissa tuli esille, että oppilaiden lisäksi ennakkoluuloja voi olla myös opet-

tajilla.  

 

Mutta tietysti siis luokanvalvojalla on iso rooli ja jos luokanvalvojalla on ennakkoluu-
loja, niin sitten me ollaan tavallaan aika voimattomia, että meillä on muutamia oppi-
laita, jotka on niinku ihan luokanvalvojan toimesta syrjäytetty siitä ryhmästä. Että 
esimerkiksi ryhmäytymishommat on ollu maksullisia, on lähetty vaikka koulun jäl-
keen ryhmäytymään ja se on ollu maksullinen tapahtuma, elikkä sillä lailla on sul-
jettu pois kaikki köyhät ja maahanmuuttajat, että tämmöstäkin toimintaa on, että… 
(Haastateltava 4)  

 

Eräs toinen haastateltava kertoi, että opettajien asenteisiin voi liittyä ymmärtämät-

tömyyttä. Haastattelussa tuli esille, että aineenopettajien voi olla vaikea ymmärtää, 

miksi heidänkin pitäisi auttaa monikulttuurisia oppilaita. Osa opettajista voi ajatella, 

että vain S2-opettajien työhön kuuluu monikulttuuristen oppilaiden hoitaminen.  

 

Tiedon lisääminen apuna asenteisiin vaikuttamisessa 

 

Osa haastateltavista painotti tiedon lisäämisen merkitystä asenteisiin vaikuttami-

sessa.  Monikulttuuriset oppilaat voisivat kertoa, mistä he tulevat ja miksi he ovat 

Suomessa. Esille tuotiin myös maailman ongelmista kertomisen tärkeys. Eräs 

opettaja kuvaili tiedon antamista seuraavalla tavalla: 

 

Ja sitten vielä sekin, huomioida että, jos puhutaan eri uskonnosta, niin miksei an-
neta sen oppilaan kertoa, minkälainen sinun uskontosi on. Puhutaan Aasiasta, no 
kerro minkälainen sinun kulttuurisi on, kerro sinä sinun maastasi. Niitten pitäs ottaa 
huomioon ne, antaa niinku oppilaitten tuoda se oma kulttuurinsa esille (Haastatel-
tava 2) 
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Karmela Liebkind puhuu myös tiedon antamisen merkityksestä ennakkoluulojen 

poistamisessa. Liebkindin mukaan ihmisille olisi tärkeää opettaa tietoa ryhmien 

välisistä samankaltaisuuksista ja eroista. Tiedon lisäämisellä voi näin olla keskei-

nen rooli taistelussa ennakkoluuloja vastaan. Tärkeää on kertoa oikeaa tietoa ja 

oikoa syntyneitä vääriä käsityksiä ryhmien välisistä eroista. (Liebkind 1988, 121.)  

 

Kaikille oppilaille samanlainen kohtelu 

 

Osa haastateltavista toi esille, että oppilaita ei saisi luokitella. Kun oppilaita ei luoki-

teltaisi, stereotypioita ei pääsisi syntymään. Liebkindin mukaan stereotypioiden 

johdosta ihmiset eivät kohtele toisiaan yksilöinä. Stereotypioiden takia ihmisillä on 

mielessään ennakkoajatuksia siitä, minkälainen joku tietty ihminen on ja miten hän 

käyttäytyy. (Liebkind 1988, 130.) Jos kaikista oppilaista puhutaan samalla tavalla, 

kaikkia oppilaita voidaan kohdella yksilöinä eikä tiettyjen ryhmien edustajina. Ihmis-

ten ennakkoajatukset eivät tällöin määrittelisi ihmisen olemusta ja käyttäytymistä.  

 

...maahanmuuttajat ne ei ole heti lähtökohtaisesti, eivät ole erityisoppilaita. Se on 
minun mielestä semmonen yks että heil on kielellisiä vaikeuksia ja hyvin herkästi 
ajatellaan, että on kielellisiä vaikeuksia tai että suomen kieli on niin vaikeaa, niin et-
tä tällä täytyy olla oppimisvaikeus, joka ei, nehän ei mene yks yhteen. Mullaki on 
nytten oppilaita josa suomen kieli on neljäs kieli, mitä he opettelevat. Siinä on ollut 
tuota, heidän oma kieli, sitten se pakolaisleirin kieli, sitten englannin kieli ja nytten 
suomen kieli. (Haastateltava 1) 

  

Eräs haastateltava toi esille, että monikulttuurisia oppilaita tulisi kohdella samalla 

tavalla kuin kaikkia muitakin oppilaita. Erään haastateltavan mukaan, joskus ihmi-

set alkavat ajatella erikoisesti oppilaan erikoisen nimen tai heikon suomen kielen 

takia.  



55 
 

 

 

...että tavallaan siis semmosta asennetta ku saatas levitettyä, että me ollaan kaikki 
samanlaisia. (Haastateltava 4) 

 

6.3.2 Kiusaamiseen puuttuminen 

  
Hyväksyvän ilmapiirin luomisessa kiusaamiseen puuttuminen nähtiin asenteisiin 

vaikuttamisen lisäksi toisena keskeisenä asiana. Osa haastateltavista toi esille, 

että tärkeintä on puuttua kiusaamistilanteisiin nopeasti ja pitää vanhemmat ajan 

tasalla koulussa tapahtuvista asioista. Haastatteluista selvisi, että monikulttuuristen 

oppilaiden kiusaamistilanteisiin liittyy kuitenkin joskus pitkittymistä. Tulkkia ei aina 

saada varattua nopeasti, jolloin tiedonkulku kiusaamisesta koteihin viivästyy. Vii-

västyminen saa aikaan sen, että tilanne laajenee, koska sitä ei saada purettua 

ajoissa. Kiusaamisen jatkuminen saa aikaan sen, että oppilas ei halua tulla enää 

kouluun, koska tulee siellä haukutuksi.   

Paavolan ja Talibin mukaan monikulttuurisessa koulussa on tavallista eri kulttuuri-

en ja elämänmuotojen aiheuttamat väärinkäsitykset ja ristiriidat. (Paavola & Talib 

2010, 75.) Kiusaamistilanteet selvitetään rehtorin puhuttelussa, jonka jälkeen tilan-

teesta menee tieto myös oppilaiden vanhemmille.  

 

No esimerkiksi tossa mejänki luokassa niin oppilaitten välistä kiusaamista on ollu, 
nyt ollaan vanhempia jututettu siitä ja oppilaita ja rehtorikin on ollu mukana ja että 
lähinnä siinä on nyt semmosta, semmosta ollu tossa. Että ei mitään kuitenkaan ko-
vin rankkoja juttuja, mutta kuitenki tätä kiusaamista, nimittelyä ja semmosta. Jotku 
oppilaat ottaa sen tosi kovasti (Haastateltava 6) 

 

Haastatteluissa tuli esille myös samaa kieltä puhuvien oppilaiden keskinäinen kiu-

saaminen, johon on vaikeampi puuttua. Kiusaamista on tapahtunut esimerkiksi 

luokassa siten, että aikuiset eivät ole sitä ymmärtäneet. Eräs opettaja kertoi, että 
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tähän ongelmaan on keksitty ratkaisu; tunneilla on kielletty oman kielen puhumi-

nen. Kun luokassa puhutaan vain suomen kieltä, aikuiset voivat puuttua kiusaami-

seen paremmin. 

 

6.4 Suomen kielen taidon tukeminen ja muu tuki 
 

6.4.1 Suomen kielen taidon tukeminen 
 

Haastattelussa tuli ilmi, että monikulttuurisille oppilaille on suunnattu kielenoppimi-

sen tukea eräänä hankemuotoisena opetuksena. Hankkeen nimeä ei tuoda tässä 

esille anonymiteettisyistä. Muutamassa haastattelussa tämä hankemuotoinen ope-

tus nähtiin tärkeimpänä tukena monikulttuurisille oppilaille.  Monikulttuurisuustaito-

jen kehittämissuunnitelman mukaan (2010, 9) hankkeen opetus on tehostettua 

suomi toisena kielenä -opetusta ja tukea perusopetuksessa opiskeleville vieraskie-

lisille oppilaille.  

Erään haastateltavan mukaan oppilaiden oppimisvaikeuksien diagnosoiminen koe-

taan vaikeaksi. On vaikea arvioida, onko kyseessä oppimisen vaikeus vai suomen 

kielen osaamattomuus. Haastateltavan mukaan tehostetun suomen kielen opetta-

misen kautta tulokset näyttävät ajallaan, onko oppilaiden kielitaidon oppimisessa 

kysymys oppimisvaikeudesta vai kielitaidon osaamattomuudesta. Haastateltavan 

mukaan suomen kielen oppimisen tehostamisella ja pitkän aikavälin seurannalla, 

pystyy paremmin hahmottamaan oppimisen vaikeuksia. Jos tuloksia ei tehostetulla 

oppimisella tule, niin silloin kyseessä voi olla oppimisvaikeus. 
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Muutama haastateltava toi esille, että oppilaan heikko suomen kielen taito tulisi 

huomioida kaikessa opetuksessa.  Erään haastateltavan mukaan opettajien tulisi 

aina varmistaa, että oppilas ymmärtää suomenkieliset sanat ja kontekstin.  

 

Elikä pitää aina varmistaa, että no ymmärräkkö sie mikä on maailmankaikkeus? 
Mikä on avaruus? Mikä on niinku akseli, mikä on kallellaan? Jokainen käsite pitää 
niinku varmistaa. Ja sitten semmosia työtapoja, että jos ei tunnilla opettaja pysty 
tekemään näitä, niinkö huomioimaan tunnilla, niin sille oppilaalle pitää olla semmo-
set kotitehtävät, että se kotona tekee sitä työtä, jos sillä on sanakirja (Haastateltava 
2) 

 

Yksi oppilaan taustan huomioimisen muoto on monikulttuuristen oppilaiden jatko-

opiskelun turvaaminen. Opettajat näkivät jatko-opiskelun turvaamisen niin syrjäy-

tymisen ehkäisynä kuin elämässä eteenpäin pääsemisenä. Suomen kielen oppimi-

nen nähtiin yhtenä edellytyksenä tämän tavoitteen toteutumisessa.  

Myös integraatiolla nähtiin voitavan tukea suomen kielen taidon oppimista. Eräässä 

koulussa integraatiota on pyritty toteuttamaan siten, että luokkiin on integroitu kah-

desta kolmeen monikulttuurista oppilasta. Oppilaat on pyritty valikoimaan eri kieli- 

ja kulttuuriryhmistä, jotta he puhuisivat keskenään suomea. Tämän nähtiin tukevan 

suomen kielen kehittymistä paremmin. Toisaalta myös monikulttuuristen oppilaiden 

keskittämistä perusteltiin suomen kielen tukemisen helpottamisella. Opettajan omat 

resurssit koettiin tällöin riittävämmiksi.   

Vaikka suomen kielen oppimiseen voi liittyä haasteita, se ei ole kuitenkaan mahdo-

tonta. Immonen-Oikkosen ja Leinon mukaan terveelle lapselle ei ole mahdotonta 

oppia useampia kieliä. Kaksikielisillä ihmisillä on lisäksi erilaisia vahvuuksia, joita 

yksikielisillä ei ole. Vieraiden kielten oppiminen on keskimääräisesti helpompaa 

kaksikielisille kuin yksikielisille. Lisäksi kaksikielisten ajattelua voidaan kuvailla 

joustavaksi, oivaltavaksi ja luovaksi. (Immonen-Oikkonen & Leino 2010, 25.)  
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6.4.2 Muu tuki 
 

Haastatteluissa tuli ilmi muitakin monikulttuurisen oppilaan tukemisen muotoja. 

Näitä olivat oppilashuoltoryhmät ja tulkkipalvelut. Sosiaali- ja terveysministeriön 

raportin mukaan oppilashuollon palvelujen saatavuudessa on alueellisia ja koulu-

kohtaisia eroja. Kehittämistyötä on tehty, mutta edelleen palveluiden järjestämises-

sä ja resursseissa on puutteita, minkä johdosta ennaltaehkäisevää työtä ei kyetä 

tekemään riittävästi lasten, nuorten ja perheiden eteen. (Lapset ja nuoret… 

2011,13.)  Haastatteluissa tuli esille, että tulkkipalveluita saadaan hyvin, kunhan 

opettaja itse jaksaa niitä pyytää.   

Haastatteluissa tuli myös ilmi, että oppilaita tuetaan kolmiportaisen tuen mallin 

avulla. Perusopetuksen lakimuutosten myötä on otettu yleisesti käyttöön niin kut-

suttu kolmiportainen tuki, jonka muodot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki sekä eri-

tyinen tuki. Tavoitteina ovat tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhain 

sekä tuen järjestäminen mahdollisimman paljon yleisen tuen tasolla. (Kolmiportai-

nen tuki 2014.) 

Haastattelujen perusteella oppilaiden tukeminen opetuksessa näkyy käytännössä 

läksykerhojen järjestämisenä, tukiopetuksen antamisena ja konkreettisena ohjauk-

sena. Opettajat antavat myös helpotuksia, esimerkiksi lisäaikaa kokeissa. Lisäksi 

he voivat sallia Google Kääntäjän käyttämisen. Myös kokeissa saatetaan antaa 

apua kysymysten ymmärtämisessä.  
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7 Johtopäätökset   

 
 

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää monikulttuuristen oppilaiden kokemuksia 

heidän hyvinvointiinsa liittyvistä tekijöistä. Halusimme antaa äänen monikulttuurisil-

le oppilaille. Lisäksi kysyimme kouluhenkilökunnalta, miten monikulttuuristen oppi-

laiden hyvinvointia voidaan tukea.   

Muodostimme aineistomme perusteella horisontaalisen kuvauskategoriasysteemin, 

johon kuuluu kolme yläkategoriaa. Ne ovat fyysinen hyvinvointi, joukkoon kuulumi-

nen ja itsensä kehittäminen. Peilaamme oppilaiden ja kouluhenkilökunnan käsityk-

siä näiden yläkategorioiden avulla. 

 

Fyysinen hyvinvointi 

 
Monet oppilaat kertoivat tuntevansa väsymystä koulussa. Väsymystä aiheuttivat 

pitkät päivät, elämänhallinnan ongelmat ja liikuntaharrastukset. Väsymys aiheutti 

joillekin oppilaille keskittymisvaikeuksia koulussa. Harrastuksista liikunta nousi po-

sitiivisesti esille fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavana asiana. Oppilaat harrastivat 

liikuntaa paljon.  Kouluhenkilökunta ei tuonut esille fyysisen hyvinvoinnin tukemi-

seen liittyviä tekijöitä. 

 

Joukkoon kuuluminen 

 

Joukkoon kuulumisella tarkoitamme kuulumista eri ryhmiin. Ryhmiä ovat esimer-

kiksi perhe, kaverit, harrastusryhmät, kouluyhteisö ja valtaväestö. 
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Oppilaat korostivat ihmissuhteita hyvinvointiin liittyvinä asioina. Ihmissuhteista 

etenkin perhe ja kaverit olivat tärkeitä.  Perheen rooli korostui vieraassa ympäris-

tössä. Perhe auttoi sopeutumisessa vieraaseen maahan ja perheeltä saatiin emo-

tionaalista tukea. Ilman perheen tukea koettiin pahoinvointia.  

Tytöillä vertaissuhteissa korostui keskusteleminen. Pojilla puolestaan korostui yh-

dessäolo ja yhdessä pelaaminen. Osa oppilaista halusi olla omanmaalaisten seu-

rassa. Tämä selittyi sillä, että nuoret hakeutuvat kaltaistensa seuraan. Myös ulko-

puolisuuden kokemuksia oli oppilailla koulussa. Ulkopuolisuuden kokemukset joh-

tuivat ikäeroista, suomen kielen taitamattomuudesta, syrjinnästä ja kiusaamisesta. 

Nähdäksemme ulkopuolisuuden kokemukset voivat korostua Pohjois-Suomessa.  

Pohjois-Suomessa monikulttuurisia henkilöitä on vielä verrattain vähän, kun taas 

pääkaupunkiseudulla monikulttuurisia henkilöitä on enemmän.  

Kouluhenkilökunnan mukaan luokkiin integraatiolla voidaan edistää akkulturaatiota 

ja joukkoon kuulumisen tunnetta. Integraatiolla luokkiin nähtiin olevan yhteys myös 

suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa. Kavereiden saamista pidettiin tär-

keänä oppilaan sopeutumisen kannalta. Yksinäisyys nähtiin ongelmana luokkiin 

integraatiossa. Yksinäisyys johtui suomen kielen osaamattomuudesta ja ikäeroista. 

Huolellisen ryhmäyttämisen tärkeys korostui yksinäisyyden ehkäisemisessä.   

Yhtenä oppilaiden tukemisen muotona nähtiin hyväksyvän ilmapiirin luominen. Ne-

gatiiviset asenteet monikulttuurisuutta kohtaan katsottiin olevan yleisiä ja kumpua-

van kotoa. Asenteita saattoi tulla esille myös opettajilta. Asennekasvatus kotona ja 

koulussa nähtiin tärkeänä. Asenteisiin vaikuttamisen keinoja katsottiin olevan tie-

don lisääminen, kaikkien oppilaiden samanlainen kohtelu ja luokittelun välttäminen. 

Hyväksyvän ilmapiirin luomisen kannalta oli tärkeää kiusaamistilanteiden nopea 

katkaiseminen. Kuitenkin usein kiusaamistilanteiden purkaminen pitkittyi hitaiden 

tulkkipalveluiden vuoksi. Esille tuotiin myös samaa kieltä puhuvien keskinäinen 

kiusaaminen, johon oli vaikeampi puuttua.  
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Itsensä kehittäminen 

 

Harrastukset ja koulunkäynti olivat tärkeitä oppilaille.  Oppilaat harrastivat moni-

puolisesti erilaisia asioita, esimerkiksi liikuntaa, musiikkia ja taidetta. Edistyminen 

koulussa aiheutti monille stressiä. Stressiä aiheuttivat kokeet, läksyt, poissaolot ja 

suomen kielen osaamattomuus. Edistymättömyys kouluaineissa aiheutti oppilaissa 

pelkoa tulevaisuudesta ja sai epäilemään omia mahdollisuuksia jatko-opiskelun 

suhteen. Nähdäksemme monikulttuuriset oppilaat joutuvat tekemään koulussa me-

nestymisen ja arvostuksen eteen enemmän töitä. Tämä voinee johtua suomen kie-

len osaamattomuudesta, aikaisemmista koulutaustoista tai aikaisemman koulutuk-

sen puuttumisesta.   

Kouluhenkilökunta painotti oppilaan hyvinvoinnin tukemisessa erityisesti suomen 

kielen taidon tukemista. Suomen kielen taidon tukeminen oli hankemuotoista te-

hostettua suomi toisena kielenä -opetusta. Hankkeen ansiosta nähtiin oppimishäi-

riöiden tulevan paremmin esille. Jatko-opiskeluun pääsemisen edellytyksenä pidet-

tiin suomen kielen oppimista.  Integraatiolla katsottiin olevan positiivinen vaikutus 

oppilaan suomen kielen omaksumiseen. Muita tukemisen muotoja olivat oppi-

lashuoltopalvelut, kolmiportainen tuki sekä konkreettinen ohjaus ja avunanto.  

Hallinnolliset ratkaisut vaikuttivat kaikkien tukiulottuvuuksien taustalla. Hallinnollisil-

la ratkaisuilla oli rooli tuen saamisen edistämisessä ja kohdentamisessa.  

 

Hyvinvoinnin ulottuvuuksien keskinäisistä suhteista 

 

Hyvinvoinnin ulottuvuudet fyysinen hyvinvointi, joukkoon kuuluminen ja itsensä ke-

hittäminen, ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.  Itsensä kehittämisen kaut-

ta, esimerkiksi harrastuksissa, oppilaat voivat saada lisää ystäviä, ja näin ollen pa-
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rantaa omaa joukkoon kuulumistaan. Itsensä kehittämisellä, esimerkiksi liikunta-

harrastuksissa, voidaan katsoa olevan seurauksia fyysiselle hyvinvoinnille.  Monet 

oppilaista kertoivat urheilemisen tuottavan hyvän olon. Stressiä voi liittyä joukkoon 

kuulumiseen ja itsensä kehittämiseen. Se voi näkyä psykosomaattisina oireina, 

jotka liittyvät fyysiseen hyvinvointiin.  

 

Tutkimustuloksemme koulun hyvinvointimallin viitekehyksessä  

 

Anne Konu jakoi koulun hyvinvointimallin neljään osa-alueeseen: koulun olosuhtei-

siin, sosiaalisiin suhteisiin, itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin ja terveyden ti-

laan (Konu 2002, 43 – 45). Nähdäksemme Konun malli toimii myös monikulttuuri-

sille oppilaille, mutta mallin sisäiset suhteet painottuvat eri tavoin.  

Nähdäksemme koulun olosuhteilla ei ole suurta merkitystä monikulttuuristen oppi-

laiden hyvinvoinnin kannalta, sillä ne eivät nousseet aineistosta paljoa esille.  Myös 

Konun mallissa olosuhteilla oli vain lievä yhteys hyvinvointiin (Konu, 2002, 62). 

Tutkimuksessamme koulun puitteet koettiin pääosin hyviksi ja koulua luonnehdittiin 

siistiksi. Tähän saattoivat vaikuttaa oppilaiden aikaisemmat koulukokemukset, esi-

merkiksi pakolaisleirillä teltassa opiskelu.   

Konun mallissa hyvinvoinnin osa-alueena olivat myös sosiaaliset suhteet.  Omassa 

tutkimuksessamme puhumme joukkoon kuulumisesta, johon haastateltavat liittivät 

perheen ja vertaissuhteet. Joukkoon kuuluminen korostui sekä oppilailla että kou-

luhenkilökunnalla merkittävänä hyvinvointiin liittyvänä asiana. Monikulttuurisilla op-

pilailla perheen merkitys voinee olla erityisen suuri vieraassa maassa. Myös ulko-

puolisuuden kokemuksia voinee olla enemmän kantaväestöön verrattuna.  Konun 

mukaan sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. (Konu 2002, 62). 

Päädyimme samaan johtopäätökseen tutkimuksessamme. 
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Konun mallissa itsensä toteuttamisen mahdollisuudet olivat voimakkaasti yhtey-

dessä hyvinvointiin. Konu katsoi itsensä toteuttamisen mahdollisuuksien sisältävän 

mahdollisuuden opiskella ja kehittää taitojaan omissa kiinnostuksen kohteissa. 

(Konu 2002, 45 – 56.) Omassa tutkimuksessamme puhumme itsensä kehittämi-

sestä, johon liittyivät harrastukset ja opiskelu. Omassa tutkimuksessamme korostui 

omaan edistymiseen liittyvä stressi, mitä voi esiintyä enemmän monikulttuurisilla 

oppilailla kuin kantaväestön oppilailla. Suomen kielen omaksumisen nopeus ja ai-

kaisempi koulutustausta saattavat vaikuttaa monikulttuurisen oppilaan edistymi-

seen. 

Konun mallissa terveydentilaa pidetään henkilökohtaisena tilana, johon vaikuttavat 

ulkoiset olosuhteet (Konu 2002, 46). Omassa tutkimuksessamme puhumme fyysi-

sestä hyvinvoinnista, emme terveydentilasta. Oppilaat toivat esille levon ja liikun-

nan merkityksen hyvinvointinsa kannalta terveydentilan sijaan. 

 

Tutkimuksemme yleistettävyydestä ja jatkotutkimuksista 

 

Aineistomme ollessa melko suppea, ei tutkimustuloksia voi kovin paljoa yleistää. 

Tutkimuksemme tulokset antavat kuitenkin suuntaa monikulttuuristen oppilaiden 

hyvinvoinnista. Oppilailta tuli ilmi muun muassa kielitaitoon ja ulkopuolisuuteen liit-

tyviä ongelmia. Kuusela ym. (2008, 186) tutkimuksessa todettiin, että puutteelliset 

suomen kielen taidot voivat olla koulumenestymisen taustalla. Tämä asia tuli esille 

myös omassa tutkimuksessamme.  Ulkopuolisuuden kokemuksista on puhunut 

myös Anne-Mari Souto (2011) väitöskirjassaan.   

Suvaitsevaisuuden edistäminen, suomen kielen taidon tukeminen ja kehittäminen 

olisivat kiinnostavia jatkotutkimusaiheita. Kiinnostavaa olisi myös selvittää lisää 
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monikulttuuristen oppilaiden hyvinvoinnista eri koulutusasteilla. Kiinnostava tutki-

musaihe olisi myös pitkittäistutkimus monikulttuuristen henkilöiden hyvinvointiin 

liittyen.  
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Liitteet 

 

 

Liite 1 Lupa kunnalta 

 

 



 

 

Liite 2 Tutkimuslupapyyntö vanhemmille 
 

Opiskelemme Lapin yliopistossa kasvatustieteitä ja teemme kasvatustieteen ja eri-

tyispedagogiikan opinnäytetutkielmia yläkouluikäisten monikulttuuristen oppilaiden 

hyvinvoinnista. Pyydämme suostumustanne lapsenne osallistumiseen tähän tutki-

mukseen. Tutkimus toteutetaan niin, että lastanne haastatellaan koulupäivän aika-

na koulun alueella. 
  

Tutkimuksien kysymykset koskevat seuraavia aihealueita ja niitä voi pohtia myös 

hieman etukäteen: 

 

Viihtyminen koulussa 

Koulun ja luokan ilmapiiri 

Kaverisuhteet 

Koulunkäynti 

Terveys 

Koulu ympäristönä 

Koti 

Harrastukset 

 

Haastattelu toteutetaan niin, että lapsenne voi nimettömästi ja vapaasti kertoa tut-

kimuksen aihealueista meille. Lapsenne vastaukset käsitellään niin, ettei häntä 

voida niistä tunnistaa. Koska tutkimme monikulttuurisen oppilaan hyvinvointia edis-

täviä ja heikentäviä tekijöitä koulumaailmassa, jokainen vastaus on tärkeä. Haas-

tattelu kestää noin 30 – 60 minuuttia ja haastattelu äänitetään. Haastattelukertoja 

on vain yksi. Äänitteet hävitetään asianmukaisesti tutkielmien valmistuttua. Kiitos 

vastauksestasi!  

 



 

 

Opinnäytetutkielmien ohjaajana toimii yliopistonlehtori Sai Väyrynen 

(sai.vayrynen@ulapland.fi) [puhelinnumero] 

 

Toivomme, että annatte luvan lapsenne haastatteluun tutkimusta varten. 

 

Ystävällisesti, 

 

Liisa Erkinheimo  
[sähköpostiosoite] 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
[puhelinnumero] 
 
Maaret Juotasniemi 
[sähköpostiosoite] 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
[puhelinnumero] 
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Liite 3 Tutkimuskirje oppilaalle 

 

Opiskelemme Lapin yliopistossa kasvatustieteitä ja teemme kasvatustieteen ja eri-

tyispedagogiikan opinnäytetutkielmia yläkouluikäisten monikulttuuristen oppilaiden 

hyvinvoinnista. Pyydämme, että osallistuisit tähän tutkimukseen. Tutkimus toteute-

taan niin, että haastattelemme sinua koulupäivän aikana koulun alueella.  
 
Haastattelussa voit nimettömästi ja vapaasti kertoa tutkimuksen aihealueista meil-

le.  

 

Juttelemme esimerkiksi seuraavista aiheista: 

 

Viihtyminen koulussa 

Koulun ja luokan ilmapiiri 

Kaverisuhteet 

Koulunkäynti 

Terveys 

Koulu ympäristönä 

Koti 

Harrastukset 

 

Voit miettiä näitä asioita jo etukäteen. Voit halutessasi tuoda mukanasi myös valo-

kuvia näistä aiheista tai näyttää Sinulle tärkeitä kuvia puhelimesta tai Internetistä. 

Valokuvien avulla voit esitellä meille Sinulle tärkeitä asioita. 

 

Kirjoitamme haastattelustamme niin, ettei sinua voida siitä tunnistaa. Jokainen vas-

taus on tärkeä, siksi toivomme, että osallistut siihen. Haastattelu kestää noin 30 – 



 

 

60 minuuttia ja haastattelu äänitetään. Haastattelukertoja on vain yksi. Äänitteet 

hävitetään asianmukaisesti tutkielmien valmistuttua 

Opinnäytetutkielmien ohjaajana toimii yliopistonlehtori Sai Väyrynen 

(sai.vayrynen@ulapland.fi) [puhelinnumero] 

 

 

Ystävällisesti, 

 

Liisa Erkinheimo  
[sähköpostiosoite] 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
[puhelinnumero] 
 
Maaret Juotasniemi 
[sähköpostiosoite] 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
[puhelinnumero] 
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Tällä lomakkeella pyydämme lupaa sekä oppilaalta että hänen vanhemmal-
taan haastatella oppilasta tutkielmiin. 
 

Oppilaan vanhempi täyttää: 

 
Tällä allekirjoituksella annan luvan haastatella lastani. 
 
Vanhemman allekirjoitus ja nimen selvennys: 

___________________________________________ 

  

Oppilas täyttää. Laita rasti, jos haluat osallistua haastatteluun 

Kyllä, haluan osallistua haastatteluun: _____ 

Nimeni ja luokkani: 

_______________________________________ 

Halutessasi osallistua haastatteluun rastita muutamia sinulle sopivia päiviä haas-
tattelulle, sekä ilmoita päivän viereen sinulle sopiva kellonaika.  
 
 

 3.2.2014 klo__________ 

 13.2.2014 klo _________ 

 14.2.2014 klo _________ 

 17.2.2014 klo _________ 

 18.2.2014 klo _________ 

 20.2.2014 klo _________ 

 21.2.2014 klo _________ 

 24.2.2014 klo _________ 

 25.2.2014 klo _________ 

 28.2.2014 klo __________ 



 

 

 Jokin muu päivä ja kellonaika, mikä?__________________ 

 
Laitathan tähän vielä puhelinnumerosi, jotta voimme varmistaa haastatteluajan-

kohdan ja välttyä haastattelujen päällekkäisyyksiltä. Ilmoitamme sinulle tekstiviestil-

lä milloin ja missä luokassa haastattelu pidetään. 

 
Tel. _________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos haluat osallistua haastatteluun, palautathan lomakkeen täytettynä perjantaihin 

31.1.2014 mennessä koululle opettaja (nimi). 

 

 



 

 

Liite 4 Tutkimuslupapyyntö vanhemmille englanniksi 

 

Research permit request for parents  

 

Our names are Liisa Erkinheimo and Maaret Juotasniemi. We are studying at the 

University of Lapland in the Faculty of Education. We are doing our master’s thesis 

about the well-being of the multi-cultural students in secondary school. We are 

kindly asking for your permission for your child to participate in our study. The 

study would be carried out so that the child would be interviewed during the school 

hours and at the school premises.  

The questions in the interview are from the following topics and the student can 

think about them in advance as well: 

Well-being and happiness at school 

The atmosphere at the school and in the classes 

Relationships with friends  

Studying in general  

Health 

School environment 

Home 

Hobbies and other past-time activities   

 

The interview will be carried out in such a way so that your child can talk to us 

about the previous topics in full confidence and anonymity. The answers will be 

dealt so that he/she cannot be recognized from them. Because we are studying the 

improving and reducing factors of a multi-cultural students well-being in school, 

every answer is important. The interview will take about 30 – 60 minutes and it will 



 

 

be recorded. There will be only one interview per student. The recordings will be 

destroyed according to the University policy after the study is completed. 

 

The supervisor of this master’s thesis is University lecturer Sai Väyrynen 
(sai.vayrynen@ulapland.fi [tel.] 

We hope your permission for your child to participate in our study. 

With kind regards, 

Liisa Erkinheimo  
[sähköposti] 
Faculty of Education 
University of Lapland 
[puhelinnumero] 
 
Maaret Juotasniemi 
[sähköposti] 
Faculty of Education 
University of Lapland 
[puhelinnumero] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 5 Tutkimuslupapyyntö oppilaalle englanniksi 
 
 
Research permit for student 
 
 
Our names are Liisa Erkinheimo and Maaret Juotasniemi. We are studying at the 

University of Lapland in the Faculty of Education. We are doing our master’s thesis 

about the well-being of the multi-cultural students in secondary school. We are 

kindly asking for you to participate in our study. The study will be carried out so that 

we interview you during the school hours and at the school premises. During the 

interview you can tell us about the topics with full confidence and anonymity. In the 

interview we will discuss with you about the following topics: 

 

Well-being and happiness at school 

The atmosphere at the school and in the classes 

Relationships with friends  

Studying in general  

Health 

School environment 

Home 

Hobbies and other past-time activities   

 

You can think about the previous topics a bit in advance as well. If you want, it 

would be highly appreciated if you could bring some topic related photos to the in-

terview. Pick photos that are important to you. You can also show us the important 

photos from your phone.  

 

The answers will be dealt so that you cannot be recognized from them. We hope 

that you would participate because every answer is important. The interview will 

take about 30 – 60 minutes and it will be recorded. There will be only one interview 



 

 

per student. The recordings will be destroyed according to the University policy 

after the study is ready.  

 

The supervisor of this master’s thesis is University lecturer Sai Väyrynen 
(sai.vayrynen@ulapland.fi )[tel.] 

With kind regards, 

Liisa Erkinheimo  
[sähköposti] 
Faculty of Education 
University of Lapland 
[puhelinnumero] 
 
Maaret Juotasniemi 
[sähköposti] 
Faculty of Education 
University of Lapland 
[puhelinnumero] 
 

 

With this form we ask the permission from the student and his/her parent for 
the student to participate in our study.  
 
 
To the parent: 
 
With this signature I give my permission for you to interview my child to in this 

study. 

Signature of the parent and clarification of signature: 

 

___________________________________________ 

 

 



 

 

 
To the student. Please put a cross (X) if you want to participate in the inter-
view. 
 
Yes, I want to participate in the interview: ____ 

My name and class: 

 

___________________________________________ 

 

If you choose to participate in the interview, please check your schedule and 

choose a day and a time that you prefer for the interview.  The interview will take 

about 30 – 60 minutes. 

 

 

 
 Mon 17.2.2014 at ________o’clock 

 Tue 18.2.2014 at ________ o’clock 

 Thu 20.2.2014 __________ o’clock 

 Fri 21.2.2014 __________   o’clock 

 Mon 24.2.2014_________   o’clock 

 Tue 25.2.2014 _________    o’clock 

 Fri 28.2.2014____________ o’clock 

 Another date and time, that you prefer?_________________________ 

 
 
Please write down your phone number so that we can clarify the date and the time 

for the interview. We will inform you with a text message/SMS when and in which 

class the interview will be held.  

 
Tel. _______________________________ 



 

 

Liite 6 Tutkimuslupapyyntö kouluhenkilökunnalle 
 

Hei! 

Opiskelemme kasvatustieteiden tiedekunnassa Lapin yliopistossa ja teemme tut-
kielmia aiheesta yläkouluikäisten monikulttuuristen oppilaiden hyvinvointi. Tutkiel-
malla selvitetään monikulttuuristen oppilaiden käsityksiä siitä, minkälaisista asioista 
heidän hyvinvointinsa rakentuu. Lisäksi selvitetään opettajien käsityksiä monikult-
tuuristen oppilaiden hyvinvoinnin tukemisesta. Tällä kirjeellä pyydämme teitä osal-
listumaan haastatteluun. 

Opettajilla tulisi mielellään olla tämänhetkistä kokemusta monikulttuurisen oppilaan 
opettamisesta. Monikulttuurisella oppilaalla tässä tutkimuksessamme tarkoitamme 
sellaista oppilasta, joka kommunikoi pääasiassa kahdella tai useammalla kielellä. 
Esimerkkejä monikulttuurisesta oppilaasta: 

Yläkouluikäinen nuori, jonka äidinkieli ei ole suomi, ja joka on muuttanut 
Suomeen ulkomailta. 

Yläkouluikäinen nuori, joka on kaksi tai useampi – kielinen, ja joka on synty-
nyt Suomessa. Hänen toinen tai molemmat vanhemmista ovat lähtöisin ul-
komailta. 

Haastattelussa keskustellaan monikulttuuristen oppilaiden hyvinvoinnin ja koulun-
käynnin tukemisesta. Haastattelut toteutamme yksilöhaastatteluina. Haastattelu 
kestää noin 15 - 20 minuuttia. Haastattelujen ajankohdat sijoittuisivat pääasiassa 
helmikuuhun, mutta haastatteluja voidaan sopia myös maaliskuuhun 2014.  

Haastattelu toteutetaan niin, että voit nimettömästi ja vapaasti kertoa tutkimuksen 
aihealueista meille. Vastaukset käsitellään niin, ettei ketään voida vastauksista 
tunnistaa. Haastattelut äänitetään ja äänitteet hävitetään asianmukaisesti tutkiel-
mien päätyttyä.  

Opinnäytetutkielmien ohjaajana toimii yliopistonlehtori Sai Väyrynen 

(sai.vayrynen@ulapland.fi) [puhelinnumero] 

Toivomme, että osallistut haastatteluun. 

 

mailto:sai.vayrynen@ulapland.fi


 

 

 

Liisa Erkinheimo  
[sähköpostiosoite] 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
[puhelinnumero] 
 
Maaret Juotasniemi 
[sähköpostiosoite] 
Kasvatustieteiden tiedekunta 
Lapin yliopisto 
[puhelinnumero] 
 

 

Halutessasi osallistua haastatteluun rastita haastattelulle sopivat päivät, sekä ilmoi-
ta päivän viereen sinulle sopiva kellonaika.  

 

 

 3.2.2014 klo__________ 

 13.2.2014 klo _________ 

 14.2.2014 klo _________ 

 17.2.2014 klo _________ 

 18.2.2014 klo _________ 

 20.2.2014 klo _________ 

 21.2.2014 klo _________ 

 24.2.2014 klo _________ 

 25.2.2014 klo _________ 

 28.2.2014 klo __________ 

 Jokin muu päivä ja kellonaika, mikä?__________________ 

 



 

 

Laitathan tähän vielä nimesi ja puhelinnumerosi, jotta voimme varmistaa haastatte-

luajankohdan ja välttyä haastattelujen päällekkäisyyksiltä. Otamme yhteyttä teihin 

puhelimitse haastattelun lopullisesta ajankohdasta sekä paikasta. 

 

Nimi:_________________________________________ 

 

Puh.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos haluat osallistua haastatteluun, palautathan lomakkeen täytettynä AIKA JA 

PAIKKA 

 

 



 

 

 

Liite 7 Haastattelurunko monikulttuurisille oppilaille  
 

 

Teema1 Lämmittelykysymykset 

- Mikä sinun nimesi on? 
- Kuinka vanha sinä olet? 
- Millä luokalla sinä olet? 
- Mikä sinun äidinkielesi on? 

 

Teema2 Mitä näillä sanoilla mielestäsi tarkoitetaan? 

- Mitä sinun mielestäsi onnellisuus tarkoittaa? 
- Mitä sinun mielestäsi iloisuus tai surullisuus tarkoittaa? 

- Mitä sinun mielestäsi viihtyvyys tarkoittaa? 
- Mitä sinun mielestäsi hyvinvointi tarkoittaa? 
 

 

Teema3 Valokuvista kertominen 

- Kertoisitko tuomistasi valokuvista tai näyttäisitkö sinulle tärkeitä kuvia esi-
merkiksi puhelimesta tai facebookista yms. 

 
 

Teema4 Hyvinvointia edistävät ja heikentävät tekijät 

Jokaisella on hyviä ja huonoja päiviä. Minkälainen päivä sinulla on ollut tänään ja 
eilen? 

- Kertoisitko esimerkin mukavasta päivästä? Mitä silloin on tapahtunut? 
- Kertoisitko esimerkin vähemmän mukavasta päivästä, mitä silloin on ta-

pahtunut? 
- Muistatko milloin sinulla on ollut hyvä olo?  Voisitko kertoa esimerkkejä? 
- Muistatko milloin sinulla ei ole hyvä olo? Kertoisitko siitä?  
- Kertoisitko milloin et koe olevasi onnellinen?  
- Mikä sinut tekee onnelliseksi?  

 

 



 

 

 
 

Teema5 Koulun ja luokan ilmapiiri 

Olet tällä hetkellä _____ luokalla. Kuinka kauan olet tuntenut luokkalaisiasi?  

- Kertoisitko mitä ajattelet omasta luokastasi?  
- Kertoisitko mitä ajattelet koulustasi? 
- Miltä sinusta tuntuu olla muiden koulutovereiden seurassa?  
- Kertoisitko koulusi opettajista?  
- Miltä sinusta tuntuu työskennellä ryhmissä?  
- Kertoisitko oletko kohdannut ennakkoluuloja tai syrjintää koulussasi?  
- Miltä sinusta tuntuu tulla kouluun?  
- Milloin sinulla ei ole hyvä olo koulussa? 
- Milloin sinulla on hyvä olo koulussa? 

 
Teema6 Ihmissuhteet 

Haluaisimme jutella seuraavaksi kaveri- ja perhesuhteista.  

- Onko sinulla kavereita? Kertoisitko heistä? 
- Mitä teette kavereitten kanssa koulussa? Entä vapaa-ajalla? 
- Oletko kokenut kiusaamista tai oletko itse ollut mukana kiusaamassa? 
- Kertoisitko perheestäsi? Keitä siihen kuuluu? 
- Kertoisitko viikonlopustasi? Olitko perheesi kanssa, mitä teitte? 
- Kertoisitko arjestasi kotona? 
- Oletko asunut aina Suomessa tai oletko muuttanut Suomeen? Kauanko 

olet ollut Suomessa? 
 

Teema7 Opiskelu 

 

Ihmisillä on erilaisia kokemuksia opiskelusta ja koulunkäynnistä.     

- Mitä ajattelet koulunkäynnistä? Onko se sinulle tärkeää? 
- Onko koulunkäynnistä hyötyä tulevaisuudessa? 
- Voisitko kertoa lempikouluaineistasi ja ”inhokki”koulu-aineistasi? 
- Mikä on sinulle helppoa koulussa?  
- Mikä on sinulle vaikeaa koulussa?  
- Minkälainen opiskelija olet? 



 

 

- Koetko saavasi tarpeeksi tukea opiskeluusi? Jos saat, keneltä saat tukea? 
- Saatko palautetta tehtävistäsi, opiskelustasi tai toiminnasta koulussa? Jos 

saat, minkälaista? Keneltä? 
- Kertoisitko minkälaista on opiskella suomenkielisessä koulussa? 
- Onko kieli tuottanut vaikeuksia? Minkälaisia? 
- Saatko tai oletko saanut erityisopetusta? Missä aineessa? Mitä ajattelet 

siitä? 
 
 
 
Teema8Terveys 
 
Erilaiset fyysiset oireet saattavat kertoa esimerkiksi stressistä. Ihmisillä saat-
taa esiintyä esimerkiksi päänsärkyä ja väsymystä, kun he kokevat vaikka 
työstressiä.  

 
- Oletko ollut terve? 
- Koetko usein stressiä, ahdistusta, väsymystä, heikotusta, selkäsärkyä, 

pääkipua, vatsakipua, nukkumisvaikeutta? 
- Yhdistätkö edellä mainittuja oireita tiettyihin elämäntilanteisiisi? Millaisiin? 

 
 
Teema9 Kouluympäristö ja olosuhteet 
 
 
Kouluympäristöllä on myös merkitystä hyvinvoinnille. Esimerkiksi betoninen 
ja harmaa kouluympäristö voivat vähentää koulussa viihtymistä. Niinkin pie-
net asiat, kuten tuolit ja niiden mukavuus voivat olla tärkeitä asioita.  
 
Onko sinulla jotain tällaisia itselläsi mielessä koulurakennuksiin tai kouluym-
päristöön liittyen? 

- Mitä ajattelet kouluympäristöstäsi? 
- Miltä sinun mielestäsi koulussa pitäisi näyttää? 
- Minkälainen koulu olisi unelmiesi koulu?  
- Mitä ajattelet välitunneista? 

 

 

 



 

 

Teema10 Harrastukset 

Ihmiset saavat voimaa harrastuksista ja he voivat siellä toteuttaa itseään.  

- Harrastatko sinä jotakin? 
- Haluaisitko harrastaa jotakin? 
- Mitä ajattelet harrastuksestasi/harrastuksistasi? 
- Milloin harrastuksista tulee hyvä olo? Mitäs silloin on tapahtunut? 
- Milloin harrastuksista tulee huono olo? Onko silloin tapahtunut jotain eri-

tyistä? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liite 8 Haastattelurunko kouluhenkilökunnalle 
 

 
Lämmittelykysymyksiä 
 

- Minkä aineen/aineiden opettaja olet? 
- Oletko erityisopettaja? 
- Mikä on koulutuksesi? 
- Kauanko olet opettanut tässä koulussa? 

 
Viimeaikoina nuorten hyvinvoinnista ja kouluviihtymisestä on puhuttu mm. 
medioissa.  

- Minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää? Mitä ajattelet monikulttuuristen 
oppilaiden voinnista kouluissa? 

- Mitkä asiat mielestäsi voivat edistää monikulttuurisen oppilaan hyvinvointia 
koulussa? Mitkä asiat voivat vähentää? Kertoisitko esimerkkejä? 

- Oletko urasi aikana joutunut puuttumaan tilanteisiin, joissa oppilas voi mie-
lestäsi pahoin? Miten? 

- Minkälaisena koet opettajan mahdollisuudet vaikuttaa monikulttuuristen 
oppilaiden hyvinvointiin? 

- Minkälaisia neuvoja antaisit tuleville opettajille monikulttuuristen oppilaiden 
hyvinvoinnin edistämisestä? 

- Millä tavoin monikulttuurisia oppilaita voi tukea koulunkäyntiin ja kouluai-
neisiin liittyen? Kertoisitko esimerkkejä? 

- Minkälaisia keinoja käytät jonkin asian opettamiseksi? Voisitko kertoa niis-
tä?  Huomioithan että keinot voivat olla ihan luontaiset asiat, kuten asioi-
den korostaminen tietyllä tavalla, puhetyyli, erilaisten materiaalien käyttö, 
erilaisten oppimistyylien huomioiminen yms.. 

 
 
 
Tukikysymyksiä 

 
- Onko sinulle tullut ikinä ”miten opettaisin tämän asian” dilemmoja - miten 

olet ratkaissut niitä? Koetko nykyiset menetelmät riittäviksi?  Koetko saa-
vasi tarpeeksi tietoa erilaisista menetelmistä opettaa? 

- Onko sinulla koskaan ollut ongelmia nimenomaan kielimuurin vuoksi? Jos 
on, miten olet päässyt kielimuurin yli?  Esim. kuvakortit, piirtäminen yms.. 



 

 

- Koetko, että monikulttuuriset oppilaat saavat hyötyä erityisopetuksesta? 
Kyllä / Ei. Kertoisitko esimerkkejä ja syitä? 

- Voiko erityisopetus mielestäsi aiheuttaa ongelmia oppilaalle?  Minkälaisia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 9 Haastattelurunko monikulttuurisille oppilaille englanniksi 
 

Theme1 Warm-up questions  

- What is your name? 
- How old are you? 
- On what grade are you on? 
- What is your native language? 
- Are you on special aid class? Have you had any special support on any 

school subject? 

 

Theme2 What do these words mean to you? 

- What do you think that the word ”happiness” means? (Or What do you think 
that happiness stands for?) 

- What do you think that the word “sadness” means?  (Or What do you think 
that sadness stands for? ) 

- How would you describe a human with a good well-being? 
 

Theme3 Telling about the pictures 

Could you please tell us about the pictures you brought with you? Can you 
show us important pictures for you from your Facebook or from your phone? 

 

Theme4 Factors that improve or reduce happiness and well-
being  

Everyone has good days and bad days. What kind of a day you’ve had to-
day and yesterday? 

- Could you tell us an example of a good day? What happens during a good 
day? 

- Could you tell us an example of a less good day? What happens on these 
days? 

- Can you remember when you have had a good feeling inside?  



 

 

- Could you tell us an example or examples when you’ve had a good feeling 
inside and why? 

- Can you remember when you’ve had less good feeling inside?  
- Could you tell us an example or examples when you’ve had less good 

feeling inside? 
- Could you tell us when you don’t feel happy? 
- What makes you happy? 

 

 

Theme5 Atmosphere in school and classes 

How long have you known your classmates?  

- Can you tell us what do you think about your class? 
- Can you tell us what do you think about your school? 
- How do you feel of being with your classmates?  
- Can you tell us about the teachers in your school?  
- How do you feel on working in a group?  
- Can you tell if you have faced prejudice or discrimination in your school? 
- How do you feel about coming to school?   
- When are you feeling well in school? 
- When are you not feeling well in school? 

 

Theme6 Human relations 

Next we would like to chat about your friends and your family. 

- Do you have friends? Could you tell us about them?  
- What do you do with your friends in school? 
-  What about during your free-time?  
- Have you been bullied or have you bullied someone?  
- Who are your family members? 
- Could you tell us about your family?  
- Could you tell us about your weekend? (Were you with your family? What 

did you do?) 
- Could you tell us about the life in your home?  
- Have you always lived in Finland or have you moved from somewhere? 

How long have you been in Finland? 
 



 

 

 

 

Theme7 Studying 

People have different kind of experiences about studying and school. 

- What do you think about attending school and classes?  
- Is it important to you that you can attend school? 
- Do you think attending school now will benefit you in the future? 
-  Can you tell us about your favorite school subject? 
-  Can you tell us about your least favorite school subject? 
- What is easy for you in the school? 
- What is hard for you in the school? 
- Do you think you are getting enough assistance in your studies? What 

kind of assistance are you getting? 
- Are you getting feed-back from your school assignments? From you study-

ing or your actions in the school? 
- (If you are could you tell us what kind of feed-back you are getting and 

from whom?) 
- What do you think about studying in a Finnish speaking school? 
- Have you had troubles with Finnish language? What kinds of troubles? 
- Have you had special education?  
- On what subjects have you had special education? 
-  What do you think about special education? 

  

Theme8 Health 

 

Different kinds of physical symptoms can tell us for example about stress. 
People may for example experience headache and tiredness when they have 
work related stress.  

 
- Have you been healthy? 
- Do you experience frequent stress, anxiety, tiredness, back pain, head-

ache, stomach ache, sleeping problems?  



 

 

 
 
 
Theme9 School environment and conditions in school 
 

School environment can have a significant role in ones well-being. For ex-
ample a gray cement-like school environment can reduce the satisfaction 
and well-being of an individual student. On the other hand small things like 
comfortable chairs can be a very important factor in improving satisfaction 
and well-being in school.  

 

- What do you think about the school premises (or environment) 
- How do you think the school and school premises should look like? 
- Could you describe how the school of your dreams should look like? 
- What do you think about the recesses? (or breaks) 

 

Theme10 Hobbies and past-time activities 

People get strength from hobbies. A hobby can be an opportunity to show 
what you can do and it might help an individual to get fulfillment. 

- Do you have a hobby? 
- Would you like to have a hobby? 
- What do you think about your hobby or hobbies? 
- When engaging a hobby, when do you feel good? What happened then? 
- When engaging a hobby, when do you feel bad? Has something particular 

happened then? 

 

 


