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Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä oli selvittää luokanopettajien ja 
luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä opettamisesta sekä ”hyvästä 
opettamisesta” luokassa, jossa on kulttuuritaustaltaan erilaisia oppilaita. Tutkimustehtävien 
avulla kartoitettiin opettajien ja opettajaksi opiskelevien ajatuksia siitä, keitä ovat 
"kulttuuritaustaltaan erilaiset" oppilaat, mitä heidän kohtaamiseensa koulumaailmassa 
liittyy, sekä millaista tukea opettajat ja opettajiksi opiskelevat tarvitsisivat ja heille 
voitaisiin antaa. Tarpeisiin vastaaminen on tärkeää, sillä vuoden 2004 perusopetuksen 
opetussuunnitelma edellyttää ”kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys” -aihekokonaisuuden 
sisällyttämisen opetukseen ja koko koulun toimintakulttuuriin.  

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelurunko 
oli laadittu Miettisen (2001) teemahaastattelurungon pohjalta, jota hän käytti tutkiessaan 
pohjoiskarjalaisten luokanopettajien käsityksiä monikulttuurisuuskasvatuksesta. Opettajat 
pitivät myös päiväkirjaa parin viikon ajan kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Tutkimukseen 
osallistui kuusi luokanopettajaa Nastolasta ja Jyväskylän maalaiskunnasta sekä kuusi 
opiskelijaa Jyväskylän yliopistosta. Kahdestatoista haastattelusta ja kuudesta 
päiväkirjakirjoituksesta saatu aineisto teemoiteltiin. Yhteisiä, tutkimustehtävälle olennaisia 
teemoja löydettiinkin tutkittavien hyvin erilaisista kokemuksista huolimatta. 

Teemojen tarkastelu osoitti, että jokaisesta tutkittavista löytyi piirteitä kustakin 
Miettisen (2001) tutkittavien asenneryhmästä: eri kulttuuritaustaisten oppilaiden 
opettamiseen suhtauduttiin välillä erittäin myönteisesti, välillä raskaasti, toisinaan taas 
puhuttiin myönteisestä ja aktiivisesta suhtautumisesta, mutta toiminta osoitti päinvastaista. 
Tutkittavat kokivat siis epävarmuutta siinä, kuinka opettaa eri kulttuuritaustaisia oppilaita. 
He näkivät sekä opettamisen että ”hyvän opettamisen” kahtalaisena: toisaalta suomalaisesta 
valtaväestöstä koostuvan luokan opettamiseen verrattuna samanlaisena, toisaalta eroavana. 
Eroavuus tuli esiin opettamiseen sekä ”hyvään opettamiseen” liitettyinä erityisesti 
huomioon otettavina asioina ja eroavuuden määrä riippui kyseisen kulttuurin fyysisestä 
sekä psyykkisestä etäisyydestä verrattuna Suomeen kuin myös psyykkisen etäisyyden 
voimakkuudesta. Huomioon otettavat asiat, kuten oppilaan kieleen- tai taustaan liittyvät 
haasteet, korostuivat eniten romaanioppilaista kerrottaessa. Tämä tutkimus osoittaakin, että 
opettajia tulisi tukea paremmin eri kulttuuritaustaisen oppilaan tullessa luokkaan. 
Opettajankoulutuksen tulisi myös ottaa paremmin huomioon tulevien opettajien 
ennakkoluulot sekä tuen tarve eri kulttuuritaustaisen oppilaan integroimiseksi luokkaan ja 
suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 
Avainsanat: kulttuuritausta, monikulttuurisuuskasvatus, kokemukset, käsitykset, opettaja, 
opettaminen  
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1 JOHDANTO  

Kansainvälistyminen on ilmiö, josta on puhuttu jo pitkään. Ihmisten maiden välisen 

liikkumisen ja viestinnän helpottumisen takia eri valtioiden väestöt ovat alkaneet hajaantua 

ja sekoittua. Toisissa maissa tämä on käynyt nopeammin ja toisissa hitaammin. Suomeen 

maahanmuutto on ollut vähäisempää. Tämän vuoksi erilaiset kulttuurit ovat jääneet 

suomalaisille vieraiksi ja toisista kulttuureista tulevien läsnäolosta maassa on tehty 

erityinen ilmiö, jota on nimetty erilaisin tavoin. Erilaiset nimet sekä jo pelkästään tarve 

nimetä on luonut mielikuvia siitä, että kyseessä on jotenkin tavallisuudesta poikkeava asia 

ja ihmiset, joiden kohtaamiseksi tarvitaan tavallisuudesta poikkeavia keinoja.  

Tällainen on tilanne ollut myös kouluissamme. Eri aikakausina on eri 

kulttuuritaustaisten oppilaiden kohtaamiskeinoja nimetty eri tavoin. Tällä hetkellä 

nimityksiä on liikkeellä monia ja näkemykset asiasta ja sen erityisyydestä vaihtelevat 

suuresti. Luokkia, joissa kulttuurien monimuotoisuus näkyy konkreettisesti ja opettajia, 

jotka näitä luokkia opettavat, on yhä enemmän. Käsitteiden kirjavuus on omiaan 

hämmentämään sekä nuorien että kokeneempien opettajien ajatuksia. Tämän tutkimuksen 

tavoite olikin tutustua luokanopettajien sekä luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksiin ja 

käsityksiin opettamisesta luokassa, jossa on eri kulttuuritaustaisia oppilaita. Heitä 

kuulemalla saadaan tietoa siitä, mitä he ajattelevat ilmiöstä ja sen kohtaamisesta 

koulumaailmassa, sekä mitä he kokevat tarvitsevansa kohdatessaan kulttuuritaustaltaan 

erilaisia oppilaita. Tarpeista keskustelemalla ja niihin vastatessa voidaan vaikuttaa 

opettajien käsityksiin ja asenteisiin ja tätä kautta siihen, että erilaisista kulttuureista tulevat 

oppilaat saavat tasavertaisen opetuksen ja kasvatuksen kouluissamme. 

Tutkimustehtäväksi näiden tavoitteiden puitteissa muotoutui kysymys siitä, mitkä 

ovat luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden kokemukset sekä käsitykset 

opettamisesta ja kasvattamisesta sekä ”hyvästä opettamisesta ja kasvattamisesta” luokassa, 

jossa on ”kulttuuritaustaltaan erilainen” oppilas. Käsityksillä tarkoitetaan tässä opettajien ja 

opettajiksi opiskelevien tietoja, kokemuksia ja uskomuksia, jotka ovat osin tiedostettuja, 
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osin tiedostamattomia (Miettinen 2001, 2). ”Kulttuuritaustaltaan erilaisen oppilaan” -

käsitteen tutkittavat saivat itse määritellä. Määrittelystä tuli hyvin laaja ja kysymyksiä 

herättävä: siihen sisällytettiin niin siirtolaiset, pakolaiset, toisen polven maahanmuuttajat, 

romaanit kuin myös toisista maista adoptoidut lapset. Hyvä opetus tässä tutkimuksessa 

tarkoittaa juuri sitä, mitä merkityksiä opettajat ja opettajiksi opiskelevat sille antavat. 

Tutkimusten tulosten perusteella pohdintaan sitä, miten esimerkiksi opettajankoulutus voisi 

vastata koulujen monikulttuurisuuden lisääntymisen haasteisiin.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla opettajiksi opiskelevia Jyväskylän 

yliopistosta sekä opettajia Jyväskylän maalaiskunnasta ja Nastolan kunnasta. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua eli haastateltavien kanssa keskusteltiin 

tietyistä teemoista ilman varsinaisia strukturoituja kysymyksiä. 

Teemahaastattelumenetelmä sopi tutkimukseen hyvin, sillä tarkoituksena oli saavuttaa 

opettajien omia kokemuksia ja ajatuksia, joille vain he itse voivat luoda käsitteet. 

Teemahaastattelun vapaamuotoisuus tuo haastateltavien äänen kuuluviin (Hirsjärvi & 

Hurme 2000). Teemahaastattelurunko laadittiin väitöskirjan (2001) ”Kun pittää olla 

vastaanottamassa sitä kansainvälistymistä; pohjoiskarjalaisten luokanopettajien käsitykset 

monikulttuurisuuskasvatuksesta” ja oman pohdinnan pohjalta. Haastattelujen lisäksi 

opettajat pitivät ennen haastattelua parin viikon ajan päiväkirjaa arkityöskentelystä 

nousevista ajatuksista. Sekä haastattelut että päiväkirja-aineisto teemoiteltiin, eli 

litteroidusta haastatteluaineistosta etsittiin esiin tulevia, usealle haastateltavalle yhteisiä 

piirteitä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 173). Esiin tulleita teemoja tutkittiin suhteessa toisiinsa. 

Haastatteluista nousevien teemojen kautta voitiin nähdä tutkittavien suhtautuvan 

”eri kulttuuritaustaisten” oppilaiden opettamiseen toisaalta samanlailla, toisaalta erilailla 

kuin muiden oppilaiden opettamiseen. Erottelu tapahtui eri kulttuuritaustaisten oppilaiden 

opettamiseen sekä ”hyvään opettamiseen” liitettyjen erityisesti huomioon otettavien 

asioiden perusteella. Erottelua tapahtui myös sitä enemmän, mitä ”voimakkaammin” 

erilaiseksi kyseinen kulttuuri koettiin. Kaikki tutkittavat olivat epävarmoja siitä, kuinka eri 

kulttuuritaustoista tulevien oppilaiden kanssa tulee toimia. Haasteiden kuvailussa korostui 

kokemukset ja käsitykset Romaanien opettamisesta. Sekä opettajat että opettajaksi 

opiskelevat kaipasivatkin monenlaista tukea eri kulttuuritaustaisten oppilaiden 

kohtaamiseen sekä kulttuurisen kasvatuksen toteuttamiseen. 



7 

2 KÄSITTEELLISIÄ LÄHTÖKOHTIA 

Määritelmien ongelmana on se, että ne eivät useinkaan synny arvovapaina. Nekin termit, 

jotka alun perin on onnistuttu luomaan arvovapaiksi, muuttuvat ajan kuluessa helposti 

arvosidonnaisiksi. Määrittely on myös aina sidoksissa määrittelijän omaan kulttuuriin, 

ajankohtaan ja sosiaalisen asemaan. (Talib 1999, 12–13.) Niinkin arkipäiväinen sana kuin 

toinen voi saada negatiivisen kaiun. Monikulttuurisessa kasvatustieteessä se määritellään 

joksikin, joka ei edusta valtakulttuuria. Ne, jotka esimerkiksi rotunsa, sosiaaliluokkansa, 

sukupuolensa, kykyjensä tai seksuaalisen orientaationsa vuoksi poikkeavat valtakulttuurin 

normeista, ovat toisia, niitä jotka joutuvat tarkastelun ja mahdollisesti leimaamisen 

kohteeksi. (Talib 1999, 12–13; Grant & Ladson-Billings 1997.) Suomalaisen kulttuurin 

”toisia” ovat usein muun muassa romaanit. Vaikka he ovat kansalaisuudeltaan ja 

alkuperältään täysin suomalaisia, luokitellaan heidät monesti ”ei täysin suomalaisiksi”. 

Vähän samoin tavoin määritellään ja käytetään sanaa vieras. Nykysuomen sanakirjan (Ts-Ö 

2002, 485) mukaan vieras on esimerkiksi johonkin ihmisryhmään kuulumaton tai 

lukeutumaton. Puhutaan esimerkiksi vieraista kielistä, vieraista uskonnoista tai vieraista 

maan kansalaisista. Käsitteiden ongelma on myös niiden sivumerkitykset. Esimerkiksi kun 

lähdetään määrittelemään kulttuurista samankaltaisuutta, määritellään samalla erilaisuus. 

Käsitteet, joiden ympärillä tämä tutkimus pyörii, ovat äärimmäisen haasteellisia 

juuri niiden moniulotteisuuden vuoksi. Tässä yhteydessä niitä tarkastellaan kuitenkin tämän 

tutkimuksen asettamissa raameissa. Tässä lähdemmekin tutustumaan Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden (2004) kulttuurisiin käsitteisiin. 

2.1 Opetussuunnitelman käsitteet opettajien oppaana 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004, 14) sisällyttää erääksi perusopetuksen 

arvopohjan keskeiseksi teemaksi monikulttuurisuuden hyväksymisen. Opetussuunnitelma 

kuvaa tätä arvopohjaa muun muassa seuraavin sanoin: ”Opetuksessa otetaan huomioon 

suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista tulevien 
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maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin 

rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa -- Sen avulla 

edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä.”  

Koska valtakunnallinen opetussuunnitelma ei ole mikä tahansa paperi, vaan 

opetusta ohjaava kokonaisuus, tulisi sen olla pohjana opetuksen järjestäjien laatimissa 

opetussuunnitelmissa (kunta- ja koulukohtaiset) ja näkyä edelleen käytännön koulutyössä. 

Mutta selviääkö tämän valtakunnallisen opetussuunnitelman tai kuntakohtaisten 

opetussuunnitelmienkaan perusteella opettajalle tai opettajaksi opiskelevalle se, mitä 

esimerkiksi arvopohjaa kuvaavilla lauseilla oikeasti tarkoitetaan? Miten tulisi kohdata 

oppilas, jonka taustalla on jotakin itselle tuntematonta etnistä kulttuuria? Mitä opettajalta 

odotetaan, odotetaanko jotain erityistä? Tekstissä vilahtavat esimerkiksi termit 

monikulttuurinen, suvaitsevaisuus ja kulttuurien välinen ymmärtäminen. 

Aihekokonaisuuksien yhteydessä opetussuunnitelmassa (2004, 38–39) taas puhutaan 

kansainvälisyydestä. Termistö on moninaista: kuka tahansa olisi hämmentynyt, ellei 

käsitteitä avattaisi ja esitettäisi konkreettisesti. Varsinkin, kun juuri äsken taakse on jätetty 

vanha, vuoden 1994 opetussuunnitelma, joka kuvaa samoja asioita vähän eri sanoin ja eri 

tavoin. Jotta teoria voidaan viedä käytäntöön, ymmärtäminen on välttämätöntä.  

2.2 Kulttuuri, etnisyys ja identiteetti 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiin tuleva ja tämänkin tutkimuksen eräs 

keskeisin käsite on kulttuuri. Kulttuuria käsitteenä käytetään nykyään hyvin eri tavoin ja eri 

yhteyksissä siihen sisällytetään eri asioita. Laajemman näkemyksen mukaan kulttuurista 

puhutaan ”ihmisyhteisöjen elämäntapaa koskevina kokonaisuuksina” (Kupiainen 1994, 28–

31) ja siihen voidaan tällöin katsoa kuuluvan muun muassa ihmisen maailmankuvan sekä 

erilaiset käytännöt, tottumukset ja uskomukset. Ihmisyhteisöön taas voidaan ajatella 

kuuluvan ne ihmiset, jotka elävät tiettyä historiallista aikaa tietyssä samassa paikassa. 

(Roos 1988, 16.) Laajan kulttuurikäsityksen mukaan niin sanottuina kulttuureina 

ymmärretään alueellisten yhteisöjen lisäksi esimerkiksi perheyhteisöt, työyhteisöt tai 

kaveriyhteisöt. Jokaisen ihmisen taustalla olevan kulttuurin voidaankin ajatella olevan 
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kaikista näistä erityyppisistä kulttuuritaustoista muodostunut kokonaisuus. Identiteetin 

ajatellaan ilmaisevan yksilön suhteellisen pysyvää käsitystä itsestään suhteessa 

elämänhistoriaansa ja sosiaalisiin yhteyksiinsä (Breakwell 1983, 9). Niin sanottu kulttuuri-

identiteetti ilmenee tietyn ryhmän annettujen ominaisuuksien kautta, joita ovat juuri 

esimerkiksi yhteinen historia, kieli sekä perinteiset tavat toimia (ks. Talib 1999, 41–43; 

Talib 2002, 40–50). 

Käsite etnisyys liitetään yleensä termin kulttuuri rinnalle. Etnisyyden voidaan 

yleisesti kuvata tarkoittavan yksilön tunnetta kuulumisesta tiettyyn ryhmään. Etniseen 

ryhmään kuuluminen muodostuu usein keskeiseksi osaksi ihmisen persoonallisuutta, sillä 

sen kulttuuri välittyy ihmiselle jo hänen varhaislapsuudessaan. (Liebkind 1988, 46–47.) 

Vaikka ihminen asuisi erillään omasta etnisestä ryhmästään, säilyy hänellä tietoisuus 

kuulumisesta siihen (Liebkind 1988, 59). Etnisyyteenkin liittyy niin sanottu etninen 

identiteetti. Sillä tarkoitetaan oman itsen hahmottamista tietyn etnisen ryhmän jäsenenä 

(saamelaisuus, juutalaisuus, romaanius). Etnisen identiteetin niin sanottu subjektiivinen 

puoli tarkoittaa sitä, miten yksilö näkee itsensä ryhmän jäsenenä ja objektiivinen puoli sitä, 

miten muut näkevät yksilön. (Talib 2002, 46.) Esimerkiksi yhteisö saattaa luokitella yksilön 

ennen kaikkea romaaniksi, vaikka yksilö itse luokittelee itsensä suomalaiseksi. 

Kansallisella identiteetillä tarkoitetaan esimerkiksi suomalaisuutta tai somalialaisuutta 

(Talib 2002, 46). Tässä tutkimuksessa puhuttaessa ”eri kulttuuritaustaisesta oppilaasta” tai 

”kulttuuritaustaltaan erilaisesta” oppilaasta tarkoitetaan nimenomaan oppilaiden 

objektiivista etnistä kulttuuritaustaa, sillä opettajat ja opettajaksi opiskelijat ovat 

määritelleet ne.  

Uusi identiteettiä määrittävä käsite on monikulttuurisuus, jota on koko sen 

olemassaolon ajan ollut vaikea määritellä. Koulumaailmassa se viittaa oppilaiden 

mahdollisuuteen omaksua kaksi tai useampiakin eri identiteettejä. (Talib 2002, 48.) Niin 

sanottu oppilaan monikulttuurinen tilanne ei välttämättä ole tasapainoinen, vaan hän voi 

olla vaiheessa, jossa hän etsii omalle monikulttuurisuudelleen sopivaa muotoa esimerkiksi 

kodin ja koulun kulttuureista. Tasapainon löytäminen voi olla vaikeaa erityisesti, jos eri 

kulttuureita edustavien tahojen välillä esiintyy jännitteitä. (Talib 2002, 22; Gollnick & 

Chinn 2002, 279.) Jo jonkin aikaa on ollut myös esillä käsite maailmankansalaisuus. Sillä 

tarkoitetaan itsen näkemistä oman maan kansalaisena, mutta myös lojaalisuutena koko 
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ihmiskuntaa kohtaan. Niin sanottuun maailmankansalaisuuteen kuuluu ajatus kaikista 

ihmisistä yhdenvertaisena ja kaikkien ihmisten yhtäläisestä oikeudesta hyvinvointiin. 

(Tuomi 2004, 51–55.) 

Kysymys identiteetistä ja siitä, millaisena yksilö näkee itsensä on tärkeä 

tutkittaessa oppilaita ja opettajia koulussa. Koulussa tapahtuvaan vuorovaikutukseen 

vaikuttaa hyvin vahvasti se, mitä opettaja ja oppilas ajattelevat itsestään.  

2.3 Kulttuurit yksilössä sekä yhteisössä 

Edellä selvitettiin sitä, mitä kulttuuri, etnisyys ja identiteetti tarkoittavat. Seuraavaksi 

mennään syvemmälle siinä, mitä kulttuuri merkitsee ihmisen yksilöllisyydelle ja mitä 

tapahtuu, kun eri kulttuurit kohtaavat. 

2.3.1 Mitä kulttuuritausta kertoo ihmisestä? 

Jossain vaiheessa esiintyi enemmän tai vähemmän ajatuksia siitä, että kussakin kulttuurissa 

yksilölle automaattisesti muodostuisi tietyn sosialisaatioprosessin kautta tietynlainen 

persoonallisuustyyppi, jossa ilmenee kyseiselle kulttuurille ominainen perusasenne elämään 

(Talib, Löfström & Meri 2004, 17). Ihmisen kulttuuritaustan ylikorostamista on kuitenkin 

kritisoitu, sillä silloin yksilöä arvioitaessa painotetaan usein liikaa kulttuurisen taustan 

merkitystä persoonallisuuden ja identiteetin muodostumisessa (Miettinen 2001, 6; Sarmela 

1996).  

Vaikka voidaan varovasti todeta, että samaan kulttuuriympäristöön 

sosiaalistuneilla ihmisillä luultavasti on keskimääräistä samankaltaisuutta orientoitumisessa 

maailmaan, tulee kuitenkin muistaa, että kulttuurin sisälläkin ihmisillä on hyvin 

erityyppisiä arvoja ja ihanteita, jotka eivät välttämättä ole sopusoinnussa. (Talib, Löfström 

& Meri 2004, 17.) Lisäksi täytyy huomata, että kulttuuriset tekijät ovat vain yksi osa 

oppilaan identiteetin ja tulkintamallien muodostumisen aineksista. Yksilö omaksuu 

tulkintamalleja myös persoonallisuuden piirteidensä, oppimistaitojensa ja yksilöllisten 

kokemustensa kautta sekä sosiaalisesta ympäristöstä. (Miettinen 2001, 8) 
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2.3.2 Kun kulttuurit kohtaavat 

Mitä sitten tapahtuu, kun yksilö kohtaa erilaisista kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä? 

Tavatessa uusia ihmisiä, yksilö saattaa joutua tekemisiin itselle vieraan erilaisuuden kanssa. 

Erilaisuutta on monenlaista ja sen eri muotojen välisiä eroja ei ole aina helppoa nähdä. 

Kuviossa 1 voimme nähdä Tuomen (2004) mallin erilaisuuden eri muodoista: 

 

 

KUVIO 1. Erilaisuuden kolme tyyppiä (Tuomi 2004, 56) 

 

Tuomen mallissa voidaan pääasiallisesti erottaa kaksi erilaisuuden muotoa: ei 

merkityksellinen erilaisuus (non consequential diversity) ja merkityksellinen erilaisuus 

(consequential diversity). Merkityksellinen erilaisuus voidaan edelleen jakaa positiivisesti 

merkitykselliseen (diversity) ja negatiivisesti merkitykselliseen (deviance) erilaisuuteen. 

Ajatellaan esimerkiksi ihmisen ihonväriä: se on merkityksellinen ominaisuus valon 

imeytymisen suhteen. Tumma iho on ominaisuutena negatiivisesti merkityksellinen 

vähäisen valon alueilla, koska se estää valon imeytymisen, mutta positiivisesti 

merkityksellinen maapallon alueilla, jossa auringon valon määrä on korkea. Siellä tumma 

iho suojaa auringolta. Ihonväri ei kuitenkaan ole merkityksellinen ominaisuus ajateltaessa 

esimerkiksi yksilön rehellisyyden määrää tai vaikkapa kykyä oppia. Erilaisuuden eri 

muotojen ymmärtäminen on tärkeää väärien ajatusmallien ja toimintatapojen välttämiseksi. 

(Tuomi 2004, 55–56.) 

Eri kulttuurien kohtaamista voidaan kuvata myös oppimistapahtumaksi. Mitä 

enemmän olemme innokkaita tutustumaan uuteen kulttuuriin, oppimaan sen arvoja ja 

tapoja, sitä helpompi on luopua ajatuksesta, että oma kulttuuri olisi se ”ainoa oikea”. 
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(Kupiainen 1994, 28.) Kaikkonen (1999, 17) määrittelee käsitteen ”kulttuurien välinen” 

tarkoittamaan yksilön kasvamista kohti monikulttuurisuutta, niin että hän asettuu tavallaan 

oman ja toisen kulttuurin välille. Kulttuurien välisessä oppimisessa onkin kyse juuri 

henkilökohtaisen kulttuurikuvan laajenemisesta sekä oman, että vieraan kulttuurin suhteen 

seuraavalla tavalla: 

 

 

KUVIO 2. Kulttuurien välinen oppiminen: kulttuurikuvan laajentuminen 

 

Kuviossa 1. kulttuurien välinen oppiminen perustuu siis sille tosiasialle, että jokainen 

ihminen on omaksunut elämänsä aikana oman, sosialisaation kautta saadun kulttuurikuvan, 

joka on osa hänen identiteettiään (ks. 2.2). Puolet kulttuurien välisestä oppimisesta 

perustuukin tämän oman kulttuurikuvan vahvistumiselle. Toinen puoli kulttuurien välisestä 

oppimisesta muodostuu vieraiden asioiden ja ilmiöiden ymmärtämisestä ja hyväksymisestä 

ja valmiudesta kohdata tätä vierautta. Vieraiden ilmiöiden olemassaolosta taas tulee 

tietoiseksi vasta, kun niitä kohtaa. Silloin niiden perusteita ja toimintatapoja joutuu 

pohtimaan. (Kaikkonen 1999, 17–18.)  

Puhuttaessa eri kulttuuriryhmistä jossakin yhteisössä törmää usein käsitteisiin 

enemmistö ja vähemmistö. Nykysuomen sanakirjan mukaan (A-I 2002, 227) enemmistö 

tarkoittaa määrältään tai luvultaan suurempaa osaa jostakin kokonaisuudesta. Vähemmistö 

taas vastaavasti tarkoittaa määrältään tai luvultaan pienempää osaa jostakin 

kokonaisuudesta, esimerkiksi ”Suomen ruotsinkielinen vähemmistö” (Ts-Ö 2002, 614). 
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Kun kaksi kulttuuria kohtaa, ne kumpikin vaikuttavat toisiinsa (Talib 1999, 73). Näitä 

muutosprosesseja, sekä vähemmistökulttuurin sopeutumista enemmistökulttuuriin että 

enemmistökulttuurin sopeutumista vähemmistökulttuuriin, kutsutaan 

akkulturaatioprosesseiksi (Liebkind 2000, 13). Liebkind esittelee (2000, 171) kulttuurien 

muutosprosessin kaksi eri suuntaa: yksiulotteinen ja kaksiulotteinen muutosprosessi. 

Yksiulotteisessa muutosprosessissa oletetaan vähemmistön omaksuvan enemmistön arvot 

ja tavat. Tämän seurauksena vähemmistökulttuuri vähitellen unohtuu ja sulautuu 

enemmistökulttuuriin. Kaksiulotteisessa muutosprosessissa vähemmistöryhmä kuitenkin 

säilyttää eri osia omasta kulttuuristaan sopeutuessaan enemmistöyhteiskuntaan. Tällaisessa 

muutosprosessissa odotetaan myös enemmistökulttuurin sopeutumista syntyvään 

monikulttuurisuuteen. Vaikka joissakin kulttuureissa vähemmistöryhmä saattaa olla 

enemmistöä vaikutusvaltaisemmassa asemassa (kuten Saddam Husseinin Irakissa sunnit) 

yleensä vähemmistökulttuuri on se, joka joutuu muuttumaan enemmistön käytänteiden 

mukaisesti (Talib 1999, 73).  

Valitettavasti eri kulttuurien kohtaaminen ei aina suju mutkattomasti, vaan se 

saattaa aiheuttaa osapuolissa tyytymättömyyttä. Erilaisuus tulkitaan negatiiviseksi ja 

ajatuksesta, että oma kulttuuri on se ”ainoa oikea”, ei päästä irti. Seuraavassa käsitellään 

ilmiötä nimeltä rasismi. 

2.3.3 Kohtaamistilanteissa esiintyvä rasismi 

Rasismi on arkipäiväinen ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Rasismi nousee usein 

puheenaiheeksi ääri-ilmiöiden kautta, mutta on hyvä huomata, että jokaisen ihmisen 

ajattelusta löytyy joskus rasistisia ulottuvuuksia. Tällaiset esimerkiksi rasismin sävytteiset 

lipsahdukset puheessa ovat monesti huomaamattomia ja tarkoittamattomia. Arkiajattelun 

rasismin seurauksena on kuitenkin usein syrjiviä käytäntöjä. (Sintonen 2002, 4-6.) 

Rasistinen ajattelu kapeamman näkökulman mukaan perustuu siihen 

näkemykseen, että ihmiskunta on jaettavissa eri rotuihin, joiden ihmiset jakavat tietyt samat 

fyysiset ominaisuudet. Tämä ajattelutavan omaavat ihmiset yhdistävät luokittelemiinsa 

rotuihin usein myös tiettyjä psykologisia ja kulttuurisia ominaisuuksia, jotka ovat yleensä 

moraaliin, älykkyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä yleistäviä arvioita. Rasistisen 
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ajattelutavan mukaan nämä ominaisuudet tekevät tietyn rodun ihmisistä synnynnäisesti 

alempiarvoisia ja huonompia kuin muut. (Vähemmistövaltuutettu 2004.) Usein luokittelu 

tehdään ihmisten ihonvärin, etnisen alkuperän tai synnyinmaan perusteella. Rasismiin 

liittyy ihmisten tuomitseminen etukäteen, vaikka heistä ei tietäisi juuri mitään. Rasistista 

syrjimistä on se, kun jotakuta kohdellaan huonommin juuri edellä mainittujen 

ominaisuuksien takia. Rasistinen syrjiminen voi olla joko suoraa tai epäsuoraa. Suorassa 

syrjimisessä syrjintä tapahtuu avoimesti ja selkeästi esimerkiksi, jos liikkeen omistaja 

laittaa ikkunaan ilmoituksen, että liikkeessä ei saa asioida tietynlaiset ihmiset. Epäsuoraa 

syrjintää esiintyy, kun esimerkiksi joku käytäntö tai sääntö ikään kuin kohtelee kaikkia 

tasa-arvoisesti, mutta käytännössä se vaikuttaa erilailla eri etnisiin ryhmiin. (Donnellan 

1999, 1-3.) Epäsuoraa syrjintää on esimerkiksi se, kun työhön otettavalta vaaditaan suomen 

kielen taitoa, vaikka sitä ei välttämättä työssä tarvitsisikaan. Uusrasismi on ajattelutapa, 

jossa rodun sijasta ihmisen syvimmän olemuksen ajatellaan olevan peräisin heidän 

kulttuuristaan (Talib ym. 2004, 27). 

Tässä jaksossa on puhuttu yleisellä tasolla niistä ilmiöistä, jotka liittyvät niin 

sanottuun kulttuurien kohtaamiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin ollut 

tutustua juuri suomalaisten opettajien ja opettajiksi opiskelevien ajatuksiin ja kokemuksiin, 

joten seuraavaksi tutustumme Suomeen kulttuurisena ympäristönä. 
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3 SUOMEN KULTTUURISET PIIRTEET 

Tutkimusraportin kolmannessa jaksossa selvitetään sitä, mitä kulttuureja maastamme 

löytyy, sekä minkälainen on näiden eri kulttuuristen vähemmistöryhmien asema täällä. 

Jakson lopussa tarkastellaan myös Suomen koulujen kulttuurista tilannetta. 

3.1 Eri kulttuuri- ja kieliryhmät Suomessa sekä heidän asemansa 

maassa 

Monikulttuurisuus on huono termi puhuttaessa kulttuurisesta väkirikkaudesta Suomessa. 

Monikulttuurisuuden käsite kuvaa ennemminkin sellaisia maita kuin Yhdysvallat tai 

Englanti, joissa etninen monimuotoisuus on historian alusta asti ollut yleistä. 

Monikulttuurisuuden käsite onkin syntynyt näissä maissa.  (Miettinen 2001, 24). Se, että 

maamme olisi ollut ennen täysin tyhjä muista kulttuureista, on kuitenkin myytti (Räsänen 

1998, 32). Jos tutkimme maamme historiaa, voimme löytää sieltä sekä kansainvälistä että 

kielellistä kirjoa. Suomella on aina ollut erityinen asema idän ja lännen kulttuurien 

kohtauspaikkana. Kahden kulttuuriryhmän välisissä suhteissa nouseekin usein esille 

historia ja historian tulkinta. Suomalaisen ja ruotsalaisen, sekä suomalaisen ja venäläisen 

kulttuurin pitkä yhteinen historia on tuonut kokemusta erilaisten kulttuurien välisistä 

pitkistäkin suhteista, mutta samalla myös molemminpuolisia ennakkoluuloja ja 

stereotypioita. (Liebkind 1988, 105.)  

Seuraavassa tutustutaan sekä Suomen alkuperäisiin vähemmistö- ja kieliryhmiin, 

sekä ”tuoreempiin” maahanmuuttajiin ja heidän asemaansa Suomessa. 
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3.1.1 Alkuperäisten vähemmistö- ja kieliryhmien tilanne ja asema 

 

Alkuperäisiin vähemmistö- ja kieliryhmiimme luetaan kuuluvaksi suomenruotsalaiset, 

romaanit, saamelaiset sekä viittomakieliset. Ruotsinkielisen väestön historia maassamme 

ulottuu huomattavan kauas. Suomenruotsalaisten vähemmistöisyys on kuitenkin 

suhteellisen uusi käsite. Suomi oli osa Ruotsia vuoteen 1809 saakka ja ruotsinkieliset 

kuuluivat siis itse asiassa selkeästi alueen kielienemmistöön. Kielestä on myöhemmin tullut 

vähemmistökieli sillä perusteella, että yhä useammat ruotsinkieliset maassamme ovat 

kaksikielisiä ja yhä vähempi osa suomenkielisestä enemmistöstä pystyy ilmaisemaan 

itseään ruotsin kielellä. Noin kuusi prosenttia Suomen väestöstä on nykyään ruotsinkielisiä 

ja suurin osa heistäkin asuu vain tietyillä alueilla etelä- ja lounaisrannikolla. (Allardt & 

Starck 1981, 95–106.) Ruotsi on maamme virallinen kieli suomen kielen rinnalla. 

Ruotsinkielisillä on siis oikeus saada esimerkiksi palveluita ja dokumentteja omalla 

äidinkielellään. Ruotsinkielinen vähemmistömme omaakin muihin vähemmistöihimme 

verrattuna vahvan aseman. (Pentikäinen & Hiltunen 1995, 51–60.)  

Romaanit ovat tulleet Suomeen jo 1500 –luvulla ja tällä hetkellä heitä arvioidaan 

olevan noin 10 000. Suomen romaanien tärkeimmät vähemmistöpiirteet ovat oma historia, 

kieli, kulttuuritavat (esim. pukeutuminen) ja perheen ja suvun yhteenkuuluvuus sekä 

elämäntapa yleensä. Vasta niin myöhään kuin 1900 –luvulla alettiin puhua romaaniväestön 

sulauttamisesta valtaväestöön ja vasta 1900 –luvun puolenvälin jälkeen valtiovalta, sekä 

romaanit itse ovat aktiivisesti alkaneet parannella asemaansa. (Opetushallitus: Romaanit 

Suomessa.) Nykyään romaanit ovat virallisesti sekä romaneja että suomalaisia ja heillä on 

täydet kansalaisoikeudet ja -velvollisuudet. Täydellisen tasa-arvon toteutuminen niin 

taloudellisella, poliittisella, sosiaalisella kuin kulttuurisella alueilla on kuitenkin vielä 

puolitiessään. Tämä johtuu muun muassa historiallisista syistä, heikosta koulutuksesta, 

ennakkoluuloista sekä syrjinnästä. Romaaniväestön syrjäytymistä onkin pyritty 

ehkäisemään erilaisilla yhteiskunnallisilla toimilla, parantamalla muun muassa romaanien 

koulutusta ja tätä kautta työhönpääsymahdollisuuksia. Myös esiopetuksen tärkeyttä on 

painotettu, sillä syrjäytyminen alkaa usein jo lapsuudessa. (Lindberg ym. 8-9.) 
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Suomen saamelaiset ovat maamme ainoa alkuperäiskansa ja vuonna 1995 tehdyn 

selvityksen mukaan oli tuolloin 6861 (Wahlström 1996, 32). Siitä, miten saamelaisuus 

määritellään ja kenellä siihen on oikeus, on ollut runsaasti keskustelua lähivuosina. 

Saamelaiset määrittelevätkin saamelaisuutensa tiettyjen kriteerien mukaan: se on saamen 

kielen puhumisesta, polveutumisesta, kulttuurista, elinkeinosta ja elinympäristöstä 

muodostuva kokonaisuus. Viranomaistenkin on täytynyt määritellä saamelaisuus 

oikeudellisia asioita silmällä pitäen, mutta koska kriteerit tulevat ulkoapäin (ns. 

valtakulttuurin jäsenten määritteleminä), ei niillä ole saamelaisille itselleen niin tärkeää 

merkitystä. Määrittelykysymykset puhuttavat kuitenkin henkilöitä, jotka haluaisivat itseään 

kutsuttavan saamelaiseksi esimerkiksi alueelle muuton vuoksi. He ovat usein henkilöitä, 

jotka perustelevat nimityksensä saamelaisilla isovanhemmilla. Keskustelu polveutumisen 

riittävyydestä onkin puhuttanut paljon. (Stoor 2000, 35–41.) Saamelaiset eivät ole 

kuitenkaan yhtä yhtenäinen ryhmä kuin esimerkiksi romaanit, muun muassa äidinkieliä 

heillä on useita. Saamen kielellä on kuitenkin ollut virallinen asema vuodesta 1991 lähtien. 

(Miettinen 2001, 10–11.) Saamen kielen tapauksessa virallisuus tarkoittaa sitä, että 

saamenkielisten on mahdollisuus saada palveluita ja erilaisia dokumentteja saamen kielellä 

lähinnä saamenkielisillä alueilla. Joitakin tärkeimpiä papereita voi saada myös muualla 

Suomessa, mutta viranomaisilta ei edellytetä kielen taitoa. (Pentikäinen & Hiltunen 1995, 

101–143.)  

Myös viittomakieli kuuluu maamme lainsäädännössä tunnustettuihin kieliin. 

Viittomakielisiä ovat huonokuuloiset, kuurot tai kuulevat henkilöt, joiden äidinkieli on 

suomalainen viittomakieli. Viittomakieli on heidän vahvin kielensä ja he käyttävät sitä 

arkielämässään. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 35.) Myös 

viittomakielisten voidaan katsoa olevan ”kulttuuritaustaltaan erilaisia” ja heitäkin on 

oppilaina yleisopetuksessa. Jätän tutkimuksestani kuitenkin pois viittomakielisten 

oppilaiden opettamisen tutkimisen, sillä viittomakielisyys toisi mukanaan monia asioita, 

jotka ovat ominaisia vain viittomakielelle ja vain viittomankielellä tapahtuvalle opetukselle.  



18 

3.1.2 Maahanmuuttajien tilanne ja asema 

Alkuperäisten vähemmistö- ja kieliryhmien lisäksi Suomesta löytyy muitakin 

vähemmistöryhmiä. Ulkomaalainen on jonkun toisen maan kansalainen tai kansallisuutta 

vaille oleva. Maahanmuuttajalla taas tarkoitetaan henkilöä, joka on syntyperältään toisen 

maan kansalainen kuin mihin hän on muuttanut jälkeenpäin asumaan. Maahanmuuttaja voi 

olla joko siirtolainen, pakolainen, turvapaikanhakija tai paluumuuttaja. Pakolainen on YK:n 

pakolaisen oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaan henkilö, joka on kotimaansa 

ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi 

rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai 

poliittisen mielipiteen vuoksi. Paluumuuttajaksi taas luetaan kuuluvaksi henkilö, joka on 

Suomeen palaava entinen tai nykyinen Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää 

oleva. (Talib 1999, 68–69.) Siirtolainen voi olla joko maastamuuttaja tai maahanmuuttaja 

(Talib 1999, 68–69). Toisen polven siirtolaiseksi kutsutaan henkilöä, joka on syntynyt 

uudessa maassa, mutta vanhemmat tai toinen vanhemmista on syntynyt ulkomailla. 

(Liebkind 1994, 10). PISA tutkimuksessa tällaisia oppilaita kutsutaan ensimmäisen 

sukupolven oppilaiksi. Natiiviksi PISA kutsuu oppilaita, jotka asuvat syntymämaassaan ja 

joiden vanhemmista ainakin toinen on syntynyt tässä samassa maassa ja ei-natiiviksi 

oppilaita, jotka ovat vanhempien tavoin syntyneet toisessa maassa kuin missä he asuvat. 

(OECD 2000, 220.) Erityyppisesti kulttuuritaustaisia oppilaita kuvaamaan käytetään tässä 

tutkimuksessa juuri PISA:n termejä niiden luonnollisuuden ja selkeyden vuoksi. Kaikille 

edellä eritellyille ihmisryhmille on yhteistä se, että he muodostavat juuri etnisiä 

vähemmistöryhmiä uuteen kotimaahansa (Talib 1999, 68–69). Kun tämän tutkimuksen 

opettajat määrittelivät ”eri kulttuuritaustaisia” oppilaita, puhuivat he sekä Suomen 

alkuperäisiin vähemmistöryhmiin kuuluvista että Suomeen muualta tulleista oppilaista. 

Verrattuna muuhun Eurooppaan ja muihin Skandinavian maihin, Suomi on ollut 

suhteellisen pitkään suljettu edellä mainituilta ihmisryhmiltä. Niin sanottujen 

ulkomaalaisten määrä Suomessa oli vielä vuonna 2004 vain 108 000 eli 2,1% 

väestöstämme (Tilastokeskus). Suomeen muuttajista runsaslukuisimpia ovat olleet niin 

sanotut paluumuuttajat, joita on tullut niin Ruotsista kuin entisestä Neuvostoliitostakin ja 

Venäjältä (inkerinsuomalaiset). Yhdeksänkymmentäluvun alun inkerinsuomalaisissa 

paluumuuttajissa on ollut kolmea eri sukupolvea. Vanhimmat heistä ovat suomea puhuvia 
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tai puhuneita, jotka palaavat kotiseuduilleen. Keski-ikäiset ovat usein kaksikielisiä: he 

puhuvat vanhempiensa kanssa suomea ja lastensa kanssa venäjää. Kolmantena ryhmänä 

ovat nuoret, jotka puhuvat vain venäjän kieltä. Heidän kohdallaan on eniten koettu 

sopeutumisongelmia. Inkerinsuomalaisten paluumuutto Suomeen jatkuu yhä ja he 

muodostavat maamme suurimman ulkomaalaisryhmän. (Pentikäinen & Hiltunen 1995, 

175–190.) Suuren ryhmän ulkomaalaisista muodostavat myös venäläiset. Vuoden 1995 

alussa, venäläisiä tai venäjää puhuvia ihmisiä löytyi maastamme 17 000. Isosta määrästään 

huolimatta, heillä ei ole ollut maassamme virallisen vähemmistön asemaa. Seuraavaksi 

isoimmat ei-natiivi ryhmät koostuvat ruotsalaisista ja virolaisista (Tilastokeskus).  

Kaukaisemmista maista olevien pakolaisten tulo Suomeen alkoi 1970 –luvulla, 

kun maahamme tuli satakunta pakolaista Chilestä. Tämän jälkeen pakolaisia otettiin myös 

Latinalaisesta Amerikasta ja Vietnamista. Vuodesta 1986 lähtien Suomi on vuosittain 

ottanut tietyn määrän pakolaisia eli niin sanottuja kiintiöpakolaisia maahan. Heitä on tullut 

muun muassa entisen Jugoslavian alueelta, Somaliasta, Irakista, Iranista, Turkista, Zairesta 

ja Etiopiasta. Myös perheenyhdistämisohjelman ja turvapaikanhakijoiden kautta 

ulkomaalaisten määrä on lisääntynyt. Turvapaikanhakijat ovat ihmisiä, jotka 

turvapaikanhakemuksella hakevat suojelua ja oikeutta maassaoloon. Hakemuksen 

perusteella päätetään, onko henkilöllä oikeutta pakolaisen asemaan. 

Perheenyhdistämisohjelman mukaan taas turvapaikanhakijan aseman saaneella henkilöllä 

tai pakolaisella on oikeus kutsua Suomeen heidän puolisonsa sekä ala-ikäiset, naimattomat 

lapsensa. Edelleen ala-ikäisellä henkilöllä on oikeus tuoda hänen vanhempansa sekä ala-

ikäiset, naimattomat sisaruksensa maahan. (Pentikäinen & Hiltunen 1995, 202–205.) 

Pakolaisia Suomeen on vuoteen 2004 mennessä saapunut 25 114. (Tilastokeskus.) 

Maahamme saapuu ulkomaan kansalaisia myös oman tai perheenjäsenen 

työpaikan perässä tai avioitumisen syynä, vaikkakin pienemmässä määrin. Tällä hetkellä 

maassamme elää Venäjän, Ruotsin ja Viron kansalaisten jälkeen eniten ihmisiä Somaliasta, 

Serbia Montenegrosta, Irakista, Britanniasta sekä Saksasta. (Tilastokeskus.) 
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3.2 Suomalaisten ulkomaalaisasenteet 

Suhtautuminen ulkomaalaisiin näyttää ennemminkin olevan asennekysymys kuin omaan 

kokemukseen perustuva käsitys. Vähemmistöryhmien määrän vaikutuksesta ihmisten 

asenteisiin on esitetty kaksi vastakkaista olettamusta. Konfliktiteorian mukaan syrjintä ja 

ulkomaalaisvastustus lisääntyvät, jos ryhmät joutuvat toistensa kanssa tekemisiin (Liebkind 

1988). Kun vähemmistön suhteellinen koko kasvaa, kasvaa taistelu yhteisistä rajallisista 

voimavaroista. (Jaakkola 1999, 14). Kontaktiteorian mukaan taas ennakkoluulot vähenevät, 

kun kontaktit enemmistön ja vähemmistön välillä lisääntyvät (Liebkind 1988). Magdalena 

Jaakkola on tutkinut suomalaisten ulkomaalaisasenteita jo vuodesta 1987 asti. Haastatteluja 

ihmisten asenteista hän on tehnyt vuosina 1987 ja 1988, 1993 sekä 1998 ja 1999. Sekä 

konflikti- että kontaktiteoria ovat saaneet tukea näistä tutkimuksista (Jaakkola 2004, 185). 

Vuonna 1993, kun taloudellinen lama ja massatyöttömyys vaivasivat Suomea, myös 

suhtautuminen maahanmuuttajiin oli kielteisintä. Suomalaiset kokivat siis tuolloin 

sosioekonomista uhkaa, eli uhkaa ammattiaan, tulojaan ja varallisuuttaan kohtaan, aiempaa 

enemmän, kuten konfliktiteoria olettaa. Vuonna 1998 uhkaa ei koettu enää yhtälailla. 

Tällöin myös yhä useammat suomalaiset olivat matkustelleet ulkomailla ja heillä oli 

ulkomaalaisia tuttavia kotimaassa. Lisäksi Euroopan Unioniin liittyminen nostatti 

kansainvälistä ilmapiiriä. Henkilökohtaiset kontaktit siis lisäsivät myönteisyyttä. Myös 

vuonna 1987 suomalaiset olivat pakolaismyönteisiä. Tällöin myönteisyys oli kuitenkin 

”helpompaa”, sillä Suomessa oli erittäin vähän esimerkiksi pakolaisia. (Jaakkola 2004, 23–

27.) Konfliktiteoria ja kontaktiteoria eivät selitä sitä, miksi suhtautuminen eri aikoina eri 

etnisiin ryhmiin oli samankaltainen. Kaikkina ajankohtina myönteisimmin nimittäin 

kuitenkin suhtauduttiin juuri niihin, jotka parhaiten voisivat kilpailla työpaikoista: 

inkerinsuomalaisiin ja pohjoismaalaisiin. Kielteisimmin suhtauduttiin venäläisiin, arabeihin 

ja somalialaisiin. (Jaakkola 2004, 186.) Kaikkina ajankohtina toisaalta taas yleinen 

suhtautuminen pakolaisiin oli kuitenkin myönteisempää kuin suhtautuminen työnhakijoihin 

(Jaakkola 2004, 25). Taloudellinen nousukausi ja ulkomaalaisten määrän 

lisääntyminenkään ei ole kuitenkaan vapauttaneet suomalaisten suhtautumista 

maahanmuuttajien kielellisiin ja poliittisiin oikeuksiin, joita todellinen tasa-arvo 

edellyttäisi. Vuosina 1993 ja 1998 vain puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomessa 
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vuosia asuneet ulkomaan kansalaiset saisivat esimerkiksi kunnallisen äänioikeuden. 

Edelleen asennoituminen maahanmuuttajien äidinkielen säilyttämiseen sekä äidinkielen 

opetuksen tarjoamiseen yhteiskunnan varoin oli myönteisempää vuonna 1987 kuin tulevina 

vuosina. (Jaakkola 2004, 188.) 

Suhtautuminen sekä maahanmuuttajiin että pakolaisiin oli Jaakkolan tutkimuksen 

mukaan erilaista eri väestöryhmissä. Kielteiset asenteet olivat yleisimpiä niissä 

väestöryhmissä, jotka kokivat eniten sosioekonomista uhkaa: vähemmän koulutusta saaneet 

suhtautuivat maahanmuuttajiin negatiivisemmin kuin enemmän kouluttautuneet. Myös 

ideologiset tekijät, kuten puoluekanta ja uskonnollisuus vaikuttivat suhtautumiseen 

pakolaisten kohdalla. Vihreiden kannattajat ja uskonnolliset edustivat pehmeimpiä arvoja. 

Myös naiset suhtautuivat pakolaisiin positiivisemmin kuin miehet, jotka taas näkivät 

”hyödyllisempien” ulkomaalaisten, kuten urheilijoiden, ravintolanpitäjien tai tiedemiesten 

tulon myönteisemmin. Ikäryhmistä taas vanhimmat ja nuorimmat olivat kielteisempiä 

ulkomaalaisia työnhakijoita kohtaan kuin keskimmäiset ikäryhmät. Edelleen suhtautuminen 

pakolaisiin oli myönteisempää kaupungeissa kuin maalla. Kaupunkilaisilla onkin useammin 

korkeampi koulutus sekä enemmän ulkomaalaiskontakteja. (Jaakkola 2004, 29–44.)  

3.3  Maahanmuuttajien Suomeen sopeutuminen  

Maahanmuuttajien uuteen kulttuuriin sopeutumista (akkulturaatio) voidaan kuvata termein 

integraatio (yhdentyminen), assimilaatio (sulautuminen), separatismi (eristäytyminen) ja 

marginalisaatio (syrjäytyminen). Marginalisaatiossa torjutaan täysin oma sekä vieras 

kulttuuri. Tämä pitäytymättömyys kumpaankaan kulttuuriin ohentaa huomattavasti 

identiteettiä. Separatismin valitsevat Suomessa erityisesti ne kulttuuriryhmät, jotka saavat 

kokea yhteiskunnan taholta olevansa ei-toivottuja. Nämä usein somalit, arabit tai venäläiset 

vetäytyvät kokemustensa johdosta omiin porukoihinsa ja eristäytyvät valtakulttuurista.  

Assimilaatio eli sulautuminen merkitsee kokonaan oman kulttuurin hylkäämistä 

valtakulttuurin takia. (Talib 2002, 26.) Assimilaatio merkitsee näin kulttuuri-identiteetin 

muutosta. Jossain tapauksissa tämä voi olla vähemmistön tietoinen tavoite, jos he haluavat 

hävitä näkyvistä tai samaistua täysin valtaväestöön. (Liebkind 1988, 49.) UNESCO:n 
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vuoden 1967 rasismin vastaisessa julistuksessa ei hyväksytä assimilaatiota, sillä 

vähemmistöillä tulisi olla mahdollisuus säilyä omana ryhmänä ja kehittää omaa 

kulttuuriaan (Liebkind 1994, 36). Assimilaatio on kuitenkin esimerkiksi Ranskan tapa 

hoitaa maahanmuuttajien sijoitusta. Siellä maahanmuuttajilta odotetaan niin kielellistä, 

kulttuurista kuin sosiaalistakin sulautumista yhteiskuntaan eli kaikkien odotetaan olevan 

riittävän ranskalaisia yksilöitä (Ervamaa 2005, D2). Assimilaation seurauksista on maassa 

puhuttu pitkään ja varsinkin syksyllä 2005, kun Pariisin, sekä muiden kaupunkien 

esikaupunkialueilla oli suuria levottomuuksia.  

Integraatiossa oman kulttuurin arvot yhdistyvät uuteen kulttuuriin. Tähän 

sopeutumisen muotoon päätyvät usein muuttonsa itse valinneet vähemmistöryhmät. (Talib 

2002, 26.) Suomi pyrkii maahanmuuttajien kohdalla juuri integraatioon. Tätä prosessia 

kutsutaan meillä kotouttamiseksi ja sillä tarkoitetaan nopeaa, mutta joustavaa 

integroitumista. Kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat osallistua 

yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään yhdenvertaisesti 

synnyinväestön kanssa jakaen samat oikeudet ja velvollisuudet. (Jasinskaja-Lahti 2002, 19–

20.)  

3.3.1 Riskitekijöitä ja syrjinnän kokemuksia 

Muutto maasta toiseen on iso tapahtuma elämässä ja se aiheuttaa monesti ihmiselle 

psyykkistä kuormitusta. Riski hyvinvoinnille lisääntyy muuton yhteydessä, jos henkilö 

esimerkiksi kokee jyrkän sosio-ekonomisen statuksen laskun. Jos maahanmuuttaja ei osaa 

puhua uuden kotimaansa kieltä, lisääntyy vierauden ja irrallisuuden tunne entisestään. 

Muista perheenjäsenistä eroon joutuminen, epäystävällisyyden ja torjunnan kokeminen 

uudessa ympäristössä, eroon joutuminen omaa kulttuuria edustavista henkilöistä ja 

traumaattisten asioiden kokeminen kasvattavat myös hyvinvoinnin riskiä. Kaikista 

siirtolaisryhmistä pakolaiset ovat haavoittuvaisimpia juuri traumaattisten kokemusten 

vaikuttaessa elämiseen ja tulevaisuuden odotuksiin. Vaikka perhe pääsisi muuttamaan 

uuteen kotimaahan kokonaisena, riski ongelmille on silti suuri. Isän ammatin arvostuksen 

lasku, yhteiskunnan erilainen arvojärjestelmä esimerkiksi naisen asemassa tai vanhempien 

vaikeudet omaksua uuden maan kieltä ja sopeutua ympäristöön, saattaa vaikeuttaa perheen 
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asemaa ja laskea vanhempien arvoa lasten silmissä. Jännitteet muuton yhteydessä 

liittyvätkin usein sukupovien välisiin konflikteihin, kun lapset ja vanhemmat haluavat 

omaksua eri määrän ja eri asioita vanhasta ja uudesta kulttuurista. (Talib 2002, 18–25.) 

Näin käy erityisen helposti maahanmuuttajien Suomessa syntyneiden lasten, eli 

ensimmäisen polven maahanmuuttajien kohdalla. Monta kertaa maahanmuuttajaperheet 

luovat kuitenkin yhdessä oman kulttuurisen versionsa, joka on sekoitelma kahta eri 

kulttuuria. Osa valinnoista tehdään pakosta, osa tarkoituksella hyötyjen maksimoinnin -

periaatteella. (Talib 1999, 80–81.) Toiset perheet ja yksilöt onnistuvat tässä tasapainoilussa 

paremmin kuin toiset (Liebkind 1988, 75). 

Vaaditaan sekä maahanmuuttajien sopeutumista yhteiskuntaamme että 

suomalaisten sopeutumista maahanmuuttajiin (kaksiulotteinen muutosprosessi ks. 2.3.2), 

jos etnisten suhteiden halutaan toimivan hyvin. Erityisesti näkökulma suomalaisten 

sopeutumisesta maahanmuuttajiin on jäänyt vähemmälle huomiolle. (Jasinskaja-Lahti ym. 

2002, 127.) Eräs muutoksen paikka suomalaisille ja avaintekijä maahanmuuttajien 

viihtymiselle olisi heidän työpaikan saantinsa. Työllisyys tuo maahanmuuttajalle monia 

sopeutumiselle keskeisiä asioita kuten taloudellisen riippumattomuuden, sosiaalisia 

suhteita, sekä paremman itsetunnon. Työpaikkakaan ei kuitenkaan aina valitettavasti takaa 

hyvinvointia. Jasinskaja-Lahden, Liebkindin ja Vesalan tutkimuksessa rasismin ja syrjinnän 

esiintymisestä Suomessa selvisi, että puolet työtä hakeneista ja työssä olleista 

maahanmuuttajista olivat kokeneet ainakin kerran, etteivät saaneet työtä 

ulkomaalaistaustansa takia. Kolmasosa työssä olleista oli myös kärsinyt 

ulkomaalaistaustansa vuoksi työpaikallaan kiusaamisesta ja loukkauksista. Myös työssä 

edistymisen ja irtisanotuksi tulemisen kanssa oli koettu ongelmia. Koska syrjintä voi olla 

juuri niin sanottua välillistä syrjintää (ks. 2.3.3), johon on vaikeampi puuttua, useat 

maahanmuuttajat jättävät ilmoittamatta poliisille kohtelusta. Työn lisäksi maahanmuuttajat 

olivat kokeneet syrjintää esimerkiksi naapureiden, lasten koulukavereiden, vuokranantajien, 

ravintoloiden sekä kauppojen tahoilta. Hyvää kohtelua koettiin kuitenkin saadun yleensä 

pankeissa, kouluissa sekä muissa oppilaitoksissa. Sekä työsyrjintä että muu rasistinen 

kohtelu vaikuttaa merkittävästi maahanmuuttajan kokemiin ahdistus- ja masennusoireisiin. 

(Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 127–133.)  



24 

Tutkimusten mukaan tulevaisuudessa ulkomaalaisten määrä maassamme vain 

kasvaa ja tällöin esimerkiksi koulujen monikulttuurisuus lisääntyy. Kulttuurisen kirjon 

kasvua ja sen seurauksia ei voida vain kieltää ja jättää huomioimatta. (Räsänen 1998, 32.) 

Jakson kolme viimeisessä kappaleessa tutustutaankin Suomen koulujen kulttuuriseen 

tilanteeseen. 

3.4 Eri kulttuuri- ja kielitaustaiset oppilaat Suomessa 

3.4.1 Alkuperäisiin vähemmistö- ja kieliryhmiin kuuluvat oppilaat 

Ruotsinkielisellä vähemmistöllämme on ollut mahdollisuus luoda omia ruotsinkieltä 

puhuvien kouluja pitkän ja vaikutusvaltaisen historiansa ansiosta. Näitä kouluja löytyy 

edelleen peruskouluista yhteen yliopistoon, Åbo Akademiin. Ruotsinkieliset koulut ovat 

suomenkielisten koulujen tapaan valtion ja kuntien ylläpitämiä ja koulujen 

opetussuunnitelmat rakennetaan saman valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalle kuin 

suomenkielisten koulujenkin. Äidinkieleltään ruotsinkielisiä oppilaita löytyy kuitenkin 

suomenkielisistä kouluistakin. (Pentikäinen & Hiltunen 1995, 59–60.) Saamen kielen 

asema kouluopetuksessa parantui taas vasta sitten, kun se tunnustettiin maamme viralliseksi 

kieleksi vuonna 1991. Mahdollisuudet käydä koulua saamen kielellä, opiskella saamen 

kieltä ensimmäisenä vieraana kielenä tai toisena kotimaisena kielenä ovat sen jälkeen 

kasvaneet huomattavasti. Esimerkiksi vuosina 1992–1993 saamenkieltä tai saamenkielellä 

opetettiin kolmessakymmenessä koulussa ja opetukseen otti osaa noin 500 oppilasta. 

Vaikka saamen kielen asema koulusysteemissämme onkin parantunut, parannettavaa olisi 

edelleen. (Pentikäinen & Hiltunen 1995, 101–143.) Valtakunnallisen perusopetuksen 

opetussuunnitelman (2004) mukaan saamelaisoppilaita opetettaessa tulee ottaa huomioon 

se, että he ovat Suomen alkuperäiskansa: opetuksen tulisi tukea heidän omaa kieltä ja 

kulttuuria. Opetuksen tulisi taata myös saamelaisoppilaiden saamelaisen identiteetin 

vahvistumisen sekä kasvamisen kaksikielisyyteen ja monikulttuurisuuteen. Opetuksessa 
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noudatetaan siis valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ja oppisisältöjä 

ottaen kuitenkin huomioon saamelaisuudesta nousevat erityispiirteet.  

Myös romaaniväestö kuuluu yleisen oppivelvollisuuden piiriin niin kuin muut 

suomalaiset ja vuonna 2000–2001 heitä löytyikin peruskouluista 859. Romaanien 

koulunkäyntiin liittyy usein erityisiä haasteita, joita on alettu huomioida vasta äskettäin. 

(Opetushallitus: Romaanien koulutus Suomessa, perusopetus.) Vuonna 2001–2002 

Opetushallitus ja Romaaniväestön koulutusyksikkö toteuttivat yhdessä valtakunnallisen 

Perusopetus-projektin, jonka tarkoituksena oli romaanilasten perusopetuksen tukeminen. 

Projektin yhteydessä romaniperheisiin sekä kaikkiin kouluihin ja päiväkoteihin, joissa 

romaanilapsia on, lähetettiin kartoituslomakkeet. Tehtyjen kyselyjen tavoitteena oli kerätä 

sellaista perustietoa, jonka avulla on mahdollista muodostaa kokonaisnäkemys 

romaanilasten opetuksen toteutumisesta. (Opetushallitus Valtakunnallinen romaanilasten 

Perusopetusprojekti 2001–2002. Johdanto Romaanilasten perusopetuksen tilaraporttiin.) 

Selvitys romaanioppilaiden opetuksen tilanteesta osoitti heidän opetuksen 

erityisvaikeuksiin kuuluvan esimerkiksi koulujen keskeyttämisen. Keskeyttämisiin todettiin 

vaikuttavan muun muassa kulttuuristen eroavaisuuksien, opettajien vähäisen 

romaanikulttuuri -tietämyksen sekä riittämättömän kodin ja koulun yhteistyön. Toinen 

ongelma todettiin olevan romanioppilaiden runsaat poissaolot. Poissaoloja kertyi 

esimerkiksi matkoista ja sukuloinnista, joka liittyy romaanikulttuurin tapaan auttaa läheisiä 

matkustamalla pitkienkin matkojen takaa esimerkiksi sairaustapauksissa. Myös pinnaus 

arvioitiin yhdeksi keskeisemmäksi poissaolon syyksi. Erityisvaikeudeksi luettiin myös 

romaanilasten puolikielisyys sekä heikot motoriset ja mekaaniset kouluvalmiudet. Näiden 

monien syiden koetaan siis vaikeuttavan romanilasten koulunkäyntiä. Koska koulut eivät 

ole kuitenkaan osanneet kiinnittää riittävästi huomiota näihin ongelmiin, on 

romaanioppilaita siirretty herkästi erityisopetuksen puolelle. (Opetushallitus: Romaanien 

koulutus Suomessa, perusopetus.) 

Romaanilasten yleis- ja erityisopetusta tarkasteltiin myös kartoittamalla heidän 

vahvuusalueitaan sekä sitä, millä kehityksen osa-alueilla heillä olisi erityisen tuen tarvetta. 

Asiaa tutkittiin sekä vanhempien että koulujen näkökulmasta. Kummatkin tahot korostivat 

romaanioppilaiden yksilöllisyyttä ja kertoivat oppilaiden koulunkäynnissä olevan suuria 

eroja. Selkeäksi vahvuusalueeksi sekä koulut että kodit arvioivat romaanilasten 
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sosiaalisuuden sekä hyvät käytöstavat. Erityistä tukea melkein puolet kouluista katsoi 

romaanioppilaiden tarvitsevan lukemisessa ja kirjoittamisessa. Ongelmana pidettiin muun 

muassa vanhempien heikkoa luku- ja kirjoitustaitoa, joka on tärkeässä asemassa kodin 

tukiessa oppilaan oppimista. Vanhemmista puolet vähemmän ajatteli tässä olevan erityisen 

tuen tarvetta. Joidenkin koulujen mielestä tuen tarvetta ilmeni lisäksi joissakin 

käyttäytymisen osa-alueissa, sekä matematiikassa ja motorisissa taidoissa. Vanhemmat 

mainitsivat samat asiat lukuun ottamatta käyttäytymistä.  

Vuonna 2000–2001 50 % romaanioppilaista sai erityisopetusta, kun kaikista 

Suomen oppivelvollisista sitä sai vain 16 %. Noin puolet tutkimukseen osallistuneista 

kouluista ilmoitti huomioivansa romaanikulttuurin muutenkin opetuksessaan. Huomiointi 

tapahtui esimerkiksi suvaitsevaisuuskasvatuksen yhteydessä, luokan kanssa keskustellen tai 

kutsuen romaanivieras kertomaan kulttuuristaan. Monet koulut kokivat kuitenkin myös 

huomioineen romaneita ”väärällä tavalla” katsoen sormien lävitse poissaoloja tai 

vapauttamalla oppilaan esimerkiksi liikunnasta. (Opetushallitus: Romaanilasten vahvuudet 

ja erityisen tuen tarve kouluissa.) Romaanilasten, kuten muihinkin vähemmistöryhmiin 

kuuluvien lasten, tulisi kokea saavansa apua myös koulussa. Siksi romaanikulttuurista ei 

sielläkään pitäisi vaieta, eikä jättää romaanioppilasta huomioimatta. Valtakunnallisen 

perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan romaanioppilaiden kaksoisidentiteettiä tulisi 

vahvistaa erityisesti romaanikielen opetuksen kautta. Opetuksen tulisi myös edistää muiden 

oppilaiden tietoa maailmanlaajuisesta romaanikulttuurista. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 15.) Romaanikulttuuriin tutustumalla olisi mahdollista 

vaikuttaa ennakkoluuloihin sekä syrjintään. Myös opettajat kaipaisivat tietoa 

romaanikulttuurista esimerkiksi luennoitsijan tai materiaalipaketin muodossa. He olivat 

myös sitä mieltä, että koululaitostamme tulisi muuttaa valmiimmaksi vastaanottamaan 

romaanioppilaita. (Opetushallitus: Romaanilasten vahvuudet ja erityisen tuen tarve 

kouluissa.) Opettajien kokema tuen ja tiedon kaipuu kertoo myös opettajaksi opiskelevien 

kouluttamisen tarpeesta tässä suhteessa.  
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3.4.2 Maahanmuuttajaoppilaat 

Sen oppiminen, mitä uudessa kulttuurissa itseltä oppilaana odotetaan ja omien käytänteiden 

muuttaminen tämän mukaisesti, ei välttämättä tapahdu parissa vuodessakaan. Esimerkiksi 

monissa perinteisissä järjestelmissä opetus on erittäin autoritääristä ja oppiminen lähinnä 

ulkoa opettelua. Maahanmuuttajaoppilaan pitääkin usein opetella aivan uusiksi oppimiseen 

liittyvät rutiininsa sekä asenteensa ja alkua saattavat leimata väärinymmärrykset. 

Maahanmuuttajaperheen asenne koulunkäyntiin riippuu yleensä paljon lähtömaan 

kulttuurista: onko koulunkäyntiä arvostettu, onko koulunkäynnillä saavutettu jotakin 

olennaista vai onko lapsille riittänyt esimerkiksi kotona töitä? (Talib 2002, 52–60.) 

Maahanmuutto aiheuttaa helposti perheen sisäisiä arvoristiriitoja ja nämä sekä erityisesti 

pakolaisten taustalla olevat traumaattiset kokemukset ovat myös vaikuttamassa lapsen 

koulunkäyntimotivaatioon. Toisaalta siirtolaisten motivaatio menestyä saattaa olla erityisen 

voimakas, varsinkin niiden kodalla, jotka ovat muuttaneet maahan vapaaehtoisesti. 

Kannustimena saattaa toimia myös parempien elinolosuhteiden saavuttaminen kuin mitä 

lähtömaassa on ollut. Tällöin vanhemmatkin saattavat erityisesti kannustaa lapsiaan 

koulunkäyntiin. (Talib 2002, 22.) Vanhemmilta saadun tuen on todettu edistävän kouluun 

sopeutumista ja lieventävän myös syrjinnän vaikutusta (Talib ym. 2004, 107).  

Opetushallituksen tekemän selvityksen mukaan (2004) peruskouluissamme 

opiskeli 15 105 maahanmuuttajaoppilasta vuonna 2002. Omia kouluja maassamme on ollut 

vain venäläisille ja venäjänkielisille. Esimerkiksi 1900-luvun alussa oli monia alakouluja, 

joiden tavoitteena oli vastata venäjänkielisen väestömme tarpeisiin. Myöhemmin näiden 

koulujen määrä laski ja lopulta viimeisenkin suomalais-venäläisen koulun 

pääopetuskieleksi vaihtui suomi. Venäjänkielisten siirtolaisten tänne saapumisen 

kasvamisen myötä venäjänkielisen opetuksen tarpeesta on taas keskusteltu ja 1994 

Helsingissä sijaitsevaan suomalais-venäläiseen kouluun muodostettiinkin yksi 

venäjänkielinen luokka. (Pentikäinen & Hiltunen 1995, 192–193.)  

Tässä kappaleessa kartoitettiin siis erilaisten kulttuuri- ja kieliryhmien asemaa 

Suomessa. Pääsimme käsiksi myös kulttuuriseen oppilaskirjoomme. Seuraavassa 

tutustumme niihin kasvatuksellisiin menetelmiin, joilla eri kulttuureita on yritetty kohdata 

kouluissamme, ja joilla eri kulttuureitten kohtaamista on alkuperäisväestöllemme opetettu. 
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4 KULTTUURINEN KASVATUS KOULUISSAMME 

Koulu on yhteiskuntamme eräs voimakkaimmista kulttuurien kohtaamisen ja kulttuurien 

välisen oppimisen paikoista. Tämä on seurausta siitä, että oppilaiden ja opettajien 

kulttuuriset taustat ovat erilaisia ja he siis tulkitsevat maailmaa erilaisten kulttuurikaavojen 

ja tulkintamallien kautta (Miettinen 2001, 7), mutta kuitenkin he jakavat jokapäiväisen 

arjen työskentelemällä ja kasvamalla toisensa kanssa. Miten opetussuunnitelma sekä koulut 

ottavat huomioon oppilaiden ja opettajienkin kulttuurisen kirjon? Millaisia keinoja 

kulttuurisen kasvatuksen toteuttamiseen löytyy? Tässä jaksossa pohditaan vastauksia näihin 

kysymyksiin.  

4.1 Koulujemme kulttuurikasvatukselliset piirteet 

Kulttuurinen näkökulma otetaan hyvin erilailla huomioon Suomen eri kouluissa. 

Maastamme löytyy kouluja, jotka ovat virallisesti niin sanottuja kansainvälisiä kouluja 

esimerkiksi monikulttuurisuutensa takia. Nämä kansainväliset koulut ovat kouluja, joista 

löytyy monen eri kulttuurin jäseniä tai kouluja, jotka keskittyvät vain kahteen tiettyyn 

kulttuuriin (esimerkiksi suomenruotsalaiset koulut). Eräät koulut taas, joiden oppilasaines 

on melkeinpä täysin suomalaistaustaista, ovat kuitenkin asettaneet viralliseksi 

päämääräkseen kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuskasvatuksen. Toisaalta löytyy 

myös kouluja, jotka eivät ole määritelleet itseään mitenkään kansainvälisiksi, mutta joiden 

jokapäiväinen arki silti kohtaa monikulttuurisuutta ja kulttuurinen kasvatus kuuluu niiden 

koulutyöskentelyyn. Koulut eroavat kulttuurisessa kasvatuksessaan myös 

lähestymistavoiltaan. Toiset koulut järjestävät vain joitakin kursseja tai projekteja aiheesta, 

toisilla taas monikulttuurisuuskasvatus on sidottu ja limitetty normaalin koulutyön 

yhteyteen. (Räsänen 1998, 32–42.) 

Seuraavaksi tutustumme siihen, millaisia asioita kolme edellistä valtakunnallista 

opetussuunnitelmaa ovat painottaneet kulttuurisen kasvatuksen toteuttamisessa. 
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4.2 Opetussuunnitelman kehitys 

Peruskoulun opetussuunnitelman kehitystä on tapahtunut paljon. Kun 1970- ja 1980- 

luvulla mainittiin vain muiden kulttuurien arvostamisen tärkeys, vuoden 1994 

opetussuunnitelmassa tähdättiin jo laajempaan kulttuurien tuntemukseen, arvoista 

keskustelemiseen ja monikulttuurisuuden hyväksymiseen. Edelleen kehitystä on tapahtunut 

vuoden 2004 opetussuunnitelmaan. Kun vuoden 1994 opetussuunnitelman arvoperusta (s. 

13–14) puhuu suvaitsevaisuudesta, avoimuudesta ja kiinnostuksesta erilaisiin 

kulttuuritaustoihin, vuonna 2004 puhutaan ymmärtämisestä. Vuoden 2004 perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa myös kansainvälisyyskasvatuksen aihekokonaisuus (s. 38–39), niin 

kuin muutkin aihekokonaisuudet, tulee sisällyttää yhteisiin oppiaineisiin ja niiden tulee 

näkyä koulun toimintakulttuurissa. Vuoden 1994 opetussuunnitelmassa todetaan vain, että 

koulun opetussuunnitelmaan voidaan sisällyttää näitä aihekokonaisuuksia. (Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet 1994 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004.)  

Eräänä ongelmana suomalaisessa opetussuunnitelmassa on pidetty sen tapaa 

seurata monikulttuurisuuskasvatuksessa perinteistä tietä lapsen identiteetin rakentamisessa: 

ensin lapsi opetetaan tuntemaan oma kulttuurinsa, sitten naapureiden, vähitellen siirrytään 

Euroopan tuntemukseen ja viimeiseksi kaukaisiin kulttuureihin. Tämä menetelmä on voinut 

toimia ennen, mutta median vahvan esiintulon jälkeen asiat ovat monimutkaistuneet. Lapset 

kuulevat ja oppivat asioista muuallakin kuin koulussa, ja muun muassa tv ja internet ehtivät 

juurruttaa heihin tiukasti mielikuvia ja asenteita kaukaisista kulttuureista, ennen kuin asiaa 

käsitellään koulussa. Jälkeenpäin näitä mielikuvia on vaikea muuttaa. Kouluissa tulisikin 

keskittyä opettamaan oppilaille yleensä maailmankansalaisuuden (ks. 2.2) käsitettä.  

4.3 Erilaisia kasvatusnäkökulmia 

Tehokas keino lähteä koulussa pohtimaan ihmisten erilaisuutta, maailmankansalaisuutta, 

toisten ihmisten kohtaamista ja ymmärtämistä on moraalinen ja eettinen kasvatus. 

Moraalilla tarkoitetaan muun muassa arvoja ja normeja, jotka omaksutaan tietyissä 

kulttuurisissa yhteyksissä (Tirri 1999, 25; Hoffman 1996). Etiikka sanaa käytetään usein 
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moraalin synonyyminä, mutta sen voidaan myös ajatella tarkoittavan moraalia koskevaksi 

eettiseksi pohdinnaksi eli moraalin tutkimiseksi (Tirri 1999, 25; Lindqvist 1986). Moraaliin 

ja eettiseen pohdintaan perustuva kasvatus on aina kuulunut kiinteästi koulumaailmaan. 

Moraaliopetusta katsotaan tapahtuvan esimerkiksi uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa, 

mutta myös muissa oppiaineissa. Itse asiassa kaikkien aineiden sisältöjä voidaan tutkia 

oikean ja väärän näkökulmasta. Opettaja on auktoriteettiasemassaan väistämättä 

moraalikasvattaja. Opettajan tehdessä valintoja koskien opetuksen, mutta myös muun 

kasvatuksen tavoitteita, on erilaisilla arvoilla niissä keskeinen asema. Eri 

opetussuunnitelmissa määriteltyjen koulun arvojen tulisi näkyä opettajan valinnoissa. 

Koulun arvojen lisäksi myös erilaiset opettajan henkilökohtaiset arvot, tiedostamattomat tai 

tiedostetut, ovat ohjaamassa hänen valintojaan. Koulun moraalinen ulottuvuus on näkyvissä 

opettajan luokkatoimien lisäksi koulun yleisessä toiminnassa sekä yhteisissä säännöissä. 

(Tirri 1999, 25–33.)  

Vieraista kulttuureista tulevia ihmisiä tavattaessa törmätään juuri moniin 

moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin. Siksi moraalinen ja eettinen kasvatus on keskeisessä 

asemassa, kun pyritään kasvattamaan oppilaita ymmärtämään vieraasta kulttuurista tulevia 

ihmisiä. Lisäksi koulussa on eri aikakausina vähän eri nimikkein ja eri periaattein opetettu 

kulttuureista. Vaikka eri kulttuurisen oppimisen näkökulmat limittyvätkin toisiinsa ja 

sisältävät samoja periaatteita, korostavat ne silti hiukan eri asioita. Koulukasvatuksen ja –

opetuksen yhteydessä on aikaisemmin puhuttu paljon kansainvälisyys- ja 

rauhankasvatuksesta. Uudempia termejä ja edelliset syrjäyttäviä ovat muun muassa 

suvaitsevaisuus- ja monikulttuurisuuskasvatus.  

4.3.1 Rauhan- ja kansainvälisyyskasvatus 

Rauhan- ja kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet ja sisältö on hahmotettu hiukan eri 

painotuksin riippuen esimerkiksi maasta ja ajankohdasta (Wahlström 1991, 6). 

Kasvatustieteen sanastossa (Hirsjärvi 1978, 60) kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteiksi on 

määritelty oppilaiden tietoisuuden kasvattaminen maapallon kaikkien kansojen 

yhteenkuuluvuudesta, eri kulttuurien tuoman moninaisuuden arvostamisesta, toisten 

kansojen ja kulttuurien erikoispiirteiden hyväksymisestä ja kunnioittamisesta sekä 
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tietoisuudesta siitä, että myös oma kansa, viimekädessä sen yksityiset jäsenet, ovat 

vastuussa koko maailman tulevaisuudesta. Rauhankasvatuksen taas sanotaan painottuvan 

kansainvälisyyskasvatusta enemmän sodan ja rauhan kysymyksiin ja ajatuksiin 

aseistariisumisesta.  

Yhdessä rauhan- ja kansainvälisyyskasvatus perustuu neljään eri tekijään, joissa 

rauha on keskeisenä elementtinä: väkivallattomuuteen, taloudelliseen ja sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen ja ekologiseen tasapainoon. Kasvatusnäkökulman tavoitteena on 

sellaisen väkivallattoman ihmisen kasvattaminen, joka voisi tekemisissään kunnioittaa 

ihmisarvoa ja luontoa ja toimia humanismin ja ympäristönsuojelun puolesta. Jotta tähän 

tavoitteeseen päästäisiin, edellyttää se muun muassa oppilaan arvoihin ja asenteisiin 

vaikuttamista. (Wahlström 1991, 6.) Seuraavassa tutustumme suvaitsevuuskasvatuksen 

periaatteisiin, joka menee jo syvemmälle muiden kulttuurien tuntemiseen, niiden kanssa 

vuorovaikutuksessa olemiseen, ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. 

4.3.2 Suvaitsevuuskasvatus 

Suvaitsevaisuus suvaitsevuuskasvatuksen yhteydessä tarkoittaa aktiivista tasa-arvoisuuden 

ja oikeudenmukaisuuden puolustamista ja näin ollen asettumista muun muassa sotaa, 

rasismia ja väkivaltaa vastaan (Wahlström 1996, 104–105). Keskeisiä periaatteita 

suvaitsevuuskasvatuksessa ovat muun muassa väärien mielikuvien purkaminen, mustavalko 

-ajattelun ja oikein/väärin -arviointien välttäminen, omien ennakkoluulojen tiedostaminen 

ja toisten näkökulman löytäminen. Periaatteena on myös jakaa tietoa eri kulttuureista ja 

antaa arvoa jokaiselle niistä. Tärkeää on myös tasavertaisten kontaktien järjestäminen eri 

kulttuurien edustajiin ja muutenkin avoimen ja turvallisen ilmapiirin luominen 

keskustelulle. Leimaaviin, stereotyyppisiin ja loukkaaviin huomautuksiin puututaan heti. 

Itsetuntemuksen ja –arvostuksen lisäämisellä pyritään luomaan pohjaa empatian ja toisen 

näkökulman löytämiselle. Nämä saavutetaan esimerkiksi sillä, että annetaan tarpeeksi aikaa 

reflektoinnille. Myös roolinottoharjoituksia pidetään hyvinä suvaitsevuuskasvatuksen 

menetelminä. (Wahlström 1996, 112–116.)  
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Suvaitsevuuskasvatuksen rinnalla uudempi käsite on myös 

monikulttuurisuuskasvatus, joka näyttää olevan nykyään pinnalla. Seuraavassa tutustumme 

siihen. 

4.3.3 Monikulttuurisuuskasvatus 

Oppiminen ja opettaminen ovat aina kulttuurisia prosesseja. On todistettu, että oppilaat 

oppivat enemmän ja helpommin, jos opeteltavat asiat suodatetaan heidän omien 

kokemustensa ja kulttuuritaustansa kautta. (Gay 1998, 9.) Monikulttuurisuuskasvatuksella 

tarkoitetaan (Gollnick & Chinn 2002, 5) juuri kasvatuksellista strategiaa, missä oppilaiden 

kulttuurisia taustoja käytetään kehittämään opetusta ja luokkaympäristöä. 

Monikulttuurisuuskasvatus perustuu tiettyihin olettamuksiin ja uskomuksiin. Ensimmäinen 

niistä on se, että kulttuuristen erojen ajatellaan olevan vahvuuksia ja niillä ajatellaan olevan 

arvoa. Niinpä koulujen tulisikin tietysti arvostaa, mutta myös näyttää arvostavansa näitä 

kulttuurisia eroja. Sosiaalisella oikeudenmukaisuudella ja tasa-arvolla tulisi olla tärkeä osa 

opetussuunnitelman laadinnassa ja toteutuksessa. (Gollnick & Chinn 2002, 30.) 

Monikulttuurisuuskasvatus onkin suunniteltu kannustamaan ja laajentamaan yleisesti 

oikeudenmukaisuuden ja demokraattisuuden käsitettä koulun kontekstissa. (Gay 1998, 10.)  

Eräs monikulttuurisuuskasvatuksen hyöty käytettäessä sitä koulussa on sen 

vaikutus vallitseviin asenteisiin. Koulu pitää hengissä sosiaaliseen luokkaan, rotuun, 

sukupuoleen ja kulttuuriin liittyvää epäoikeudenmukaisuutta monin eri tavoin. Kulttuuriset 

piirteet koulussa tulevat esille esimerkiksi sen tavoissa toteuttaa erilaisia seremonioita ja 

juhlia. Jos esimerkiksi koulu juhlii aina joulua tai itsenäisyyspäivää samalla tavoin, osoittaa 

se, että vieraasta kulttuureista tulevien oppilaiden tapa ei ole niin merkityksellinen. Toinen 

tapa, millä koulut pitävät asenteita yllä, on sen käyttämät materiaalit (Gay 1998, 9-22.) 

Edistyksestä huolimatta tänäkin päivänä erityisesti oppikirjoissa korostetaan toisten 

kulttuurien tärkeyttä kertomalla niistä paljon tai laittamalla tietyistä kulttuureista tulevien 

ihmisten kuvia sivuille, kun toisia kulttuureja ei mainitakaan. Nämä kaikki rakentavat 

oppilaiden ihmiskuvaa alitajuisesti. Suomessa oppikirjojen on todettu viestittävän ja 

tukevan vahvasti juuri suomalaisten kansallisen identiteetin rakentumista muun muassa 

historiassa, uskonnossa, maantiedossa kuin myös äidinkielessä (ks. Suutarinen 2000). 
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Monikulttuurisuuskasvatuksen avulla asenteita voidaan muuttaa. Se vaatii usein muutoksia 

esimerkiksi juuri käsitellyissä koulun käytänteissä. (Gay 1998, 9-22.) 

Monikulttuurisuuskasvatuksen päämääränä kouluissa on, että jokainen lapsi voisi saada 

mahdollisuuden valita itse omat arvonsa ja toimintamallinsa. 

4.4 Opetuksen perustana yleisiä ”hyvän” opetuksen periaatteita 

Vaikka monikulttuurisuuskasvatuksen korostetaankin usein tähtäävän juuri vieraiden 

kulttuurien oppilaiden kasvatuksen ja opetuksen parantamiseen, sen hyödyt eivät kosketa 

kuitenkaan vain heitä. Itse asiassa monikulttuurisuuskasvatuksen päämäärät eivät eroa 

paljoakaan yleisistä hyvän kasvatuksen periaatteista (Gay 1998, 10). Eri kulttuuristen 

näkökulmien ja tyylien käyttö opetuksessa rikastaa kaikkien oppilaiden kokemuksia ja 

kasvatusta. Laajemman kulttuurikäsityksen mukaanhan jokainen oppilas tulee eri 

kulttuurista.  

Ritva Uusitalo kirjoittaa artikkelissaan ”Pakolaisoppilaan ja opettajan suhde 

suomalaisen koulunpidon peilinä” (1994, 47–57) vuonna 1990 tehtyjen ulkomaalaisia 

opettaneiden peruskoulun opettajien teemahaastatteluiden kertovan siitä, millaisen 

opettaja–oppilas ja koulu–oppilas -suhteen opettajat ajattelevat olevan normaalia, ja mikä 

määritellään häiriöksi, lisätyöksi tai muuten poikkeavaksi ilmiöksi. Opettajien kokemusten 

voidaan nähdä toimivan tavallisen opettaja–oppilas -suhteen peilinä. Uusitalo toteaa 

artikkelissaan, että ne asiat, mitkä opettajat määrittelivät ulkomaalaisia oppilaita 

opettaessaan lisätyöksi, kuuluvat itse asiassa jokaisen koulun tavoitteisiin. Lisätyönä 

koettiin muun muassa oppilaiden kohtaaminen kokonaisvaltaisesti yksilöinä, oppilaiden 

taustojen ja niistä aiheutuvien erityisongelmien ymmärtäminen, omien opetusmenetelmien 

miettiminen ja kehittäminen, eriyttävän opetuksen järjestäminen sekä luokan työyhteisön 

muokkaaminen toisia huomioonottavaisemmaksi ja erilaisuutta sietäväksi. Ulkomaalaisia 

opettavat opettajat olivat siis itse asiassa kohdanneet samoja haasteita kuin ketkä tahansa 

opettajat. Miksi opettajat sitten kokivat näiden haasteiden liittyvän juuri ulkomaalaisien 

oppilaiden opettamiseen? Tämän todettiin johtuvan siitä, että koulutyön rakenteet (suuret 

luokkakoot, perinteiset opetusmuodot ja työjärjestykset, ainejako ja tavalliset 
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työrauhamääritykset eli normaaleiksi katsotut koulurutiinit) rajaavat nykyään näinkin 

tavanomaisia asioita pois jokapäiväisistä käytännöistä ja kun näiden tavallisten tavoitteiden 

eteen joutuu taas yhtäkkiä, tuntuvat ne raskailta ja omaa aikaa vaativalta ylimääräiseltä 

työltä. Näin on siitäkin huolimatta, että yksilöllisempi oppilas–opettaja-suhde vastaa 

monesti paremmin opettajien alkuperäisiä haaveita.   

Monikulttuurisuuskasvatuksessa päteekin oikeastaan samat periaatteet kuin 

normaalissa luokkaopetuksessa, ovathan haasteetkin loppujen lopuksi samoja. Viime 

vuosina onkin noussut tärkeäksi luoda luokkaan niin sanottu avoin oppimisympäristö. 

Avoimeen oppimisympäristöön kuuluvat muun muassa turvallisuus ja viihtyisyys, 

oppimisympäristön riittävä välineistö sekä materiaalien runsaus. Avoin oppimisympäristö 

mahdollistaa myös joustavat toimintatavat sekä yhteistoiminnallisuuden. Tällainen 

oppimisympäristö mahdollistaa edelleen avoimen oppimisilmaston, jossa pääpaino on 

oppimisessa, ei opettamisessa ja jossa oppimistilanteet eivät uhkaa oppilaan minäkuvaa, 

vaan hän saa onnistumisen kokemuksia. Avoimen oppimisilmaston arvoihin kuuluu myös 

juuri oppilaan omakohtainen oppiminen perustuen hänen kokemuksiinsa opettajan ollessa 

opas ja kumppani. (Koppinen 1999, 71–71.) Jotta monikulttuurisuuskasvatus todella 

toteutuisi kouluissamme täydellisenä, tulisi koko koulun ympäristön sitoutua sen 

periaatteisiin (Gollnick & Chinn 2002, 31).  

Koulu ei ole enää ainoa oppimisen paikka. Esimerkiksi erilaisilla medioilla on 

osansa lasten ja nuorten tietomaailman kartuttamisessa. Vaikka koulu ei ole siis ainoa 

kulttuurisenkaan oppimisen paikka, se kuitenkin välittää oppilaille erilaisia arvoja ja 

asenteita ja näin ollen sen on pysyttävä mukana yhteiskunnallisessa kehityksessä. Erilaisista 

arvoista ja asenteista on löydettävä kompromissit ja niiden pohjalta on muodostettava 

yhteisiä normeja (Miettinen 2001, 19). Juuri maailmankansalaisuus voi toimia perustana 

ryhmän kohtaamiseen opettajan saadessa kuitenkin opetukseen lisäulottuvuuksia oppilaiden 

ykseydestä (ks. Tuomi 2004).  
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5 OPETTAJAT KOULUJEN KULTTUURISESSA 
YMPÄRISTÖSSÄ 

Tässä jaksossa lähdetään tutustumaan tutkimuksen varsinaisten kohteiden, nykyisten ja 

tulevien opettajien, työn kulttuurisiin ulottuvuuksiin. Kappaleissa tutustutaan siihen, mitä 

haasteita opettajilla on opettaessaan luokkaa, jossa on oppilas tai oppilaita eri 

kulttuuritaustasta sekä niitä keinoja, millä niistä voisi selviytyä. Jakson loppupuolella 

tehdään myös katsaus opettajien ajatuksiin ja kokemuksiin eri kulttuuritaustaisten 

oppilaiden opettamisesta. 

5.1 Opetuksen haasteita 

Koulut ovat siis täynnä kulttuureja ja kaikki opettajat ja oppilaat tuovat omat kokemuksensa 

ja näkökulmansa mukanaan luokkaan. Nämä eri kulttuurit kohdatessaan aiheuttavat usein 

erilaisia konflikteja ja oppiminen kärsii. Jokaisen oppilaan tulisi kuitenkin saada kokea, että 

hän on tasavertainen verrattuna muihin niin luokan jäsenenä kuin opetuksen suhteenkin 

(Peltonen 1998, 22). Niissä maissa, joissa jo yhteiskunnan perustaksi on kirjattu tasa-

arvoiset ihmisoikeudet, kasvattajilla on velvollisuus auttaa jokaista oppilasta 

mahdollisimman hyviin saavutuksiin niin akateemisesti kuin sosiaalisesti (Gollnick & 

Chinn 2002, 29).  

5.1.1 Moninaisuuden huomioon ottaminen ja tukeminen  

Perusta erilaisten ihmisten, niin oppilaiden kuin opettajienkin, yhdessä olemisen ja 

työskentelyn sujumiselle kouluissa on myönteistä erilaisuutta olevan moninaisuuden sekä 

kielteistä käyttäytymistä olevan ja yhteenkuuluvuutta hajottavan poikkeavuuden 

erottaminen toisistaan. Margaret Tuomi (2004) on tutkinut ongelmien alkamista ja 

opettajan taakkaa luokassa, jossa on erilaisia oppilaita, sekä sitä, miten näiden ongelmien 
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muodostuminen voitaisiin estää alusta lähtien. Tutkimuksen yhteydessä hän esittelee 

teorian siitä, miten moninaisuudelle myönteinen ympäristö voidaan luoda. Tämä tapahtuu 

niin sanotun ihmisarvomallin mukaan. 

 

 

 

KUVIO 3. Ihmisarvomalli (Tuomi 2004, 246) 

 

Kuvion uloimmalla kehällä olevat ihmisarvo sekä maailmankansalaisuus kuvaavat yksilön 

maailmankatsomusta. Ihmisarvon ajatellaan tämän teorian mukaan kuuluvan luonnostaan 

jokaiselle ihmiselle ja kaikkien maailman kansalaisten voidaan katsoa kuuluvan yhteen 

ryhmään, joten kaikille kuuluu myös maailmankansalaisuus. Jokainen ihminen koostuu 

tekijöistä, joista osa on yhtäläisiä toisten kanssa ja osa taas joidenkin toisten. Jokaisesta 

ihmisestä muodostuu yksilö omien tekijöidensä kokonaisuutena. Tämä ykseyden ja 

moninaisuuden tasapaino näkyy kuviossa keskellä. Tasapaino ykseyden ja moninaisuuden 

välillä voidaan saavuttaa koulussa neuvottelemalla opetuksen tavoitteista sekä niiden 

saavuttamisesta. Koska puhutaan koulussa olevista lapsista, mallissa on mukana myös 

opettajan ja vanhempien kasvatuskumppanuus. Kumppanuus on välttämätöntä, jos halutaan 
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ottaa lapsi kokonaisuudessaan huomioon. Kuvion keskellä olevan kukan terälehdet taas 

kuvaavat niitä asioita, mitä luokassa täytyy olla, jotta sekä neuvottelu että kumppanuus 

voisivat toteutua. Jotta kukassa olevissa terälehdissä olevat periaatteet ja tätä kautta 

ihmisarvo toteutuisivat käytännössä, tarvitsee luokassa vaatia muiden erityistarpeiden 

huomioonottamista ja esimerkiksi kiusaamisen täyttä hyväksymättömyyttä. Jokaisen 

oppilaan täytyy oppia tiedostamaan omat velvollisuutensa sekä oikeutensa ja luokassa 

täytyy harjoitella neuvottelemista esimerkiksi erilaisten keskustelutuokioiden kautta. 

(Tuomi 2004, 245–252.)  

Koska yhteiskuntamme tarvitsee yhtä lailla kaikkien oppilaiden panosta koulujen 

lopettamisen jälkeen, on moninaisuudelle myönteisen ympäristön luominen ja sen 

toimivaksi tekeminen välttämätöntä. Kun ulkomailla syntynyt oppilas saapuu Suomeen, 

saattaa hänen koulutustaustansa, sekä tietonsa että taitonsa, vaihdella paljon. Toiset 

saattavat olla hyvinkin harjaantumattomia taidoissa, jotka meille ovat lähes itsestään selviä. 

Toisilla taas voi löytyä taitoja alalta, jota meidän opetussuunnitelma ei tunne ollenkaan. 

Niinpä opettajien tulisi olla erityisesti tietoisia niistä oppilaan taustaan ja elämänmuotoon 

liittyvistä tekijöistä, jotka joko auttavat tai vaikeuttavat koulumenestystä (Talib 2002, 52). 

Haasteeksi muodostuukin se, miten tunnistaa muualta tulleiden sekä 

vähemmistöryhmiimme kuuluvien oppilaiden osaamisalueet ja vahvuudet, ja kuinka 

kehittää ja käyttää niitä. Näiden asioiden perinpohjainen miettiminen ja niiden mukaan 

toimiminen mahdollistavat sekä kyseisten henkilöiden että yhteiskunnan edun 

saavuttamisen. Opettajalle haasteet muodostuvat juuri sen johdosta, että oppilaiden 

osaamistasossa on entistä suurempaa vaihtelua. Se vaatii opettajalta joustavuutta ja 

oikeudenmukaisuutta ja järkevää voimavarojen käyttöä. Opettajilta tulisi löytyä taitoa 

tunnistaa opetussuunnitelman olennaisin ydin voidakseen turvata sen saavuttamisen 

muuallakin syntyneiden oppilaiden kohdalla. (Tuomi 2003, 334.) 

5.1.2 Moninaisuudesta aiheutuviin haasteisiin vastaaminen 

Oppilaiden erilaisista lähtötasoista seuraa se, että hyvä monikulttuurisen luokan opettaja 

suunnittelee opetuksensa hyvin ja havainnollistaa opetustaan erilaisin materiaalein ja 

käytännön esimerkein (Peltonen 1998, 13). Erityisen tärkeää on, että opettaja hallitsee 
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eriyttämisen. Opettajan tulisi myös tukea eri kulttuuritaustaisia oppilaita heidän 

monikielisyytensä ja -kulttuurisuutensa tasapainon löytämisessä (Gollnick & Chinn 2002, 

265–267). Oppilaiden itsetuntoa ja identiteettiä voidaan vahvistaa koulussa esimerkiksi 

heidän oman äidinkielen opetuksen kautta. Oman äidinkielen kautta heille voidaan myös 

opettaa heidän omasta kulttuuristaan ja pitää näin siteitä yllä siihenkin suuntaan. Nämä ovat 

perusedellytyksiä myös uuden kielen oppimiselle sekä uuteen kulttuuriin sopeutumiselle. 

(Saaristo & Siitonen 1998, 39–40.) Tukea monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen oppilaat 

voivat saada parhaiten opettajalta, jolla itsellään on monikulttuurista taustaa. Usein 

esimerkiksi oman äidinkielen tai uskonnon opettaja tai maahanmuuttajaopettaja voi toimia 

tällaisena kontaktina. (Viitalahti & Silvennoinen 1998, 54.)  

Suomalaisten on todettu olevan suhteellisen epäluuloisia ja heillä on todettu olevan 

epävarmuuden heikko sietokyky. Myös nämä voivat estää suomalaisen opettajan ja eri 

kulttuuritaustaisen oppilaan avoimen kohtaamisen. Suomalaisuuteen liittyvä vähäpuheisuus 

ja tunteiden niukka ilmaisu saatetaan tulkita epäystävällisyydeksi. Näin opettajan 

tarkoitukset saattavat saada väärän tulkinnan. Opettajalla tulisi olla tietoa ja rohkeutta 

tarkastella länsimaisen ja suomalaisen kulttuurin muokkaamia suodattimia. (Talib 1999, 

160–171.) Oppilaan tuntemisen lisäksi myös opettajan itsetuntemus helpottaa hänen 

työtään; hän pystyy hyödyntämään vahvuutensa ja kompensoimaan puutteensa. Peltonen 

pitää tärkeänä, että opettaja tuntee oman historiansa ja juurensa sekä arvomaailmansa. 

Omaa taustaansa peilaamalla opettaja näkee ennakkoluulonsa ja voi päästä niistä eroon. Jos 

opettaja kokee oppilaan rasitukseksi, se heijastuu varmasti hänen käytöksestään luokassa ja 

myös toiset oppilaat huomaavat sen (Peltonen 1998, 22).  

Jos koulu haluaa edistää kaikkien oppilaiden tasa-arvoista opetusta, muutoksia 

saavutetaan vain uudistamalla koulukulttuuria, sekä kiinnittämällä huomio yksittäisten 

ihmisten sekä yhteisön kollektiivisten asenteiden, uskomusten, arvojen ja toimintamallien 

muuttamiseen (Talib ym. 2004, 144). Seuraavassa kappaleessa lähdetäänkin tarkastelemaan 

sitä, millaisia uskomuksia ja kokemuksia opettajilla on tutkittu olevan.  
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5.2 Opettajien ajatuksia ja kokemuksia 

Mirja-Tytti Talib (1999) on tutkinut opettajien uskomuksia maahanmuuttajaoppilaista. 

Maarit Miettinen taas on väitöskirjassaan ”Kun pittää olla vastaanottamassa sitä 

kansainvälistymistä: pohjoiskarjalaisten luokanopettajien käsitykset 

monikulttuurisuuskasvatuksesta” (2001) tutkinut opettajien ajatuksia 

monikulttuurisuudesta. Molemmissa tutkimuksissa opettajat ovat kuvailleet sitä, millaista 

on olla opettajana luokassa, jossa on kulttuuritaustoiltaan erilaisia oppilaita. 

5.2.1 Ajatuksia maahanmuuttajista ja heidän opetuksestaan 

Kummassakin tutkimuksessa opettajat toivat esille sekä positiivisia että negatiivisia puolia, 

joita monikulttuurisuus koulussa tuo mukanaan. Miettisen tutkimuksessa opettajat 

mainitsivat erääksi myönteiseksi monikulttuurisuuden piirteeksi opetuksen rikastumisen. 

Vieraan kulttuurin oppilaan läsnäolo toi heidän mielestään opetukseen erilaisia kulttuurisia 

sisältöjä ja muiden oppilaiden suvaitsevuus kasvoi. (Miettinen 2001, 49–58.) Talibin 

tutkimuksessa opettajat toivat esille maahanmuuttajaoppilaiden sitkeyden, rohkeuden ja 

ahkeruuden. Negatiivisina maahanmuuttajaoppilaiden ominaisuuksina opettajat mainitsivat 

heidän aggressiivisuutensa ja vilpillisen käyttäytymisensä, joiden he katsoivat johtuvan 

osin kielitaidon puutteesta sekä traumaattisista kokemuksista. Juuri yhteisen kielen 

puuttumisen ja myös kulttuurin tapojen tuntemattomuuden opettajat uskoivat aiheuttavan 

ristiriitoja oppilaiden ja opettajan välille. (Talib 1999, 238–242.) Miettisen haastattelemien 

opettajien mukaan taas työmäärän kasvussa oli kieliongelmilla iso asema. Suomen kieltä 

puhumattoman oppilaan kanssa tarvittiin lisäjärjestelyjä, jotta hän pysyisi opetuksessa 

mukana. (Miettinen 2001, 49–58.) Opettajat näkivätkin suomen kielen osaamisen 

tärkeimpänä välineenä, jolla oppilas voisi sopeutua suomalaiseen koulumaailmaan ja 

toivoivat oppilailta nopeaa kielen oppimista (Talib 1999, 238–242). Materiaalista tai 

ainakin oikeanlaisesta materiaalista oli kuitenkin puute. Monikulttuurisuuden koettiin 

aiheuttavan myös monesti koulukiusaamista. (Miettinen 2001, 49–58)  

Miettisen tutkimuksessa tuli ilmi, että opettajat tiedostavat kulttuurien 

monimuotoisuuden olevan iso osa tämän päivän suomalaista yhteiskuntaa. Tästä huolimatta 
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opettajat tuovat sen esiin vain satunnaisesti opetuksessaan. (2001, iv.) Miettisen 

haastattelemat opettajat suhtautuivat hyvin eri tavoin monikulttuurisuuteen ja 

opettamiseensa monikulttuurisessa kontekstissa. Eräät opettajat kokivat opettamisen 

enemmänkin rasitteena ja he halusivat tehdä vain sen, mikä heidän virkaansa kuuluu. 

Heidän mielestään kaikki uudet kasvatukselliset käsitteet, kuten monikulttuurisuuskasvatus, 

olivat turhia. Toiset opettajat taas kokivat työnsä enemmän haasteena. Nämä opettajat 

hankkivat täydennyskoulutusta kehittyäkseen. He kokivat monikulttuurisuuden 

positiivisena ilmiönä ja uskoivat vaikutusmahdollisuuksiinsa. Suurin osa opettajista 

tutkimuksen mukaan sijoittui kuitenkin näiden kahden suhtautumistavan välimaastoon. 

Nämä opettajat suhtautuivat aktiivisesti työhönsä ja monikulttuurisuuden haasteellisuuteen. 

He korostivat oppilaskeskeisyyttä ja halusivat kehittyä ammatissaan. Kuitenkin näillä 

opettajilla voitiin havaita passiivisempiakin piirteitä; opettajakeskeisyyttä ja työssä 

urautumista kehittymishalusta huolimatta. (Miettinen 2001, 76–78) 

Myös Talibin tutkimuksessa opettajat arvelivat maahanmuuttajaoppilaiden 

opetuksen olevan sekä rikastuttavaa että haasteellista ja kuormittavaa. Koulutuksen, 

kokemuksen ja riittämättömien resurssien puute lisäsi opettajien turhautuneisuutta. Alle 

puolet opettajista uskoi ulkomailta tulleen oppilaan menestyvän suomalaisessa koulussa. 

(Talib 1999, 238–242.) 

5.2.2 Kokemuksia itsestä eri kulttuuritaustaisen oppilaan opettajana 

Millaisena opettajana Miettisen ja Talibin haastattelemat opettajat näkivät itsensä? 

Miettisen mukaan vieraasta kulttuurista tulevien oppilaiden ja suomalaisen kulttuurin 

oppilaiden samanaikaisopetuksessa opettajien oma opettajuuskuva rakentui pitkälti arjen 

kokemusten kautta. (Miettinen 2001, 49–58.) Talibin tutkimusten mukaan opettajat 

uskoivatkin tarvitsevansa apua arjen kokemusten perusteella. Ensinnäkin opettajat 

saattoivat heti alkuun kokea niin sanotun kulttuurishokin samalla tavalla kuin 

maahanmuuttaja on kokenut tullessaan maahan (Talib 1999, 163). Edelleen opettajien itse 

arvioimat valmiudet opettaa maahanmuuttajaoppilaita ilmaisi, että opettajilta puuttui eri 

kulttuureihin liittyvää tietoutta. Opettajankoulutus ei ollut antanut näitä valmiuksia. 

Opettajat kokivat myös oppilaantuntemuksensa olevan puutteellista. (Talib 1999, 238–242.) 
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Erilaisten konfliktitilanteiden ja niiden aikaa vievän selvittämisen takia opettajat kokivat 

itsensä voimattomiksi epäonnistuessaan otteen saamisessa maahanmuuttajaan (Talib 1999, 

238–242). Miettisenkin tutkimuksen mukaan opettajat tunsivat itsensä riittämättömiksi 

erilaisten haasteiden edessä ja he tunsivat, että oppimistulokset eivät olleet vieraista 

kulttuureista tulleiden lasten kohdalla sitä, mitä pitäisi. (Miettinen 2001, 49–58) Vaikka 

opettajat myönsivät olevansa siirtolaisoppilaan yksi tärkeimmistä aikuishenkilöistä, he eivät 

silti uskoneet maahanmuuttajien koulumenestyksen riippuvan itsestään. He näkivät roolinsa 

enemmän tiedonjakajina kuin lapsen kehityksen auttajina. Suurin osa halusi pidättäytyä 

suomalaisissa perusarvoissa. (Talib 1999, 238–242.) 

Opettajuuden vaatimuksia monikulttuurisuuskasvatuksen yhteydessä Miettisen 

haastattelemat opettajat pohtivat reflektoimalla ajatuksiaan hyvästä monikulttuurisen 

luokan opettajasta suhteuttamalla sen siihen, millaisia he itse kokevat opettajana olevansa. 

Reflektiolla tarkoitetaan omien uskomusten, asenteiden, arvojen, käsitysten ja toiminnan 

perusteiden kriittistä arviointia (Miettinen 2001, 33). Kielitaidon, mahdollisimman 

monenlaisen, he kokivat olevan avainasemassa opetettaessa eri kulttuureista tulleita lapsia. 

Edelleen tärkeinä monikulttuurisen luokan opettajan piirteinä opettajat pitivät 

johdonmukaisuutta, kärsivällisyyttä ja ennakkoluulottomuutta. Myös tiedollisia valmiuksia 

arvostettiin. Osa opettajista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei erityisvalmiuksia tarvita. Nämä 

opettajat uskoivat oman persoonallisuuden olevan tärkeä väline. tärkeintä heidän mielestään 

olikin se, millaisia he ovat ihmisenä. Yleisesti opettajat kuitenkin kokivat 

samanaikaisopetuksen haasteena, joka kehittää heitä sekä ihmisinä että opettajina tuoden 

työhön uusia näkökulmia. (Miettinen 2001, 49–66) 

5.2.3 Miten opettajia voitaisiin tukea? 

Opettajat pistetään liian usein tilanteeseen, jossa heidän oletetaan toteuttavan esimerkiksi 

monikulttuurisuuskasvatusta ilman, että he olisivat saaneet tarpeeksi tietoa, aikaa ja 

välineitä valmistautumiseen ja harjoitteluun (Gay 1998, 20). Jonkinlainen opettajien 

valmistaminen tilanteeseen olisi kuitenkin välttämätöntä. Monikulttuurisuuskasvatuksen 

toteuttamisen yhteydessä kun törmää laajalti niin rasismiin, seksismiin, ennakkoluuloihin, 

syrjintään, sortoon, valtasuhteisiin, eriarvoisuuteen, stereotypioihin ja moniin muihin 
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monikulttuurisuuteen liittyviin ilmiöihin. Näiden ilmiöiden käsittely vaatii niiden 

läpikohtaista ymmärtämistä. (Gollnick & Chinn 2002, 30.) Opettajilta, joilla on 

opetettavana vieraskulttuurisia oppilaita suomalaisoppilaiden rinnalla, vaaditaan hyvin 

paljon. Tähtäähän heidän opetuksensa niin eri kulttuureista tulleiden oppilaiden 

sopeutumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan kuin myös heidän kansallisen identiteettinsä ja 

kulttuurinsa säilyttämiseen, sekä muun luokan opetettamiseen ja kasvattamiseen. Opettaja 

on se henkilö, jonka kanssa oppilas viettää kolmasosan päivästään. Hänellä on erittäin 

keskeinen rooli monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteiden onnistumisessa.  

Kouluissamme on tällä hetkellä monia opettajia, jotka eivät ole olleet aiemmin 

tekemisissä monikulttuurisuuden kanssa, mutta kohtaavat sen nykypäivässä tai 

tulevaisuudessa; täydennyskoulutukselle olisi siis tarvetta. Koulutusta tarvittaisiin 

varsinkin, koska tutkimustulosten mukaan opettajat ovat hiukan epävarmoja ja passiivisia 

toteuttamaan monikulttuurisuuskasvatusta. Näiden koulutusten tavoitteena tulisi olla omien 

asenteiden tiedostaminen, muiden kulttuurien historiaan ja erilaisiin näkökulmiin 

tutustuminen, stereotyyppisiä ajattelutapoja ja käytänteitä ylläpitävien tapojen näkeminen 

sekä tietoa ja taitoa kehittäviin menetelmiin tutustuminen. (Banks ym. 2001, 197.) 

Täydennyskoulutuksen lisäksi keskustelut sekä yhteistyö toisista kulttuureista tulevien 

opettajien kanssa voisi auttaa suomalaisiakin opettajia ymmärtämään vieraista kulttuureista 

tulevien oppilaiden tarpeita (Talib 2002, 130) sekä myös omia että oppilaiden 

kulttuurimalleja. Esimerkiksi pariopetus tai tiimiopetus maahanmuuttajaopettajien tai 

oppilaiden oman äidinkielen opettajien kanssa voisi luoda kokonaisvaltaisuutta myös 

oppilaiden saamaan opetukseen.  

Täydennyskoulutuksen lisäksi monikulttuurisuuteen tulisi kouluttaa tietysti myös 

tällä hetkellä opettajiksi opiskelevia. Otetaanko monikulttuurisuus huomioon tämän päivän 

opettajankoulutuksessa? Tästä seuraavassa kappaleessa. 

5.3 Monikulttuurisuuden huomiointi opettajankoulutuksessa 

Eräs keino välttää ei-toivottavien asenteiden välittäminen oppilaille on piilo-

opetussuunnitelman tiedostaminen. Piilo-opetussuunnitelmaksi kutsutaan kaikkia koulun 
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opetuksessa ja kasvatuksessa esiintyviä piileviä tavoitteita. Piileviä ne ovat juuri siksi, että 

opettaja ei välttämättä tiedosta niitä, vaan ajattelee opettavansa vain esimerkiksi jotakin 

tiettyä oppiainetta. Tietämättään hän kuitenkin toimillaan ja käytänteillään opettaa 

oppilaille muutakin, kuten että pitää osata työskennellä itsenäisesti, pitää osata odottaa, 

pitää unohtaa kokemusmaailmansa, pitää alistua opettajan näkymättömään auktoriteettiin ja 

niin edelleen. Vaikka kaikki piilo-opetussuunnitelman vaatimukset eivät olekaan huonoja, 

ovat ne vaarallisia siksi, että ne ovat piileviä. Opettaja voi tiedostamattaan opettaa oppilaille 

esimerkiksi stereotyyppisiä käsityksiä erilaisista ihmisistä. Muutokset 

opettajankoulutuksessa voisivat tuoda piilo-opetussuunnitelman tulevien opettajien 

tietoisuuteen. (Broady 1986, 116.) Myös eettisten kysymysten pohdinta 

opettajankoulutuksen aikana auttaa opettajaa ymmärtämään roolinsa antaman vastuun ja 

tuomaan muutenkin tietoisuuteen omat arvostukset ja käsitykset oikeasta ja väärästä. 

Eettiset kysymykset kun ovat niin sanottua harmaata aluetta: oikean ja väärän erottaminen 

äkkiseltään on vaikeaa. (Campbell 2003, 130–133.) 

Tarve sisällyttää monikulttuurisuuden näkökulma opettajankoulutuksen ohjelmaan 

on myös kasvanut. Muutos ei ole tapahtunut yhtä nopeasti kuin ehkä luulisi. (Räsänen 

1998, 37). Opettajankoulutuksesta ei löydy paljoakaan sellaisia elementtejä, jotka 

auttaisivat opettajia käsittelemään suvaitsevaisuuteen, ihmisoikeuksiin tai rasismiin liittyviä 

kysymyksiä (Ikonen 1994, 93). Se olisi kuitenkin tärkeää, sillä koulutuksessa opettajiksi 

opiskelevat voisivat saada jo etukäteen tietoa ja toimintaohjeita. Kaikkea nippelitietoa joka 

kulttuurista ei tietenkään ole mahdollista saavuttaa, mutta jonkinlainen informaatio 

kulttuuri-identiteetistä, etnisistä suhteista sekä maahanmuuttajien tilanteesta voisi antaa 

valmiuksia kohdata paremmin oppilaita eri kulttuureista. Opettajilta puuttuu usein myös 

tietoa oppilaiden psyykkisestä hyvinvoinnista sekä oppimisvaikeuksista (Talib 2002, 131). 

Jo koulutuksen yhteydessä opiskelijat joutuisivat aiheeseen perehtyessään reflektoimaan 

omia ajatuksiaan kulttuureista: omista sekä toisten. Tämä voisi olla erityisen tarpeellista 

luokanopettajiksi opiskeleville, sillä heillä monesti väitetään olevan jopa suomalaisina 

harvinaisen yksipuoliset ja turvalliset taustat. 
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5.3.1 Miten opettajankoulutuslaitokset vastaavat koulutuksen tarpeeseen? 

Vaikka innovatiivisuudesta, reflektoinnista, luovuudesta ja muista oppilaiden erilaisuuden 

kohtaamisen ulottuvuuksista opettajankoulutuksessa puhutaankin, tutustuminen 

monikulttuuristen ja kansainvälisten kontekstien ilmiöihin jää vähäiseksi. Tämän päivän 

yhteiskunnassa tulevien opettajien täytyisi kuitenkin tuntea konkreettisemmin 

monikulttuurisuuskasvatuksen tavoitteet, opetussuunnitelmat, metodit ja materiaalit. Näin 

he olisivat valmiita ottamaan vastaan monikulttuurisen maailman. (Räsänen 1998, 37–38). 

Muun muassa Oulun, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa on koulutusohjelmat, joissa voi 

opiskella monikulttuurisuuskasvatuksesta. Kuitenkin nämä koulutusohjelmat koskevat vain 

hyvin pientä joukkoa opiskelijoista ja koulutusohjelmiin eivät pääse läheskään kaikki 

halukkaat. Ohjelman ulkopuolisten opiskelijoiden opintokokonaisuuteen ei kuulu juuri 

mitään monikulttuurisuuteen liittyvää. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa luokanopettajan 

koulutukseen kuuluu ”kulttuurien välinen kasvatus” –kurssi perusopinnoissa, mutta 

tämäkin jää monelta käymättä, sillä sisään otetuista uusista opiskelijoista iso osa on tehnyt 

jo joitakin opintoja aikaisemmin, eikä heidän tarvitse kyseistä kurssia suorittaa. Muissakin 

opettajankoulutuslaitoksissa monikulttuurisuus- ja kansainvälisyyskasvatus jää pariin 

opintopisteeseen perus- tai aineopinnoissa. Toisekseen lyhyehköjen kurssien tai esimerkiksi 

teemaviikkojen on todettu usein olevan jopa haitallisia. Niiden on todettu monesti vain 

vahvistavan stereotyyppistä ajattelua ja ennakkoluuloja eri kulttuureja kohtaan (Talib ym. 

2004, 148). Kouluun ja opettajiin liittyvät epäkohdat pitää myöntää, jotta todelliset 

demokraattisuutta edistävät muutokset ovat mahdollisia. (Talib 2002, 107).  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutustua luokanopettajien sekä 

luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksiin ja käsityksiin eri kulttuuritaustoista tulevien 

oppilaiden opettamisesta ja kasvattamisesta. Tutkimustehtävä muotoutui pitkällä aikavälillä 

kirjallisuuskatsausta tehdessä sekä asiaa pohtiessa. Tutkimuksia nimenomaan 

maahanmuuttajien tai pakolaisten koulukokemuksista ja opettamisesta löytyi suhteellisen 

runsaasti. Tämän tutkimuksen avulla haluttiin kuitenkin antaa opettajille itselleen 

mahdollisuus määritellä se, ketä he sisällyttävät ”kulttuuritaustaltaan erilaisiin” oppilaisiin. 

Opettajilta kysyttiin eri kulttuuritaustaisten oppilaiden opettamisen lisäksi heidän 

kokemuksiaan ja käsityksiään näiden oppilaiden ”hyvästä opettamisesta”, jotta saataisiin 

tietää, minkälaista opetusta he tavoittelevat tai haluavat tavoitella. Tutkimuksen yhteydessä 

tahdottiin myös ottaa esille opettajaopiskelijoiden kokemukset ja muodostuneet käsitykset 

samoista asioista ja verrata niitä opettajien kertomaan.  

Miettisen tutkimus (2001) pohjoiskarjalaisten luokanopettajien käsityksistä 

monikulttuurisuuskasvatuksesta toi esille sen, että opettajien näkökulmat aiheesta 

vaihtelevat, keskeiset käsitteet sekoittuvat ja ilmiö hämmentää. Tämä osoittaa tarpeen 

opettajien ajatusten tutkimiseen. Vain sitä kautta voidaan selvittää opettajien asenteita ja 

tarpeita ja sitä, miten näihin tarpeisiin voitaisiin vastata. Myös oma kokemukseni aiheen 

vähyydestä opettajankoulutuksessa herätti mielenkiintoni siihen, minkälaisia ajatuksia 

tulevilla luokanopettajilla asiasta on. Näiden pohjalta tutkimustehtäväksi muodostui: 
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• Mitkä ovat luokanopettajien kokemukset ja käsitykset opettamisesta ja 

kasvattamisesta sekä ”hyvästä opettamisesta ja kasvattamisesta" luokassa, jossa on 

”kulttuuritaustaltaan erilainen” oppilas. 

• Mitkä ovat luokanopettajiksi opiskelevien kokemukset ja käsitykset opettamisesta ja 

kasvattamisesta sekä ”hyvästä opettamisesta ja kasvattamisesta" luokassa, jossa on 

”kulttuuritaustaltaan erilainen” oppilas. 

 

Käsityksillä tarkoitan tässä opettajien ja opettajiksi opiskelevien tietoja, kokemuksia ja 

uskomuksia, jotka ovat osin tiedostettuja, osin tiedostamattomia (Miettinen 2001, 2). 

”Kulttuuritaustaltaan erilaisen” oppilaan tutkittavat saivat siis itse määritellä. Määrittelyä 

ei varsinaisesti erikseen pyydetty, vaan siihen otettiin mukaan kaikki ne tapaukset, joista 

tutkittavat lähtivät puhumaan eri kulttuuritaustaisina. Eri kulttuuritaustaiseksi luettiinkin 

kuuluvaksi lapset, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa kuten vanhempansakin (ei-

natiivi), mutta myös Suomessa syntyneet lapset, joiden vanhemmista ainakin toinen on 

syntynyt muualla (natiivi tai ensimmäisen polven maahanmuuttaja). Myös muualta 

adoptoiduista lapsista tutkittavat puhuivat eri kulttuuritaustaisina. Tällaiset ”tapaukset” 

opettajat halusivat ottaa mukaan sillä perusteella, että he kokivat oppilaiden 

kotitaustassa/lapsuuden taustassa olevan eri kulttuurin mahdollisesti vaikuttavan lapsen 

ajatuksiin ja/tai toimintatapoihin sekä heidän omiin käsityksiin oppilaista. Myös 

romaanioppilaisiin liittyvät kokemukset otettiin tutkimukseen mukaan, koska he edustavat 

vähemmistökulttuuria Suomessa. Sama koski saamelaisia sekä suomenruotsalaisia 

oppilaita. Heistä ei kuitenkaan haastateltavilla ollut kokemusta. Viittomankieliset oppilaat 

jätin aineistosta pois tutkimuksen liiallisen laajenemisen välttämiseksi, sillä 

viittomakielisyys toisi mukanaan helposti monia asioita, jotka ovat ominaisia vain 

viittomankielellä tapahtuvalle opetukselle. ”Kulttuuritaustaltaan erilaisen” oppilaan 

käsitettä käytetään siis tässä tutkimuksessa opettajien määrittelemällä tavalla sen 

laajuudesta ja kyseenalaisuudesta huolimatta, sillä muidenkin ihmisten puheessa nämä 

hyvinkin erilaiset taustat ja niistä seuraavat asiat mielletään usein samankaltaisiksi. ”Hyvä 

opetus” tässä tutkimuksessa tarkoittaa myös juuri sitä, mitä merkityksiä opettajat ja 

opettajiksi opiskelevat sille antavat.  
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6.2 Aineiston keruu 

6.2.1 Tutkimusmenetelmät 

Koska tutkimuksen tavoitteena oli tutkia opettajien omia kokemuksia ja käsityksiä, 

luonnollinen valinta tutkimukselle oli laadullinen tutkimusote, jossa tavoitteena on 

tutkittavan ilmiön kokonaisvaltainen tarkastelu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2001, 152). 

Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan monesti otoksen sijaan harkinnanvaraisesta 

näytteestä, sillä siinä keskitytään yleensä pienemmän joukon ymmärtämiseen, eikä niinkään 

suureen joukkoon yleistettäviin tuloksiin (Hirsjärvi & Hurme 2000, 58–59). Tässä 

tutkimuksessa tutkimuskohteeksi valittiin kaksitoista henkeä (6 luokanopettajaa, 6 

luokanopettajaopiskelijaa). Näytteen hankkimisessa tähdättiin informaatio-rikkainten 

(Patton 1990, 169) tapausten saantiin eli tapausten, jotka voivat kertoa tutkittavasta asiasta 

parhaiten. Tässä tutkimuksessa haastateltavat valittiin iän, sukupuolen, opetuskokemusten, 

opiskeluvuosien ja kulttuuristen kokemusten mukaan mahdollisimman heterogeenisesti, 

jotta aineistostakin saataisiin mahdollisimman monipuolinen. 

Tutkimuksen metodissa on fenomenologis-hermeneuttisia piirteitä.  

Fenomenologinen ja hermeneuttinen ihmiskäsitys korostaa tutkimuksen teon kannalta 

kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitettä ja tiedonkäsitys ymmärtämistä ja 

tulkintaa (Laine 2001, 26). Nämä ovat juuri niitä ulottuvuuksia, joihin tämän tutkimuksen 

tutkimustehtävissä etsitään vastausta. Fenomenologiassa kokemus käsitetään ”ihmisen 

kokemuksellisena suhteena omaan todellisuuteensa”, elämisenä. Elämiseen kuuluu 

kaikenlainen toiminta ja havainnointi sekä kaiken koetun ymmärtävä jäsentäminen. 

Fenomenologia uskookin siihen, että kaikki merkitsee meille jotakin. Nuo kokemusten 

merkitykset ovat fenomenologisen tutkimuksen ja tämänkin tutkimuksen varsinainen 

kohde. (Laine 2001, 26–28.) Fenomenologisesta ihmiskäsityksestä seuraa edelleen se, että 

kokemuksiin ajatellaan sisältyvän jokin yhteisesti jaettu sisältö saman kokemuksen (sama 

ympäristö ja sama tapahtuma) jakaneiden kesken. Merkitysten lähteenä pidetään näin osin 

yhteisöä, johon jokainen kasvaa ja jossa myös kasvatetaan. (Patton 1990, 68–70.) 

Erilaisissa kulttuuripiireissä elävien ihmisten voidaankin ajatella elävän tavallaan erilaisissa 
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todellisuuksissa, sillä eri asioille muodostuu heillä eri merkitykset. Fenomenologinen 

tutkimus pyrkii siis yleistämisen sijaan ymmärtämään jonkin tutkittavan yhteisön tai alueen 

ihmisten sen hetkistä merkitysmaailmaa. Tässä tutkimuksessa yhteinen kokemus liittyy 

juuri kouluympäristöön ja kokemukseen opettamisesta. Hermeneuttinen ulottuvuus 

fenomenologiseen tutkimukseen tulee tulkinnan tarpeen myötä. Hermeneuttinen tulkinta 

kohdistuu ihmisen ilmauksiin, joiden ajatellaan sisältävän aiemmin mainittuja merkityksiä. 

Sekä fenomenologinen että hermeneuttinen tutkimus sisältääkin kaksi tasoa: perustasolla 

tutkittava kuvaa kokemuksiaan ja niihin liittyvää ymmärrystään ja toisella tasolla tutkija 

reflektoi, tematisoi ja käsitteellistää haastateltavan kertoman merkityksiä. (Laine 2001, 28–

31.) 

Tässä tutkimuksessa keskittyminen vain muutaman haastateltavan kokemuksiin ja 

käsityksiin teki luontevaksi menetelmäksi aineiston keräämiseen teemahaastattelulla. Se on 

puolistrukturoitu haastattelu, joka on lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun 

(syvähaastattelu) välimuoto. Teemahaastattelusta puuttuu strukturoidun lomakehaastattelun 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys, mutta se ei ole niin vapaa kuin syvähaastattelu. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.) Teemahaastattelua voidaan sanoa eräänlaiseksi 

keskusteluksi, jossa pyritään saamaan selville haastateltavasta lähteviä ajatuksia (Eskola & 

Vastamäki 2001, 24). Ajatukset voivat koskea haastateltavan kokemuksia, mielipiteitä, 

tunteita, tietoja, aistimuksia ja taustoja. Haastateltavan ajatusten virtaa rajataan 

teemahaastattelussa kuitenkin haastattelijan etukäteen muodostamalla teemarungolla, jonka 

tarkoituksena on käyttää haastatteluaika mahdollisimman hyvin aihetta ajatellen. 

Teemahaastattelurungossa on edustettuna ne teemat ja aiheet, joiden sisällä tutkija haluaa 

kysymystensä kanssa liikkua. (Patton 1990, 28–29.) Teemahaastattelu etenee siis tiettyjen 

keskeisten teemojen varassa, mutta niiden järjestystä ja muotoa voidaan haastattelun aikana 

vaihtaa. Samat asiat pyritään kuitenkin käymään jokaisen haastateltavan kanssa läpi 

(Eskola & Vastamäki 2001, 27).  

Teemahaastattelu ottaa huomioon haastateltavien tulkinnat sekä vuorovaikutuksen 

merkityksen tulkintojen löytämiselle. Tällainen menetelmä tuo enemmän tutkittavien ääntä 

kuuluviin ja on estämässä haastattelijan ennakkoluulojen vaikutusta. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 47–48.) Fenomenologit suosittelevat syvähaastattelun valitsemista haastateltavien 

todelliseksi ymmärtämiseksi, sillä teemahaastattelun rajojen koetaan ohjaavan 
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haastateltavan kertomista liikaa. Fenomenologisen ja hermeneuttisen metodin voidaan 

kuitenkin ajatella olevan ajattelutapa eikä välttämättä säännönmukainen tekninen 

työskentelytapa. Niinpä eri tutkimuksissa sitä sovelletaan hieman erilailla, jotta 

löydettäisiin juuri kyseessä olevalle tutkimukselle parhain tapa saavuttaa haastateltavien 

kokemukset ja ilmausten merkitykset mahdollisimman aitoina. (Laine 2001, 29–31.) Tässä 

tutkimuksessa teemahaastattelun rajojen ei katsottu ohjaavan haastateltavien kertomista 

liikaa, sillä heidän annettiin jutella asioista omien mielleyhtymien mukaan. 

Haastattelurungon kysymykset olivat varmistamassa kaikkien teema-alueiden läpikäymistä. 

6.2.2 Tutkimuksen kulku 

Tämän tutkimuksen opettajahaastattelut suoritettiin Jyväskylän maalaiskunnassa (3) ja 

Nastolan kunnassa (3). Tavoite oli tutkia ilmiötä paikoissa, joissa esiintyy 

monikulttuurisuutta, mutta joita ei koske mikään monikulttuurisuuden erityispiirre. 

Nastolassa tai Jyväskylän maalaiskunnassa ei ole esimerkiksi verrattain enempää 

ulkomaalaisväestöä, vastaanottokeskusta tai kansainvälisiä kouluja tai luokkia. 

Siirtolaisinstituutin tilastojen mukaan vuonna 2002 Jyväskylän maalaiskunnassa oli 

ulkomaan kansalaisia 1 % asukasluvusta ja vieraskielisiä 1,1 %. Nastolassa ulkomaan 

kansalaisia taas oli väestöstä 0,9 % ja vieraskielisiä 1,0 %. Kaikkien niiden kuntien, joissa 

ulkomaalaisia ja/tai vieraskielisiä oli vähintään sata, keskiarvo ulkomaan kansalaisten 

määrästä väestössä oli 1.6 % ja vieraskielisistä 2,4 %. (Siirtolaisinstituutti.) Sekä Nastolassa 

että Jyväskylän maalaiskunnassa määrät jäivät siis selvästi alle keskiarvon. Silti kummatkin 

alueet kohtasivat tuolloin ja kohtaavat edelleen kasvavassa määrin monikulttuurisuutta 

arjessaan. Tutkimukseen rajautui peruskoulun luokkien 1-6 opettajat sekä nimenomaan niin 

sanottujen normaaliluokkien luokanopettajat eli sellaiset opettajat jäivät pois, jotka 

opettavat virallisia kansainvälisyysluokkia tai maahanmuuttajille tarkoitettuja valmistavia 

luokkia. Opettajiksi opiskelevien haastattelut suoritettiin Jyväskylässä opintojen keski- tai 

loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden haastatteluilla. Heillä ei välttämättä ole paljon 

opetuskokemusta, mutta käsityksiä aiheesta heille on jo kerääntynyt opintojen kuluessa ja 

he ovat myös suhteellisen pian lähdössä työelämään. Tutkimuksen tarkoituksena oli siis 

selvittää juuri niiden opettajien käsityksiä, jotka niin sanotun normaaliluokan yhteydessä 
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saavat opetettavakseen oppilaan vieraasta kulttuurista ja niiden opettajiksi opiskelevien 

ajatuksia, jotka joskus tulevaisuudessa opettavat normaaliluokkia.  

Tavoittaakseni opettajia, joiden luokissa on oppilaita, joilla on taustassaan jotakin 

muutakin kuin suomalaista valtaväestön kulttuuria, lähetin Jyväskylän maalaiskunnan sekä 

Nastolan kunnan koulujen rehtoreille sähköpostia kysyäkseni heidän koulujensa tilanteesta. 

Tarkoituksenani oli tavoittaa siis kuusi opettajaa. Opettajilla tuli olla kokemusta ainakin 

yhden lukukauden mittaisesta kokopäiväisestä luokkatyöskentelystä ja opetuksesta eri 

kulttuuritaustaisen lapsen kanssa. Opettajiksi opiskelevat (kuusi) tavoitin Jyväskylän 

opettajankoulutuslaitoksen sähköpostilistan kautta. Haastattelu suoritettiin 

teemahaastattelurungon pohjalta. Teemat muodostuivat Miettisen (2001) 

teemahaastattelurungon, hänen tutkimuksen tulosten ja oman pohdinnan kautta. 

Proseminaarin yhteydessä olin suorittanut testihaastattelut. Myös sieltä heränneet ajatukset 

ovat muokanneet teemahaastattelurunkoa. Teemahaastattelurungossa (Liite 2 ja 3) teemojen 

alle on koottu vapaamuotoisia kysymyksiä, joita sitten luontevasti kysyttiin siinä 

järjestyksessä, kun haastateltava kertomisessaan eteni. Haastattelun teemat jakautuvat pää- 

ja alateemoihin seuraavalla tavalla: 

 

Eri kulttuurien esiintyminen luokassa: 

• käsitykset kulttuurisesta kasvatuksesta yleensä  

• tämän hetken kulttuurinen tilanne luokassa/aiemmat tilanteet 

• reaktiot eri kulttuuritaustaisen oppilaan luokalle tuloon  

 

Opettaminen luokassa, jossa on oppilas/oppilaita eri kulttuuritaustoista: 

• arki luokassa, jossa on oppilas/oppilaita eri kulttuuritaustoista 

• opetuksessa erityisesti huomioitavat asiat 

• edut ja haasteet/ongelmat ja ratkaisukeinot 

• oppimisen samanlaisuus ja erilaisuus  

 

Opettamisen edellytykset luokassa jossa on oppilas/oppilaita eri kulttuuritaustoista: 

• luokan opettaminen verrattuna pelkästään suomalaistaustaisen luokan opettamiseen 
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• ”hyvä monikulttuurisen luokan opettaja”: valmiudet ja vaatimukset 

• omat valmiudet 

• opettajuuden kehittyminen 

 

Opiskelijat vastasivat aihealueita koskeviin kysymyksiin niiden kokemusten pohjalta, joita 

heillä oli. Jos heillä ei ollut liiemmin kokemusta, he vastasivat itselleen muodostuneiden 

käsitysten mukaan. Sekä kysymysten että vastausten kieli saavuttaa kokemuksen parhaiten 

silloin, kun puhutaan mahdollisimman konkreettisesti (Laine 2001, 37). Siksi haastattelussa 

keskityttiin opettajien ja opiskelijoiden arkipäivän kokemuksiin. Opettajuudella tarkoitettiin 

”kaikkia opetuksellisia elementtejä, jotka opettajat itse kokivat tärkeiksi määritellessään 

omaa opettajuuttaan” (Miettinen 2001, 39). Opiskelijoiden haastattelut suoritin yliopiston 

kirjastolla ja opettajien haastattelut heidän kouluillaan. Haastattelut kestivät puolesta 

tunnista tuntiin, mutta keskimäärin 45 minuuttia. Haastattelut tallennettiin nauhoittamalla 

ne mini disc -soittimella.  

Opettajien haastattelun tueksi pyysin kaikkia heitä pitämään vapaamuotoista 

päiväkirjaa parin viikon ajan päivittäin arjen kokemuksista ja sieltä lähtevistä ajatuksista 

(liite 1). Tällainen menetelmä on eräänlaista havainnointia, jossa opettaja itse havainnoi 

itseään. Menetelmä muistuttaa hyvin paljon sitä, kun tutkija havainnoi itseään 

tutkimusprosessin aikana. Menetelmän tarkoituksena oli toimia haastattelujen syventäjänä. 

Opettajat kirjoittivat päiväkirjaa ennen haastattelua. Näin he pystyivät orientoitumaan 

aiheeseen ja käyttämään kirjoittamisen yhteydessä tulleita ajatuksiaan itse haastattelun 

tukena. Päiväkirja-aineiston vahvuus on siinä, että opettajat kirjoittivat sitä heti arjen 

tilanteiden jälkeen, jolloin tunteet ja ajatukset ovat paremmin mielessä. Päiväkirjaa 

kirjoittaessa he ehkä uskalsivat myös sanoa ääneen asioita, joita haastattelussa ei tulisi 

sanottua. 

6.3 Aineiston käsittely 

Myös tutkimusaineiston analyysi oli laadullinen. Aineiston käsittely alkoi kaikkien 12 

haastattelun litteroimisella. Haastattelut kirjoitettiin sanatarkasti eli puheenvuoroja ei 
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muutettu kirjakielelle, vaan kirjoitettiin samalla tavalla kuin ne oli lausuttu. Mini-disc 

soittimella nauhoitetut ja koneelle ladatut äänitiedostot olivat pääosin selviä, eikä 

haastattelujen kuulemisessa ollut ongelmia. Litteroinnin tuloksena syntyi 63 sivua tekstiä.  

Tutkimusaineiston analyysiprosessia voidaan kuvata hermeneuttisen kehän 

kulkemiseksi, jossa ensimmäisiä tulkintoja tehdään itse asiassa jo haastatteluvaiheessa. 

Tutkija kuitenkin pyrkii pääsemään irti näistä ensitulkinnoistaan katsomalla niitä kriittisesti 

ja ottamalla niihin etäisyyttä. Myös teoreettiset lähtökohdat ja aiemmat tutkimustulokset 

pyritään jättämään taka-alalle, jotta olisi mahdollista tavoittaa haastateltavien alkuperäiset 

kokemukset ja niistä lähtevät tulkinnat. Litteroinnin yhteydessä aineistoon siis palataan 

uudelleen ja sitä yritetään katsoa uusin silmin, jotta voitaisiin löytää asioita, joita ensi 

näkemältä ei ole huomattu. Haastattelut luetaan tässä vaiheessa moneen kertaan läpi, jotta 

niihin päästiin kunnolla sisälle. Kehän kiertäminen jatkuu edelleen etäisyyden ottamisen ja 

aineistoon uudelleen palaamisen vuorottelulla, jotta siitä voitaisiin saada kaikki irti ja löytää 

mahdollisimman aitoja merkityksiä. (Laine 2001, 33–34.) 

Haastatteluaineiston varsinainen järjestäminen tapahtui teemoittelulla, jonka 

voidaan sanoa olevan aineiston jäsentämistä teemojen mukaisesti ja edelleen tämän 

uudelleenjärjestetyn aineiston pelkistämistä (Eskola & Vastamäki 2001, 41). Teemoilla 

tarkoitetaan sellaisia ”aineistosta löytyviä piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle 

haastateltavalle” (Hirsjärvi & Hurme 2000, 173). Ensimmäisenä tehdyt havainnot eli 

löydetyt teemat eivät ole kuitenkaan tuloksia, vaan vain johtolankoja (Alasuutari 1999, 78), 

joiden avulla pyritään katsomaan ilmiötä uudesta perspektiivistä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

143). Mitä enemmän samaan päätelmään johtavia johtolankoja haastatteluista löydetään, 

sitä todennäköisemmin on löydetty ”oikea” tulos (Alasuutari 1999, 41–50). Johtolankojen 

avulla tapahtuvan havaintojen syvemmän tarkastelun jälkeen aineisto jaoteltiinkin ylä- ja 

alateemoihin ja näiden teemojen välisiä yhteyksiä ja yhteyksien merkityksiä tutkittiin. 

Usein samaa ilmiötä kuvaavien havaintojen ottaminen analyysin kohteeksi on laadullisen 

tutkimuksen yleistettävyyteen pyrkimistä (Alasuutari 1999, 41–50). 

Opettajien päiväkirjamerkintöjä käytettiin tukemaan haastattelujen tuloksia 

(yhteensä n.15 sivua tekstiä). Havainnointiin perustuvan tutkimuksen analyysi ei eroa 

paljoakaan teemahaastattelun analyysistä (Grönfors 2001, 137). Siksipä opettajien 
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päiväkirjamerkinnät teemoiteltiin haastattelujen tapaan ja niitäkin vertailtiin keskenään. 

Merkintöjen oletettiin joko vahvistavat tulkintoja tai olevan ristiriidassa niiden kanssa. 

Fenomenologisen tutkimustavan mukaan kaikkea tutkimusaineistoa, eli sekä haastattelu- 

että päiväkirja-aineistoa, käsiteltiin myös kokonaisuutena: niitä analysoitiin yhteisen 

kokemuksen ytimen löytämiseksi (Patton 1990, 70). Niin sanotut poikkeavat tapaukset 

otettiin mukaan suhteuttamalla niitä kokonaisuuteen, varsinaiseen tutkimuskohteeseen. 

(Alasuutari 1999, 41–50).  

6.4 Haastateltavien taustatietoja 

Taustatietoina haastateltavilta kysyttiin ikää, opetuskokemuksen ja/tai opiskeluvuosien 

määrää vuosissa sekä minkä kulttuurin oppilaista heillä on kokemuksia. Haastattelemani 

opettajat olivat 28–53 –vuotiaita (2 miestä, 4 naista) ikäjakauman ollessa suhteellisen 

tasainen. Opetuskokemusta opettajille oli kertynyt näin ollen 2,5 vuodesta 31 vuoteen. 

Opettajilta löytyi omakohtaista opetuskokemusta niin natiiveista, ensimmäisen polven 

maahanmuuttajista kuin ei-natiiveistakin. Maahanmuuttajaoppilaat olivat tulleet 

enimmäkseen venäjänkielisiltä alueilta, sekä islamilaisista maista. Yksi opettaja opetti tällä 

hetkellä kahta Euroopan ulkopuolelta adoptoitua lasta. Melkein kaikilla opettajilla oli 

kokemuksia myös romaani -oppilaista. Haastattelemani opiskelijat olivat 23–32 –vuotiaita 

(2 miestä, 4 naista) ja yhtä lukuun ottamatta he kaikki olivat ennen opettajaopintojaan 

toimineet vuoden kouluavustajana. Suurin osa opiskelijoista oli myös tehnyt joitakin 

sijaisuuksia koulutusta ennen tai koulutuksen aikana, pari opiskelijaa päätoimisesti vuoden 

tai parinkin verran. Jollakin opiskelijalla oli opetuskokemuksia maahanmuuttaja -luokasta 

avustajana olemisen yhteydessä. Toiselta kokemusta löytyi koulukodin opettajana 

olemisesta sekä S2 -opetuksesta ja kolmannelta tuntien pitämisestä vankilakoulussa, sekä 

kansainvälisessä koulussa Hollannissa. Kokemuksia opiskelijoilla oli Lähi-idän maista sekä 

Venäjältä, Kiinasta ja joistakin Euroopan maista tulleista oppilaista. Osa oppilaista oli ollut 

natiiveja, osa ensimmäisen polven maahanmuuttajia tai ei-natiiveja. Myös romaanioppilaita 

olivat puolet opiskelijoista kohdanneet avustajajaksojensa tai sijaisuuksiensa aikana. Kaikki 

haastateltavat olivat suomalaisia, eivätkä he itse olleet milläänlailla niin sanotusti eri 



54 

kulttuuritaustaisia. Yhdellä opiskelijoista oli kahden maan kansalaisuus toisen vanhemman 

kautta. Yksi opettaja ja puolet opiskelijoista kertoi matkustelleensa jonkin verran ja 

saaneensa siten kontaktia muihinkin kulttuureihin. Kotimaassakaan haastattelijat eivät 

olleet juuri kokeneet esimerkiksi vähemmistöön kuulumisen tunnetta. Haastateltavien 

yksilöllisiä taustoja ei tässä tarkemmin kuvailla identiteettisuojan vuoksi. Tämän vuoksi 

myös tuloksien esittelyn yhteydessä olevien lainauksien nimimerkit ovat keksittyjä.  

Tutkimusraportin viimeisissä jaksoissa kerrotaan tutkimusaineistosta esiin 

nousseista teemoista, teemojen takaa löydetyistä tuloksista, sekä tuloksista tehdyistä 

johtopäätöksistä. Näiden asioiden esittelyssä on edetty fenomenologisen tutkimuksen 

vaihein. Ensin on pyritty kuvailemaan mahdollisimman alkuperäisellä tavalla sitä, mitä 

aineistossa on sanottu, tuomatta haastattelijan persoonaa kuvaukseen (jakso 7). Teemojen 

esittelyn jälkeen on pyritty tiivistämään aineiston merkittävä aines ”Yhteenvetoa tuloksista” 

–kappaleeseen (jakso 8). Tämän jälkeen merkittävästä aineksesta on pyritty löytämään 

ilmiötä kuvaavia kokonaisuuksia tutkimustehtävän kehyksissä unohtamatta kuitenkaan 

yleisyyden ohella ilmiöiden yksilöllistä moninaisuutta (jakso 9). Tässä jaksossa saatuja 

tuloksia on myös lopuksi arvioitu suhteessa aiempiin tutkimustuloksiin. (Laine 2001, 38-

42.)  
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7 ESILLE NOUSSEET TEEMAT 

Tässä jaksossa lähdetään esittelemään tutkimusaineistossa esiin tulleita teemoja. 

Haastatteluista esiin nousseista teemoista kerrotaan kolmessa ensimmäisessä kappaleessa. 

Teemat ovat osin yhdenmukaisia haastattelurungossa olleiden teemojen kanssa, osin ne 

ovat luokittuneet hiukan uudella tavalla. Neljännessä kappaleessa esitellään 

päiväkirjamerkinnöistä löydettyjä teemoja.  

 

7.1 Luokan arjessa korostuvat konkreettiset asiat 

Kokemuksistaan ja käsityksistään opettamisesta luokassa, jossa suomalaisesta 

valtakulttuurista tulevien oppilaiden rinnalla on oppilaita muista kulttuuri- tai 

vähemmistöryhmistä, opettajat ja opiskelijat kertoivat arkipäivän kuvailun kautta. Asiat, 

jotka arjesta nousivat esiin, olivat hyvin konkreettisia. Opettajista osa koki arjen asioiden 

aiheuttavan jonkin verran ylimääräistä työtä, joskus he kokivat rasittuvansakin niiden takia. 

Toiset opettajat eivät olleet kokeneet töiden lisääntyvän omalla kohdalla mitenkään 

erityisesti. Nämä pitivät pientä lisähaastetta piristyksenä. Työläyttä aiheutui eniten niille 

opettajille, joilla oli oppilaan kanssa ollut kieliongelmia tai niille, joilla ongelmia oli ollut 

oppilaan vanhempien kanssa.  

7.1.1 Kieli ja kommunikaatio 

Opettajat pohtivat kieliongelmia niin oman kuin oppilaan itsen jaksamisen näkökulmasta. 

Opettajien jaksamisen näkökulmasta kieliongelmia pidettiinkin isoimpana tekijänä, joka 

liittyi eri kulttuuritaustasta tulevan oppilaan opettamiseen. Oppilaan huono suomenkielen 

taito tai täysi suomen kielen taidottomuus vaati opettajalta laaja-alaista eriyttämistä sekä 

oppilaan erityistä huomioimista luokkaa opettaessa. Joskus oppilas ei millään meinannut 
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oppia suomen kieltä ja sen koettiin vaikeuttavan opetusta huomattavasti. Ongelmaksi 

koettiin tällaisessa tilanteessa oma tietämättömyys siitä, miten oppilaan kanssa tulisi edetä 

ja luottamuksenpuute siihen, että tilanteesta voidaan selvitä. Tarvittaessa opettajat olivat 

kyllä saaneet tulkki -apua, mutta toisaalta tulkin avulla käytävä kommunikaatio koettiin 

hämmentäväksi: henkilökohtaisen yhteyden tunne oppilaan tai oppilaan vanhemman kanssa 

jäi kokematta ja myös väärinkäsityksiä pelättiin.  

Kielen ja kommunikaation haasteisiin opettajat liittivät siis myös oppilaan 

jaksamisen. Pari opettajaa pohti suomen kieltä puhumattoman oppilaan turhautumista, kun 

itsen ilmaisu ei onnistu: 

Iiris: Että ku siinä kokee että, miten se lapsi voi niin ku ärsyyntyä ja kerta kaikkiaan niin ku 
siitä, että hän ei ymmärrä ja jotenki niin ku senki tajuaa. Että ku koko ajan elää niin ku 
sitten semmosessa, että sä oot niin ku haloo haloo (oppilas), että siin voi tulla sellastakin. 

Eräs opettaja taas pohti oppilaan suomen kielen taidottomuudesta seuraavia pitkiä päiviä: 

normaalien viikkotuntien lisäksi oppilas sai tukiopetusta, sekä mamu-opetusta 

(maahanmuuttajille tarkoitettua opetusta). Kielestä johtuvaksi ongelmaksi oli erään 

oppilaan kohdalla myös muodostunut hänen passivoitumisensa. Kielen oppimisenkin 

jälkeen oppilaan oli nimittäin vaikea alkaa olemaan omatoimisempi, kun oma luokkatoveri 

oli alusta asti tehnyt kaiken hänen puolestaan: 

Ulla: Hän on hyvin hiljainen, syrjäänvetäytyvä tunneilla näin -- et häneltä pitää aina kysyä 
ja lypsää. Ja näin tota noin niin hänel on esimerkiks hyvä ystävä, joka tukee, auttaa joka 
asiassa ja on ollu semmonen apu ihan sillon, kun hän on ummikkona tullu, että hän hoksaa 
aina, millon pitäs auttaa. Liian paljon tekee tänä päivänä tän tytön puolesta vieläkin niin 
saattaa, kun hänel tulee jotain kysyttävää ni tää kaveri niin ku sen kysyy -- Tai niin ku oma-
aloitteisuutta vähän puuttuu. 

Opettajat pohtivat kielitaitoon liittyviä kysymyksiä myös silloin, kun eri 

kulttuuritaustaisilla oppilailla ilmeni ongelmia oppimisessa: opettajat eivät osanneet aina 

sanoa, johtuivatko ongelmat kielestä vai itse asiassa muista oppimisvaikeuksista. Anna 

pohtii myös sitä, kuinka suomalaisillakin valtaväestön lapsilla on paljon esimerkiksi 

ymmärtämisvaikeuksia, joten loppujen lopuksi eri kulttuurista tulevien kielivaikeudet eivät 

vaikuta opetuksen luonteeseen merkittävästi: 

Anna: Mut et ei se niin ku se maahanmuuttajatausta sitte enää tässä vaiheessa tuu esiin, et 
enemmän sitte niistä puutteellisista kielitaidoista johtuvat oppimisvaikeudet ja 
ymmärtämisvaikeudet. -- Mut et kyllähän suomalaisellaki lapsella, et niit riittää tosiaan 
muillakin. 
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Opettajat kuitenkin totesivat, että kieleen liittyvät pelot sijoittuvat yleensä lähinnä 

kokemuksen alkupuolelle, jonka jälkeen asioiden nähtiin lähtevän toimimaan loppujen 

lopuksi hyvin. Oppilaat oppivat suomen kielen hyvin ja saavuttivat muita oppilaita joka 

aineessa. Opettajat olivat saaneet tulkkiapujen lisäksi myös hyvin koulunkäyntiavustajia 

tuekseen luokkaan. Moni olikin sitä mieltä, että ilman avustajaa opetus ei onnistuisi.  

Myös opiskelijoiden haastatteluissa kieliongelmat tulivat esille. 

Kielikysymyksessä ongelmalliseksi nähtiin opettajan ja oppilaan välisen kommunikoinnin 

vaikeutumisen lisäksi se, että kommunikointi kotien kanssa vaikeutui. Opiskelijat 

pelkäsivät väärinkäsityksiä, mutta toisaalta tulkkien käyttöäkin pidettiin opettajien tapaan 

häiritsevänä. Pari opiskelijaa toi myös esiin vanhempien kielitaidottomuuden, joka voi 

vähentää olennaisesti oppilaan tuen saantia sekä kielen opettelussa että muiden tehtävien 

tekemisessä. Tässä Iina pohtii kommunikointiin liittyviä ongelmia: 

Iina: Ehkä jonkunlaiset kommunikointivaikeudet -- tai kodin ja koulun yhteistyössä 
riippuen siitä että miten saadaan esimerkiks tulkkipalveluita käyttöön. -- Joskus voi olla 
sekin, että kotona ei tueta sitä lapsen koulunkäyntiä niin paljon ehkä just kielivaikeuksien 
takia, et lapset ei voikaan saada vanhemmiltaan paljon apua, jos vanhemmat ei ymmärrä. 

Myös pari opiskelijaa toi esille koulunkäynnin vaikeutumisen, jos kielitaito kehittyy 

hitaasti. Asta pohtii seuraavassa kielenoppimisen yksilöllisyyttä. Hän muistuttaa siitä, että 

osa vieraasta kulttuurista tulevista oppilaista oppii kielen nopeasti: 

Asta: Niinku just tää venäjä poika, ni kyllä, et ku se vaikuttaa niin kauheesti se 
kielenosaamistaito, että kuin hyvin se pystyy. Että kyl mä oon kuullu jostain kouluilta että 
hyvä ku saa lukemaan, ni se riittää tavotteeks kuudennelle luokalle ja se tuntuu niin raa’alta 
että ainaki pitää yrittää, mut et totanoin ni toi on niin yksilökohtasta sitten, että jollain, 
jonkun kanssa ei päästä yhtä pitkälle, kun toisten, jotka hallitsee suomen kielen ihan tosta 
vaan ja hallitsee ne kaikki oppiaineet et...mut et, se on se yksilöllisyys. 

7.1.2 Oppilaan tausta mukana jatkuvasti 

Opettajat kokivat eri kulttuuri- tai vähemmistöryhmästä tulevan oppilaan taustassa olevan 

myös sellaisia asioita, joita tulisi erityisesti huomioida. Näitä oli esimerkiksi kulttuurista 

heijastuvat erilaiset tavat ja perinteet, joita opettajan tuli huomioida koulun arjessa. 

Huomioitavia asioita koettiin olevan sitä enemmän ja vahvemmin mitä ”vieraammasta” 

kulttuurista oppilas tuli. Opettajat pitivät erittäin tärkeänä sitä, että oppilaan kulttuuria ja 
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siihen kuuluvia asioita ymmärretään ja kunnioitetaan. Eräskin opettaja kertoi alusta asti 

varmistaneensa, että kotona tiedetään hänen satunnaisista eroavista mielipiteistään 

huolimatta kunnioittavan perheen ja oppilaan päätöksiä. Hän kertoi myös ottaneensa 

tavaksi osoittaa sen oppilaalle koulussa silloin tällöin: 

Antti: Otan huomioon niin ku tämmösen kulttuurisen jutun tai esim tai sanotaan se, et olen 
jopa niin ku puhunu nätisti näistä tota...vaatteista, joita hän on joskus kantanu, että ompas 
kaunis sun paita tai pusero tai esimerkiks koru, että ottanu sillälailla huomioon, että koittanu 
kannustaa myöskin siihen rohkeuteen, että kun sä olet valinnu tämän tien, niin että tota 
ompa hienoa myöskin se. 

Opettajia mietityttivät myös ne tilanteet, joihin oppilas ei voinut osallistua kulttuurin 

periaatteiden takia. Ongelmallisena pidettiin erityisesti niitä tilanteita, jossa oppilas itse ei 

tiennyt, mihin ja miksi hän ei saa osallistua. Opettajat olivat myös kokeneet hetkiä, joissa 

oppilas tiesi, ettei hän saisi osallistua, mutta hän oli osallistunut sittenkin. Opettajat kokivat, 

ettei ole heidän asiansa poistaa oppilasta luokasta, jos tämä ei itse poistu. Ilkka arveli, että 

jotkut oppilaat saattoivat olla myös liian arkoja huomauttamaan opettajalle asiasta, vaikka 

olisivatkin halunneet poistua paikalta: 

Ilkka: Ne jos on sellasia, ettei...tietysti oppilas on sellanen, että vaikka se ei niin ku jos joku 
asia ei kuulu siihen kulttuuriin kuuluis ni eihän se, voihan olla ettei se oppilas, ei se, ei siitä 
oo sanomaan, että en tee, tää ei kuulu meiän kulttuuriin, vaan saattaa tehä, mutta sitten 
aatella, että en kerro tästä kotona, että mitä tehtiin, tai jotain sellasta. 

Oppilaiden taustalla saattoi olla myös traumaattisia kokemuksia ja ne opettajien piti 

muistaa ottaa huomioon. Opettajat kertoivat esimerkiksi, että maailmalla tapahtuneista 

asioista täytyy luokassa jutella varovasti, jos joukossa on lapsi, jota tapahtumat koskettavat. 

Pari opettajaa koki ongelmalliseksi myös joidenkin eri kulttuuritaustasta tulevien 

oppilaiden halun unohtaa koko entiseen elämäänsä liittyvä kulttuuri (assimilaatio kpl 4.3): 

kuuluuhan opettajan tehtäviin kannustaa oppilasta juuri säilyttämään identiteetissään 

aineksia aiemman kulttuurin piiristä. Tällaista koettiin tapahtuvan erityisesti 

venäjänkieliseltä alueelta kotoisin olevien oppilaiden kanssa. Toisaalta opettajilla oli myös 

kokemuksia siitä, että traumoista tai muista kulttuurisista asioista huolimatta oppilas soljui 

luokassa muiden mukana, eikä eteen tullut juurikaan sellaisia hetkiä, joissa oppilas olisi 

tarvinnut ottaa erityisesti huomioon taustansa takia: 
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Ilkka: Emmä oo koskaan ajatellu sitä asiaa, että voisinko mä, että nyt ku on yks romaani ni 
pitäskö mun jotenki opettaa eri tavalla tai jotenki tai käydä jotain asioita eri tavalla läpi 
tai...emmä, ei oo tullu mieleenkään. 

Jaanan ja parin muun opettajan kokemus oli myös, että moni asia saatettiin pistää oppilaan 

taustalla olevan kulttuurin piikkiin, vaikka ongelmat olisivat olleet oppilaan persoonasta, 

perheestä tai esimerkiksi maahanmuuttajuudesta tai traumaattisista kokemuksista riippuvia: 

Jaana: Mut siel on taustalla varmaan se, et oppilas on ollu, niin ku tavallaan 
häiriökäyttäytyvä myös. Ni se niin ku leimautuu se kulttuuri vahvempana siellä läpi, ku 
aikasemmin, mitä mä oon ollu sen perheen lasten kaa tekemisissä. Niil ei sitä ongelmaa oo 
ollu. Ja sit tulee esille tavallaan ne sen kulttuurin piirteet. Jotenkin sen häiriökäyttäytymisen 
myötä, vaikkakin, vaik se on sitä hänen persoonallisuuttaan. 

Opiskelijat puhuivat ”kulttuurisista ristiriidoista”, kun he kertoivat oppilaan taustassa 

huomioitavista asioista. Kulttuurisia ristiriitoja sanottiin syntyvän erityisesti siitä, jos 

koulun tavat ovat ristiriidassa perheen kulttuurin tapojen kanssa. Tällöin syntyy 

pattitilanteita, joissa toista on vaikea ymmärtää. Vanhempien asenteilla nähtiin olevan suuri 

vaikutus asioiden sujumiseen: 

Iina: Ja se, se että miten lapsen perhe sopii koulun toimintatapoihin, että tuleeko lapsi 
ajoissa kouluun ja onko sillä millaset vaatteet päällä ja osallistuuko liikkatunnille ja sellasia 
asioita, joita ei välttämättä suomalaislasten kanssa tarvi ottaakaan huomioon, että ehkä 
sellasia ongelmia mutta niistäkin varmaan pystyy puhumalla selviämään. 

Olli: Ja sitte yleesäkin tavallaan joku semmonen luokassa vallitsevat käyttäytymissäännöt 
tai jotkut tämmöset, että millon saa puhua ja mitä voi sanoa kellekin ja semmoisissa asioissa 
vois esimerkiksi ja sitte varmaa koulutehtävien tekeminen, että jossain tämmösissä. Että 
millä tavalla vanhemmat arvostaa sitä että lukee ja eri kulttuureissa varmaan arvostetaan 
koulua eri tavalla. 

Kulttuurisia ristiriitoja arveltiin syntyvän myös silloin, kun opettajalla ei ole tarpeeksi tietoa 

oppilaan kulttuuritaustasta. Opiskelijoistakin osa mainitsi inhottavina ne tilanteet, joissa 

oppilas itsekään ei ymmärrä, miksi hän ei saa osallistua: 

Olli: Et jos ne joutuu aina kokemaan, joka torstai sen, et ei ne voi mennä aamunavaukseen, 
vaik ne lapset ei ymmärrä, siinä vaiheessa joku kolmasluokkalainen, et minkätakia hän ei 
vois laulaa jonku enkelitaivaan, koska se on luterilainen tapa eikä muslimien tapa. 

Toisaalta opiskelijatkin pohtivat taustasta tulevien haasteiden voivan olla oppilaan 

persoonasta, perheestä tai esimerkiksi muuttoprosessista johtuvaa. Taustan vaikutuksen 

määrän arkipäivään koettiin myös riippuvan siitä, mistä kulttuurista oppilaat luokalle 

tulevat. Kulttuureihin liittyvät ennakkoluulot olivat sekä positiivisia että negatiivisia: 
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Eero: Jos tulee vaikka, tulee esimerkiksi Keski-Euroopasta, vaikka Saksasta tai Italia tai 
onhan ne eri kulttuureja, mut ne on kuitenki sillee Eurooppaa, et sit jos tulee ihan, vaikka 
tota, Afrikasta tai muusta ni se on ihan vieras kulttuuri, se on haaste. 

Olli: No esimerkkinä vois ku nytte semmonen, mitä mä ite oletan, tää on mun omaa 
oletusta, että kiinalaisessa kulttuurissa arvostetaan voimakkaasti koulutusta ja poika on 
kiinalaisessa kulttuurissa, ni semmonen ni semmonen iso asia. Et poika, joka on kiinalainen, 
nii siis isä on kiinalainen, ni musta tuntuu, et siinä näkyy niinkö se, että se poika kyllä 
menestyy tosi hyvin koulussa. 

7.1.3 Oppiaineisiin liittyvät haasteet 

Kommunikointivaikeuksien ja oppilaan taustassa huomioitavien asioiden lisäksi sekä 

opettajat että opiskelijat mainitsivat eri kulttuuri- ja vähemmistöryhmistä tulevia oppilaita 

opetettaessa arjessa korostuvan oppiaineisiin liittyvät haasteet: 

Jaana: No esimerkiks, kuitenki tää koulumaailma on aika vahvasti kristillinen. Sillälailla, et 
vaik ei ookaan enää niin kristillinen, ni kuitenki kaikki, kaikki meiän juhlapyhät on 
kristinuskoon pohjautuvia. Ja esimerkiks askarteluissa, esimerkiks lauluissa. Kaikissa näissä 
pitää huomioida se, et tää oppilas ei voi niihin ollenkaan osallistua. -- Se on se vaikeus, 
siinä että, mikä on tavallaan se korvike, sille pojalle, ettei se, jos me tehdään joulu, jouluun 
liittyvä asia, ni mikä on se korvike sille pojalle, että se saa jonkun yhtä hyvän hyödyn ku 
että se ois vaan joku tekastu juttu. 

Jaanan tavoin muutkin opettajat totesivat muusta kulttuurista tulevan oppilaan eri uskonnon 

rajoittavan tekemisiä paljon muun muassa musiikissa, liikunnassa ja kuvaamataidossa. 

Juhlapyhien lähestyessä juuri kuvaamataidon ja musiikin tunteja käytetään usein niiden 

valmisteluun ja näin eri uskontoisuuden koetaan muodostuvan ongelmaksi. Liikunnassa 

ongelmana eivät välttämättä olleet kristilliset tavat, mutta muuten kulttuuriset tavat 

esimerkiksi alastomuuden suhteen. Ainakin pari opettajaa oli törmännyt tähän 

uimahallikäyntien yhteydessä. Romaanioppilaiden kohdalla liikunnassa oli koettu myös 

pukeutumiseen liittyviä ongelmia. Niistä lisää kappaleessa 10.1. Muissa kouluaineissa 

erityisiä haasteita ei ollut havaittu muuten kuin niiden oppilaiden kohdalla, joilla oli 

oppimisvaikeuksia tai joilla suomen kieli tuotti ongelmia. Ulla kertoo kielestä johtuvista 

vaikeuksista erityisesti lukuaineiden kohdalla sekä matematiikan sanallisissa tehtävissä: 

Ulla: Matematiikassa tosi paljon vaikeuksia, ympäristötiedon asioissa kolmannella luokalla 
tosi paljon vaikeuksia ymmärtää niin ku niitä käsitteitä ja maantiedossa, joka on niin ku 
muillekin vaikeeta, saati sitten tän kielen kanssa, ku tulee ongelmaa. -- ni matematiikan 
tunneilla, se että, että tota minkälaiset tehtävät Alicialle menee. 
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Myös opiskelijat mainitsivat haastatteluissa opetuksen haasteiden liittyvän juuri oppilaiden 

eri uskontoon sekä sitä kautta tai muuten esimerkiksi liikuntaan ja musiikkiin sekä 

juhlapyhiin. Iina pohti näitä asioita seuraavalla tavalla: 

Iina: Mutta jos aattelee vaikka liikuntaa yleensä koulussa ni se ei välttämättä oo esimerkiks 
islaminuskosille lapsille erityisen helppo juttu, etenkää tytöille. Että voiko olla ees 
ylipäätänsä poikien kanssa samaan aikaan liikunnassa ja voiko käyä ollenkaa uimassa. 
Vaatii erityisiä opetusjärjestelyjä ja tietysti sitte myös opetusmenetelmiä. -- no ehkä just 
kaikki uskontoon liittyvät asiat ja koulujuhlat. Että kyllä niitä varmaan pitäis joulua ja 
pääsiäistä vähän selvitellä sitte eri tavalla. 

Opettajien lailla kielen osaaminen nähtiin olevan avainasemassa siinä, saavutetaanko eri 

oppiaineiden tavoitteita. Olli pohtii sekä tätä, että muuta taustan vaikutusta oppimiseen: 

Olli: No kyl varmaan kieli voi olla semmonen ongelma, et mikä siihen tekee ja sit jos 
aattelee, ni ne lähtötilanteet, et mikä se on. Mut kyllähän ne jos aattelee, et tulee täysin 
erilaisesta kulttuurista ja jos aattelee, et se sit huomenna alottaa ni ei voi olettaa et se 
selviytyy samanlailla ja se ei oo välttämättä käyny ees koulua, jos on täysin erilainen ollu se 
koulukulttuuri, ni se siihen sopeutuminen. Ni on se varmasti kestää aikaa. 

7.1.4 Kiusaaminen 

Melkein kaikki haastateltavat mainitsivat kiusaamistapausten liittyvän sellaisen luokan 

opettamiseen, jossa on oppilas tai oppilaita eri kulttuuritaustoista. Haastattelemani opettajat 

eivät olleet kuitenkaan itse kertomansa mukaan kohdanneet kiusaamista erityisen paljon 

opettaessaan oppilaita eri kulttuuri- ja vähemmistötaustoista. Parin opettajan mukaan 

joitakin oppilaita oli heidän mukaansa joskus pilkattu huonosta suomenkielestä, mutta 

muutaman kerran nämä oppilaat olivat myös ymmärtäneet pilkan väärin. Joku opettaja 

katsoi myös joskus median antaneen ymmärtämättömille lapsille virikkeitä käyttää 

kuultuaan väärin. Kiusaamisen koettiin kuitenkin enimmäkseen olleen ymmärtämätöntä 

kielenkäyttöä muiden riitojen yhteydessä. Opettajilla löytyi kokemuksia myös eri 

kulttuuritaustasta tulevien oppilaiden pilkkaavasta tai kiusaavasta käytöksestä toisia 

oppilaita kohtaan. Tämän oli aiheuttanut silloin tällöin ongelmia koulussa. 

Opiskelijat mainitsivat opettajia useammin kiusaamisen liittyvän arkipäivään 

luokassa, jossa on oppilas eri kulttuuri- tai vähemmistöryhmästä. He puhuivat ilmiöstä 

kuitenkin hyvin yleisellä tasolla ja yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta heillä ei ollut asiasta 

kokemusta. Eräällä opiskelijalla oli opettajien tavoin havaintoja oppilaiden 
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ymmärtämättömyydestä esimerkiksi käyttämiään haukkumasanoja kohtaan. Näitä 

haukkumasanoja ja muita kiusaamisen aiheena olevia asioita oli löydetty esimerkiksi 

erilaisilta medioilta: 

Tarja: -- ni tiesivät kyllä niinku Afganistanin sodat ja Iranin tilanteet ja muut. Oli terroristi 
nimittelyä ja ja ja helvetin tappaja ja tämmösiä ja ja tuota Osama Bin Laden vedettiin siihen 
mukaan siis tämmösiä niinku...mediasta tulleita juttuja mistä ne ei niinku ittekää tienny että 
mistä ne on niinku tullu ja ja tämmösiä niinku. 

7.1.5 Ilon aiheita 

Sekä opettajat että opiskelijat löysivät paljon ilon aiheita kuvaillessaan arkipäivää luokassa, 

jossa on oppilaita eri kulttuureista ja vähemmistöistä. Kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että 

eri kulttuuritaustaisesta oppilaasta oli ”hyötyä” muille oppilaille: kulttuurien välistä 

kasvatusta ei tarvinnut erikseen järjestää, vaan se tuli automaattisesti esiin luokan 

arkipäivässä. Oppilaat pääsivät myös näkemään, etteivät suomalaiset tavat ja käytännöt ole 

ainoita. Tärkeimpänä pidettiin kuitenkin sitä, että oppilaat näkivät ”erilaisten” ihmisten 

olevan loppujen lopuksi samanlaisia. Eri kulttuuritaustaiset oppilaat tuntuivat myös tulevan 

keskimääräistä isommista perheistä ja sen koettiin opettaneen heitä muiden auttamisessa. 

Luokan oppilaat oppivatkin heiltä toisen huomioonottamista ja auttamista. Auttamista oli 

opittu myös tilanteessa, jossa uusi oppilas ei osannut suomen kieltä: 

Ulla: Ja sit jos ajatellaa yks hyöty, mikä varmasti on ollu tosi hyvä täs luokassa, että sillon 
kun hän on ihan ummikkona tullu, ni toiset on joutunu ottamaan sen huomioon ja sitä apua 
ja sosiaalisuutta ja sitä tämmöstä kanssakäymistä et se näkyy niin ku vieläkin. 

Muutama opettaja mainitsi vieraista kulttuureista tulevien oppilaiden olevan muutenkin 

usein mukavia ja kohteliaita. He osasivat käytöstapoja ja kunnioittivat opettajaa: 

Ilkka: Et se oli kauheen kova tekemään hommia ja se tota, ku koulupäivä päätty ja muut 
sano et näinkö paljon läksyä ni se tuli aina et eikö tuu muuta -- ja tota ja sitte se oli kauheen 
kohtelias, et se aamulla tuli kouluun ni se aina tuli tervehtimään ja tota ni, se oli hyvin niin 
ku semmonen...ei se nyt palvonu, mutta siis hyvin sellanen...nöyrä. 

Monet opettajat totesivat eri kulttuurista tulevien oppilaiden rikastavan myös muuten 

kouluopetusta. Ensinnäkin mahdollinen kieliero opetti ja rohkaisi suomenkielisiä oppilaita 

esimerkiksi englanninkielen käyttämisessä. Eri kulttuuritaustoista tulevilla oppilailla saattoi 
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myös olla sellaista tietoa, materiaalia ja näkökulmaa esimerkiksi kulttuuristansa tai 

lähtömaistansa, mitä opettajallakaan ei ollut: 

Antti: Nyt oli Egyptin vaihe historias ja hän oli hirveen innoissaan siitä, koska oli niin 
hirveästi materiaalia, jota hän saattoi tuoda kotoa. Et hän toi koraanit, hän toi kaikkea, mitä 
kuuluu isän uskontoon ja tota kaikkea sitten tota näitä...esineitä, jotka liittyy siis tähän 
faaraoihin ja kaikkeen muuhun -- ja hän oli niin ku hirveen ylpeä ja aktiivinen siinä, että mä 
tiiän näist jutuista. Et sillai siinä että ja kaikki tota niin luokassa olivat niin ku myöskin 
hyvin niin ku onnellisia siitä, että hei, me saadaan näitä nähä. 

Edellä kuvailtujen positiivisten asioiden kautta sekä oppilaiden että omien 

ennakkoasenteiden koettiin muuttuneen:  

Antti: Nii no etuja on nimenomaan ainaki se, että suvaitsevaisuus ainaki sen ryhmän sisällä 
niin ku on lisääntyny. Et mä luulen, että heidän suhtautumisensa esimerkiks romaaneihin 
niin ku kaikkiin niin ku ennakkoasenteet on paremmat -- Ja myös mulle ittelle ollu hyvä 
juttu et mun omat ennakkoasenteet on varmasti korjaantunu. -- Tai itse olen nähnyt sen, et 
mun omaan kotiin ni vielä 35 vuotta sitte tuli vielä romaaniperhe hevoskärryillä. -- et kaikki 
kyttäs meidän talossa, että kattokaa nyt varmasti ettei ne laita mitää ja se tiskaaja, ettei se 
vie haarukoita ja veitsiä mennessään. -- Tai pahimmassa tapauksessa lapsille saatettiin 
sanoa, et jos et oo kunnolla ni seuraavan kerran ku tulee mustalaiset ni pistetää sut sinne 
kärriin. -- niinku sanoin sitä, että ainaki oma suhtautuminen siihen ainaki romaanikulttuuriin 
on muuttunu... 

Ennakkoluuloista eroon pääsemisen lisäksi kokemukset olivat auttaneet suhtautumaan 

omiin pelkoihin ja työssä eteen tuleviin haasteisiin erilailla: 

Iiris: Mutta kyllä sitä nyt varmaa ainaki sillee aattelee, et näist on selvitty, heh. Ettei ne 
kuitenkaa mitää niin hirveitä asioita ole, että vaikka vähän vaik on pelottanukin. 

Anna: Kyllä se tietysti on et mitä enemmän tietoo saa ni sitte myös osaa suhteuttaa sitä ja 
kaikki asiat ei tunnu niin kaameilta esimerkiks et tulis päälle, et osaa suhteuttaa myös et 
sehän tietysti pitkäst kokemuksest ja erilaisist kokemuksist hyötyy, et ei enää hätkähdä ihan 
joka jutusta. 

Myös opiskelijat toivat positiivisena asiana esiin eri kulttuuri- tai vähemmistötaustaisen 

oppilaan tiedon ja erilaisen näkökulman omasta kulttuuristaan ja mahdollisuuden sen 

käyttämiseen opetuksessa. Opettajien tavoin pari opiskelijaa myös arveli oppilaiden 

oppivan erilaisuudesta ihan eri tavalla kuin jos siitä luettaisiin kirjoista: 

Olli: Ymmärtää ihan konkreettisesti sen, että joku ei oo tottunu käyttäytymään tietyllä 
tavalla tai et se tulee erilaisesta maasta ja siellä on semmosta, se tulee paljon 
omakohtasemmaks niille suomalaisille lapsille. 

Muutama opiskelija mainitsi positiivisiin puoliin kuuluvan lisäksi omaan työhön liittyvät 

asiat. Yksi heistä kertoi eri kulttuuritaustasta tulevien oppilaiden tuovan mielenkiintoa 
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omaan työhön. Toinen opiskelija taas katsoi eriyttämisen olevan automaattisempaa 

muidenkin oppilaiden kohdalla, kun yhden kohdalla sitä tarkkailee erityisesti. 

7.2 Kokemuksissa korostuneet vähemmistöryhmät 

Opettajien ja opettajaopiskelijoiden kertomisessa korostui yksi kulttuuri- ja 

vähemmistöryhmä muista enemmän. Tämä ryhmä oli romaanit. Myös muista kulttuureista 

kerrottaessa niihin liitettiin tiettyjä samoja piirteitä, mutta vähimmässä määrin. Tässä 

lähdetään tarkastelemaan ensin romaanien opetukseen ja sitten muista kulttuureista tulevien 

oppilaiden opettamiseen liitettyjä piirteitä. 

7.2.1 Romaanit 

Kaikilta paitsi yhdeltä opettajalta ja melkein kaikilta opiskelijoilta löytyi kokemusta 

romaanioppilaiden opettamisesta. Kokemuksista riippumatta jokaiselta haastateltavalta 

löytyi myös tiettyjä käsityksiä liittyen heidän koulunkäyntiinsä ja käsitykset olivat 

huomattavan yhtenäisiä.  

Sekä opettajat että opiskelijat olivat kokeneet romaanioppilaiden kanssa useita 

haasteita. Yleisesti romaanioppilaisiin yhdistettiin poissaolojen ongelma. Opettajien 

mukaan romaanioppilaat olivat paljon poissa joko kulttuuriin liittyvien asioiden hoitamisen 

takia (esimerkiksi pitkät hautajaisvalmistelut) tai vanhemmat eivät saaneet lapsiaan 

menemään kouluun. Haastattelemani opettajat kertoivat lisäksi, etteivät romaanioppilaiden 

vanhemmat yleisen käytännön mukaan ilmoittaneet etukäteen lastensa poissaoloista ja he 

myös auttoivat lapsiaan salaamaan poissaolon oikean syyn. Osaa opettajista stressasikin 

jatkuva romaanioppilaiden kotiin soittelu poissaolon syiden selvittämiseksi. Poissaolojen 

sekä niistä että muista syistä johtuvien läksyjen tekemättömyyden takia aiheutuva 

jälkeenjäänti opittavissa asioissa mietitytti: 

Ilkka: Sillä pojalla oli jossain vaiheessa semmosta, että se, sillä jäi läksyt niin ku, aika 
paljon tekemättä ja sitte, mikä nyt liittyy varmaan siihen kulttuuriin, ni se äiti sano sitä, että 
hän ei saa sitä tekemään läksyjä, eikä niin ku oikeen mitään. -- Se ei äitin komennoista 
paljon välitä ja niin mä ainaki käsittäisin, et se kuuluu siihen kulttuuriin kans, et naiset ei 
niinku komenna miehiä. 
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Ilkkaa huolestuttikin tällaisen suhtautumisen vaikutus oppilaan tulevaisuuteen sekä 

asenteisiin ylipäänsä yrittämistä, työntekoa ja valehtelua kohtaan. Oppilaiden koettiinkin 

itse tukeutuvan joskus kulttuuriinsa, jos heitä ei huvittanut jokin. Tämä oli ärsyttänyt 

erityisesti paria opettajaa: 

Iiris: Must on niin ku vähän se, et varsinki ku oppilaat tulee vähän isommaksi, ni ne käyttää 
heti hyväksi sitä. Siis ne vetoaa kulttuuriin, joka ei itse asiassa oo totta. Eli ne ratsastaa sillä 
kulttuurilla jonkun asian yli ja musta se ei taas oo reilua. 

Ylemmillä luokilla ristiriidat romaanikulttuuriin saivat monesti uusia ulottuvuuksia, kun 

tytöt alkoivat pukeutua kulttuurinsa mukaisella tavalla. Parilla opettajalla oli ollut erittäin 

suuria vaikeuksia löytää kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja erityisesti liikunnan 

suhteen, kun tytöt eivät halunneet tai voineet olla ilman hametta. Hame aiheutti 

vaaratilanteita ja vahingoittumisriskejä romaanitytöille itselleen:  

Antti: Nyt on niin ku ruvennu näkymään sitten tän pukeutumisen takia. Tänä vuonna ollu 
hurjasti ongelmia, että hän on kieltäytynyt hyvin monista asioista esimerkiks liikunnassa -- 
olemme pitäneet palaveria ja ollaan kirjotettu erilaisia mustaa valkoselle, että tämmösiä nyt 
on sovittu, että tietty määrä tehdään tämmöstä juttua ja sitte tietty on annettu vapautusta, on 
hyväksytty esimerkiks et hän saa käyttää hametta aina. Mut sit tulee tämmösiä niin ku 
telinevoimistelut -- ja sitte vaaroja tulee vaikka pallopeleissä, hiihdossa, luistelussa -- 
laitettu ihan tämmösiä sopimuksia, että esimerkiks mä vältyn vastuulta jos hame päällä 
tapahtuu pallopelissä onnettomuus. -- et nää keskiviikko päivät on ollu niin ku semmosia, et 
hän on pinnannu hirveesti koulusta. Myös koti tietää sen, että mulle saattaa tulla tekstiviesti, 
jossa lukee, että on oksennustaudissa -- se on aiheuttanu keskiviikkosin sen, et hän jää 
englannista, historiasta ööö äidinkielestä sen lisäksi jälkeen. Elikkä tämä, että hän on 
valinnu heimovaatteen käytön, estää ja on vaikeuttanut hänen koulunkäyntiään huimasti. 
Plus sitte tässä vaiheessa on tullu näitä tämmösiä luokasta kumpuavia epäilyksiä -- et joo se 
pinnaa. 

Antin kommentista näkyykin ongelmien moniulotteisuus, kun esimerkiksi liikuntapäivinä 

pinnaus johtaa jälkeenjääntiin muissakin sinä päivänä olevissa oppiaineissa. Vaikeaksi 

koettiin sen päättäminen, miten paljon romaanien kohdalla säännöissä ja vaatimuksissa 

tulisi joustaa. 

Näitä tiettyjä edellä käytyjä ongelmia lukuun ottamatta romaanioppilaita pidettiin 

kuitenkin hyvin mukavina, mallikkaina ja muiden kanssa toimeentulevina oppilaina ja 

työläyttä lukuun ottamatta heidän luokassa oloonsa oltiin erittäin tyytyväisiä. Opettajat 

kokivatkin usein, että romaanioppilaat eivät erottuneet muista oppilaista mitenkään 

erityisesti, eikä heidän koettu tulevan ”eri kulttuurista”. Yhdellä haastatelluista opettajista 
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oli tällä hetkellä luokassa romaanioppilas, jonka vanhemmat kannustivat erittäin paljon 

lastaan koulunkäynnissä. Ulla oli tästä positiivisesti yllättynyt ja erittäin iloinen: 

Ulla: No tietysti, jos ajattelee näitä romaneja, heillähän on aika vahvat siteet ja tietyt asiat, 
mutta koti on hirmuisen myönteinen, koulumyönteinen ja se että kotona vaaditaan, että 
pitää homma hoitua. Asiat hoitaa. Että ku heidän kulttuurissahaan ei aina näin ole. 

Myös opiskelijoiden haastatteluissa romaanit tulivat jonkin verran enemmän esiin kuin 

muut vähemmistöryhmät, vaikka heillä ei näistä oppilaista kokemuksia ollutkaan yhtä 

paljon kuin opettajilla. Kuitenkin parilla opiskelijalla, joilla opettamisesta oli enemmän 

kokemusta, kertominen romaanioppilaista korostui yhtä paljon kuin opettajilla. Erityisesti 

nämä opiskelijat liittivät romaanioppilaan taustaan piirteitä, jotka vaikeuttavat opettamista: 

elämän realiteeteista ei ole käsitystä ja kodin arvomaailma joissakin asioissa saattaa olla 

aivan toinen kuin koulun. Kummallakin heistä oli suhteellisen negatiivinen asenne 

romaanien opettamiseen. Toista heistä puhutti jopa romaanien verikostot. Muillakin 

opiskelijoilla oli sellainen käsitys, että romaanioppilaat lintsaavat paljon koulusta, eikä 

heidän koulunkäyntiään tueta kotona piittaamattomuuden tai vanhempien 

taitamattomuuden takia. Hanne kertoi eräästä romaanitytöstä seuraavaa: 

Hanne: Tää romaanityttö hän oli sillä tavalla, että...että oli vapaa-ajalla tosi paljon niinku 
muitten romaaninuorten kanssa, se vaikutti sitte sillä tavalla että hän ei aina sitten tullu 
kouluun, mutta tuota -- koulussa ei niinku ollu sillee mitään ongelmaa, hänel oli vaa se 
ongelma sitte, että kotona, muistaakseni, ei ainakaan äiti osannu niin ku lukee tai kirjottaa, 
että häneä ei tavallaan pystytty tukee sieltä kotoa. 

Myös parilla opiskelijalla oli opettajien tapaan sellainen kuva, että romaanioppilaat 

yrittävät käyttää romaaniuttaan hyväksi.  

7.2.2 Muihin kulttuureihin liitettyjä piirteitä 

Osa haastatelluista puhui romaanien lisäksi muistakin kulttuureista yleisemmällä tasolla 

liittäen heihin tiettyjä piirteitä. Romaneista kertomiseen verrattuna kertominen tapahtui 

enemmän mutu-tuntumalla ja yleistäen kokemuksia yksittäisistä tapauksista koko 

kulttuurille yhteiseksi piirteeksi. Sekä opettajilla että opiskelijoilla oli romaanien jälkeen 

eniten ajatuksia islamilaisista maista tulevista oppilaista. Noin puolet opettajista ja puolet 

opiskelijoista mainitsi naisen heikon aseman islamilaisessa kulttuurissa vaikeuttavan 

yhteistyötä islamilaisesta maasta tulevan oppilaan ja tämän vanhempien kanssa, jos 
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opettajana sattui olemaan nainen. Parilla haastateltavalla oli tästä omakohtaista kokemusta. 

Yksi opettaja ja yksi opiskelija näkivät islamilaisista maista tulevien oppilaiden olevan 

myös usein luonteeltaan temperamenttisia: oppilaisiin liitettiin paljon käytöshäiriöitä. 

Opettaja katsoi käytöshäiriöiden aiheutuvan joskus siitä, että islamilaisesta kulttuurista 

tuleva oppilas ei osannut tarkastella asioita muista kuin kotona opetetuista näkökulmista. 

Yksi opiskelija puhui myös naisen asemasta ja temperamentista aiheutuvista haasteista, 

mutta liitti ne yleensä pakolaisoppilaisiin. 

Muita mainittuja kulttuureita olivat venäläiset, kiinalaiset ja irakilaiset. Yksi 

opettaja liitti venäjänkielisistä maista tuleviin oppilaisiin tuliset luonteenpiirteet. Hän ja 

eräs muu opettaja mainitsi myös heidän usein olevan niitä, jotka haluavat unohtaa 

kokonaan entisen kulttuurinsa ja suomalaistua täysin. Eräällä opiskelijalla oli kokemus 

Kiinasta tulleesta ahkerasta ja koulua arvostavasta oppilaasta ja hän arveli kaikkien 

kiinalaisten olevan tällaisia. Eräällä opettajalla taas oli samanlaisia kokemuksia ja ajatuksia 

Irakista tulleesta oppilaastaan. Pari opiskelijaa puhui haastattelussa laajemmin myös 

länsimaalaisista: heidän arveltiin olevan ”helpompia” oppilaita samanlaisuutensa vuoksi.  

7.3 Opettaja kulttuurikasvattajana 

Kertoessaan kokemuksistaan eri kulttuuri- tai vähemmistötaustoista tulevien oppilaiden 

opettamisesta ja siihen liittyvistä asioista, opettajat ja opettajaopiskelijat miettivät niitä 

ratkaisukeinoja, joilla arjen haasteista voisi selvitä. Haastateltavat miettivät myös niitä 

ominaisuuksia, joita tällaisen luokan opettajalta vaaditaan sekä sitä, minkälaisia opettajia he 

itse ovat. Edelleen haastateltavat pohtivat, kokivatko he tarvitsevansa apua eri 

kulttuuritaustaisten oppilaiden opettamiseen, keneltä apua voisi tarvittaessa saada ja mitä 

voitaisiin tehdä, että opettajat ja opettajaksi opiskelevat voisivat tuntea itsensä 

valmiimmiksi kohtaamaan eri kulttuuri- tai vähemmistöryhmistä tulevat oppilaat. 

Viimeisessä kappaleessa tutustutaan lisäksi opettajien käsityksiin muutamista kulttuurisista 

käsitteistä. Käsitteistä juttelemisen avulla toivottiin nähtävän sen, onko opettajien helppo 

samaistua ja ymmärtää eri kulttuuritaustoista tulevia oppilaitaan.  
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7.3.1 Ratkaisukeinoja haasteisiin 

Opettajat näkivät kodin olevan tärkeä yhteistyötaho, mutta silti oppilaan kulttuuritaustasta 

puhuminen huoltajien kanssa koettiin hankalaksi. Niinpä opettajat miettivät itsekseen sitä, 

haluavatko eri kulttuuritaustasta tulevat oppilaat tai heidän perheensä, että opettaja tai 

oppilas itse kertoo kulttuurista luokassa. Opettajat olivat sitä mieltä, että oppilaaseen tulisi 

ensin tutustua ja ottaa selville hänen ja perheen tuntemukset asiasta. Parin opettajan 

luokassa eri kulttuuriryhmästä tulevan oppilas tai hänen vanhempansa olivatkin käyneet 

kertomassa kulttuurista muulle luokalle. Tämä oli auttanut muita luokan oppilaita 

ymmärtämään oppilastoveriaan. Seuraavassa Anna kertoo kokemuksia Suomeen 

adoptoidun oppilaansa matkasta kotimaahan ja adoptioisän vierailusta koululla: 

Anna: Tää Fatima oli viime talvena Thaimaassa perheensä kanssa matkalla ja me nähtiin 
sitte isä tuli näyttämään siitä lastenkodista meille ihan sitten videoita ja valokuvia, mistä 
Fatima on tullu tänne Suomen kotiin. Ja me katottiin sitten yhessä ja hän kerto ja hänel oli 
sitte tämmöstä materiaalia. Isä tosissaan meille koko luokalle näytti ja me juteltiin niistä ja 
kauheen innokkaana lapset sitte kysy. 

Erään opettajan koulu oli käyttänyt myös muita kulttuurin asiantuntijoita kulttuurisen 

tiedon lisäämiseksi: eräs romaanihenkilö oli tullut kertomaan kaikille oppilaille ja 

opettajille romaanikulttuurista sekä auttamaan koululla vallitsevassa kulttuurisessa 

pattitilanteessa. Koululle oli tilattu myös Latso Diives -lehti, josta opettajat halutessaan 

saivat lukea romaanikulttuurista. Yhdellä opettajalla oli kokemus myös siitä, että 

kommunikaatio oppilaan vanhempien kanssa ei onnistunut lukuisista yrityksistä huolimatta: 

yhteistä ymmärrystä ei näyttänyt löytyvän ollenkaan.  

Sen lisäksi, että yhteistyö kodin kanssa toimi, tärkeänä pidettiin myös eri kulttuuri- 

tai vähemmistöryhmästä tullun oppilaan tarkempaa silmällä pitoa. Ulla pohtii sen olevan 

välttämätöntä, sillä oppilas voi huomaamatta pudota kelkasta: 

Ulla: ...mutta pitää osata huomioida oppiaineiden sisällä -- semmosta lisäharkintaa, 
pohdintaa, huomioimista ja se, että muistais huomioida ne ettei niillä mee ohi. Et laps voi 
olla hiljainen, arka, ujo eikä tuokaan ilmi, ettei ookaan ihan kärryillä. 

Puolet opettajista kertoi myös kouluavustajan olevan välttämätön luokassa, jos kulttuuri- tai 

vähemmistöryhmästä tulevan oppilaan kohdalla on yhtään enempää kieli- ja 

oppimisongelmia tai muita huomioitavia asioita. Yhdellä koululla hedelmällisenä oli koettu 

romaaniavustajan työ koulussa: 



69 

Iiris: No nythän meil on ollu semmonen, että meil on ollu tämmönen romaani äiti 
koulunkäyntiavustajana. -- niin kyl mä niin ku sen äidin kautta sit itse romaaniäidin kautta 
oon hoitanu nää asiat, jotka on jotenki liittyny näihin. Et ku siinä saatto olla sit niin ku 
tällasta juttua, et...otetaa niinku et kaapataan ittelle niit jonkinnäköisiä etuoikeuksia. -- 
koska hän on niin ku nähny tämän kouluympäristön ja hän tietää, et tääl on niin ku kaikille 
samat säännöt tietyistä asioista, et et voi vedota kulttuuriin. 

Opiskelijat pohtivat laajasti luokassa esiintyviin haasteisiin löytyviä ratkaisukeinoja. He 

toivat haastatteluissa esiin opettajiakin enemmän kulttuurisesti eritaustaisen oppilaan 

vanhempiin pidettävän yhteyden tärkeyden taustan tuntemiseksi, kulttuurin tapojen 

ymmärtämiseksi sekä väärinymmärrysten välttämiseksi. Myös opiskelijat pitivät 

vanhempien vierailua hyvänä keinona auttaa luokkaa tutustumaan uudenlaisiin 

näkökulmiin. Kaikki opiskelijat pitivät tärkeänä sitä, että oppilaan omia tuntemuksia ja 

haluja kulttuurinsa huomioonottamisessa kuunnellaan: oppilaan täytyisi itse voida päättää, 

kuinka paljon hänen kulttuuritaustaansa tuodaan esille, milloin ja kenen toimesta. Tärkeänä 

pidettiin myös sitä, ettei asiasta tehtäisi missään vaiheessa liian isoa numeroa. Opiskelijat 

pohtivat, että oppilaan osaksi saattaa kertyä liikaa muista erottelevia tekijöitä ja tämä ei 

tunnu kivalta, vaikka lapsi olisikin sinut kulttuurisen erilaisuutensa kanssa: 

Olli: Mut kyl mä luulen, et moni lapsi ja moni vanhempi toivoo jo ettei sitä korosteta, et 
niilhä on jo erivärinen iho ku suomalaisilla, nii siinähän tulee jo se ero, että sit jos kauheena 
korostetaa sitä, että no niin että tää tulee Turkista, että katsokaa, hän voi kertoa teille 
Turkista, ni ei se välttämättä siitä lapsesta tunnu kivalta, että --. 

Vilkasta keskusteluyhteyttä pidettiin keinona luoda avoin ja turvallinen suhde oppilaaseen. 

Yleisesti hyvänä pidettiin myös opettajien tapaan normaalia tarkempaa luokan tarkkailua, 

ettei esimerkiksi kiusaamisia tai muita ongelmia pääsisi syntymään huomaamatta:  

Tarja: Tietenki näitä kiusaamistilanteita....ihonvärin tai vaikkei ois eri ihonvärikään ni...että 
niihin pitäs sitte vaa heti puuttua. Olla niinku tuntosarvet pystyssä vielä tarkemmin ku 
tavallisesti niinku siinä alussa, että ei vaan mitään tämmöstä tulis. 

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että kaikkiin ongelmiin puututaan mahdollisimman ajoissa: 

niihin vaikuttamisen todettiin silloin olevan tehokkainta. Hyvää ilmapiiriä, jonka sanottiin 

olevan heijastumaa opettajan asenteista ja käytänteistä, pidettiin hyvänä keinona saada 

kaikki viihtymään ja välttää liikojen ongelmien syntyminen. Samanlaisuuksiin 

keskittymisen mainittiin myös hyvänä keinona välttää paineiden ottaminen erilaisuudesta. 

Tällä tavoin myös oppilaat oppivat näkemään esimerkiksi jo ulkoisesti erilaiset oppilaat 
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ennemminkin samanlaisina. Opetuksen laadun säilyminen myös eri kulttuuritaustaisen 

oppilaan kohdalla nähtiin tärkeäksi: 

Hanne: Että jos on esimerkiks joku et me nyt tehdään musiikki tunnilla tätä ja tätä ja sä et 
nyt voi osallistua ni et tee nyt luokassa vaikka näitä juttuja et me nyt tästä lähdetään ja sä 
jäät tänne luokkaan yksin, et semmosta ei. 

Oppiaineiden haasteisiin pari opiskelijaa näki ratkaisuna entistä huolellisemman 

havainnollistamisen sekä tehtävien eriyttämisen. 

7.3.2 ”Hyvään opettajaan” liitettyjä piirteitä 

Tärkeimpinä sellaisen luokan opettajan ominaisuuksina, jossa on oppilas tai oppilaita eri 

kulttuuri- tai vähemmistöryhmistä, opettajat pitivät hyväksyväisyyttä, tasapuolisuutta, 

joustamiskykyä ja kärsivällisyyttä: 

Anna: Sitä kärsivällisyyttähän heidän kanssaan tarvitaan kuitenki et ku mitään ei tapahdu 
hetkessä ja mennään pienin harppauksin. Välil mennää iso harppaus ja välil mennää ihan 
tasasta mäkee, et on se sit semmonen muistutettava itelleki muistutettava, et aina ei mee niin 
ku oot ite suunnitellu hienosti, et ens viikolla osaamme tämän asian. 

Tärkeäksi katsottiin myös opettajan lujuus: kyky olla vahva mielipiteissään ja kaikkia 

koskevissa koulun säännöissä. Eräs opettaja katsoi tärkeäksi kyvyn priorisoida koulutyön 

tehtävät ja tavoitteet:  

Iiris: Se linja siinä, et tietää mikä on niinku, et jotenki ehkä priorisoi ne asiat sielt ne asiat 
että mitkä on niin ku niitä, jotka pitää vaatia. Ja sit taas ne, jotka on taas niitä semmosia, 
jossa voi, joita voi jättää. 

Hyvinä ominaisuuksina mainittiin myös innostuneisuus kohdata eri kulttuureista tulevia 

ihmisiä, kulttuuriin perehtyminen sekä yksilöllinen opettaminen.  

Opiskelijoiden mainitsemat hyvän opettajan piirteet voidaan oikeastaan jakaa 

kahteen luokkaan: toiset liittyivät luonteenpiirteisiin ja toiset muihin avuihin. Hyvän eri 

kulttuuritaustaisia oppilaita opettavan opettajan piirteisiin opiskelijat lukivat kuuluvan 

opettajien tapaan kyvyn kohdata jokainen oppilas yksilönä. Muiksi tärkeiksi 

ominaisuuksiksi nimettiin mukautuvaisuus, motivoituneisuus sekä empatiakykyisyys. Myös 

kärsivällisyys, tasa-arvoisuus ja kyseenalaistamiskyky mainittiin opettajien tapaan. Lisäksi 
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opiskelijat mainitsivat hyvällä opettajalla olevan uskallusta pyytää apua, jos ongelmia 

ilmenee. Olli pohtii ylipäätänsä opettajan asenteen merkitystä: 

Olli: Nooo...kyllä mä luulen, et sillä on paljon merkitystä, että mitkä ne on ne omat asenteet, 
että ois varmaan aika kauheeta olla niin ku ulkomaalanen oppilas suomalaisessa luokassa, 
missä opettaja aattelee, että ei tauti taas mulle sattu somali tuleen, että ois se aika karua 
semmonen juttu. 

Luonteenpiirteiden lisäksi hyvän monikulttuurisen luokan opettajan katsottiin suorittaneen 

opintoja erityispedagogiikasta ja jatkokouluttavan itseään:  

Asta: No ainaki niinku eriyttämisestä pitää olla niinku tietoa erilaisista keinoista tai ja käydä 
just jollain kursseilla, niitäki kai ihan hyvin järjestetään. Ja ihan ylipäätänsä ni joku 
erityispedagogiikka ni kyllä se on semmonen aarreaitta niinku jokaiselle opettajalle, et et 
kuinka kohdata erilainen lapsi, sellasia kursseja ku on. 

Vanhemmuuden kokemisen arveltiin auttavan ymmärtämään oppilaiden vanhempia sekä 

matkustelemisen muita kulttuureita.  

7.3.3 Millainen minä olen opettajana? 

Opettajat pitivät itseään melkein poikkeuksetta hyväksyvinä: erilaiset oppilaat otettiin 

vastaan siinä missä muutkin. Puolet opettajista mainitsi olevansa erityisen kiinnostuneita 

opettamaan oppilaita eri kulttuuritaustoista ja tätä he pitivät vahvuutenaan. Toisaalta 

opettajat tunnistivat itsessään myös ennakkoluuloja: 

Ilkka: -- ja ja, mutta sitte nyt ku oli tää romaani oppilas ni kyllä mä muistan, että ku 
sanottiin, että sulle tulis poika ja se on romaani ni...kyllä varmaan niin ku...täytyy myöntää 
että kai ne ensimmäiset ajatukset oli vähän niin ku että sillai, jotain sellasta...tota niin niin... 
ajatuksia, että minkälaisia juttuja tässä tulee. 

Joku opettajista piti itseään pitkäpinnaisena ja toinen lyhytpinnaisena. Joku koki 

matkustuksen opettaneen paljon ja toinen koki, että pitäisi matkustella enemmän. Puolet 

opettajista mainitsi heikkoudekseen myös kulttuurisen tiedon puutteen. Eräällä opettajalla 

oli kokemusta erityisopettajana toimimisesta ja hän koki olevansa vahvoilla kohdatessaan 

vieraasta kulttuuritaustasta tulevia oppilaita luokanopettajan työssä.  

Myös jokainen opiskelija löysi itsestään jonkinlaisia vahvuuksia lähteä opettamaan 

luokkaa, jossa olisi oppilas tai oppilaita erilaisista kulttuuri- ja vähemmistöryhmistä. Kaikki 

opiskelijat katsoivat omaavansa oikeanlaisen asenteen kyseisenlaisia oppilaita kohtaan.  
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Puolet heistä katsoi itsellään olevan sen verran kokemusta, että siitä olisi hyötyä tulevissa 

tilanteissa. Joku piti itseään myös helposti lähestyttävänä ihmisenä ja katsoi tämän 

vahvuudeksi. Vahvuutena pidettiin myös kontakteja eri kulttuureihin, joita saattoi olla 

matkustelun ansiosta tai tuttujen kautta. Eräs haastateltava piti omassa taustassaan olevaa 

kulttuuria vahvuutenaan:  

Eero: Tota...osa niistä on varmaan semmosia tiedostamattomia vahvuuksia, ne tulee vaa 
tilanteessa suoraan esille, mutta ehkä mä pienenä nään sen, että mulla on tavallaan 
kaksoiskansalaisuus, että on äiti saksalaissyntynen, ni ehkä sielt sitte, että ku on ollu paljon 
erimaalaisia vieraita ja ehkä vähän oppinu elämää kulttuurien välissä ni ehkä se on tuonu 
sellasta avarakatseisuutta ja monikulttuurisuutta jo itsestään ja sit se tuo sellasta, haluu olla 
itse avoin ja tota, tota --. 

Neljä kuudesta opiskelijasta piti oikeanlaisesta asenteestaan huolimatta omia 

ennakkoluuloja heikkoutena lähteä opettamaan luokkaa, jossa on oppilas eri 

kulttuuritaustasta: 

Asta: Mut sit kuitenkin mä luulen, et mus piilee jossain tuol takaraivos kuitenki se 
semmonen et on niitä ennakkoluuloja sit kuitenki jossain tuolla -- jossain heikos tilantees ne 
saattaaki vaik tulla sielt esii tai sit jos se lapsi käyttäytyy vaik huonosti ni saattaa tulla vaik 
vähä sellai et saattaa jättää siihen sen leiman et ku siit pitäs päästä sit pois. Ehkä se on se 
tietämättömyys että ku on tosi vähän nähny muita kulttuureja et se on tää...pohjoismainen 
kulttuuri, mikä vallitsee ja et ei tunne, tai tietää pääpiirteittäin eri uskontoryhmist, mut ei 
kuitenkaa sit sen enempää. 

Näiden opiskelijoiden täytyi siis ikäväkseen myöntää, että joitakin kulttuuriryhmiä kohtaan 

oli omaksuttu tahtomatta ennakkoluuloja ja niistä on vaikea päästä eroon. Tärkeänä 

kuitenkin pidettiin ennakkoluulojen tiedostamista, jonka ajateltiin auttavan ennakkoluulojen 

taka-alalle jättämisessä, niin etteivät ne vaikuta suhtautumisessa oppilaaseen. Muina 

heikkouksina mainittiin muun muassa kokemattomuus opettajana olemisesta ja muista 

kulttuureista sekä kielivaikeudet, eriyttämisvaikeudet ja liika tunteiden laittaminen peliin.  

7.3.4 Tarvitsenko apua? Mistä apua saa? 

Puolet haastatelluista opettajista ei oikein tiennyt, tarvitsisivatko he erityisesti apua 

opettaessaan luokkaa, jossa on oppilas eri kulttuuri- tai vähemmistötaustasta tai minkälaista 

apua he mahdollisesti tarvitsisivat. Melkein kaikki opettajat mainitsivat kuitenkin 

kaipaavansa ylipäätänsä herättelyä siihen, että luokassa on eri kulttuurin oppilas. Puolet 

heistä toisaalta totesi, että työskentely tapahtuu pääosin omalla persoonalla ja uusilla 
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elämänkokemuksilla voi asenteita lähteä muuttamaan, jos siltä tuntuu. Muutama opettaja 

kaipasi tietoa ylipäätänsä kulttuureista. Apua opettajat sitä tarvitessaan lähtisivät 

ensimmäiseksi hakemaan muilta koulun opettajilta sekä henkilökunnalta: 

ongelmatilanteista oli aikaisemminkin selvitty yhdessä ratkaisuja miettien ja toisia tukien. 

Myös kirjallisuus, internet, erilaiset asiantuntijat, oppilaiden vanhemmat sekä muut 

kulttuurin edustajat koettiin hyvinä tiedonlähteinä. Osa opettajista totesi lisäkoulutustakin 

olevan tarjolla, mutta sen hankkimiseen ja saamiseen liitettiin ongelmia: 

Anna: Et kyllä mul on tämmönen käsitys, et sais ihan varmaan ja koulutustahan on tarjolla, 
mut kuka sen sitte maksaa ni...hehheh, se on sit eri asia. 

Ulla: Ja sit siinä vaan on et tämmösiin koulutuksiin, jos lähtee, ni siitä sit, tietenki pitää 
ottaa vastuu tulevaisuudessa, et mä hyödynnän sen koulutuksen ja tuen ja opetan niitä 
oppilaita ja ja ja haalin kerään niitä sitte muualtakin. 

Opiskelijoista vain kolme eli puolet ilmoitti tarvitsevansa jonkinlaista apua ennen kuin 

lähtee opettamaan luokkaa, jossa on oppilas tai oppilaita eri kulttuuritaustasta. Monet 

opiskelijat olivat sitä mieltä, että asioita oppii parhaiten työn kautta, eikä niitä ole järkeä sen 

enempää lähteä koulutuksessa opettelemaan, vaikka ei ”valmiita” oltaisikaan. Yli puolet 

opiskelijoista mainitsi kuitenkin tarvitsevansa enemmän materiaaleja ja tietoa yleisesti siitä, 

miten eri kulttuuri- tai vähemmistöryhmästä tulevat oppilaat tulisi ottaa luokassa huomioon. 

Tässä Ollin mietteitä: 

Olli: Joo no kieltämättä vois olla semmosta, et pystys, et sais valmiuksia siihen, et miten 
kohdata kuitenkin kun tuol on koulussa jonkun verran ei paljon, mut kuitenki, jotain 
valmiuksia siihen, et millä tavalla ehkä huomioida niitä tai olla huomioimatta tai niin ku, et 
mikä tasapainoinen tila on siinä. -- mut ois varmaan ihan hyvä saada tavallaan ne semmosia 
ihan perustietoja siitä et monikulttuurisuuskasvatuksesta tai siitä et minkälaisia asioita siinä 
ehkä pitäs ottaa sit huomioon. 

Mistä ja keneltä opiskelijat sitten hakisivat apua? Parhaimpina avun lähteinä opiskelijatkin 

pitivät oppilaiden vanhempia, toisia opettajia, rehtoria sekä muuta koulun henkilökuntaa ja 

yhteistyötahoja. Opiskelijoista pari mainitsi myös pakolaiskeskuksen, 

maahanmuuttajaviraston, suurlähetystöt ja monikulttuurisuuskeskuksen tiedon ja avun 

lähteenä. Tietoa mainittiin saatavan myös kirjoista tai juuri eri kulttuureista tai 

vähemmistöryhmistä tulevilta tuttavilta. Yli puolet opiskelijoista mainitsi lisäkoulutuksen 

mahdollisuuden. Yhdellä heistä oli sellainen mielikuva, että niitä on paljon tarjolla ja niihin 

pääsee helposti. Toinen opiskelija taas totesi että resurssipulan takia niitä ei järjestetä. 
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7.3.5 Mitä tehdä opettajien valmiuksien kasvattamiseksi? 

Haastateltavilta kysyttiin myös, mitä heidän mielestään pitäisi tehdä, että opettajilla olisi 

enemmän eväitä eri kulttuuritaustaisten oppilaiden opettamiseen. Pari opettajaa oli sitä 

mieltä, että heille pitäisi tarjota jonkinlainen tietopaketti aina siitä kulttuurista, mistä he 

ovat saamassa oppilaan. Eräs opettaja puhui erityisesti romaanien opetukseen 

satsaamisesta, jotta se saataisiin toimimaan. Melkein kaikki opettajat toivat esille 

kulttuureista opettamisen tärkeyden jo opettajankoulutuksessa. Erityisesti yksi opettaja oli 

tästä huolissaan. Hänen mielestään opiskelijoita tulisi ohjata koulutuksessa erityisesti 

kohtaamaan eri kulttuurista tulevien oppilaiden vanhemmat ja ottamaan huomioon 

oppilaiden erilaiset taustat. Puolille haastatelluista opettajista ei ollut puhuttu koulutuksessa 

monikulttuurisuudesta tai ylipäänsä eri kulttuureista ollenkaan: 

Antti: Ei mitään. Ei mitään. Voin sanoa ihan suoraan että ei milläänlailla otettu mun 
mielestä huomioon näitä juttuja sillon -- Tää työ opettanu ihan näin täysin. 

Eräs opettaja muisti omaan koulutukseen kuuluneen yhden vapaaehtoisen kurssin suoritus 

monikulttuurisuudesta, jossa piti kirjoittaa yksi essee. Toinen kertoi ainoan 

kansainvälisyyttä koskevan kurssin olleen huvittava ja kolmas muisti jotain puhutun 

romaanioppilaista.  

Myös puolet opiskelijoista oli sitä mieltä, että kulttuurikasvatusta tulisi lisätä 

opettajankoulutuksessa. Eräs opiskelija toivoi myös ylipäänsä asenne- ja arvokasvatuksen 

lisäämistä opintoihin. Lisäksi harjoitteluihin toivottiin lisää kulttuurista ulottuvuutta muun 

muassa normaalikoulun oppilasaineksen rikastamisen kautta. Joku opiskelijoista toivoi 

myös reilusti lisää materiaaleja sekä ideoita tarjottavaksi koulutuksen aikana. Olli pohti 

opintojen saatavuutta näin: 

Olli: Että ehkä vois olla enemmän, kyllähän täällä on  tarjolla noita kursseja, missä käydään 
noita monikulttuurisia opintoja, mutta eihän niitäkään aina oikeestaan ees saa. 

Opettajiksi opiskelevista yksi ei muistanut saaneensa koulutuksen aikana mitään 

valmennusta kulttuurisesti erilaisten oppilaiden opettamiseen. Puolet opiskelijoista mainitsi 

jotakin puhutun, mutta hekään eivät olleet saaneet asiasta mitään irti. Hanne ja Eero 

kritisoivat kursseja seuraavin sanoin: 
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Hanne: Ooo, eeeei...eeeeipä kyllä oo oikeestaan muuta tarjonnu mittään. Se ainut se, että 
erilaisuus on ihanaa jee jee, se on niinku joka paikassa, mut se alkaa kuulostaa niinku tosi 
naivilta, että se jää niinku pelkäks lauseeks, että siihen ei mun mielestä hirveästi ei 
kuitenkaa niinku muuten panosteta et se jää vaan siihen. 

Eero: Joo tota, sillee tuntuu että sitä ei oo paljon tullu, et siitä asiasta on puhuttu ja mainittu, 
mut se on jääny vähän niinku pintapuoliseksi. Senki ymmärrän, et ois paljon asioita, mitä 
pitäs käyä ja valita, mut tää ehkä ku tää on koko ajan voimistunu ja vuosi vuodelta, et tulee 
enemmän näitä, ni ehkä pitäs sitten vaan opettajankoulutuksessaki suunnitella ne, kattoo 
ainaki ne aihealueet ja sitte kattoo, että mikä muodostuu tärkeimmäks ja keskittyy siihen 
enemmän. 

Yksi opiskelija oli opiskellut toisessa yliopistossa monikulttuurisuudesta ja kulttuurien 

välisestä kasvatuksesta vapaaehtoisen opintoviikkokokonaisuuden muodossa, mutta 

hänestäkin tuntui, että opinnot eivät olleet antaneet niin paljon kuin hän oli kuvitellut. Eräs 

opiskelija taas oli tutustunut kansainvälisyyteen ja monikulttuuriseen opetukseen 

ulkomaanvaihdon kautta. 

7.3.6 Haastateltavien ajatuksia kulttuurisista käsitteistä 

Käsitykset kulttuuri-identiteetistä 

Sekä opettajat että opiskelijat lähtivät avaamaan kulttuuri-identiteetin käsitettä pohtimalla 

konkreettisia kulttuurin piirteitä. Yhdellä opettajalla oli hieman enemmän vaikeuksia 

sanallistaa käsitettä, mutta muut opettajat listasivat kulttuuri-identiteettiin kuuluvan 

henkilön taustan, tavat ja perinteet. Pari opettajaa mainitsi kulttuuri-identiteetin 

konkretisoituvan esimerkiksi murteissa ja kansallispuvuissa. Niiden avulla kyseisten 

opettajien mukaan halutaan säilyttää ja tuoda esiin omaa kulttuuria. Kulttuuri-identiteettiä 

kuvailtiin yleisemmällä tasolla seuraavasti: 

Ilkka: Sitä kai se kulttuuri-identiteetti on, että kokee kuitenkin olevansa siinä omassa 
kulttuurissa kiinni, vaikka ois samalla tavalla asuiski ja eläis muualla. 

Iiris: Nii minusta siihen liittyy varmaankin se, että se on, että että sä niin ku tunnet olevasi 
juuriltasi jotakin. Että ehkä se on niin ku se tärkein. 

Kulttuuri-identiteettiin liitettiin siis eräänlainen pysyvyys ja kokemus johonkin 

kuulumisesta.  
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Myös opiskelijat mainitsivat kulttuuri-identiteettiin kuuluvan aineksia omaan 

kotimaahan, uskontoon ja perheeseen liittyvistä kulttuurin tavoista, perinteistä ja arvoista. 

Niistä mainittiin muodostuvan tunteen siitä, mihin kuuluu ja mistä tulee. Joku opiskelijoista 

arvioi kulttuuri-identiteetin olevan toisilla ihmisillä luonnostaan vahvemman kuin toisilla ja 

voimakkuuden riippuvan myös siitä, kuinka nuorena alkuperäisestä kulttuurista on lähdetty. 

Eräs opiskelija arveli kulttuuri-identiteetin olevan kuitenkin aina muokattavissa ja 

muokkaantuvankin helposti, kun muuttaa toiseen maahan. Tämän hän totesi usein 

aiheuttavan ongelmia, koska onhan kulttuuri-identiteetti keskeinen osa ihmisen identiteettiä 

yleensä. Kolmas opiskelija arvelikin entisen kulttuurin osien piirteiden säilyttämisen olevan 

tärkeää ajatellen ihmisen uutta identiteettiä.  

Käsitykset enemmistöstä ja vähemmistöstä 

Enemmistön ja vähemmistön käsitteitä opettajat ja opiskelijat pohtivat miettien, mitä 

kumpaankin näihin kuuluminen konkreettisesti tarkoittaisi elämässä. Haastateltavia 

pyydettiin myös miettimään, ovatko he kokeneet kuuluneensa missään elämänvaiheessa 

vähemmistöön itse. Opettajat kertoivat enemmistöön kuulumisen olevan jollain tapaa 

itsestään selvää: elämistä ei tarvitse erikseen ajatella. Enemmistöön kuulumisen kerrottiin 

tarkoittavan myös suurempia toimintaresursseja. Esimerkiksi oman kulttuuriperinnön 

pohjalta toimivan koulutuksen mainittiin olevan suuri etu. Vähemmistöön kuulumiseen 

opettajat totesivat sisältyvän erojen korostumisen ja sitä kautta tarpeen verrata itseään 

enemmän muihin sekä myös pyrkimyksen tasavertaisuuteen, jotta ei jäisi vähemmälle tai 

tulisi syrjityksi. Eräs opettaja kuitenkin totesi, että joskus jotkut vähemmistöistä itse 

vetäytyvät mielellään omiin porukoihinsa ja näin erot korostuvat (separatismi). Opettajat 

pohtivat enemmistöisyyttä ja vähemmistöisyyttä enemmän koulun kontekstin kautta. Puolet 

opettajista totesi, että sekä vähemmistöön että enemmistöön kuuluvia oppilaita tulisi 

kohdella tasapuolisesti, ja sääntöjen tulisi olla pääosin samat kaikille. Toisaalta katsottiin, 

että myös enemmistön tulisi sopeutua vähemmistöön, mutta toisaalta vähemmistön jäsenet 

eivät voi vaatia kaikkien sopeutuvan heidänkään asioihin. Erään opettajan kokemus oli, että 

enemmistöisyyden ja vähemmistöisyyden unohtaminen ja tasa-arvoinen oleminen koulussa 
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on harmittavan vaikeaa, kun vähemmistökulttuuriin kuuluvasta oppilaasta oli ollut luokassa 

suhteellisen paljon ongelmia: 

Jaana: --jos mä aattelisin nyt tän oman luokan oppilaan kohalla, hän on, kuuluu 
vähemmistöön, siit on tullu lopulta enemmän niin ku ongelmia koulumaailmassa, ku että se 
ois etu. Mutta tietenkin jossain toisessa yhteisössä se on etu mut täs koulumaailmassa tän 
kulttuurin alla se on jotenkin musta harmittavaa et sen pitäs olla niin ku rikkaus. 

Opettajat itse olivat kokeneet kuuluvansa elämän aikana enimmäkseen tai vain ainoastaan 

enemmistöön. Asiaa ei ollut edes pohdittu liiemmin, koska mahdollisesti koettu 

vähemmistöön kuuluminen ei ollut näkynyt merkittävästi elämässä. Kaikki olivat eläneet 

tähänastisen elämänsä omassa synnyinmaassaan ja puhuneet elinympäristössään omaa 

äidinkieltään. Eräs opettaja kertoi kuitenkin lapsena tunteneensa jollakin tavalla kuuluvan 

vähemmistöön, kun oli muiden kotiympäristön ihmisten taholta kokenut asenteita 

perheensä taloudellista asemaa kohtaan.   

Opiskelijat keskittyivät pohtimaan enemmistössä elämisen helppoutta. Eräs 

opiskelija kuvasi tämän helppouden olevan kasvottomuutta, mahdollisuutta upottautua 

massaan, rauhassa elämistä kenenkään kiinnittämättä itseen suurempaa huomiota. Toisen 

opiskelijan kuvauksessa helppous oli valtaa niin, että taustatuki on vahva ja mielipiteitään 

on helpompi tuoda esiin. Pari muuta opiskelijaa helppouden taas olevan sitä, kun omat 

käytännöt ovat vallitsevia käytäntöjä, eikä niitä tarvitse lähteä muuttamaan toisten takia. 

Yksi opiskelijoista totesi helppoudessa piilevän kuitenkin ansan: asioita ei tule 

kyseenalaistettua. Hän kertoikin vähemmistöön kuuluvien ihmisten tapaamisen auttaneen 

ainakin häntä kyseenalaistamaan enemmistön “päähänpinttymiä”. Vähemmistöön 

kuulumista opiskelijat kuvasivat rankemmaksi. Vähemmistö kohtaa enemmän 

ennakkoluuloja, heitä arvostellaan ulkoisten seikkojen perusteella ja muutenkin oma 

persoonallisuus jää helposti vähemmistöön liitettyjen piirteiden varjoon. Lisäksi 

vähemmistöön kuuluvat joutuvat perustelemaan omia käytäntöjään enemmän ja 

muuttamaan niitä usein enemmistön määräämällä tavalla. Opiskelijat mainitsivatkin 

vähemmistöön kuuluvan joutuvan miettimään, paljonko haluaa muokata käytöstään ja 

tuoda esiin omaa vähemmistöisyyttään. Vähemmistössä joutuu kokemaan myös 

epävarmuutta ja omaa roolia yhteiskunnassa on vaikeampi löytää. Jos itsetunto on heikko, 

jää usein jalkoihin. Opiskelijat itse katsoivat kuuluneensa elämänsä aikana enimmäkseen 

enemmistöön. Pari opiskelijaa mainitsi suomalaisina meidän kuuluvan globaalisti 
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vähemmistöön, mutta sen tulevan Suomessa asuessa ja eläessä kuitenkin vain harvoin 

konkreettisesti esiin. Puolet opiskelijoista mainitsikin ulkomailla ollessaan kokeneensa 

vähemmistöön kuulumisen tunteen ja sen auttaneen ymmärtämään, mitä olisi elää toisessa 

ympäristössä. Iina pohtii tällaisessa tilanteessa kokemiaan tunteita: 

Iina: Se tulee mieleen, ku mä olin ite Englannissa taannoin, ni ni, kyllä siinä tuli tällasena 
vähemmistöläisenä ni sellanen olo, että miksette te nyt ymmärrä tai miksette te toimi niinku 
mä tai jos mä toimin niin ku Suomessa yleensä toimitaan, ni ni kyllä siinä koki olevansa 
erilainen, vaikka oli kuinka länsimaalainen. 

Muutama opiskelija mainitsi tunteneensa vähemmistöön kuulumista pienessä mittakaavassa 

myös joissakin tilanteissa kotimaassa. Yksi heistä pohti vähemmistö-kokemusten auttavan 

näkemään esimerkiksi vähemmistökulttuurista tulevan oppilaan elämää. 

Käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta 

Kolmanneksi haastateltavien kanssa otettiin esiin monikulttuurisuuskasvatuksen käsite. Se 

on vain yksi kulttuurisesta kasvatuksesta kehitetty kasvatusnäkökulma, mutta yleisyytensä 

takia juuri tämä käsite valittiin haastatteluun. Sekä opettajia että opiskelijoita pyydettiin 

kertomaan, oliko käsite heille tuttu ja jos oli, mitkä he arvelivat olevan tämän 

kasvatusnäkökulman perusajatukset. Suurin osa opettajista olikin kuullut kyseisen 

käsitteen, mutta sen tarkasta merkityksestä ei oltu varmoja. Opettajat kuvasivat 

monikulttuurisuuskasvatusta esimerkiksi seuraavin tavoin: 

Ulla: Noooo mä olettaisin, että siinä pitää sitä tätä lapsen semmosta kulttuuria tukea sitä 
taustaa, et sitä ei saa jättää niin ku huomioimatta ja katsoa, ettei se lapsi sitä itse unohda, et 
se sais tukea myöskin siihen. Ja sitten hän saa siitä hyötyä ja tietysti sen pitäs olla rikkaus 
sit meille kaikille kans. 

Iiris: No mä ehkä selittäisin sitä, ajattelisin sitä, että sitä voi tietysti puhua eri kulttuureista 
ja tehdä juttuja lasten kanssa vaikkei siinä ole jotain näitä, mutta tietysti jos siinä on oppilas, 
joka kuuluu vähemmistöön, ni sittehän sitä tehään niin ku päivittäin. Enkä mä sitä oikein 
muuksi, et en mä voi niin ku aatella, että nyt tässä pidettäs juttua monikulttuurisuudesta. Et 
se niin ku liittyy kaiken kaikkiaan siihen elämään sisälle ja siihen arkipäivään. 

Opettajat näkivät monikulttuurisuuskasvatuksen olevan siis sekä kulttuureista oppimista 

että eri kulttuuritaustaisten oppilaiden tukemista monikulttuurisuuteen. Kaikki opettajat 

mainitsivatkin monikulttuurisuuskasvatuksen toteutuvan parhaiten, jos monikulttuurisuus 

on oikeastikin luokan arkipäivää.  
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Vaikka kaikki haastateltavat opiskelijat olivat kuulleet termin 

monikulttuurisuuskasvatus, heistäkin jokainen arveli oman tiedon asiasta olevan kuitenkin 

vain osittain oikeaa. Eräs opiskelija mainitsi suorittaneensa monikulttuurisuuskasvatuksen 

appron ja silti olevansa epävarma käsitteen merkityksestä. Monet opiskelijahaastateltavat 

kertoivat monikulttuurisuuskasvatuksessa olevan tärkeää sellaisen ilmapiirin luomisen, 

jossa erilaisuutta sekä toisia kulttuureja ymmärrettäisiin ja ennakkoluuloista päästäisiin 

eroon. Ymmärrykseen kerrottiin päästävän toisiin kulttuureihin tutustumalla. Tämän 

opiskelijat totesivat olevan iso osa monikulttuurisuuskasvatusta. Puolet opiskelijoista olikin 

opettajien tavoin sitä mieltä, että monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttaminen oli 

helpompaa luokan ollessa aidosti monikulttuurinen.  Eräs opiskelija arveli juuri sen vuoksi 

kulttuurisen kasvatuksen jäävän kouluissamme monesti vain puheen tasolle. Eräs opiskelija 

selitti monikulttuurisuuskasvatuksen olevan myös jokaisen oppilaan kasvattamista 

maailmankansalaiseksi.  

7.4 Opettajien päiväkirjat 

Opettajat kirjoittivat lyhyitä päiväkirjoja kahden viikon ajan ennen haastattelua niistä 

kokemuksista ja ajatuksista, joita luokan arkipäivässä syntyi. Päiväkirjakerronnassa näytti 

korostuvan erityisesti luokan arkipäivään liittyvät haasteet. Haasteiden lisäksi opettajat 

kirjasivat arkipäivästä kuitenkin myös positiivisia asioita. Päiväkirjaan merkittiin lisäksi 

kokemuksia siitä, etteivät eri kulttuuri- tai vähemmistötaustaiset oppilaat erottuneet luokan 

muista oppilaista päivän aikana mitenkään. Opettajat pohtivat päiväkirjoissa vaihtelevasti 

myös muita asioita. 

7.4.1 Haasteiden korostuminen 

Arjen haasteet näyttivät siis korostuvan opettajien päiväkirjamerkinnöissä vahvemmin kuin 

esimerkiksi heidän haastatteluissaan. Ne jäivät siis päivistä päällimmäisenä mieleen. 

Opettamiseen liitetyt haasteet olivat niitä samoja, mitä haastatteluissa tuli esille: 

kielivaikeuksia, oppimisvaikeuksista ja niistä lähteviä avuntarpeita. Myös ristiriidat, jotka 
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liittyivät erimielisyyksiin koulun säännöistä tai luokan käytänteistä, näkyivät opettajien 

päiväkirjamerkinnöissä. Jaana kertoo seuraavaa: 

Jaana: Meillä on tapana lukea ruokarukous ennen syömään menoa. Alilta olen vaatinut 
hiljentymisen ja rauhoittumisen samalla hetkellä. Tänään hän pelleili. Näissä tilanteissa hän 
usein laittaa vastaan. Johtuukohan se siitä, että hän haluaa minulta sen kaiken huomion, 
koska huomaa olevansa erilainen? En tiedä. 

Ongelmat saattoivat liittyä myös opettajan ja kodin välisiin ristiriitoihin ja ne vaivasivat 

opettajien mieltä koulutyöskentelyn keskelläkin: 

Antti: Koti syyttää luokan opettajaa liian tiukasta linjasta. Opettaja on ”neuvottelukyvytön”, 
ei anna lapselle kaupankäynnin mahdollisuutta. Koti sanoo siirtävänsä kaikki 
yhteydenpidon kouluun rehtorin kautta kulkevaksi. 

Päiväkirjakirjoituksissa esiin tulleissa ongelmissa näkyi haastatteluja enemmän myös puhe 

luokan levottomuudesta sekä erilaisista oppilaiden välisistä riidoista. Pari merkintää koski 

myös eri kulttuuritaustaisen oppilaan kiusaamista. Tässä Annan merkintä nimittelystä: 

Anna: Ensimmäisen kerran todella pitkään aikaan Jóse:ta nimitelty, riita jalkapallossa 3lk:n 
poikien kanssa. -- Puututaan heti. Vaikka Jóse toimi väärin, ei nimitellä. 

Levottomuus luokassa näkyi ristiriitojen lisäksi keskittymiskyvyttömyytenä sekä 

negatiivisina asenteina. Romaanioppilailla negatiivisten asenteiden koettiin myös joskus 

tulevan kotoa. Tällöin oppimiseen motivoiminen oli tunneilla erityisen vaikeaa. Eräs 

opettaja koki työläänä romaanioppilaan koulunkäynnin epämääräisyydestä johtuvat 

järjestelyt ja jatkuvan kommunikoinnin kodin kanssa: 

Antti: Rehtorin kanssa tehdään sopimus, kaikki osapuolet allekirjoittavat. Oppilas saa 
poikkeusluvan -- Poissaoloja ”hautajaisjärjestelyjen vuoksi”, ”lapsenvahtina”, 
”oksennustaudissa”, ”korvatulehdus”. Jälkikäteen selitettyjä syitä. Tai tekstiviestejä. -- 
Oppilas karkaa koulusta hiihtotunnin alussa jättäen lainavälineet pihalle. 

Puolet opettajista kuitenkin kehui eri kulttuuritaustaisilla oppilailla olevan joskus myös 

keskimääräistä parempi asenne koulutyöskentelyyn kuin muilla ja se näkyi positiivisesti 

koulupäivässä. Päiväkirjoissa kiinnitettiin haastattelujen tapaan huomiota siihen, että 

oppilaiden läsnäolo opetti muille oppilaille eri kulttuurien kohtaamisesta. Lisäksi 

päiväkirjoissakin todettiin muiden luokan oppilaiden oppineen auttamaan apua tarvitsevaa 

oppilasta: 

Ilkka: Oppilaille on helpompi opettaa erilaisuutta, kun läsnä on monenlaisia lapsia. 
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Anna: Muutamat nopeammat tytöt vierestä auttavat myös miten laskuja lasketaan. 

Myös kouluavustajat mainittiin päiväkirjoissakin usein helpottavina tekijöinä kiireen 

keskellä.  

Haasteiden ja ilojen lisäksi opettajien päiväkirjoissa korostui vahvasti myös ne 

päivät, jolloin eri kulttuuri- tai vähemmistöryhmästä tuleva oppilas ei erottunut muiden 

joukosta ollenkaan. Monella opettajalla joka toisen päivän kohdalla oli viiva tai merkintä 

”ei erityistä”. Opettajat eivät noina päivinä kokeneet, että oppilas on sen erilaisempi kuin 

muutkaan. 

7.4.2 Muita mietteitä 

Päiväkirjaan kirjoitettiin enimmäkseen edellisessä kappaleessa kerrottuja arjessa ilmeneviä 

konkreettisia kokemuksia ja niistä heränneitä ajatuksia. Melkein kaikki opettajat olivat 

kuitenkin kirjanneet päiväkirjaan enemmän tai vähemmän myös muita mietteitä, kuitenkin 

kahden tehdessä sitä enemmän. Toinen opettajista toi erityisesti esiin huolen tulevasta. 

Opettaja pohti oppilaansa selviytymistä kolmannella luokalla ja sitä, miten hän voisi vielä 

enemmän tukea oppilasta selviytymään tulevissa haasteissa: 

Anna: Mietin, otanko tarpeeksi huomioon Fatiman vaikeuksia, voisiko oppimisympäristöä 
vielä enemmän muuttaa? -- Miten tukisi Fatiman selviytymistä kolmannella luokalla? 

Sama opettaja pohti myös oppilaan kieliongelmia. Häntä mietitytti koulupäivien jälkeen se, 

kuinka paljon oppilaan täytyy turhautua ja kerätä sisälleen asioita, kun ei voi ilmaista niitä 

millään kielellä:  

Anna: Fatima ei oikeastaan ole kieltä, thai on unohtunut/unohdettu ja suomi ei hyvin suju. 
Millähän kielellä hän ajattelee? 

Toinen opettajista taas pohti päiväkirjassa, mitkä kaikki asiat johtuvat taustalla olevasta 

kulttuurista ja mitkä eivät. Hän mietti myös sitä, mitkä asiat omassa kulttuurissa ja muista 

erottumisessa ahdistavat oppilasta? Mitä asioita hän itse opettajana tietämättään tekee niin, 

että se on vastoin oppilaan oppimaa ajatusmaailmaa tai häiritsee häntä muuten? Opettajien 

päiväkirjaan kirjoittamat huolet koskivat siis omaa epävarmuutta siitä, osaavatko he antaa 

oppilaalleen kaiken, mitä nämä tarvitsisivat.  
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8 YHTEENVETOA TULOKSISTA 

8.1 Haastatteluista nousevat pääteemat 

Tutkimusaineiston teemoittelun tuloksena haastateltavien kerronnassa voitiin erottaa kolme 

pääteemaa: luokan arjessa näkyvät konkreettiset asiat, romaanioppilaat 

vähemmistöryhmänä sekä opettaja kulttuurisessa kontekstissa. Nämä pääteemat sekä myös 

niiden alateemat ovat havainnollistettuna seuraavassa kuviossa: 

 

LUOKAN ARKI

Millainen on hyvä opettaja?

Millainen opettaja minä olen? Olenko hyvä?
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istä apua saa?

opettajan-
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tuttavat,
kulttuuriset 
asiantuntijat

oppilaan
vanhemmat

kirjat,
internet

kollegat,
rehtori

oppilas-
huoltoryhmä

kieli ja
kommunikaatio

oppilaan
tausta

oppiaineiden
haasteet

kiusaaminen 

erityisen ilon 
aiheita

keskustelu

silmälläpito

avustaja

puuttuminen

avoimuus

avoimuus

eriyttäminen

ilmapiiri

samanlaisuus

ROMANIT, islamilaisista maista tulleet, länsimaalaiset, kiinalaiset, Irakilaiset, pakolaiset....

YKSILÖLLISYYS

 

 

KUVIO 3. Arki luokassa, jossa on eri kulttuuritaustaisia oppilaita. 
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Opettaja on sijoitettuna kuvion laatikon eli luokan keskelle. Olihan tämän tutkimuksen 

kohteena juuri työssä olevat sekä tulevat opettajat, joten on luonnollista, että he itse ovat 

keskeisin yksikkö, johon kaikki muu liittyy. Luokan laidoille on laitettu ”leijailemaan” niitä 

kysymyksiä, joita opettajat joutuivat jatkuvasti pohtimaan. Millainen opettaja minä olen 

tilanteessa, jossa luokassa on kulttuuritaustaltaan erilainen oppilas? Olenko hyvä? 

Millainen on hyvä opettaja? Mitä minun pitää ottaa huomioon? Tarvitsenko apua? Mistä 

apua saa? Luokan ulkopuolelle on kuvioon lisätty ne tahot, joilta oli pyydetty ja joilta 

toivottiin saatavan apua. Kuviossa keskellä, opettajan ulottuvilla, on esitettynä ne 

konkreettiset luokan arjessa näkyvät asiat, joiden haastateltavat kertoivat liittyvän sellaisen 

luokan opettamiseen, jossa on eri kulttuuritaustaisia oppilaita. Näitä olivat siis kieleen ja 

kommunikaatioon, oppilaan taustaan, opetettaviin aineisiin, kiusaamiseen sekä erityisiin 

ilon aiheisiin liittyvät asiat. Kolmas pääteema, eli romaanioppilaat korostuvana 

vähemmistöryhmänä, näkyy otsikon alapuolella. Romaanioppilaiden rinnalla tutkimuksessa 

tuli esiin kokemuksia ja käsityksiä muidenkin kulttuuri- ja vähemmistöryhmien 

opettamisesta, mutta romaneista niitä oli huomattavasti enemmän. Romaanioppilaiden 

opettamisessa korostuvat piirteet liittyivät juuri edellä esitettyihin luokan arjessa näkyviin 

konkreettisiin asioihin. 

8.2 Teemojen sisältöjen tiivistäminen 

Opettajien ja opettajiksi opiskelevien haastattelut osoittavat eri kulttuuritaustaisen oppilaan 

tai oppilaiden opettamiseen liittyvän siis monia erityisesti huomioon otettavia asioita. 

Näiden asioiden koettiin vievän tilaa luokan toiminnassa ja aiheuttavan joissakin 

tapauksissa myös lisätöitä opettajalle. Erityisen vahvasti eri kulttuuri- tai 

vähemmistöryhmästä tulevan oppilaan opettamiseen liitettiin kieleen ja kommunikaatioon 

sekä oppilaan taustaan liittyvät haasteet. Kaikki tutkittavat pitivät haasteena erityisesti 

oppilaan ja hänen vanhempiensa sekä opettajan välistä ymmärrystä juuri niin kielellisesti 

kuin kulttuurisestikin. Haastateltavat pohtivat omaa mutta myös oppilaan pärjäämistä tässä 

tilanteessa. Opettajat painottivat enemmän opettajan velvollisuutta oppilaan ja hänen 
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vanhempiensa sekä heidän kulttuurinsa ymmärtämiseksi. Opiskelijat taas toivat esiin niin 

kielellisiin kuin kulttuurisiin haasteisiin liittyvät asiat ristiriitoina, joissa molempien pitäisi 

yhtälailla tulla toisiaan vastaan.  

Edellisten lisäksi opettamiseen mainittiin liittyvän myös joskus oppiaineisiin sekä 

kiusaamiseen liittyviä haasteita, joskin oppiaineidenkin haasteet liittyivät yleensä 

kieliongelmiin. Myös kiusaamisongelmia opettajat kertoivat itse asiassa kokeneensa hyvin 

vähän. Päiväkirjojen mukaan oppilaiden välisiä kulttuurinsävytteisiä kahinoita oli kuitenkin 

enemmän kuin mitä haastatteluissa annettiin ymmärtää. Opiskelijat liittivät opettajia 

enemmän kiusaamisongelmia eri kulttuuritaustoista tulevien oppilaiden opettamiseen, 

vaikka hekään eivät olleet niitä itse juuri kokeneet. Kaikkien edellä mainittujen haasteiden 

kerrottiin kuitenkin toteutuvan vain osan oppilaista kohdalla ja suomalaisilla valtaväestön 

lapsilla koettiin yhtälailla olevan sekä kieleen, taustaan, oppiaineisiin että kiusaamiseen 

liittyviä ongelmia.  

Opettamiseen liitettiin haasteiden lisäksi kaikkien haastateltavien tahoilta erityisiä 

ilon aiheita: kulttuurisen kasvatuksen toteutumista, tietomäärän kasvua sekä yleisesti 

käytöstapojen, auttamishalujen ja yhteistyökykyjen kasvua ja oman työn rikastumista.  

Romaanioppilaista löytyi haastateltavilta kaikista eniten sanottavaa kaikkiin edellä 

esitettyihin luokan arkeen liittyviin piirteisiin. Käsitykset romaanioppilaista olivat myös eri 

haastateltavilla hyvin samanlaiset. Kaikilla opettajilla olikin yhtä lukuun ottamatta ollut 

opetettavana ainakin yksi romaanioppilas. Myös opiskelijoista puolella oli kertynyt heistä 

kokemuksia ja muillakin käsitykset heidän opettamiseen liittyvistä piirteistä oli vahvat. 

Romaanioppilaiden opettamiseen mainittiin liittyvän muun muassa runsaat poissaolot, 

niistä johtuva jälkeenjäänti eri oppiaineissa, tyttöjen pukeutumisesta aiheutuvat haasteet 

liikuntatunneilla, kulttuurin hyväksikäyttö sekä myös hyvät käytöstavat ja 

yhteistyökykyisyys. Muista kulttuuri- tai vähemmistöryhmistä ei kokemusta löytynyt 

läheskään niin monelta haastateltavalta. Heidän opettamiseen liitetyt piirteet olivatkin 

enemmän yksittäisten kokemusten yleistämistä koko kyseistä kulttuuria koskevaksi 

piirteeksi. Islamilaisista maista tulevien oppilaiden opettamiseen liitettiin myös parin 

haastateltavan taholta naisen heikosta asemasta johtuvat ongelmat sekä temperamenttisesta 

luonteesta aiheutuvat käytöshäiriöt.  
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Tilanteessa, jossa luokassa on oppilas tai oppilaita eri kulttuuritaustasta, 

haastateltavat kertoivat tärkeää olevan jokaisen oppilaan kohtaaminen yksilönä tutustuen 

hänen taustaansa ja tarpeisiinsa ja antaen hänelle juuri hänen tarvitsemaansa opetusta. 

Etnistä erilaisuutta ei siis pitäisi korostaa erityisesti. Tärkeää koettiin olevan sen 

selvittämisen, kuinka paljon kukin oppilas on valmis tuomaan omaa kulttuuriaan luokassa 

esille. Koska eri kulttuuritaustaisten oppilaiden luokassa olemisesta todettiin kuitenkin 

usein aiheutuvan tiettyjä erityispiirteitä opetukselle, pidettiin tärkeänä toki näiden asioiden 

huomioonottamista ja erilaisten ratkaisukeinojen etsimistä haasteisiin. Sekä opettajat että 

opiskelijat pitivät vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä oleellisena: kommunikointi 

vanhempien kanssa helpotti oppilaan ymmärtämistä. Myös opettajakollegoiden ja muiden 

yhteistyötahojen kanssa tehtävää yhteistyötä pidettiin tärkeänä. Luokan ja oppilaiden 

tarkempaa seuraamista ja tarkkailua pidettiin myös välttämättömänä: sellaiset ongelmat, 

kuten kiusaaminen tai oppimisongelmat olivat vältettävissä, jos ne huomattaisiin ja niihin 

puututtaisiin heti. Edellisten lisäksi muutama opiskelijoista toi esiin ”hyvän ilmapiirin 

luomisen” ratkaisuna ongelmien välttämiseen. ”Hyvään ilmapiiriin” sisällytettiin 

avoimuutta, yhteenkuuluvuutta ja kaikkien viihtymistä. Opettajat taas korostivat 

kouluavustajan tärkeyttä. Sekä opettajat että opiskelijat luettelivat ”hyvän” opettajan 

piirteitä: hyväksyväisyys, tasapuolisuus, innokkuus ja kärsivällisyys. Opettajat pitivät myös 

lujuutta tärkeänä sekä yksi opettaja opetustavoitteiden priorisointikykyä. Opiskelijat toivat 

esiin luonteenpiirteiden lisäksi muiden avujen, kuten erityispedagogisten tietojen tai 

matkustuksen tuoman kokemuksen tärkeyden. 

Päiväkirjakirjoituksissa opettajien ajatukset eri kulttuuritaustasta tulevien 

oppilaiden opettamisesta nimenomaan arkipäivään liittyvissä haasteissa, jotka olivat 

samoja, joita haastatteluissa oli tullut esille. Merkinnät koskivat siis lähinnä oppilaiden 

kieli- ja oppimisvaikeuksia sekä kulttuurisia haasteita, mutta myös levottomuutta ja 

oppilaiden välisiä ristiriitoja, jotka näyttivät korostuvan päiväkirjoissa haastatteluja 

enemmän. Opettamiseen liitettiin päiväkirjamerkinnöissä haastattelujen tapaan kuitenkin 

myös oppilaan osaamiseen tai käytökseen tai muun luokan kokemuksiin liittyviä ilon 

aiheita. Päiväkirjamerkinnöissä korostui haastatteluja konkreettisemmin myös ajatus siitä, 

että eri kulttuuritaustaiset oppilaat eivät erotu luokassa mitenkään. Päivistä kolmasosan 

kohdalla ei merkintöjä ollut tehty ollenkaan. Pari opettajaa kirjoitti lisäksi asioista, jotka 
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mietityttivät heitä niin koulupäivän aikana kuin sen jälkeenkin. Huolenaiheet koskivat 

oppilaan pärjäämistä nyt ja tulevaisuudessa sekä omaa osaamista auttaa ja tukea oppilasta. 

Eräs opettaja mietti myös kykyään erottaa kulttuurista johtuvat asiat muista ja toimia sen 

mukaisesti. 

8.3 Mitä haastatteluista nousevat teemat kertovat? 

Tutkimuksen tarkoitus oli siis selvittää, mitä kokemuksia ja käsityksiä opettamisesta ja 

kasvattamisesta sekä ”hyvästä” opettamisesta ja kasvattamisesta luokanopettajilla ja 

luokanopettajaksi opiskelevilla on luokasta, jossa on niin sanotusti kulttuuritaustaltaan 

erilainen oppilas. Tutkimusaineistosta nousevat teemat osoittivat kokemusten ja käsitysten 

olevan kahtalaiset: tutkittavat kävivät kamppailua samanlaisuuden ja eroavuuden välillä. 

Kahtalaisuus kuvastikin sitä epävarmuutta, jota sekä opettajat että opiskelijat kokivat. 

8.3.1 Kokemukset ja käsitykset opettamisesta 

Tutkimusaineistosta selkeimmin esiin nouseva piirre oli sekä opettajien että opiskelijoiden 

epätietoisuus siitä, miten niin sanotusti eri kulttuuritaustoista tuleviin oppilaisiin tulisi 

suhtautua. Sekä haastatteluista että opettajien päiväkirjamerkinnöistä näkyi selkeästi 

ristiriita samanlaisuuden ja eroavuuden välillä. Toisaalta kaikki tutkittavat kertoivat 

ajattelevansa jok’ikisen oppilaan tulevan niin sanotusti omasta kulttuuritaustastaan: 

jokaisen oppilaan erilainen perhetausta, elämäntarina sekä myös etninen kulttuuritausta 

tekee heistä ainutlaatuisen ja jokainen heistä myös tarvitsee siis yksilöllistä opetusta. Tässä 

tutkimuksessa puhuttu etninen ”erilainen kulttuuritausta” ei siis tutkittavien mielestä tehnyt 

oppilaan tai luokan opettamisesta sen erilaisempaa. Monet opettajat, joilla oli ollut 

vähemmistöryhmästä tulevien oppilaiden kanssa enemmän haasteita, kertoivat 

hankaluuksien olleenkin usein persoonasta tai perhekulttuurista kiinni ja eräs heistä 

totesikin esimerkiksi juuri näiden tekijöiden joskus leimaavan taustalla olevaa kulttuuria 

perusteettomasti. Toinen opettaja huomautti myös monien haasteiden aiheutuvan 

muuttamisesta tai traumaattisista kokemuksista, eikä yksinään taustalla olevasta 
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kulttuurista. Myös opiskelijat pohtivat oppilaan perheen, persoonallisten tekijöiden tai 

maahanmuuttajuuden vaikutusta haasteisiin. Eri tutkittavien erilaiset ajatukset kertovatkin 

tapausten ja kokemusten yksilöllisyydestä. 

Toisaalta haastattelun eri vaiheissa kaikkien tutkittavien kommenteista kuulsi 

enemmän tai vähemmän eri kulttuuritaustaisten oppilaiden luokittelu erilaisiksi muista, 

erityisryhmäksi. Heihin liitettiin tiettyjä ominaisuuksia, joiden perusteella erottelu tapahtui 

ja joista seurasi se, että heitä ja tällöin koko luokkaa oli opetettava ”erilailla” kuin 

pelkästään suomalaisista valtaväestön lapsista koostuvaa luokkaa. Kieli oli näistä 

ominaisuuksista esiin tulevin ja opetukselle eniten haasteita aiheuttavin. Myös oppilaiden 

erilaisten kulttuuritaustaan liittyvien tapojen sekä eri uskontokuntaan kuulumisen koettiin 

erottelevan heitä ja aiheuttavan opettajalle lisäjärjestelyitä. Erottelevat piirteet olivat siis 

enimmäkseen arkipäivässä näkyviä pieniä konkreettisia asioita, mutta ne piti muistaa ottaa 

huomioon opetusta suunnitellessa ja pitäessä.  

Eri kulttuuritaustasta tulevan oppilaan ja koko luokan opettamisessa näkyvän 

eroavuuden/erilaisuuden määrän tutkittavat näkivät riippuvan oppilaan kulttuurin fyysisestä 

ja psyykkisestä etäisyydestä, sekä psyykkisen etäisyyden voimakkuudesta. ”Fyysisellä ja 

psyykkisellä etäisyydellä sekä psyykkisen etäisyyden voimakkuudella” tarkoitetaan tässä 

tutkittavien ajatusmallia maiden välisen välimatkan ja erilaisuuden suhteesta niin, että mitä 

kauempana toinen maa Suomesta on sitä erilaisemmat arvot ja tavat siellä on. Kyse oli siis 

siitä, kuinka etäiseksi tai voimakkaaksi tutkittavat itse kokivat oppilaan kulttuurin ja miten 

oppilaan perheen nähtiin tätä heijastavan. Sekä fyysisesti että psyykkisesti etäämpänä 

olevien kulttuurien ajateltiin yleensä juuri olevan niin sanotusti voimakkaampia ja näin 

aiheuttavan opettamiselle enemmän haasteita kuin esimerkiksi ”länsimaalaisten” 

kulttuurien, jotka ovat niin fyysisesti kuin psyykkisesti lähellä. Muun muassa Islamilaisista 

maista tulleiden oppilaiden opettaminen sai parin opettajan ja parin opiskelijan kerronnassa 

erottavia piirteitä, koska heidän kulttuuriaan pidettiin ”voimakkaana”. Voimakkuuden 

nähtiin johtuvan sekä välimatkasta että myös suomalaisista arvoista tai piirteistä eroavien 

asioiden kautta: naisten aseman erilaisuus sekä temperamenttisen luonne, joilla molemmilla 

oli seurauksia opetukseen. Vaikka romaanit ovatkin suomalaisia, ja ovat siis fyysiseltä 

etäisyydeltään lähellä, heidän kulttuurinsa koettiin myös niin psyykkisesti erilaiseksi, että 

sen katsottiin tuovan opettamiseen paljon huomioon otettavaa.  
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Opettamisen samanlaisuus ja erilaisuus sekä erilaisuuden määrän kokeminen 

näkyvät seuraavasta kuviosta: 

 

Opettamisen
kahtalaisuus

samanlaisuus

erilaisuus Eron määrä riippuu

K
U
L
T
T
U
U
R
I
N

Fyysinen etäisyys 
Suomesta

Psyykkinen etäisyys 
Suomesta

Psyykkisen etäisyyden 
voimakkuus

opetuksen
erilaisuus

 

KUVIO 4. Opettamisen erilaisuus. 

 

Kuvion avulla voidaan ymmärtää sekä opettajien että opettajiksi opiskelevien epävarmuus 

eri kulttuuritaustaisten oppilaiden erilaisuuden suhteen. Erilaisuus ajateltiin suhteellisen 

monimutkaiseksi. Näin ollen oppilaskin ja hänen opettamisen erilaisuus määriteltiin 

monimutkaisesti: kuinka erilainen kukin onkaan ja kuinka erilaisesti häntä pitää opettaa?  

Erilaisten oppilaiden ryhmää laajensi myös se, että heihin sisällytettiin helposti myös kaikki 

eri kulttuuritaustoista tulevien oppilaiden etninen erilaisuus, vaikka se olisi ollut ei-

merkityksellistä (ks. 2.3.2). Tutkittavat siis selittivät joitakin ilmiöitä 

opetuskokemuksissaan juuri oppilaan etnisellä erilaisuudella, vaikka se ei olisi ollut 

merkittävä tekijä opettajan pohtiman asian suhteen. Erilaisuuden eri muodot siis sekoitettiin 

keskenään.  

Aina tutkittavien kokemukset tai käsitykset eri kulttuureista tulevista oppilaista ei 

kuitenkaan osunut yksiin. Eräs opettaja koki, että hänen venäjänkielisiltä alueilta tulleet 

oppilaat olivat erityisen temperamenttisia. Kuitenkin pari muuta opettajaa ja opiskelijaa, 

joilla oli samoista kulttuureista kokemuksia, puhuivat nöyryydestä ja hillitystä 

käyttäytymisestä. Kulttuurisen vierauden voimakkuus vaikutti erityisesti opiskelijoiden 

halukkuuteen ottaa luokkaansa oppilas kyseisestä vähemmistöryhmästä. Vastakkain 
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asetettiin esimerkiksi Venäjältä tuleva ekaluokkalainen maahanmuuttajatyttö ja 

kuudesluokkalainen romaanipoika tai englantilainen oppilas ja tiukasti islaminuskoisesta 

perheestä tuleva lapsi. Huomattavaa oli myös, että haastateltavat eivät tehneet eroa natiivin, 

ensimmäisen polven maahanmuuttajan tai ei-natiivin oppilaan välillä siinä, miten kulttuuri 

tulee esiin opetettaessa oppilasta. Oppilaan taustan vaikutusta kuvailtiin näissä tapauksissa 

niin, ettei haastattelussa tullut esille vanhempien tai oppilaan syntymämaata, ennen kuin 

haastattelija sitä kysyi. Ainoastaan, jos oppilas ei osannut suomen kieltä tutkittavan 

kokemuspiiriin tullessa, tuli oppilaan ei-natiivisuus esiin. Haastateltavien kokemuksissa 

muussa maassa syntyneiden perheenjäsenten määrä ei siis ollut vaikuttanut kulttuurin 

voimakkuuteen.  

8.3.2 Kokemukset ja käsitykset ”hyvästä opettamisesta” 

Kahtalaisuus, joka kuvasi tutkittavien kokemuksia ja käsityksiä opettamisesta, heijastui 

myös heidän kokemuksiin ja käsityksiin ”hyvästä opettamisesta”. Kaikki tutkittavat pitivät 

tärkeänä, että kulttuuritaustaltaan erilaisia oppilaita sisältävä luokka saa mahdollisimman 

samanlaista opetusta kuin mikä tahansa muu luokka. ”Hyvässä opetuksessa” eri 

kulttuuritaustainen oppilas siis häivytettäisiin mahdollisimman hyvin muiden joukkoon, 

eikä häntä nostettaisi sieltä erityisesti esiin. Yli puolet opettajista ja opiskelijoista koki 

oppilaan kannalta ahdistavaksi tulla muistutetuksi ja muistuttaa muita siitä, että hän tulee 

eri etnisestä ryhmästä, vaikka tarkoitus olisi nostaa oppilas positiivisesti esille. 

Toisaalta opettajien mielestä ”hyvässä opetuksessa” tulisi ottaa juuri huomioon 

kulttuurista esiin tulevat ja opetuksessa huomioidut asiat. Opetustavoitteissa esimerkiksi 

tulisi ottaa huomioon oppilaan suomen kielen taidottomuus ja opettajalla tulisi olla 

rohkeutta lähestyä oppilaan vanhempia kieliongelmista aiheutuvista lisäjärjestelyistä ja 

epävarmuudesta huolimatta. Puolet opettajista toi myös haastattelussa esille ”hyvään 

opettamiseen” kuuluvan kielivaikeuksien ja oppimisvaikeuksien erottaminen toisistaan. 

Kielen kanssa toimimisen lisäksi tutkittavat pitivät oppilaan taustan huomioon ottamista 

tärkeänä. ”Hyvään opetukseen ja kasvatukseen” katsottiin kuuluvan taustan selville 

ottaminen ja sen huomioiminen omassa opetuksessa eli herkkyys siinä, mikä kaikki voi 

koskettaa lasta. Sekä opettajat että oppilaat olivat myös tiedostaneet opettajan tehtävän 
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lapsen oman kulttuurin säilyttämisessä: ”hyvään opetukseen ja kasvatukseen” kuului heidän 

mielestään sekä oppilaan perheestä lähtöisin olevan että suomalaisen valtaväestön 

kulttuurin tukeminen. Pari opettajaa myös muistutti siitä, että vanhemmat ovat oppilaan 

pääasialliset kasvattajat ja heidän arvojaan, periaatteitaan ja toivomuksiaan tulee 

kunnioittaa.  

Kaikkien haastateltavien taholta ”hyvään luokan opettamiseen” katsottiin myös 

kuuluvan oppilaiden tavallista tarkempi seuraaminen eli kyky huomata ajoissa esimerkiksi 

oppilaiden väliset ristiriidat tai jälkeenjääminen jossakin oppiaineessa. ”Hyvän opettajan” 

ajateltiin myös osaavan joustaa oppiaineissa tarvittaessa. Varsinkin opettajat kokivat tämän 

tärkeäksi. Eräs opettaja huomautti oppimistavoitteiden priorisointikyvyn olevan 

välttämätöntä silloin, kun kaikkiin tavoitteisiin ei jonkun oppilaan kohdalla voida päästä. 

Joustamisen taitoa opettajat kokivat olevan hyvä löytyä varsinkin romaanioppilaiden 

kohdalla. Heidän opetuksen kuntoon saamisen koettiin olevan erityisen tärkeää heidän 

suomalaisuutensa vuoksi. Opettajat kertoivat lisäksi ”hyvän opetuksen” tarjoamiseen 

kuuluvan avustajan luokassaolo. Pari opiskelijaa taas painottivat erityispedagogisten 

taitojen tärkeyttä. Kaikki haastateltavat nimesivät ”hyvään opetukseen” kuuluvan myös 

tasapuolisuuden, hyväksyvän ilmapiirin, sekä kärsivällisyyden. Opettajat painottivat myös 

lujuutta ja opiskelijat taas rohkeutta pyytää apua tilanteessa, jossa sitä tarvitaan.  

Kaikki haastateltavat painottivat ”hyvän opetuksen” tarjoamisen olevan 

mahdollista vain, jos opettaja on aidosti innostunut ja motivoitunut eri kulttuuri- tai 

vähemmistötaustasta tulevan oppilaan opettamisesta. 
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9 TUTKIMUKSEN TARKASTELUA 

Tutkimustehtävien kautta voitiin nähdä opettajien sekä opettajiksi opiskelevien käsitysten 

ja kokemusten eri kulttuuritaustaisten oppilaiden opettamisesta ja kasvattamisesta sekä 

”hyvästä opettamisesta” ja ”hyvästä kasvattamisesta” olevan kahtalaiset. Toisaalta 

opettaminen sekä ”hyvä opettaminen” nähtiin suomalaisesta valtaväestöstä koostuvan 

luokan opettamiseen verrattuna samanlaisena, toisaalta eroavana. Tutkittavat olivat 

epävarmoja siitä, miten kulttuuritaustaltaan erilaiset oppilaat tulisi kohdata. Myös Miettisen 

(2001) ja Talibin (1999) tutkimukset ovat osoittaneet opettajien suhtautuvan eri 

kulttuuritaustaisten oppilaiden opettamiseen monin eri tavoin. Tämä tutkimus yhdessä 

Miettisen ja Talibin tutkimusten kanssa osoittaakin kulttuurisen kasvatuksen näkökulmiin 

panostamisen tarpeen niin opettajankoulutuksessa kuin niissä kouluissa, joihin tulee 

oppilaita eri kulttuuri- tai vähemmistöryhmistä. Tässä kappaleessa pohditaan 

tutkimustulosten antia tarkemmin. Viimeisenä tarkastelun kohteeksi otetaan myös tämän 

tutkimuksen arviointi. 

9.1 Lopullisia päätelmiä 

Vertaamalla tämän tutkimuksen tuloksia Maarit Miettisen (2001) tutkimuksen tuloksiin, 

voidaan yksityiskohtia tarkastelemalla löytää paljonkin yhteistä opettajien ja myös 

opettajaksi opiskelevien kokemuksissa muun muassa opetuksen haasteista ja iloista. 

Yleisemmällä tasolla löydetään kuitenkin myös joitakin eroja. Miettisen tutkimus, joka 

koski opettajien ajatuksia monikulttuurisuudesta (2001), näytti että opettajien asenteissa eri 

kulttuuritaustoista tulevien oppilaiden opettamiseen oli suuria eroja. Osa hänen 

tutkimuksensa opettajista suhtautui monikulttuurisuuteen pelkästään rasitteena ja osa taas 

positiivisena haasteena, johon he halusivat kouluttaa itseään. Suurin osa opettajista sijoittui 
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kuitenkin näiden kahden joukon välimaastoon suhtautuen työhönsä ja monikulttuurisuuteen 

aktiivisesti ja innokkaasti, mutta kuitenkin myös opettajakeskeisesti ja urautuneesti.  

Tämän tutkimuksen opettajat ja tulevat opettajat eivät näytä jakautuvan samalla 

tavoin eri ryhmiin asenteidensa mukaan, vaan ennemminkin jokaisessa heistä voidaan 

nähdä piirteitä kustakin Miettisen tutkittavien asenneryhmistä. Kaikki tutkittavat kertoivat 

ensinnäkin suhtautuvansa erityisen myönteisesti eri kulttuurien opettamiseen ja 

jatkokouluttautumisen mahdollisuuteen; varsinkin opiskelijat pitivät myöhempää 

koulutusta lähes itsestäänselvyytenä. Positiivisuudestaan ja aktiivisuudestaan huolimatta 

kaikilla tutkittavilla oli myös ajatuksia siitä, että eri kulttuuri- tai vähemmistöryhmästä 

tulevan oppilaan opettamisessa ei tarvitse ottaa mitään erityistä huomioon. Tämä liitettiin 

yleensä siihen, että oppilaan ei ajateltu itse haluavan tulla huomatuksi tai kohdelluksi 

erilailla. Kuitenkin taustalla oli nähtävissä myös tutkittavien omaa epävarmuutta ottaa 

esimerkiksi selvää oppilaansa taustasta tai hänen ja hänen vanhempiensa ajatuksista siitä, 

miten lapsen kulttuuria voitaisiin tukea. Jo työssä olleet opettajat suhtautuivat 

lisäkoulutuksiinkin vähemmän innokkaasti: niiden välttämättömyyteen ei uskottu enää yhtä 

vahvasti ja yksi opettaja huomautti lisäkoulutusten tuovan myös lisävelvollisuuksia. Kaikki 

tutkittavat ajattelivat myös toisaalta eri kulttuuritaustasta tulevan oppilaan opettamisen 

voivan muodostua erittäin raskaaksikin haasteiden kasautuessa. Parilla opiskelijalla ja 

yhdellä opettajalla olikin havaittavissa työläistä kokemuksista johtuen kielteisyyttä tietyistä 

kulttuureista tulevien oppilaiden opettamiseen, vaikka kukaan heistä ei nähnytkään 

monikulttuurisuuskasvatusta turhana tai kulttuureja yleensä rasittavina. Myös Talibin 

tutkimat opettajat kokivat eri kulttuuri- tai vähemmistöryhmästä tulevien oppilaiden 

opetuksen olevan rikastuttavaa, haasteellista, mutta toisaalta myös kuormittavaa.  

Vaikka koulu ei olekaan enää ainoa oppimisen lähde, on se silti eräs nykypäivän 

lasten keskeinen oppimisen paikka. Koulu välittää oppilailleen runsaasti erilaisia arvoja ja 

asenteita, joten sen on pysyttävä yhteiskunnallisessa kehityksessä mukana (Miettinen 2001, 

19). Monikulttuurisuus on yksi yhteiskuntamme kasvussa olevista ilmiöistä, joten siihen 

kuuluvien arvojen ja asenteiden tulisi painottua myös yhä enemmän koulussa. Moni 

haastateltava mainitsi kuitenkin haluavansa opettaa pääosin suomalaisten perusarvojen 

mukaan, kun Suomessa kerran ollaan ja heidän vastauksistaan kävi ilmi, että he toisaalta 

sisällyttävät ”hyvään opettamiseen” kuuluvan oppilaan ”häivyttämisen” muiden oppilaiden 
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joukkoon. Päiväkirjojen ”tyhjät” päivät kertoivat myös oppilaiden häviämisestä joukkoon. 

Näissä ajatuksissa voidaan nähdä vivahteita eri kulttuuritaustaisten oppilaiden 

sulauttamisesta suomalaiseen kulttuuriin. Kun halutaan pysyttäytyä suomalaisissa 

perusarvoissa, jäävät monikulttuurisemmat ajattelutavat helposti piiloon kokonaan. 

Opettajilla oli kokemusta myös eri kulttuuritaustaisten oppilaiden vetäytymisestä omiin 

porukoihinsa (separatismi), joidenkin oppilaiden syrjäytymisestä (marginalisaatio), kun 

sekä oma alkuperäinen että uusi kulttuuri jää vieraaksi. Suomen tavoitellessa integraatiota 

eri kulttuuritaustaisten oppilaiden sopeutumisessa kulttuuriimme tulisi tämän olla näkyvästi 

myös koulujemme tavoite ja käytäntö. Monikulttuurisuuden, integraation tai muiden 

tavoitteiden ja periaatteiden sisäistäminen ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti. Ei voida 

olettaa, että opettajat pystyvät ottamaan huomioon oppilaat eri kulttuurista ja antamaan 

heille sekä muille laadukasta opetusta, jos käytettävissä ei ole aikaa, oikeanlaista 

materiaalia (Gay 1998, 20) eikä muutakaan tukea.  

9.1.1 Opetussuunnitelman sisällöt opettajien tukena 

Tämän sekä monen muun tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että opettajien 

kulttuurisuuskasvatuksellinen prosessi alkaa varsinaisesti vasta kulttuurisesti eritaustaisen 

oppilaan tullessa heidän luokkaansa. Koska opettajia ei tulla kovinkaan paljon vastaan 

uudessa tilanteessa, eivät he tiedä kulttuurisen kasvatuksen merkitystä tai sen 

toteuttamistapoja välttämättä kovin hyvin. Alkua leimaavat usein myös erilaiset kulttuurien 

kohtaamisesta aiheutuvat haasteet. Monien tänä päivänä työskentelevien opettajien omassa 

koulutuksessa ei ole etnisistä kulttuureista tai niiden kohtaamisesta puhuttu juuri ollenkaan.  

Vuonna 2004 valmistunut uusi perusopetuksen opetussuunnitelma edellyttää 

”kulttuuri-identiteetin ja kansainvälisyyden” -aihekokonaisuuden sisällyttämisen 

opetukseen (s. 38–39). Aihekokonaisuuden tavoitteet tulee nimenomaan eheyttää muun 

opetuksen yhteyteen ja niiden tulisi muutenkin näkyä koulun toimintakulttuurissa. Monilla 

kouluilla kulttuureihin ja kansainvälisyyteen tutustuminen jää kuitenkin varmasti vielä 

erilaisiin teemaviikkoihin tai -päiviin. Tällaisten lyhyiden oppimisrupeamien on kuitenkin 

usein todettu vain vahvistavan stereotypioita (Talib ym. 2004, 148). Opetussuunnitelma 

edellyttää myös jokaisen kulttuurisesti eritaustaisen oppilaan tukemista 
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monikulttuurisuudessaan. Esimerkiksi maahanmuuttamisen yhteydessä tapahtuu aina 

heikentymistä omassa identiteetissä (Talib 2002, 41) ja olisi tärkeää, että lapsen identiteetin 

vahvistumista tuettaisiin joka taholta. Myös suomalaisten vähemmistöryhmistä tulevien 

lasten identiteetti voi kokea kriisejä, kun he luovivat kahden kulttuurin välillä. Yksi tähän 

tutkimukseen osallistuneista opettajista toikin esiin erityisen tuen tarpeen romaanien 

kohtaamiseksi, koska heitä on niin runsaasti koko maassa. Tämänkin tutkimuksen opettajat 

ja myös opiskelijat olivat kokeneet aiempien tutkimuksien lailla romaanioppilaat 

haasteellisiksi. Tämä käy ilmi muun muassa Opetushallituksen ja Romaaniväestön 

koulutusyksikön tutkimuksessa. Molempien tutkimusten opettajat olivat tunteneet 

katsovansa monia asioita romaanioppilaiden kohdalla väärällä tavalla läpi sormien, koska 

eivät tienneet, miten toimia. (Opetushallitus: Valtakunnallinen romaanilasten 

perusopetusprojekti 2001–2002.) Opettajat kokivat ettei suomalainen koulu ole valmis 

romaanien kohtaamiseen, joten muutoksen tulisi lähteä koulusta. Opetussuunnitelmaan 

kuuluvien opetuksellisten tavoitteiden saavuttaminen on myös eri kulttuuritaustasta tulevan 

oppilaan oikeus. Jotta tavoitteet voidaan saavuttaa eri osaamistasoista huolimatta, opettajien 

olisi tärkeää tunnistaa sen olennaiset osat (Tuomi 2003, 334). 

Tämän tutkimuksen mukaan vain osa opettajista oli kuullut 

monikulttuurisuuskasvatuksen käsitteen, eikä kukaan heistä ollut varma sen merkityksestä. 

Epävarmuudesta johtuen opettajille olisikin siis aluksi hyvä selventää yleensä kulttuuriseen 

kasvatukseen liittyviä käsitteitä, jotka ovat hyvin moniulotteisia. Monet opettajat sekoittivat 

ne keskenään. Opetussuunnitelman tavoitteiden selventämisen lisäksi opettajille tulisikin 

antaa konkreettista tietoa siitä, miten kulttuurista kasvatusta niin vähemmistöryhmästä 

tulevan oppilaan kuin muidenkin oppilaiden kanssa voidaan toteuttaa. Jos asioista puhutaan 

pelkästään arvojen ja periaatteiden tasolla, eivät opettajat saa niistä välttämättä mitään irti.  

9.1.2 OKL tulevien opettajien tarpeisiin vastaajana 

Opettajankoulutus on avainasemassa, kun tulevia opettajia koulutetaan. Tämä tutkimus 

osoittaa, että hyväksyväisyydestään ja innostuneisuudestaan huolimatta opiskelijoista yli 

puolet koki omien ennakkoluulojen olevan heidän suurin heikkous lähteä opettamaan 

oppilaita eri kulttuuritaustoista. Opettajat olivat opetusvuosiensa aikana oppineet elämään 
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ennakkoluulojensa kanssa toisin kuin opiskelijat, jotka eivät olleet joutuneet niitä 

kohtaamaan. Onko sitten välttämätöntä, että opiskelijat joutuvat odottamaan itse 

kohtaamistilanteita omien reagointitapojen selvittämiseksi? Ennakkoluuloista avoimesti 

keskusteleminen jo opettajankoulutuksen aikana voisi auttaa opiskelijoita tiedostamaan ne 

ja ymmärtämään niiden perusteettomuuden sekä vahingollisuuden. Opettajan ammatistakin 

voidaan löytää edelleen monia tabu -aiheita, joista ei uskalleta keskustella.  

Opiskelijat itse kaipasivat erityisesti tukea eri kulttuurista tulevan oppilaan 

kohtaamiseen ja kulttuurin huomioonottamiseen. Opiskelijat toivoivat saavansa apua 

kulttuurisen kasvatuksen toteuttamiseen jo koulutuksen aikana. 

Monikulttuurisuuskasvatuksen tulisikin olla siellä keskeisessä asemassa niin, että 

kohdatessaan monikulttuurisuutta tulevat opettajat tietäisivät miten toimia. Juuri 

monikulttuurisuuskasvatuksen valitseminen muista kulttuurisen kasvatuksen näkökulmista 

voisi olla hyvä, sillä sen avulla katsotaan voivan vaikuttaa asenteisiin yleensä ja sen 

päämäärät eivät eroa paljoakaan yleisistä hyvän kasvatuksen periaatteista (Gay 1998, 10). 

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutus voisi hyödyntää enemmän kasvatustieteiden 

tiedekunnassa toimivaa monikulttuurista ohjausklinikkaa. Klinikka on monialainen 

yhteistyöelin, jonka tavoitteena on arvioida ja edistää toimintaympäristön kulttuurisiin 

muutoksiin liittyvää asiantuntijuutta tutkimuksen, opetuksen ja ohjauksen keinoin. (ks. 

www-sivut: Monikulttuurinen ohjausklinikka.) 

Myös eettisten ja moraalisten kysymysten pohtimista tulisi opettajankoulutuksessa 

lisätä, sillä moraalisen kasvatuksen näkökulma sisältyy opettajan toimintaan vahvasti (Tirri 

1999, 25–33). Tätä kautta voitaisiin tulevien opettajien tietoisuuteen saattaa myös koulun 

niin sanottu piilo-opetussuunnitelma (Broady 1986, 116) sekä esimerkiksi ”rasistiset 

lipsahdukset”. Lisäksi siihen tutustuminen, mitä laki sanoo esimerkiksi uskonnollisesti 

tunnustuksellisista käytänteistä koulussa olisi tarpeellista. Edelleen erilaisuuden eri 

muodoista puhuminen olisi tärkeää, sillä jos ne sekoitetaan keskenään, seurauksena on 

vääriä johtopäätöksiä ja vääriä toimintatapoja. Opiskelijoilla oli opintojen aikana ollut 

jonkin verran koulutusta monikulttuurisuuskasvatuksesta, mutta siitä oli saatu todella vähän 

irti: yhden pakollisen kurssin kerrottiin olleen vain pintapuolista raapaisua aiheeseen. 

Isommat opintokokonaisuudet olivat vapaaehtoisia, eikä suurin osa osallistunut niihin tai 

toisaalta kaikki halukkaat eivät päässeet pieniin ryhmiin. 
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9.1.3 Lähtökohtia tulevaisuudelle 

Tuomen ihmisarvomalli (2004, 246) kuvaa hyvin jokaisen ihmisen ykseyttä ja 

moninaisuutta. Mallissa näkyy se, että jokainen ihminen koostuu eri tekijöistä ja on niine 

tekijöineen ainutlaatuinen sekä se, kuinka jokainen ihminen on eri tekijöistään riippuen 

samanlainen tai erilainen toisten ihmisten kanssa. Eri ihmisryhmien luokittelu ja 

nimeäminen on kuitenkin nykypäivän ilmiö. Vaikka siis oppilaita eri kulttuuri- ja 

vähemmistöryhmistä nimetään omaksi ryhmäksi, nimetään kaikkia muitakin. Jokaisen olisi 

kuitenkin hyvä tiedostaa nimeämisen seuraukset: ennakkoluulojen vahvistuminen ilmiöiden 

sanallistumisen kautta.  

Tutkittavat näyttivät ennakkoluuloistaan ja arjen haasteista huolimatta 

ymmärtävän sekä kulttuuri-identiteetin muutoksen että vähemmistössä elämisen 

vaikutukset, vaikka heillä itsellä ei juuri kokemuksia vähemmistöön kuulumisesta ja näin 

vahvasta luokittelusta ollut. Puolet tutkittavista ilmaisi lyhyenkin vähemmistöön 

kuulumisen kokemuksen auttaneen heitä ymmärtämään vähemmistöryhmistä tulevia 

oppilaita. Opettajat ja opiskelijat totesivat myös olevansa innokkaita ja motivoituneita 

ottamaan enemmänkin eri kulttuureista tulevia oppilaita luokkaansa ja uskoivat pystyvänsä 

laadukkaaseen ja ”hyvään” opetukseen kuten myös aiempien tutkimusten opettajat. 

(Miettinen 2001, 60–61). Tämä tarjoaa hyvän lähtökohdan käytänteiden muokkaamiselle. 

Opiskelijoiden ajoittain jopa opettajia syvempi pohdinta esimerkiksi vähemmistöön 

kuulumisesta, kulttuuri-identiteetin luonteesta tai haasteiden ratkaisukeinoista osoittaa 

heidän pitävän tärkeänä asioiden reflektoimista ja oikein toimimista. 

9.2 Tutkimuksen suorittamisen arviointia  

Tämän tutkimuksen näytteen hankkimisessa tähdättiin informaatio-rikkainten (Patton 1990, 

169) tapausten tavoittamiseen. Näyte onnistui, sillä tutkittaviksi saatiin sekä miehiä, että 

naisia ja opettajista eri ikäluokkia. Myös opiskelijat olivat eri-ikäisiä ja eri opintojen 

vaiheessa olevia. Ikä ja sukupuoli eivät tietenkään sinänsä takaa informaatiorikkaimman 

aineiston saamista, mutta saattaa poistaa joitakin niihin liittyviä tekijöitä. Tutkittavia 

valitessa katsottiin myös heidän kulttuurisia kokemuksiaan. Esimerkiksi opettajilta 
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vaadittiin tämänhetkistä opetuskokemusta jonkin kulttuurin oppilaasta: tavoiteltiinhan 

päiväkirjakirjoituksilla heidän reaaliaikaisia kokemuksia. Tuloksissa on näkyvissä toki 

myös opettajien aiemmat kokemukset eri kulttuuritaustaisista oppilaista. Haastatteluihin 

valituista opiskelijoistakin puolella oli kokemuksia eri kulttuurien opettamisesta 

opiskelijavaihdon, avustajuuden tai sijaisuuksien kautta. Pari opiskelijaa oli tehnyt myös 

opintoja kulttuurikasvatuksesta. Kaikki nämä tutkittavien yksilölliset kokemukset ovat 

olleet muokkaamassa aineistoa oman näköiseksi. 

Tutkimuksen etu oli se, että samantyyppisestä aiheesta oli jo tehty 

teemahaastattelu. Niinpä Miettisen (2001) jo testattua ja toimivaksi todettua 

teemahaastattelurunkoa oli mahdollista käyttää pohjana tämän tutkimuksen 

teemahaastattelurungolle. Aiemmin toimivaksi todettu haastattelurunko parantaa 

tutkimuksen luotettavuutta huomattavasti. Teema-haastattelu menetelmänä on suhteellisen 

vaativa. Siihen sisältyy monia sekä haastateltavasta että haastattelijasta aiheutuvia 

virhelähteitä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35.) Osalla opiskelijoista näytti esimerkiksi olevan 

paineita ”vastata oikein”. Tuloksiin on saattanut vaikuttaa opiskelijoiden toistamat 

koulutuksessa kuullut asiat, toisaalta vähäisestä kokemuksesta johtuen ne saattavat olla 

heidän oikeasti ainoita käsityksiä asioista. Teemahaastattelun keskustelunomaisuus on 

kuitenkin sen vahvuus: haastattelutilanne on vapaamuotoisempi. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

48). Tutkimuksen haastateltavat eivät näyttäneetkään suurempia hermostumisen merkkejä 

haastatteluissa. Haastateltavien voidaan myös olettaa olleen suhteellisen rehellisiä 

vastauksissaan: uskalsivathan he kertoa esimerkiksi ennakkoluuloistaankin laajasti.  

Haastattelijasta aiheutuvat virhelähteet johtuvat monesti kokemattomuudesta: 

haastattelussa on vaikea sietää hiljaisuutta ja haastateltavalle ei jääkään aikaa muodostaa 

vastaustaan. Kokematon haastattelija saattaa myös lukea kysymyksiä suoraan 

teemahaastattelurungosta tai selailla papereita muistaakseen, mitä kysymyksiä hän on jo 

tehnyt. Näin kaikki keskittyminen menee oman roolin hoitamiseen ja haastateltavan 

vastaukset jää kuulematta. Teemahaastattelussa tämä on erityisen vahingollista, sillä 

seuraava kysymys riippuu usein edellisen vastauksesta. Lisäksi kokematon haastattelija ei 

helposti uskaltaudu irrottautumaan haastattelurunkonsa teema-alueista ja jälleen jää 

kuulematta aineiston kannalta tärkeitä ajatuksia. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 124–125.) Itse 

pyrin haastattelijana pitämään tutkimustehtävän mielessä oikeanlaisten jatkokysymysten 
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tekemiseksi, mutta olemaan myös avoinna haastateltavan ajatuksille. Joitakin aiheellisia 

jatkokysymyksiä jäi kuitenkin varmasti tekemättä, sillä tutkijan on vaikea hahmottaa 

etukäteen kaikkia niitä teemoja, joita haastatteluissa tulee esiin. Teemahaastattelun 

keskustelunomaisuus aiheutti myös sen, että moni haastateltava oletti haastattelijan 

kommentoivan heidän mietteitään. Pyrin olemaan mahdollisimman neutraali näissä 

tilanteissa, jotta en olisi johdatellut haastateltavia. Kaikissa edellä mainituissa haasteissa 

minua auttoi proseminaarihaastatteluista saamani kokemus.  

Laadullisen aineiston analyysin ongelma taas on usein se, että tutkijan olisi 

lähestyttävä tutkittavaa asiaa ja tutkittavia avoimin mielin (Patton 1990, 85). Kuitenkin jo 

tutkimustehtävää sekä haastattelurunkoa laatiessa tutkijalla on ennakko-oletuksia siitä, mitä 

tutkittava ilmiö sisältää (Miettinen 2001, 143). Hänen esiymmärryksestä osa tulee 

esimerkiksi teorioista, joita hän on lukenut. Teoriat avaavat mahdollisuuksia nähdä 

vaihtoehtoisia tarkastelutapoja, mutta toisaalta ne saattavat rajata jotakin näkökulmia pois. 

(Moilanen & Räihä 2001, 49–51.) Fenomenologia ja hermeneutiikka suhtautuvat 

esiymmärrykseen vähän erilailla. Fenomenologiassa pyritään esiymmärryksen 

tiedostamiseen ja sitä kautta asioiden kuvaamiseen mahdollisimman ennakkoluulottomasti. 

Hermeneutiikassa taas ajatellaan, että tutkija ei voi koskaan vapautua ennakkoluuloistaan, 

mutta hän voi hyötyä niistä prosessoidessaan aineistoa. Tutkijan ei tarvitse välttämättä ottaa 

kantaa fenomenologisen ja hermeneuttisen ajattelutavan ristiriitaan. Tärkeää sen sijaan on 

olla tietoinen ennakkoluulojen tai esiymmärryksen vaikutuksesta tutkimuksen etenemiseen 

juuri esimerkiksi luetun teorian suhteen. (Moilanen & Räihä 2001, 50–51.) 

Opettajien ”kulttuuritaustaltaan erilainen” -oppilas määritelmän laajuuden sekä 

hyvin yksilöllisten kokemusten johdosta tutkimuksen vaativin tehtävä oli löytää eri 

haastatteluille yhteiset teemat ja niiden suhde toisiinsa sekä järjestää ne oikeiden nimittäjien 

sisään. Kuitenkin, koska tutkittavat yleistivät yksittäisten kokemuksiensa kuvaavan yleensä 

eri kulttuuritaustaisten oppilaiden opettamista, voidaan tässäkin tutkittavien kokemuksista 

ja ajattelumalleista tehdä varovaisia yleistyksiä. Vaikeutta lisäsi myös tiettyjen teemojen 

esille tuleminen haastattelussa moneen kertaan sellaisissakin vastauksissa, jolloin 

haastattelija oli alun perin ajatellut toista teemaa. Opettajien kokemukset olivat niin tiukasti 

kiinni arjen kuvauksissa, että he ajautuivat monesti vastauksissaan kauas alkuperäisestä 

keskustelusta. Vaikka tämä onkin teema-haastattelun tarkoitus, suurin virhe analyysissä voi 
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kuitenkin tapahtua siinä, että haastateltavan ajatukset ja ja haastattelijan tulkinnat 

haastateltavan todellisuudesta eivät vastaa toisiaan. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse 

on tärkein tutkimuksen väline ja siksi sen menetelmiä onkin usein kritisoitu 

subjektivismista (Patton 1990, 14). Tutkijan on tarkkailtava omia tulkintojaan koko 

aineiston tuottamis- ja käsittelemisprosessin ajan (Miettinen 2001, 38), sillä ne vaikuttavat 

väistämättä aineiston analyysiin ja tuloksiin. Aineistoa analysoidessa pyrinkin jättämään 

ennakkoluuloni taka-alalle.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulkintaa tehdään koko tutkimusprosessin ajan. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 151.) Aineiston analyysiin palaamista tapahtuikin useaan 

otteeseen ja joka kerralla aineisto pyrittiin näkemään uudella tavalla onnistuneiden 

tulkintojen varmistamiseksi. Erityisesti epävarmoihin tuloksiin palattiin monesti. 

Fenomenologisen tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä erilaisista ihmisiin liittyvistä 

ilmiöistä. Sillä on tärkeä tehtävä inhimillisen todellisuuden ongelmien selvittämisessä ja 

muuttamisessa. (Laine 2001, 42–43.) Laadullisessa tutkimuksessa, jossa yleensä on vain 

vähän tutkittavia, tulosten yleistäminen on kuitenkin ongelma. Koskaan ei voi olla varma, 

onko tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden käsityksiä tavoitettu. Kysymys 

yleistettävyydestä sisältää aina esioletuksen, että tutkimustulosten tulisi päteä muuhunkin 

kuin tutkittuun tapaukseen (Alasuutari 1999, 237). Tässä tutkimuksessa ei tarkoituksena 

kuitenkaan ollut ilmiön olemassaolon todistaminen: koulujen monikulttuurisuutta ja 

opettajien ajatuksia on varmasti olemassa. Tutkimuksen tarkoitus olikin selittää ilmiötä 

kahdentoista tutkittavan näkökulmasta ja tehdä nämä näkökulmat ymmärrettäviksi. 

Opettajien hyvin erilainen kulttuurinen tilanne luokassa mahdollistaisi jokaisen heidän 

kokemustensa tutkimisen tapaustutkimuksen avulla. Kuitenkin vertailu aiemmin tehtyihin 

tutkimuksiin antaa viitteitä siitä, että tämänkin tutkimuksen opettajat jakavat kokemuksensa 

ja käsityksensä opettamisesta monien muiden suomalaisten opettajien kanssa.  

9.3 Jatkotutkimuksista 

Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä sopi tähän tutkimukseen hyvin. Sen avulla 

sekä opettajat että opiskelijat pääsivät itse nimeämään eri kulttuuritaustasta tulevien 
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oppilaiden opettamiseen liittyviä asioita. Myös päiväkirjoista saatu aineisto tuki hyvin 

opettajien haastatteluaineistoa ja merkintöjen avulla saatiin selville myös niitä tunteita ja 

ajatuksia, joita opettajat päivien aikana ja jälkeen kokevat. Haastatteluissa nämä kuvaukset 

saivat hiukan eri sävyjä, koska kokemuksiin oli ajan kuluessa muodostunut jo erilainen 

suhde. Erilaista näkökulmaa tämäntyyppiseen tutkimukseen olisikin voitu saada 

keskittämällä tutkimusaineiston hankkiminen päiväkirjakirjoituksiin. Opettajien 

reaaliaikaisten kokemusten saavuttaminen pitkältä aikaväliltä voisi tuoda tarkemmin esille 

sen, mitä ovat heidän kokemuksensa erikulttuuritaustaisen oppilaan opettamiseen liittyvissä 

tilanteissa. Opettajien työskentelyn havainnointi taas voisi paljastaa enemmän siitä, 

millaisen osan ja minkälaista opetusta ja kasvatusta juuri eri kulttuurista- tai 

vähemmistöryhmästä tuleva oppilas koulupäivien aikana saa. Kokeilemisen arvoinen juttu 

voisi olla myös ryhmähaastattelujen järjestäminen opettajien sekä eri kulttuuri- tai 

vähemmistöryhmästä tulevien oppilaiden vanhempien kesken. Muutenkin koululle 

arvokasta tietoa voitaisiin saada eri kulttuuritaustaisten oppilaiden vanhempia kuulemalla: 

miten he haluavat lastensa kulttuurin otettavan huomioon, ovatko he tyytyväisiä lastensa 

monikulttuurisuuden tukemiseen koulussa tai miten heidän mielestään voitaisiin koulussa 

eri kulttuuritaustoista tulevia oppilaita tukea? 

 Hyviä aiheeseen liittyviä tutkimuskohteita voisi tulevaisuudessa olla myös 

esimerkiksi koulut monikulttuurisen oppimisen ympäristöinä. Tällaisen tutkimuksen avulla 

voitaisiin tehdä näkyväksi ja päästä käsiksi muun muassa juuri niihin koulun käytänteisiin, 

joiden on todettu tukevan vain tiettyjä kulttuureja osoittaen toisten kulttuurien olevan 

merkityksettömiä. Mielenkiintoista olisi myös verrata eri opettajankoulutuslaitosten 

kulttuuristen opintojen tarjontaa sekä edelleen valmistuneiden opettajien 

monikulttuurisuuskasvatusajattelun tasoa. Tätä kautta voitaisiin löytää ideoita koulutuksen 

kehittämiseen. Edelleen pitempiaikainen seurantatutkimus esimerkiksi juuri valmistuneiden 

ja työnsä aloittavien opettajien käsitysten muutoksesta voisi tuoda esille tärkeää tietoa. 

Erilaisten opetuskokeilujen arviointi taas voisi tuoda opettajille sitä heidän kaipaamaansa 

käytännön tietoa monikulttuurisuuskasvatuksen toteuttamiseen. Jos koulujen kulttuurisia 

käytäntöjä ja kulttuurista kasvatusta halutaan lähteä kehittämään, oppilaiden rinnalla juuri 

opettajien tarpeiden kuunteleminen tulee olla tutkimusten lähtökohtana. 
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LIITE 1: Päiväkirjan kirjoittamisohjeet 
 

Kirjoita päiväkirjaa työsi arkikokemuksista päivittäin kymmenen päivän ajan. Päiväkirjaan 

voit kirjoittaa vapaasti kaikista niistä kokemuksista ja ajatuksista, joita sinulle syntyy 

koskien kulttuuritaustaltaan erilaisten oppilaiden olemiseen luokassasi. Tässä muutamia 

apukysymyksiä, joiden kautta voit arkikokemuksiasi pohtia. 

 

• Mitä asioita sinun on otettava huomioon opettaessasi luokkaa, jossa on taustaltaan 

eri kulttuurista tuleva oppilas/oppilaita? Mitä asioita sinun on otettava huomioon 

opettaessasi tätä oppilasta/näitä oppilaita? 

• Onko eri kulttuuritaustasta tulevien oppilaiden erilaisuudesta sinulle jotakin 

etuja/haasteita? Miten ratkaiset eteentulevat haasteet? 

• Miten koet pärjääväsi luokan kanssa, jossa on kulttuuritaustaltaan erilainen oppilas? 

Koetko tarvitsevasi apua? 
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LIITE 2: Teemahaastattelurunko (opettajat) 
 

Taustatiedot 

• ikä 

• opetuskokemuksen määrä 

• eri kulttuurit, joista opetuskokemuksia 

 

Eri kulttuurien esiintyminen luokassa: 
 
KÄSITYKSET KULTTUURISESTA KASVATUKSESTA YLEENSÄ 

• Onko monikulttuurisuuskasvatuksen käsite sinulle tuttu? Mitä se mielestäsi 

merkitsee? 

• Mitä oppilaiden erilaiset taustat luokassa sinulle merkitsevät? 

• Mitä on kulttuuri-identiteetti ja mitä se ihmiselle/elämälle merkitsee? 

• Mitä ajattelet enemmistöistä ja vähemmistöistä? Mitä kokemuksia sinulla on 

enemmistöön/vähemmistöön kuulumisesta? Mitä merkitsee kuulua 

enemmistöön/vähemmistöön? 

 

TÄMÄN HETKEN KULTTUURINEN TILANNE LUOKASSA/AIEMMAT 

TILANTEET 

• Kuinka monta eri kulttuuritaustaista oppilasta sinulla on tällä hetkellä luokassasi? 

Kuinka monta sinulla on ollut aiemmin? Minkälaisesta kulttuurisesta taustasta on 

kyse? Minkälainen on ollut heidän Suomeen tulonsa/Suomessa olonsa syy? Kuinka 

vahvat kontaktit heillä on/on ollut kulttuuriinsa? 

 

REAKTIOT ERI KULTTUURITAUSTAISEN OPPILAAN LUOKALLE TULOON 

• Mikä oli ensimmäinen reaktiosi, kun kuulit, että opetettavaksesi tulee lapsi eri 

kulttuuritaustasta? Miksi? 

• Olisiko reaktiosi ollut toisenlainen, jos sinulle olisi tullut oppilas jostakin muusta 

kulttuurista? 
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Opettaminen luokassa, jossa on oppilas/oppilaita eri kulttuuritaustoista: 
 
ARKI LUOKASSA, JOSSA ON OPPILAS/OPPILAITA ERI 

KULTTUURITAUSTOISTA 

• Kuvaile arkipäivää luokassa omien kokemuksiesi kautta. 

 

OPETUKSESSA ERITYISESTI HUOMIOITAVAT ASIAT 

• Miten opetat luokkaa, jossa on kulttuuritaustaltaan erilainen oppilas? Miten opetat 

eri kulttuurista tulevaa lasta? Onko jotain, mitä on mielestäsi otettava huomioon 

opetuksessa tai esimerkiksi opetusmenetelmissä? 

• Käsitteletkö luokassa johonkin kulttuuriin liittyvää asiaa erilailla, jos luokassasi on 

kyseisen kulttuuritaustan omaava oppilas? Käsitteletkö asioita yleensäkin tällöin eri 

tavalla? 

 

EDUT JA HAASTEET / ONGELMAT JA RATKAISUKEINOT 

• Onko eri kulttuuritaustasta tulevien oppilaitten erilaisuudesta ollut sinulle luokassa 

käytännön etuja/haasteita? 

• Oletko kohdannut ongelmia eri kulttuurista tulevien lasten opettamisessa? 

Minkälaisia? Mistä katsot näiden ongelmien johtuvan? Miten olet ratkaissut 

ongelmat? Oletko saanut apua? Mistä? 

 

OPPIMISEN SAMANLAISUUS JA ERILAISUUS 

• koetko tavoitteena olevien oppimistuloksien toteutuneen eri kulttuuritaustaisten 

oppilaittesi kohdalla? Jos et, mikä mahtaisi olla syy oppimistulosten 

saavuttamattomuuteen? 
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Opettamisen edellytykset luokassa, jossa on oppilas/oppilaita eri kulttuuritaustoista: 
 

LUOKAN OPETTAMINEN VERRATTUNA PELKÄSTÄÄN 

SUOMALAISTAUSTAISEN LUOKAN OPETTAMISEEN 

• Eroaako luokkasi opetus sellaisen luokan opettamisesta, jossa kaikilla oppilailla on 

pelkästään suomalainen tausta? Aiemmat kokemukset? 

 

”HYVÄ MONIKULTTUURISEN LUOKAN OPETTAJA”: VALMIUDET JA 

VAATIMUKSET 

• Millainen on mielestäsi opettaja, joka on hyvä opettamaan luokkaa, missä on 

oppilaita eri kulttuureista? 

• Mitä vaatimuksia opettajalla mielestäsi tulee olla, kun hän opettaa eri 

kulttuuritaustoista tulevia lapsia? Mistä/miten näitä valmiuksia voi mielestäsi 

saada/hankkia? 

 

OMAT VALMIUDET 

• Mitkä ovat/ovat olleet omia valmiuksiasi ja vahvuuksiasi eri kulttuureista tulevien 

oppilaiden opettamisessa? Mistä olet saanut näitä valmiuksia? Onko 

opettajankoulutus tarjonnut niitä? 

• mitkä ovat/ovat olleet mielestäsi heikkouksiasi? 

• Tarvitsetko mielestäsi tukea/koulutusta/lisätietoa eri kulttuuritaustasta tulevan 

oppilaan opettamisessa? 

• Mitä voitaisiin tehdä, että opettajilla olisi enemmän resursseja lähteä opettamaan 

oppilaita erilaisista kulttuuritaustoista? 

 

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN 

• Onko opettajuudessasi tapahtunut mielestäsi muutosta näiden kokemuksiesi kautta? 
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LIITE 3: Teemahaastattelurunko (opettajiksi opiskelevat) 
 
 

Taustatiedot 

• ikä 

• opetuskokemuksen määrä/opiskeluvuosien määrä 

• eri kulttuurit, joista opetuskokemuksia 

 

Eri kulttuurien esiintyminen luokassa: 
 
KÄSITYKSET MKULTTUURISESTA KASVATUKSESTA YLEENSÄ 

• Onko monikulttuurisuuskasvatuksen käsite sinulle tuttu? Mitä se mielestäsi 

merkitsee? 

• Mitä oppilaiden erilaiset taustat luokassa sinulle merkitsevät? 

• Mitä on kulttuuri-identiteetti ja mitä se ihmiselle/elämälle merkitsee? 

• Mitä ajattelet enemmistöistä ja vähemmistöistä? Mitä kokemuksia sinulla on 

enemmistöön/vähemmistöön kuulumisesta? Mitä merkitsee kuulua 

enemmistöön/vähemmistöön? 

 

KOKEMUKSET KULTTUURISISTA TILANTEISTA LUOKASSA 

• Kuinka monesta eri kulttuuritaustaisesta oppilaasta sinulla on ollut jonkinlaista 

kokemusta? Minkälaisista kulttuurisista taustoista on ollut kyse? Minkälainen on 

ollut heidän Suomeen tulonsa/Suomessa olonsa syy? Kuinka vahvat kontaktit heillä 

on/on ollut kulttuuriinsa? 

 

REAKTIOT ERI KULTTUURITAUSTAISEN OPPILAAN LUOKALLE TULOON 

• Mikä oli ensimmäinen reaktiosi, kun kuulit, että opetettavaksesi tulee lapsi eri 

kulttuuritaustasta/Minkälaisen luulisit reaktiosi olevan? Miksi? 

• Olisiko reaktiosi ollut toisenlainen, jos sinulle olisi tullut oppilas jostakin muusta 

kulttuurista? 
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Opettaminen luokassa, jossa on oppilas/oppilaita eri kulttuuritaustoista: 
 
ARKI LUOKASSA, JOSSA ON OPPILAS/OPPILAITA ERI 

KULTTUURITAUSTOISTA 

• Kuvaile arkipäivää luokassa omien kokemuksiesi tai käsityksiesi kautta. 

 

OPETUKSESSA ERITYISESTI HUOMIOITAVAT ASIAT 

• Miten opetat/opettaisit luokkaa, jossa on kulttuuritaustaltaan erilainen oppilas? 

Miten opetat/opettaisit eri kulttuurista tulevaa lasta? Onko jotain, mitä on mielestäsi 

otettava huomioon opetuksessa tai esimerkiksi opetusmenetelmissä? 

• Käsitteletkö/käsittelisitkö luokassa johonkin kulttuuriin liittyvää asiaa erilailla, jos 

luokassasi on kyseisen kulttuuritaustan omaava oppilas? Käsitteletkö/käsittelisitkö 

asioita yleensäkin tällöin eri tavalla? 

 

EDUT JA HAASTEET/ONGELMAT JA RATKAISUKEINOT 

• Onko eri kulttuuritaustasta tulevien oppilaitten erilaisuudesta ollut sinulle luokassa 

käytännön etuja/haasteita? Mitä eri käytännöt etuja/haittoja luulisit erilaisuudesta 

aiheutuvan? 

• Oletko kohdannut ongelmia eri kulttuurista tulevien lasten opettamisessa? 

Minkälaisia?/Minkälaisia ongelmia luulisit opettamisessa voivan olla? Mistä katsot 

näiden ongelmien johtuvan/mistä voisi johtua? Miten olet ratkaissut ongelmat/miten 

ratkaisisit? Oletko saanut apua? Mistä/mistä voisit saada apua? 

 

OPPIMISEN SAMANLAISUUS JA ERILAISUUS 

• Koetko tavoitteena olevien oppimistuloksien toteutuneen eri kulttuuritaustaisten 

oppilaittesi kohdalla? Jos et, mikä mahtaisi olla syy oppimistulosten 

saavuttamattomuuteen?/Luuletko, että oppimistulokset voitaisiin saavuttaa? jos et, 

niin miksi? 
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Opettamisen edellytykset luokassa, jossa on oppilas/oppilaita eri kulttuuritaustoista: 
 

LUOKAN OPETTAMINEN VERRATTUNA PELKÄSTÄÄN 

SUOMALAISTAUSTAISEN LUOKAN OPETTAMISEEN 

• Eroaako luokkasi opetus sellaisen luokan opettamisesta, jossa kaikilla oppilailla on 

pelkästään suomalainen tausta? Aiemmat kokemukset?/Luuletko opetuksessa 

olevan eroa? 

 

”HYVÄ MONIKULTTUURISEN LUOKAN OPETTAJA”: VALMIUDET JA 

VAATIMUKSET 

• Millainen on mielestäsi opettaja, joka on hyvä opettamaan luokkaa, missä on 

oppilaita eri kulttuureista? 

• Mitä vaatimuksia opettajalla mielestäsi tulee olla, kun hän opettaa eri 

kulttuuritaustoista tulevia lapsia? Mistä/miten näitä valmiuksia voi mielestäsi 

saada/hankkia? 

 

OMAT VALMIUDET 

• Mitkä ovat olleet/luulisit olevan omia valmiuksiasi ja vahvuuksiasi eri kulttuureista 

tulevien oppilaiden opettamisessa? Mistä olet saanut näitä valmiuksia? Onko 

opettajankoulutus tarjonnut niitä? 

• Mitkä ovat olleet/luulisit olevan heikkouksiasi? 

• Tarvitsetko mielestäsi tukea/koulutusta/lisätietoa eri kulttuuritaustasta tulevan 

oppilaan opettamisessa? 

• Mitä voitaisiin tehdä, että opettajilla olisi enemmän resursseja lähteä opettamaan 

oppilaita eri kulttuuritaustoista? 

 

OPETTAJUUDEN KEHITTYMINEN 

• Onko opettajuudessasi tapahtunut mielestäsi muutosta näiden kokemuksiesi 

kautta?/Luuletko opettajuudessa tapahtuvan muutosta? 

 


