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Johdanto
Lohjan Anttilan koulussa on lähes kaksikymmentä yksin Suomeen tullutta alaikäistä
turvapaikanhakijaa maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tai
yleisopetukseen integroituna. Oppilailla on paljon poissaoloja ja he ovat usein omissa
maahanmuuttajaporukoissaan koulu- ja vapaa-aikana. Heidän osaltaan ei tällä hetkellä ole
huolta väkivaltaisen ekstremismin suhteen, mutta jos he kokevat ulkopuolisuutta koulussa ja
yhteiskunnassa, samalla kun epärealistiset haaveet alkavat kunnolla realisoitua, ovat he
suuressa vaarassa syrjäytyä. Osa on jo nyt selvästi uupunut eikä ehkä näe itseään aktiivisena
toimijana koulussa, yhteiskunnassa tai edes omassa elämässään.
Selvitämme kehitystehtävässämme oppilaiden omakohtaista kokemusta osallisuudesta.
Toivomme saavamme keinoja oppilaiden osallisuuden tukemiseen koulussa ja sitä kautta
myös yleisesti yhteiskunnassa. Olemme kiinnostuneita myös siitä, miten oppilaat itse
toivoisivat, että heidän osallisuuttaan tuetaan. Laadimme kehittämistehtävää varten kyselyn,
jonka tuloksia pyrimme purkamaan ja analysoimaan.
Osallisuuskysely oppilaille
Osallisuuskyselymme pohjautuu Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokran osallisuustestiin. Sokra-hankkeen osallisuustesti on verkkotesti, jolla kerätään tietoa
osallisuuden kokemuksesta. Testin kysymysten taustalla on kokonaisvaltainen käsitys
osallisuudesta kuulumisena ja kuulluksi tulemisena. Itsensä osalliseksi tunteva ihminen voi
vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, omiin palveluihinsa sekä elinympäristöön ja ympäröivään
yhteiskuntaan. Vaikutusmahdollisuuksien ja resurssien ohella oleellista on, että uskoo
mahdollisuuksien olemassa oloon.
Teimme kyselymme Microsoft forms –ohjelman avulla. Kyselyssä on 22
monivalintakysymystä sekä neljä avointa kysymystä. Kysely koostuu kolmesta toisiaan
tukevasta osa-alueesta: oman elämän kulkuun ja kotiolosuhteisiin vaikuttaminen,
koulunkäyntiin vaikuttaminen ja ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttaminen. Pohdimme
seuraavaksi kyselytuloksia.
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Kyselytulosten pohdinta
Oman elämän kulkuun ja kotiolosuhteisiin vaikuttaminen
Oppilaat kokevat, että voivat vaikuttaa oman elämänsä kulkuun paljon tai jonkin verran.
Suurimmalla osalla on ystäviä ja aikuisia, jotka välittävät heistä. Oppilaat pitävät itseään
päämäärätietoisina.
Oppilaat asuvat kahdessa eri perheryhmäkodissa, joissa on omat sääntönsä ja väljät
seuraamusjärjestelmät. Oppilaat saavat joka kuukausi tietyn rahamäärän käyttöönsä, josta
heidän tulee ostaa muun muassa omat vaatteet, hygieniatuotteet ja muut henkilökohtaiset
asiat. Perheryhmäkodin ohjaajat valmistavat ruuan, mutta oppilaat voivat myös osallistua ja
vaikuttaa siihen. Oppilaat saavat apua läksyissä ja kokeissa, jos pyytävät. Heidät yritetään
herättää aamulla kouluun, mutta monilla on uniongelmia ja he jäävät usein kotiin nukkumaan.
Heidän puhelimenkäyttöä ei rajata edes yöaikaan lakiin vedoten. Suurella osalla oppilaista on
harrastuksia. Viikonloppuisin he saavat käydä matkoilla, esim. tapaamassa ystäviä ja
sukulaisia. Nuoret voivat siis harrastaa ja nähdä ystäviään vapaasti ja heillä on ehkä hieman
suurempi vapaus rahankäyttöön kuin muilla ikäisillään nuorilla. Kodin säännöt ovat selkeät,
mutta sääntöjen rikkomisesta ei ole määrättyjä seuraamuksia. Meistä opettajista tuntuu, että
kodissa ei pidetä tarpeeksi kuria, mutta kyselyn mukaan oppilaat ehkä kokevat toisin.
Toisaalta harva teini ajattelee, että vanhempien asettamat rajat ja rangaistukset ovat hyvä asia.

Koulunkäyntiin vaikuttaminen
Kyselytulosten mukaan koulu on nuorille tärkeää. He kokevat pärjäävänsä koulussa hyvin ja
kykenevänsä huolehtimaan kouluasioistaan. Kollektiivinen pystyvyydentunne on hieman
yllättävä, sillä monilla on paljon poissaoloja ja osa ei tee läksyjä tai välttelee kokeita.
Poissaolot ja kokeista pinnaaminen, sekä kokeissa lunttaaminen saattavat kieliä siitä, että
koulun asettamat haasteet ovat osalle ylimitoitettuja. Tilanne on siis ristiriitainen. Oppilaat
ovat sitä mieltä, että pärjäävät, mutta eivät kuitenkaan käy normaalisti koulua.
Oppilaat kokevat saavansa aina tai toisinaan apua, kun sitä todella tarvitsevat. Anttilan
koulussa on kaksi valmistavan luokan opettajaa, suomi toisena kielenä -opettaja sekä
valmistavassa luokassa oma avustaja. Oppilailla on mahdollisuus läksyapuun ja
tukiopetukseen. Tukea on saatavilla suhteellisen hyvin. Kotona oppilaat saavat kysyttäessä
apua läksyjen tekoon tai kokeeseen lukuun. Apua tarjotaan koulupäivän päätteeksi. Tukea on
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mahdoton antaa tiettyinä aikoina, esimerkiksi illalla kymmenen jälkeen ja ehkä juuri silloin,
kun nuori apua haluaisi.
Nuoret kokevat, että heillä on hyvä fyysinen kunto, mutta haasteita nukkumisessa. Monella
on myös mieli maassa. Nämä tiedot eivät yllätä, sillä uniongelmat ovat alati keskustelujen
aiheena oppilaiden ja ohjaajien kanssa. Nuorten on ollut vaikea saada mielenterveydellistä
tukea. Syyt ovat moninaiset: koulussa on reagoitu hitaasti oppimisvaikeuksiin, perhekodissa
on monenlaisia arjen ongelmia, eikä oppilailla ole käsitystä masennuksesta ja
mielisairauksista. Heidän kulttuurissa se on tabu.
Oppilaat eivät osaa sanoa, mitä haluaisivat muuttaa kouluarjessa. Voimme olettaa, että he
ovat tyytyväisiä tukeen ja työmäärään.
Koska oppilaat ovat alaikäisiä, heidän huoltajina toimivat edustajat, jotka päättävät virallisista
asioista (esim. oleskelulupa-asioissa). Arkiaskareissa heitä auttaa perheryhmäkodin
henkilökunta.
Suurin osa oppilaista on sitä mieltä, että saavat positiivista palautetta ainakin silloin tällöin.
Opettajina yritämme jatkuvasti motivoida ja kannustaa oppilaita. Oletamme, että näin
toimitaan myös perheryhmäkodeissa.
Nuorille tärkeistä asioista tärkein on koulu, sen jälkeen perhe, ystävät ja harrastukset. On
huojentavaa tietää, että koulu on etusijalla kaikista koulunkäyntiin liittyvistä haasteista
huolimatta.
Ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttaminen
Kysymys 5 on mielenkiintoinen: "Olen kiinnostunut siitä, mitä ympärilläni tapahtuu". Puolet
oppilaista ovat vastanneet "harvoin". Kyseessä voi olla ymmärrysvirhe, tai sitten kielii siitä,
ettei tunne kuuluvansa osaksi yhteiskuntaa/haluaakin elää omassa kuplassa, tai jotain
muuta....Koulussa yritämme keskustella ajankohtaisista asioista, esim. luemme säännöllisesti
selkouutisia. Oppilaat osallistuvat koulun ja lähialueen tapahtumiin.
Kysymykseen siitä, mitä oppilaat haluaisivat muuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa, he
vastasivat rasismin ja toivoisivat, että suomalaiset olisivat enemmän ystävällisiä ja sosiaalisia.
Enkä he ovat kuulleet tai kokeneet vihapuhetta. Suomalainen kulttuuri eroaa nuorten
kulttuurista (afgaanikulttuurista), kuten tiedämme itämaiset kulttuurit ovat enemmän
yhteisöllisiä.
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Viimeiseen kysymykseen siitä, mitä he haluaisivat muuttaa maailmassa, suurin osa vastasi,
että haluaisivat rauhaa.
Johtopäätökset
Paras keino nuorten osallisuuden tukemiseksi on koulun tiivis yhteistyö muiden tahojen
kanssa. Teemme paljon yhteistyötä perheryhmäkotien kanssa, mutta haluaisimme tiivistää
yhteistyötämme nuorten osallisuuden tukemisen suhteen. Esim. perheryhmäkoti voisi tarjota
nuorille enemmän harrastus- sekä vapaa-ajan toimintaa. Me osaltamme mietimme, miten
voisimme tukea oppilaiden osallisuutta enemmän koulussa. On myös tärkeä, että nuoret
saavat terveydenhuollollista tukea (esim. nepsyltä ym.). Pidämme tunnin viikossa tunnetaitoopetusta yhteistyössä toimintaterapeutin kanssa. Muita yhteistyökumppaneitamme ovat
lastensuojelu, nuorisotoimi ja maahanmuuttajatoimisto.

Lähteet
Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/sokra
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Liite 1
Osallisuus- kysely
1. Voin vaikuttaa omaan elämääni
kyllä, voin
voin jonkin verran
voin vain vähän
ei, en voi
2. Tiedän, mitä elämältä haluan.
kyllä, tiedän
en ole varma
ei, en tiedä
3. Voin tavoittella minulle tärkeitä asioita
kyllä, voin
voin jonkin verran
voin vain vähän
en voi
4. Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat tärkeitä
kyllä, päivittäiset tekemiseni ovat tärkeitä
en ole varma
ei, päivittäiset tekemiseni eivät ole tärkeitä
5. Olen kiinnostunut siitä, mitä ympärilläni tapahtuu.
usein
harvoin
en koskaan
6. Saan positiivista palautetta tekemisistäni
kyllä, saan usein
saan silloin tällöin
saan harvoin
en saa koskaan
7. Kuulun itselleni tärkeään ryhmään.
kyllä, minulla on paljon ystäviä ja ihmisiä, jotka välittävät minusta
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kyllä, minulla on muutamia ystäviä ja ihmisiä, jotka välittävät minusta
minulla ei ole ystäviä tai ihmisiä, jotka välittävät minusta
8. Minulla on turvallisia ja luotettavia aikuisia elämässäni, jotka välittävät minusta.
kyllä, minulla on paljon
kyllä, minulla on muutama
ei, minulla ei ole
9. Koen, että minuun luotetaan
kyllä
joskus
ei
10. Olen tärkeä jollekin toiselle ihmiselle
kyllä, olen
en tiedä
ei, en ole
11. Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen
kyllä, saan
en aina
en saa
12. Fyysinen kuntoni on mielestäni
erittän hyvä
melko hyvä
melko huono
erittäin huono
13. Olen hyvällä tuulella
usein
harvoin
en koskaan
14. Tunteeni ja ajatukseni ovat sekaisin
usein
harvoin
ei koskaan
15. Päässäni pyörivät ajatukset haittaavat untani.
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joka yö
2-3 kertaa viikossa
noin kerran viikossa
2-3 kertaa kuukaudessa
ei koskaan
16. Minulla on kivoja harrastuksia
kyllä, on
haluaisin, mutta ei ole tällä hetkellä
ei, ei ole
17. Minulla on hyvä olla koulussa
kyllä, on
joskus
ei, ei ole
18. Olen mielestäni hyvä koulussa
kyllä, olen
en aina
ei, en ole
19. Pystyn keskustelemaan riittävän hyvin suomeksi opettajien kanssa
kyllä, pystyn
en aina
en pysty riittävän hyvin
20. Pystyn keskustelemaan riittävän hyvin suomeksi muiden nuorten kanssa
kyllä pystyn
en aina
en pysty riittävän hyvin
21. Hoidan kouluasiani itse
aina
joskus
en koskaan
22. Osallistun erilaisiin tapahtumiin vapaa-ajallani
usein
harvoin
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en koskaan
23. Mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä elämässä?
24. Miten haluaisit osallistua koulun arkeen ja mitä haluaisit muuttaa?
25. Mitä haluaisit muuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa?
26. Mitä haluaisit muuttaa maailmassa?
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