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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkielmassa tarkastellaan nuorten pakolaisten kotoutumiseen ja erityisesti koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Laki maahanmuuttajien
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan vuonna 1999. Vuonna 2002 julkaistussa hallituksen selonteossa
kotouttamislain toimeenpanossa havaittiin yhtenä ongelmakohtana nuorten kotoutumiseen liittyen ettei alle 17-vuotiaille tehtyjä
kotoutumissuunnitelmia pystytä seuraamaan, eikä nuorten kotoutumisesta vastaavaa viranomaista ole selkeästi määritelty.
Tämän tutkimuksen kohteena on niiden pakolaisnuorten kotoutuminen, jotka Suomeen saapuessaan ikänsä puolesta sijoittuisivat peruskoulun
yläluokille tai ovat vastikään peruskouluiän ylittäneet. Osalla nuorista oli suhteellisen hyvä koulutausta, kun taas toiset eivät olleeet käyneet
lainkaan koulua. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten tätä ryhmää edustavat nuoret ovat kokeneet kolmivuotisen kotoutumisaikansa
Suomessa.
Painopiste tutkimuksessani on integraatiolla ja koulutuksella osana sitä. Koulutus on keskeisessä osassa nuorten elämässä. Heidän kohdallaan
kotoutuminen tarkoittaakin korostetusti koulutukseen osallistumista. Siksi nuoret, jotka Suomeen muuttaessaan ovat ohittaneet tai pian
ohittamassa peruskouluvaiheen ovat vaarassa jäädä väliinputoajiksi ja muodostavat kotoutumista edistävien toimien kannalta haasteellisen
ryhmän.
Tutkielman keskeisiä käsitteitä ovat pakolaisuus, integraatio, kotoutuminen, ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Lisäksi tarkastellaan integraatioon
läheisesti kytkeytyvän monikulttuurisuuden käsitettä. Tutkimuksen teoriaosassa läpikäydään laajempaa yhteiskunnallista maahanmuuttajuutta
käsittelevää keskustelua sekä pakolaisten integraatioon liittyvää teoriaa.
Tutkimus on laadullinen ja aineisto on kerätty haastattelemalla. Teemahaastatteluun osallistui kahdeksan espoolaista pakolaisnuorta, joiden
kolmivuotinen kotoutumisaika oli päättymässä tai päättynyt. Haastattelulla pyrittiin selvittämään nuorten kokemuksia koulutuksesta, joka on
sisältynyt heidän kolmivuotiseen kotoutumisjaksoonsa. Laajempana kysymyksenä pyrittiin valottamaan nuorten käsityksiä seikoista, jotka
tukevat heidän kotoutumistaan ja ehkäisevät syrjäytymistä.
Haastatellut nuoret eivät kaikki tienneet oliko heille tehty kotoutumissuunnitelma vai ei. Koulutukseen liittyvät asiat olivat nuorille tärkeitä,
mutta suunnitelman olemassaolo ei kuitenkaan näyttänyt olevan yhteydessä siihen kuinka tyytyväisiä nuoret olivat kotoutumisaikansa
koulutukseen. Keskeisimpänä tekijänä nuorten kotoutumisen esteenä näyttäytyi nuorten kokema ulkopuolisuuden tunne, jota tässä tutkimuksessa
kutsun nuorten kokemaksi muukalaisuudeksi. Ilmeistä oli myös, että nuorten koulutustausta, erityisesti mahdolliset puutteet luku- ja
kirjoitustaidossa vaikutti keskeisesti heidän kotoutumisensa onnistumiseen. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että nämä erot voitaisiin ottaa huomioon,
siten että kullekin nuorelle voitaisiin tarjota hänen tarpeisiinsa vastaavaa kotoutumisajan koulutusta.
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