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1. JOHDANTO 

 

 

Koulun rooli instituutiona on Suomessa suuri ja tasa-arvoinen maksuton peruskoulu 

nähdäänkin yhtenä suomalaisen yhteiskunnan ja koulutuspolitiikan kulmakivistä. PISA-

tutkimustenkin osoittamat opetuksen korkea taso ja tasalaatuisuus sekä tasaiset 

oppimistulokset kasvattavat vanhempien luottamusta suomalaiseen koululaitokseen 

(Bernelius, 2013).  

Suomen onnistuneesta koulutusjärjestelmästä huolimatta etenkin kaupungeissa on alettu 

havaita oppimistulosten kasvavia eroja ja haasteita oppimisympäristössä. Taustalla 

haasteiden lisääntymiseen nähdään kasvava asuinalueiden ja koulujen sosioekonominen 

ja etninen segregaatio (Bernelius, 2013) sekä taloudellisen hyvinvoinnin ja sosiaalisten 

ongelmien kasvu (Niemi, Toom, & Kallioniemi, 2016).  

Niemi ym. (2016) painottavat, että koulut ja opettajat eivät yksin ratkaise lisääntyviä 

haasteita. Sosiaalisten verkostojen pirstaloituminen ja ongelmien lisääntyminen kouluissa 

on monialainen ilmiö, ja sen ratkaisemiseksi opettajien odotetaan toimivan läheisessä 

yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Toimet ovat perinteisesti kohdistuneet itse 

koulun sisäisiin toimintatapoihin ja koulun ulkopuolisiin tai ulkoapäin vaikuttaviin 

asioihin, kuten asuinalue- ja koulusegregaation torjuntaan.  

Koulun roolia ei Suomessa ole juurikaan tarkasteltu instituutiona, joka paitsi toteuttaa sen 

perimmäisen funktionsa eli opetuksen, toimii myös alueellisen koheesion ja inkluusion 

vahvistajana. Nykyinen voimakkaampi koulun ja kodin yhteistyön painotus (Niemi ym., 

2016) sekä monimutkaiset haasteet antavat aihetta pohtia, miten koulu yhtenä 

yhteiskunnan keskeisimmistä instituutioista voisi toimia opetuksen lisäksi sitä 

ympäröivän yhteisön ja sosiaalisten verkostojen vahvistajana. Koulun merkityksestä 

yhteiskunnassa kertoo kasvava kaupunkien sisäinen muuttoliike halutuille 

oppilaaksiottoalueille ja vanhempien lisääntyvät kouluvalinnat (Bernelius, 2013), joten 

koulun roolia alueiden yhtenä keskeisimmistä instituutioista ei voi sivuuttaa. Onkin 

tutkimuksellisesti ja yhteiskunnallisesti keskeistä laajentaa tarkastelua siihen, miten koulu 

voi toimia alueellisena noodina eli koko asuinalueen ja sen palveluiden keskuksena, 
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vahvistaa sosiaalisia verkostoja ja koheesiota sekä lisätä ihmisten yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja luottamusta. 

 

1.1 Tutkielman tausta 

 

Tutkimuksessani selvitän, miten koulu alueellisena toimijana ja instituutiona näkee 

roolinsa yhteisöllisyyden, luottamuksen, sosiaalisen pääoman ja inkluusion rakentajana 

etenkin heille, joille suomalainen yhteiskunta on uusi tai heille, jotka elävät kahden 

kulttuurin välissä. Yhteiskunnan monikulttuuristuessa ja -arvoistuessa on tärkeää 

ymmärtää niitä moninaisia lähtökohtia ja tarpeita, joihin yhteiskunnan täytyy vastata. 

Koska koulu keskeisenä alueellisena toimijana ja naapurustojen noodina tavoittaa suuren 

osan alueen asukkaista ja ikäryhmistä lapsista vanhempiin ja jopa isovanhempiin, on 

koulun institutionaalisen roolin tarkastelu hedelmällistä inkluusion ja luottamuksen 

rakentamisessa. Koulut eivät tavoita ja yhdistä ihmisiä ainoastaan lasten opetuksen kautta, 

vaan ovat myös merkittäviä palveluiden noodeja, sosiaalisten kontaktien mahdollistajia ja 

alueen elinvoiman ylläpitäjiä.  

Kuten tulen myöhemmin esittelemään tapaustutkimuksessani tarkemmin, erään 

suomalaisen kaupungin Suoniityn lähiö (nimi muutettu) on oiva esimerkki koulun 

merkityksestä koko alueelle. Suoniittyläisen maahanmuuttotaustaisen ravintolayrittäjän 

haastattelussa (Järvelä & Tuominen, 2016 [Ravintoloitsijan haastattelu julkaisussa]) hän 

kiteytti koulun alueellisen merkityksen kertoessaan, kuinka paikallisen koulun purku vei 

aikaisemmin erittäin menestyneen pizzerian asiakkaat. Vanhempien hakiessa lapsensa 

koulusta perheet poikkesivat usein syömään ravintolaan, mikä piti yllä yrityksen 

elinvoimaa ja loi sosiaalisia kontakteja ravintoloitsijan ja Suoniityn asukkaiden välille. 

Ravintoloitsija kertoi ystävystyneensä useiden sekä maahanmuuttotaustaisten että 

kantasuomalaisten kanssa ja viihtyi alueella hyvin. Esimerkiksi lapsiperheiden 

muuttopäätösten ohjaamisen lisäksi koululla voikin olla monia vaikutuksia ympäröivään 

yhteisöön, sen sosiaalisiin verkostoihin, elinvoimaan ja jopa alueen yritysten 

toimintaedellytyksiin.  

Kertomus rohkaisee tarkastelemaan koulun roolia suurempana alueellisena toimijana, 

joka luo vahvemman institutionaalisen roolin sosiaalisen pääoman ja koheesion sekä 
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yhteisöllisyyden ja inkluusion vahvistajana. Ymmärrystä koulun alueellisesta 

merkityksestä voidaan hyödyntää esimerkiksi inklusiivisessa kaupunkisuunnittelussa, 

segregaation torjunnassa sekä maahanmuuttotaustaisten asukkaiden osallistamisessa 

yhteiskuntaan.  

Maahanmuuttotaustaisten näkökulma on mielenkiintoinen monesta syystä. Suomalaisten 

luottamus toisiinsa, instituutioihin ja viranomaisiin on kansainvälisesti vertailuna 

huomionarvoisen korkeaa ja tutkimukset osoittavat luottamuksen korreloivan ihmisten 

välisen tasa-arvon ja väestön homogeenisuuden kanssa (Knack & Keefer, 1997; Salminen 

& Ikola‐Norrbacka, 2010). Alesinan ja La Ferraran (2000a) tutkimuksen mukaan ihmisten 

luottamus toisiinsa, osallistuminen ja sosiaalinen pääoma vähentyvät, mitä 

monikulttuurisempi yhteisö tai yhteiskunta on. Tämän valossa on erityisen tärkeää, että 

yhteiskuntien monikulttuuristuessa ja epätasa-arvoistuessa vahvistetaan ja rakennetaan 

luottamusta ihmisten välille sekä instituutioihin. Maahanmuuttotaustaiset kokevat myös 

monenlaisia haasteita – kielivaikeuksia, uuteen kulttuuriin tai kahden kulttuurin välillä 

elämiseen sopeutumista, valtaväestöstä kohdistuvaa toiseutusta sekä osattomuuden 

tunnetta  – joiden ratkomiseksi on tehtävä monialaista työtä.  

Koulun roolin tarkastelu on perusteltua, koska koulu tavoittaa suuren osan väestöstä ja on 

asuinalueen ohella etenkin nuorten maahanmuuttotaustaisten keskeisiä kontaktipintoja 

suomalaiseen yhteiskuntaan (Muukkonen, 2017). Asuinympäristö on pääasiassa 

yksityinen paikka, koulun edustaessa yhteiskunnallisesti ohjattua julkista instituutiota 

(Pitkänen, 2011). Maahanmuuttotaustaisen nuoren identiteetti muodostuu kahden 

kulttuurin välissä ja usein lähtömaan kulttuuri voi maailmankuvaltaan, elämäntavoiltaan 

ja käytännöiltään olla ristiriidassa kohdemaan kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa 

(Muukkonen, 2017). Nuorille usein muodostuukin niin sanottu kaksoisidentiteetti 

(Spickard, 2013).  

Perheen ja yksilön ympäröivään yhteiskuntaan ja asuinympäristöön liittyvän identiteetin 

muodostuminen on yksilöllistä (Phinney, Horenczyk, Liebkind, & Vedder, 2001). 

Lambert ja Morgan (2010) toteavat kuitenkin, että valtakulttuuria vastustava tai sen 

ulkopuolelle jäänyt ei välttämättä menesty yhteiskunnassa oman kulttuurinsa 

ulkopuolella, vaikka hänellä olisi vahva tunne identiteetistään. Tällöin ihminen jää ikään 

kuin loukkuun oman taustansa kulttuuriin eikä pääse osalliseksi nykyisen maansa 

kulttuuriin, yhteisöön ja taloudelliseen ympäristöön. Usein maahanmuuttotaustaisen 
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nuoren perheellä on vahva vaikutus identiteetin muodostumiselle (Huttunen, 2002) ja siksi 

on mielekästä tarkastella, miten koulu voi alueellisena toimijana fasilitoida lasten ja 

nuorten lisäksi alueen muiden asukkaiden, kuten maahanmuuttotaustaisten vanhempien 

inkluusiota ja yhteiskuntaan kiinnittymistä.  

Luottamus muihin ihmisiin ja instituutioihin on tärkeää, koska sen on todettu olevan avain 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ongelmien ratkaisuun (Crepaz, 2010). Tutkimus 

kytkeytyy keskusteluun kaupunkien sosioekonomisesta ja etnisestä eriytymisestä sekä 

kehityksen negatiivisista vaikutuksista ihmisten tasa-arvoon, hyvinvointiin ja 

yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen.   

 

1.2 Tutkielman tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Työni tavoitteena on tutkia koulun alueellista roolia sosiaalisen pääoman, 

yhteisöllisyyden, luottamuksen sekä inkluusion vahvistajana ja tarkastella aihetta 

maahanmuuttotaustaisten ihmisten näkökulmasta. Tutkin, minkälaisia rooleja opetuksen 

lisäksi koululla voi olla asuinalueen keskeisenä toimijana ja minkälainen vaikutus koululla 

on asukkaiden tunteeseen yhteisöön kuulumisesta. Maaseutuyhteisöjen kouluja tutkinut 

Bruce Miller (1995) on kuvannut, miten koulun institutionaaliseksi rooliksi on 

Yhdysvalloissa tyypillisesti hahmotettu vain nuorten koulutuksen tarjoaminen ja 

näkökulma on ollut saman tyyppinen myös Suomessa. Tapausesimerkkejä koulun muista 

rooleista ja koulun ja yhteisön yhteistyöstä on kuitenkin useita (esim. Miller, 1995). Nämä 

korostavat nimenomaan koulun keskeistä roolia kommunikoida alueen muiden 

instituutioiden, organisaatioiden ja koko yhteisön välillä. Tämän pohjalta tutkin, 

hahmottuuko suomalaisessa aluekehityksessä ja koulun roolin kehittämisessä samoja 

piirteitä kuin muissa tutkimuksissa, joissa koulun rooli on tunnistettu monipuolisemmaksi 

yhteisöjen yhteisöllisyyden ja inkluusion rakentajaksi. Tarkastelen tapausesimerkin 

kautta, miten uusi koulu ja sen ohessa toimiva monitoimitalo on otettu vastaan 

tapaustutkimuksen kaupungin asuinalueella ja minkälaisen aseman se on itselleen 

rakentanut. Tutkimuksen institutionaalinen näkökulma keskittyy siihen, miten koulu 

keskeisenä ja merkittävänä instituutiona sekä alueen noodina näkee alueellisen roolinsa ja 
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vahvistaa asukkaiden kohtaamisia, yhteisöllisyyttä ja luottamusta toisiinsa yhdessä 

muiden palveluiden ja kunnan kanssa.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1) Millaisena koulun rooli alueen keskeisenä toimijana ja palveluiden noodina 

näyttäytyy? 

 

2) Miten monitoimitalokonsepti tukee koulun roolia? 

 

 

3) Kuinka koulu ja monitoimitalo vahvistavat yhteisöllisyyttä, inkluusiota ja 

luottamusta monikulttuurisessa lähiössä? 

 

Ensimmäistä kysymystä tarkastelen segregaation ulottuvuuksien (van Ham & Tammaru, 

2016), kuten asuinalueiden, koulujen ja palveluiden kautta ja tutkin, miten koulu voi 

toimia noodina, eli keskipisteenä, segregaation ulottuvuuksien ja segregaatioprosessin 

kokonaisvaltaiselle hillinnälle.   

Toisen kysymyksen kautta tarkastelen sitä, millaisia mahdollisuuksia monitoimitalolla on 

tuoda eri segregaation ulottuvuudet yhteen ja miten tämä auttaa koulua toimimaan 

kokonaisvaltaisena palveluiden kokoajana ja yhteisön keskuksena. 

Kolmannen kysymyksen kautta tutkin, millaisia edellytyksiä kouluinstituutiolla ja 

monitoimitalolla on toimia yhteisön ja asuinalueen vahvistajana ja miten sosiaalisia siteitä 

ja luottamusta ihmisten ja instituutioiden välillä luodaan bonding-, bridging- ja linking- 

siteiden avulla. 
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1.3 Tapaustutkimuksen esittely 

 

Tutkimuksessani tarkastelen tapausesimerkkiä Suoniityn lähiöstä sekä Suoniityn että sen 

naapurialueen Suokurjen (nimi muutettu) monitoimitaloista, joihin on sijoitettu yksi koulu 

kahteen toimipisteeseen. Suoniityn asukkaista merkittävä osa on maahanmuuttotaustaisia 

ja lähiö on muita kaupungin alueita monikulttuurisempi. Suoniityn matalan 

sosioekonomisen statuksen ja keskittyneen huono-osaisuuden vuoksi lähiö on valikoitunut 

erilaisiin lähiökehityshankkeisiin ja alueelle on kohdistettu paljon kehitysprojekteja 

(Järvelä & Tuominen, 2016).  

Näissä monitoimitaloissa toimii yhteinen koulu, joissa Suoniityn monitoimitalon tiloissa 

toimivat luokat 1-4 ja Suokurjen monitoimitalon tiloissa luokat 1-9, eli koulun alimmat 

luokat on jaettu kahteen monitoimitaloon. Molemmissa monitoimitaloissa on koulun 

lisäksi päiväkoti, kirjasto, terveyspalveluita, kansalaisopiston kursseja sekä liikunta- ja 

kokoustiloja kaupunkilaisille. Lisäksi Suokurjen monitoimitalossa toimivat 

nuorisopalvelut. Nämä monitoimitalot toimivat kaupungin mukaan alueiden oppimis-, 

harrastus- ja kulttuurikeskuksina ja lähialueen asukkaiden ja eri-ikäisten kaupunkilaisten 

kohtaamispaikkoina.  

Suoniityn monitoimitalossa on esimerkiksi tarjottu ohjattua liikuntaa, johon palkattiin 

maahanmuuttotaustainen aikuinen ohjaamaan lasten liikunta- ja välituntien pelejä ja 

liikunnanohjaus jatkui myös koulupäivien jälkeen. Liikuntatilojen ja niiden vapaan käytön 

kerrottiin selvästi vähentäneen lasten levottomuutta ja käytösongelmia. Myöhemmin 

liikunnanohjaaja toimi monitoimitalossa myös kouluavustajien, opettajien ja 

päiväkotityöntekijöiden sijaisena lasten iltapäiväliikuntakerhon pitämisen lisäksi. Myös 

toinen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja palkattiin monitoimitaloon ohjaamaan välitunneilla 

koululaisille jalkapalloa ja jo muutamassa kuukaudessa oli havaittavissa positiivisia 

muutoksia lasten sosiaalisissa taidoissa, kuten vuorovaikutustaidoissa ja toisen 

kunnioittamisessa. (Järvelä & Tuominen, 2016).  
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Suoniityssä on ollut useita asuinaluehankkeita ja vähitellen lähiön maine ja yhteisöllisyys 

niiden myötä on hankkeisiin osallistuneiden tahojen mukaan parantunut ja myös 

maahanmuuttotaustaiset viihtyvät kyselyiden mukaan alueella.  

Suoniityssä puretun koulun paikalle valmistui monitoimitalo, johon ei laskennallisesti 

olisi tarvinnut sijoittaa uutta koulua, sillä lapset olisivat mahtuneet lähialueen kouluihin 

(Järvelä & Tuominen, 2016). Uuteen monitoimitaloon kuitenkin päätettiin sijoittaa uusi 

koulu muiden palveluiden ja toimintojen kanssa, mikä voi osoittaa lisääntyvää 

ymmärrystä koulun tärkeästä alueellisesta roolista myös muussa kuin 

opetustarkoituksessa. Tutkimuksessani siis tarkastelen, miten Suoniityssä ja Suokurjessa 

on luotu yhteisöllisyyttä, inkluusiota ja sosiaalista koheesiota koko lähiön tasolla ja 

millainen rooli juuri koululla on siinä ollut. Tarkastelen, millaisia käytäntöjä ja yhteistyötä 

eri toimijoiden kanssa on ollut ja onko se ollut vaikuttavaa. Suoniitty eroaa kaupungin 

muista kaupunginosista juuri sosioekonomisten mittareiden ja maahanmuuttotaustaisten 

ihmisten suuremman osuuden vuoksi ja siksi on mielekästä tarkastella koulun alueellisen 

roolin rakentumista maahanmuuttotaustaisten ihmisten näkökulmasta juuri Suoniityn 

lähiössä ja kontekstissa. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne ja keskeiset käsitteet 

 

Ensimmäisessä luvussa kuvailen tutkielman taustaa ja tavoitteita, esittelen 

tutkimuskysymykset, tutkimusalueen ja tapaustutkimuksen, määrittelen keskeiset 

käsitteet ja tuon esille eettisiä pohdintoja. Toinen luku koostuu tutkielman teoreettisesta 

viitekehyksestä, jossa käyn läpi segregaatioon ja sen ulottuvuuksiin liittyvää tutkimusta ja 

esittelen tutkielman institutionaalisen lähestymistavan sekä tutkimuksia sosiaalisesta 

pääomasta, inkluusiosta ja luottamuksesta. Kolmannessa luvussa esittelen 

tutkimusaineiston ja aineiston analyysimetodin. Luku neljä koostuu tuloksista ja niiden 

analyysistä ja luku viisi on yhteenveto työstäni.  

Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessani ovat maahanmuuttotaustainen, segregaatio, 

segregaation ulottuvuudet, sosiaalinen pääoma, yhteisöllisyys, inkluusio ja luottamus. 

Maahanmuuttotaustainen on tutkimuksessani laveasti käytetty termi, jolla viittaan sekä 
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ulkomailla syntyneisiin, uuteen maahan muuttaneisiin sekä heidän uudessa kotimaassaan 

syntyneisiin jälkeläisiinsä. Esimerkiksi Vilkama (2011) käyttää tätä määritelmää 

maahanmuuttajataustaisista henkilöistä, joista kuitenkin nykyään usein käytetään 

neutraalimpaa muotoa maahanmuuttotaustainen. Tutkimuksessani merkityksellistä ei ole 

maahanmuuttotaustaisen tarkkarajainen määrittely esimerkiksi ensimmäisen tai toisen 

polven maahanmuuttotaustaisiin tai vieraskielisiin, vaan tässä kontekstissa termi kattaa 

yleisesti eri etniset vähemmistöt. Mediassa ja yleisessä keskustelussa, sekä joissain maissa 

myös tilastoinnissa, on käytetty myös termiä näkyvä vähemmistö, jolla yleisesti viitataan 

henkilön ulkoisiin piirteisiin, joista hänet voidaan tunnistaa esimerkiksi eri etniseen 

ryhmään tai uskontokuntaan kuuluvaksi kuin mitä valtaväestö edustaa (Joronen, 2014). 

Termi otettiin ensimmäisenä käyttöön Kanadassa työpaikkojen etnisen rakenteen 

tilastoitiin, jossa pyrkimyksenä oli lisätä monimuotoisuutta työpaikoilla. Tilastoinnin 

kannalta termi nähtiin kuitenkin jo heti ongelmallisena, koska se niputtaa hyvin erilaisista 

taustoista ja asemista tulevat ihmiset yhdeksi homogeeniseksi kategoriaksi. Suomessa 

termiä on kuitenkin käytetty esimerkiksi asennetutkimuksissa sekä 

maahanmuuttotaustaisten nuorten turvattomuuden kokemuksia selvittävissä 

tutkimuksissa, sillä maahanmuuton ollessa vielä suhteellisen tuore ilmiö Suomessa, se 

herättää edelleen ristiriitaisia tunteita ja jopa aggressiivista käytöstä kantaväestössä 

(Joronen, 2014). Koska tutkimuksessani selvitän yhteisön inkluusion, sosiaalisen 

koheesion ja luottamuksen muodostumista maahanmuuttotaustaisten näkökulmasta 

Suomen kontekstissa, on olennaista ymmärtää, miten maahanmuuttotaustaisten 

kokemukset esimerkiksi identiteetin muodostumisesta tai syrjinnästä vaikuttavat siihen, 

kuinka yhteisön inkluusiota, sosiaalista koheesiota ja luottamusta voidaan rakentaa. 

Maahanmuuttotaustaisuuden laveassa tulkinnassa voidaan siis hyödyntää näkyvä 

vähemmistö -termistä käytyä keskustelua ja lisääntynyttä ymmärrystä.  

Segregaatio tarkoittaa erilaisten ihmisten eriytymistä alueellisesti (esim. Vilkama, 2011) 

tai erilaisiin elämän konteksteihin eli segregaation ulottuvuuksiin (domains of 

segregation) (van Ham & Tammaru, 2016). Näitä ulottuvuuksia ovat esimerkiksi koulut, 

työpaikat ja harrastukset. Asuinalueet ja segregaation muut ulottuvuudet voivat olla 

sosioekonomisesti, etnisesti tai demografisesti eriytyneitä ja usein ne ovat tätä myös yhtä 

aikaa. Esimerkiksi maahanmuuttovaltaiset asuinalueet ovat usein myös matalan tulo- ja 

koulutustason sekä nuoren ikäpolven alueita, sillä maahanmuuttotaustaisilla on Suomessa 

kantaväestöä keskimäärin pienempi koulutus- ja tulotaso sekä korkeampi syntyvyys 
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(Vilkama, 2011). Segregaatiota pidetään yleisesti negatiivisena kehityskulkuna, sillä se 

nähdään uhkaksi yhteiskunnan vakaudelle, demokratialle, taloudelle sekä ihmisten 

mahdollisuuksien tasa-arvolle.  

Sosiaalinen pääoma viittaa sosiaalisiin verkostoihin, normeihin ja luottamukseen, jotka 

johtavat yhteistyöhön yhteisen päämäärän saavuttamiseksi (Putnam, 1995). Se on myös 

yksilön käyttämää aikaa, työtä tai taloudellista pääomaa, joka edistää yhteistyötä muiden 

kanssa (Dayton-Johnson, 2016). Sosiaalista pääomaa voi kuvailla sosiaalisena 

organisoitumisena, jossa ihmisten muodostama, muuttuva verkosto tuottaa ja siirtää tietoa 

eteenpäin, mistä verkoston jäsenet hyötyvät. Sosiaalisen pääoman termiä ja teoriaa 

käytetään paljon eri tieteenaloilla useissa konteksteissa, koska sillä nähdään olevan 

merkittävä vaikutus demokraattisten instituutioiden suoriutumiskykyyn, ihmisten 

onnellisuuteen, optimismiin ja suvaitsevaisuuteen, taloudelliseen kasvuun ja demokratian 

vakauteen (Rothstein & Stolle, 2008).  

Yhteisöllisyys sosiologisena käsitteenä ja yhteisöllinen elämä ovat yhteiskunnan koossa 

pysymisen edellytys, joka luo perustan yksilön ja yhteiskunnan suhteelle. Se tarkoittaa 

yhteisöön kuulumisen tunnetta, mikä katsotaan välttämättömäksi ihmiselle, jotta hän voi 

toimia kokonaisena yksilönä ja yhteiskunnan osallisena. Käsitettä on käytetty paljon 

koulukiusaamiseen ja koulussa tapahtuvien väkivallantekojen ehkäisyyn liittyvässä 

keskustelussa, sillä niissä hahmottuvat yhteisöön sisäänpääsyn ja ulossulkemisen 

dynamiikka. (Antikainen, Koski, & Rinne, 2015).  

Inkluusiolla tarkoitetaan toimia, joilla lisätään kaikkien yksilöiden mahdollisuuksia 

rakentaa sosiaalisia siteitä, lisätä pääomaa ja helpottaa pääsyä julkisiin instituutioihin. 

Lisäksi inkluusio on kansalaisten suojelua sekä hoivan ja palveluiden tasapuolista 

tarjoamista kaikille (Avramov, 2002). Oxoby (2009) määrittelee inkluusion yksilön 

kokemuksen kautta eli sen, kuinka yksilö kokee pääsevänsä osalliseksi instituutioihin, 

resursseihin ja päätöksentekoon sekä miten yksilö kokee hyötyvänsä esimerkiksi 

sosiaalisen ja inhimillisen pääoman kasvattamisesta yhteisössä tai yhteiskunnassa. 

Luottamus on monimuotoinen prosessi, joka yhtäältä toimii sosiaalista elämää edistävänä 

voimana, mutta joka myös sisältää riskejä ja yhteiskuntatoimintaa tukahduttavia 

mekanismeja. Luottamusta voidaan pitää sekä yksilöiden, sosiaalisten suhteiden että 

sosiaalisen systeemin ominaisuutena, sillä luottamusta on sekä ihmisten välillä että 
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suhteissa yhteisöihin ja instituutioihin. Luottamus ei koostu ainoastaan rationaalisesta 

ajattelusta vaan siihen sisältyy tunteita, elämyksiä, arvoja, yhteistyökykyä, rehellisyyttä, 

lojaaliutta sekä toivoa ja uskoa yhteiseen hyvään (Ilmonen & Jokinen, 2002).  

 

 

1.5 Tutkimukseen asemoituminen ja eettisiä pohdintoja 

 

Asemoidun tutkimukseeni konstruktionistisesta näkökulmasta. Tutkittava ilmiö, eli 

kouluinstituution ja kansalaisten välinen vuorovaikutus sekä inkluusion, yhteisöllisyyden 

ja luottamuksen rakentaminen ovat relationaalisia prosesseja, mikä tarkoittaa, että ihmiset, 

instituutiot ja paikat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja muutoksessa keskenään. 

Konstruktionistisessa näkökulmassa tutkijan mielenkiinto on kulttuurisissa 

merkityksenannoissa sekä ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa ja toiminnassa, joilla 

todellisuutta rakennetaan (Jokinen, 2021). Tutkimuksessa selvitän konstruktionistisesta 

näkökulmasta, miten luottamussuhde kouluinstituution ja asuinalueen ihmisten välille 

syntyy sekä miten sitä aktiivisesti rakennetaan ja hyödynnetään yhteisöllisyyden ja 

inkluusion vahvistamisessa. Luottamus ja suhde instituutioihin on myös hyvin 

kulttuurisidonnaista, minkä vuoksi konstruktionistinen tarkastelu luottamuksen 

rakentamisesta maahanmuuttotaustaisten näkökulmasta suomalaisessa instituutioiden 

kontekstissa on mielekästä.  

Työssäni kerään aineiston viiden asiantuntijan haastatteluista sekä yhdestä 

videomateriaalista, jossa haastatellaan Suokurjen koulun toimijoita. Pieni määrä syvempiä 

haastatteluita ei pyri edustamaan ilmiötä kaikissa konteksteissa tai väittämään 

tutkimuksen tulosten löytyvän yhtäläisinä laajemmassa joukossa. Tutkimuksessa 

havainnoidaan yhden tapaustutkimuksen kautta niitä prosesseja ja merkityksiä, joiden 

kautta kulttuurisidonnaista todellisuutta, kuten luottamusta, rakennetaan (Alasuutari, 

2011) ja näin tutkimusta voidaan käyttää laajemman empiirisen tai teoreettisen 

argumentoinnin välineenä ja sen kautta liittää osaksi laajempaa ilmiötä (Hyvärinen, 

Nikander, & Ruusuvuori, 2010).  Samalla tarkastelu avaa näkökulmia niihin rooleihin, 

joita koululla voi yhteisössä ja sen sosiaalisissa verkostoissa olla.  
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Konstruktionistiseen tutkimukseen liittyy myös tutkijan ja haastateltavan positio. 

Molemmat ovat subjektiivisia toimijoita, jotka tekevät tulkintoja maailmasta (Jokinen, 

2021). Itse haastattelutilanne tutkijan ja haastateltavan välillä on relationaalinen, mikä 

alati vaikuttaa sekä kysymyksiin, vastauksiin että niiden tulkintaan. Jotta tutkimusta 

voidaan pitää luotettavana, on tutkijan jatkuvasti reflektoitava oman asemansa vaikutusta 

tulkintoihin ja perustella ne lukijalle. 

Tutkijan on otettava huomioon myös oma valta-asemansa ja sen vaikutus tutkimuksen 

asetteluun sekä pohdittava eettisiä huomioita ja tutkimuksen vaikutusta yhteisöön ja sen 

ihmisiin. Tässä tutkimuksessa huomioin sen, että käsittelen aihetta 

maahanmuuttotaustaisten ihmisten kannalta, kuuluen itse kantaväestöön ilman 

henkilökohtaista kokemusta elämästä maahanmuuttotaustaisena tai vähemmistöön 

kuuluvana. Huomioin myös, että haastateltavat eivät edusta maahanmuuttotaustaisia 

yksilöitä tai yhteisöä vaan heidän näkemyksensä edustavat kouluyhteisön toiminnan 

institutionaalista näkökulmaa.  
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

Työni osallistuu paitsi keskusteluun maahanmuuttotaustaisten inkluusion ja luottamuksen 

vahvistamisesta yhteisöissä, myös tutkimukseen kaupunkisegregaatiosta ja siitä, miten 

yhteisöllisyys, inkluusio, luottamus ja sosiaalinen koheesio ovat sidoksissa yhteiskunnan 

ja kaupunkien eriytymiseen. Segregaatio on näkyvä ilmiö kaupungeissa ja elämän 

konteksteissa ympäri maailman ja paikoin se on kehittynyt vaikeasti pysäytettäväksi 

kierteeksi, mikä heijastuu ihmisten tasa-arvoon ja hyvinvointiin sekä kaupunkien ja 

yhteiskuntien vakauteen ja polarisaatioon. 

 

2.1 Segregaatio 

 

Segregaatio on kaupunkirakenteen kehitystä, jossa ihmiset eriytyvät omille 

asuinalueilleen, instituutioihin tai muihin elämän ulottuvuuksiin sosioekonomisen 

asemansa, etnisen taustansa tai elämänvaiheensa perusteella. Usein segregaatiota 

tarkastellaan huono-osaisuuden keskittymistä käsin, mutta ilmiötä usein kiihdyttää 

nimenomaan keskiluokkaiseen kantaväestöön kuuluva väestönosa. Esimerkiksi etnistä 

segregaatiota Ruotsin kaupungeissa tutkineen Åsa Bråmån (2006) mukaan 

maahanmuuttovaltaiset alueet näyttäytyvät merkittävinä kantaväestön välttely- tai 

poismuuttoalueina, jolloin maahanmuuttotaustaisten suhteellinen osuus alueella kasvaa. 

Harrisin (1999) tutkimuksen mukaan poismuuttoon tai alueelle muuttamisen välttelyyn 

vaikuttavat osin maahanmuuttotaustaisiin kohdistuvat ennakkoluulot, mutta merkittävänä 

tekijänä on nähty myös omistusasunnon arvon alenemisen pelkoa, jonka taustalla ei nähdä 

ainoastaan maahanmuuttotaustaisten osuutta vaan ylipäätään alueen asukkaiden oletettu 

sosioekonominen asema. Matalan koulutus- ja tulotason sekä korkean työttömyyden 

alueet yhdistetään mielikuvissa helposti sosiaalisiin ongelmiin, minkä vuoksi 

keskiluokkainen kantaväestö välttelee näitä alueita. Aktiivisia muuttopäätöksiä tekevillä 
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on taipumus valita asuinalue perustuen valtavirran arvoihin, joista alemman 

sosioekonomisen aseman ihmisten arvojen uskotaan poikkeavan (Harris, 1999). 

Segregaatio ja ihmisten vieraantuminen itselleen erilaisista elämän todellisuuksista 

kasvattaa kuilua toisen ymmärtämisessä ja luottamuksessa ja ihmiset, jotka elävät huono-

osaisiksi mielletyissä eriytyneissä ympäristöissä asuinalueilla, kouluissa ja työpaikoilla, 

tulevat usein marginalisoiduiksi ja stigmatisoiduiksi (Kintrea & Atkinson, 2001). 

Tutkimukset osoittavat marginalisaation ja stigmatisaation kokemusten olevan yhteydessä 

ihmisen tunteeseen paikkaan kuulumisesta ja osallisuudesta, jotka puolestaan vaikuttavat 

sosiaaliseen koheesion ja luottamuksen muodostumiseen.  

Segregaatioon on vahvasti sidoksissa sekä ylisukupolvisuus ihmisten sosioekonomisessa 

asemassa että etninen tausta (Bernelius, 2013; Sirniö, 2016). Ylisukupolvisuuden ja 

etnisen taustan vaikutusta segregaation kehitykseen sekä huono-osaisuuden syvenemiseen 

ja kierteeseen voidaan kuitenkin hillitä erilaisilla toimilla, kuten väestön sosiaalisella 

sekoittamisella tai koulujen välisiä laatueroja tasaamalla. Näillä toimilla vähennetään 

tarvetta asuinalueiden ja koulujen valikointiin, jolloin erilaiset väestönosat jakautuisivat 

alueellisesti tasaisemmin, mikä vaikuttaa erilaisista taustoista tulevien kohtaamiseen ja 

mahdollisesti ylisukupolvisuuden merkityksen vähenemiseen ihmisen elämän polulla. 

 

2.1.1 Segregaation ulottuvuudet 

Kaupunkisegregaatiota on perinteisesti tutkittu asuinalueiden ja niiden asukkaiden 

näkökulmasta, mutta vähitellen tutkimus on laajentunut koskemaan muita elämän 

konteksteja eli segregaation ulottuvuuksia, kuten työpaikkoja, julkisia kulkuvälineitä ja 

harrastuspaikkoja (van Ham & Tammaru, 2016) sekä kouluja, jotka ovat yksi 

merkittävimmistä segregaation ulottuvuuksista (esim. Bernelius, 2013). Ihmiset eivät elä 

irrallaan yhteiskunnasta, instituutioista tai kytköksistä muihin ihmisiin ja paikkoihin, mikä 

korostaa segregaation ulottuvuuksien tutkimuksen tärkeyttä ilmiön kokonaisvaltaisen 

ymmärryksen saavuttamiseksi. van Ham ja Tammaru (2016) osoittavat esimerkkien 

avulla, miten nämä segregaation ulottuvuudet linkittyvät toisiinsa ja millainen rooli 

ihmisen taustalla näissä ulottuvuuksissa on. Tutkijat konkretisoivat ja tuovat esille, 

millainen yhteys esimerkiksi etnisellä taustalla, koulutus- ja tulotasolla sekä perhesuhteilla 

on segregaation ulottuvuuksiin. Voidaankin ajatella ketjua, jossa koulutustaso määrittää 

työpaikan, palkan ja työympäristön. Palkka asettaa rajat asuinpaikan, harrastusten ja 
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kulkuneuvon valintaan. Asuinpaikka määrittää lasten koulun toimintaympäristöineen, 

mistä alkaa lapsen elämän kontekstien eriytyminen. Näin määrittyvät myös sosiaaliset 

verkostot ja suhteet kollegoihin, harrastuksista tuttuihin, junan kanssamatkustajiin ja 

koulukavereihin. Kun näitä ulottuvuuksia tarkastelee lisäksi intersektionaalisesti, 

ymmärretään etnisen taustan, sukupuolen ja muiden ihmisen ominaisuuksien merkitys 

elämän mahdollisuuksien sekä sosiaalisen pääoman rakentamisen ja syrjinnän tilanteissa, 

jotka kaikki vaikuttavat ulottuvuuksien segregaatioon. Segregoituneet elämän kontekstit 

ovat omiaan lisäämään ylisukupolvisuuden jatkumista, mitä voi kuitenkin hillitä oikeilla 

politiikkatoimilla ja kaupunkisuunnittelulla.  

 

2.1.2 Maahanmuuttotaustaisten eriytyminen segregaation ulottuvuuksien 

näkökulmasta 

Maahanmuuttotaustaisten sosioekonominen asema on yleisesti kantaväestöä matalampi, 

mikä näkyy esimerkiksi maahanmuuttotaustaisten asettumisena pienituloisille vuokra-

asuntovaltaisille alueille (Vilkama, 2011). Segregoituvia alueita kuvaa yleensä 

keskimääräistä alhaisempi sosioekonominen asema ja suurempi maahanmuuttotaustaisten 

osuus. Segregaation kierre vahvistaa näiden keskittymien kasvua, mikä voi lopulta 

vaikuttaa esimerkiksi stigman muodostumiseen (Bernelius, Huilla, & Ramos Lobato, 

2021).  

Sampsonin (2012) mukaan matalan tulotason keskittymät vaikuttavat elämänlaatuun, 

sosiaaliseen koheesioon, turvallisuuteen, pääsyyn työmarkkinoille ja ylipäätään 

sosiaaliseen elämään. Alueen asukkaat saattavat kokea syrjintää ja stigmatisaatiota 

asuinalueensa vuoksi ja stigma yhdessä heikkojen sosiaalisten verkostojen sekä sen myötä 

tavanomaisesta poikkeavan käytöksen hyväksymisen kautta vaikuttavat ihmisen 

elämänlaadun heikkenemiseen ja onnellisuuden vähenemiseen (Kintrea & Atkinson, 

2001). Näin stigmatisaatio ja segregaation kehä yhä vahvistuvat. 

Segregaation ulottuvuuksien näkökulmasta on olennaista tutkia asuinalueiden lisäksi 

muita elämän konteksteja. Tuoreessa ruotsalaisessa tutkimuksessa Hedman, Kadarik, 

Andersson ja Östh (2021) selvittivät puhelindatan avulla eri alueiden asukkaiden 

liikkuvuutta ja löysivät positiivisen korrelaation pienemmän liikkuvuuden ja korkeamman 

maahanmuuttotaustan osuuden välillä. Mitä maahanmuuttovaltaisempi asuinalue, sitä 
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vähemmän ihmiset matkustivat alueensa ulkopuolelle tai omasta alueestaan poikkeaville 

alueille. Mitä vähemmän alueella asui maahanmuuttotaustaisia, sitä suurempaa 

liikkuvuutta ja kauemmas tehtyjä matkoja alueen ihmisten matkapuhelindata osoitti. 

Vastaavasti näiden alueiden asukkaiden matkat suuntautuivat pääosin oman alueensa 

kaltaisille alueille. Tutkimus antaa viitteitä siitä, että maahanmuuttotaustaisilla alueilla 

elämä on paikallisempaa työn, opiskelun, harrastusten, vapaa-ajan ja palveluiden osalta 

kuin kantaväestöllä ja sosiaalinen verkosto on todennäköisesti pienempi ja 

homogeenisempi. Liikkuvuuden tutkimus osoittaa, että segregaatio ei näy ainoastaan 

asuinalueilla, vaan heijastuu myös muihin ulottuvuuksiin, joissa ihminen elää elämäänsä, 

tapaa muita ihmisiä ja liikkuu. Tämän valossa on aiheellista tarkastella, miten elämän 

kontekstien eriytymistä voidaan vähentää paikallisesti, esimerkiksi koulun alueellista 

roolia hyödyntäen.  

Botermanin (2012) väitöstutkimuksen mukaan monet kantaväestöön kuuluvat 

keskiluokkaiset, lapsettomat kaupunkilaiset suosivat etnisesti ja sosioekonomisesti 

sekoittuneita kaupunginosia, koska monen kaupunkilaisen arvoihin sopii 

monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus. Tämän keskiluokan saadessa lapsia, heidän 

asumispreferenssinsä kuitenkin usein muuttuvat ja sosiaalisesti moninainen alue voikin 

tuntua jopa uhkalta. Ympäristö, jossa asuu omaa asemaa vastaavia ihmisiä ja jossa on 

homogeeninen väestö, tuntuu turvalliselta paikalta hyvään vanhemmuuteen ja oman 

aseman siirtämiseen lapsille. Kauppisen, van Hamin ja Berneliuksen (2021) tutkimus 

Helsingin asuinalueiden eriytymisestä vahvistaa Botermanin havainnot kantaväestön 

lapsiperheiden asumispreferenssien muutoksista. Helsingissä aktiivisia muuttopäätöksiä 

pois maahanmuuttovaltaisilta ja matalan sosioekonomisen aseman alueilta tekevät juuri 

kantaväestöön kuuluvat keskiluokkaiset lapsiperheet. Lapsiperheiden muuttopäätösten 

nähdään siis olevan tärkeä segregaatiota voimistava tekijä, sillä poismuutto tietyiltä 

alueilta tai näiden alueiden välttely nostaa maahanmuuttotaustaisten ja matalamman 

sosioekonomisen aseman ihmisten osuutta niin, että asuinalueiden toimintaympäristöt 

muuttuvat merkittävästi eriytyneiksi.  

 

2.1.3 Koulu segregaation ulottuvuutena 

Koulun rooli yhteisöllisyyden, inkluusion, luottamuksen ja sosiaalisen koheesion 

rakentamisessa nousee tärkeäksi osittain segregaation vuoksi. Erityisen suuri tarve 
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hyvinvointia tukeville ja näin inkluusiota ja maahanmuuttotaustaisten integraatiota 

tuottaville palveluille on huono-osaistumisriskissä olevissa naapurustoissa, joissa suuri 

osa maahanmuuttotaustaisista ihmisistä asuu. Kiinnostavaa onkin tutkia, miten koulua voi 

kehittää tällaisena paikallisena instituutiona ja palveluiden noodina.  

Koulut yhtenä segregaation ulottuvuutena voivat toimia segregaatioprosessissa joko sen 

ylläpitäjänä tai vähentäjänä mutta myös segregaation negatiivisten vaikutusten 

lieventäjänä. Nykyisessä koulutusorientoituneessa yhteiskunnassa, jossa koululle on 

annettu pedagogisen ja opetuksellisen funktion lisäksi rooli sosiaalisten- ja 

kansalaistaitojen oppimisen ympäristönä, koulut vaikuttavat paljon perheiden 

kouluvalintoihin, muuttopäätöksiin, kaupunkien sisäisiin muuttoliikkeisiin ja väestön 

rakenteeseen. Koulujen institutionaalinen laatu, eli esimerkiksi opetuksen laatu tai koulun 

käytettävissä olevat resurssit, on Suomessa melko vakaa, ja laatuerot selittävät vain 

osittain koulujen segregaatiota (Bernelius & Huilla, 2021). Koulusegregaatiota selittääkin 

enemmän sosioekonominen ja etninen moninaistuminen asuinalueilla ja lähikouluissa, 

mihin reagoivat usein ensimmäisenä kantaväestöön kuuluvat, keskiluokkaiset ja 

koulutusorientoituneet lasten vanhemmat. Koulutusorientoituneita vanhempia huolettavat 

haasteellisena ja epämotivoituneena pidetyt oppimisympäristöt, jotka tyypillisesti 

mielletään matalan koulutus- ja tulotason sekä maahanmuuttovaltaisten alueiden 

haasteiksi. Ihmiset pyrkivät asettumaan alueille, jotka vastaavat heidän sosioekonomista 

asemaansa ja elämäntilannettaan ja erityisen herkkiä asuinalueen tarkalle valinnalle ovat 

keskiluokkaiset lapsiperheet (Kosunen, 2016).  

Korkeamman koulutus- ja tulotason alueiden habitus ja koulutusorientoituneet arvot 

heijastuvat myös koulun oppilaspohjaan korkeana opiskelumotivaationa ja vanhempien 

tukena kouluyhteisölle. Lapsille halutaan valita asuin- ja oppimisympäristö, jossa perheet 

tuntevat olevansa samankaltaisia ja jossa oman elämäntavan ylläpitäminen tuntuu 

helpoimmalta (Dhalmann, Vaattovaara, & Vilkama, 2013). Tästä syystä esimerkiksi 

Helsingissä on havaittu koulujen olevan paikoin sosioekonomisesti ja etnisesti 

eriytyneempiä kuin niitä ympäröivät asuinalueet ja kehitystä on ollut havaittavissa myös 

muissa suuremmissa kaupungeissa Suomessa (Bernelius & Vilkama, 2019). Tätä 

segregaation kierrettä (kuva 1) (Bernelius, 2013) on vaikea pysäyttää, ellei kehityskulkuun 

kiinnitetä tarpeeksi ajoissa huomiota sen hillitsemiseksi. 
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Kuva 1. Segregaation itseään toteuttava kierre. Muokattu Berneliuksen (2013) kuvan pohjalta. 

Koulun roolia segregaation kehän ylläpitäjänä voidaan kuitenkin hillitä toimilla, jotka 

tukevat perheiden luottamusta lähikouluunsa sekä koulun ja alueen sosiaalista koheesiota 

ja inkluusiota. Koulut toimivat ikään kuin naapuruston noodeina ja hyvinvoinnin 

välittäjinä, sillä koulut tavoittavat suuren osan asuinalueiden asukaspohjasta. Suomessa 

tasainen opetuksen laatu on hyvä lähtökohta koulusegregaation ehkäisylle, minkä pohjalta 

koulun alueellista roolia voi lähteä vahvistamaan.  

 

2.2 Institutionaalinen lähestymistapa koulun alueellisen roolin sekä 

sosiaalisen pääoman, inkluusion, yhteisöllisyyden ja luottamuksen 

rakentamiseen 

 

Institutionaalisen lähestymistavan kautta tutkimus selvittää, millaisena koulu alueen 

keskeisenä instituutiona näkee roolinsa sosiaalisen pääoman muodostamisessa sekä 

yhteisöllisyyden, inkluusion ja luottamuksen rakentamisessa kouluyhteisössä sekä 

laajemmin koko ympäröivällä alueella. Sosiaalisen pääoman muodostumiseen vaikuttavat 
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kolmenlaiset ihmisten ja instituutioiden väliset sosiaaliset siteet, joilla on erilaiset 

edellytykset inkluusion, yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentamisessa.  

 

2.2.1 Sosiaalinen pääoma ja inkluusio 

Sosiaalinen pääoma muodostuu luottamuksesta, normeista, vastavuoroisuudesta ja 

yhteistyön verkostoista, jotka vahvistavat yhteisön toimintaa ja tehokkuutta ja 

mahdollistavat sosiaalisen järjestäytymisen (Putnam, Leonardi, & Nanetti, 1993). Lukuisat 

tutkimukset osoittavat sosiaalisen pääoman olevan keskeinen tekijä tehokkaiden ja 

demokraattisten instituutioiden toiminnalle sekä demokratian vakaudelle, henkilökohtaiselle 

onnellisuudelle, optimismille, suvaitsevaisuudelle ja taloudelliselle kasvulle (Rothstein & 

Stolle, 2008). Sosiaalinen pääoma voidaan luokitella kolmeen erilaiseen sosiaaliseen 

siteeseen rakentuvaksi: Tuttavallisten siteiden muodostamiseen (bonding), siltojen 

rakentamiseen (bridging) sekä yhdistävään sosiaaliseen pääomaan (linking capital) 

(Putnam, 1995; Szreter & Woolcock, 2004). Bonding-siteet ovat yhtenäisen sosiaalisen 

ryhmän, kuten tietyn etnisen ryhmän, seurakunnan tai muuten samankaltaisten ihmisten, 

välisiä siteitä. Putnamin (1995) mukaan nämä ’vahvat siteet’ muodostuvat luotosta ja 

solidaarisuudesta omankaltaisia kohtaan ja tarjoavat sosiaalista tai psykologista tukea ja 

apua jokapäiväiseen arkeen. Näitä siteitä de Souza Briggs (1998) kutsuu myös 

´toimeentulemisen siteiksi´. Bonding-siteet voivat olla myös ulossulkevia ja sisäänpäin 

kääntyneitä, jos yhteisö muodostuu hyvin homogeenisestä ja samanlailla ajattelevista 

ihmisistä ja näillä siteillä voi olla jopa negatiivisia vaikutuksia yhteisön ulkopuolelle 

(Putnam, 1995).  

Bridging-siteet taas muodostuvat erilaisten ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja 

luotosta vieraisiin ihmisiin (Putnam & Goss, 2002). Toisin kuin samanlaisen 

maailmankuvan ja pienemmän verkoston omaavat, joskus jopa ulossulkevat vahvat siteet, 

nämä inklusiiviset ’heikot siteet’ mahdollistavat sosiaalisen liikkuvuuden ihmisen 

liittyessä laajempiin, heterogeenisiin verkostoihin, joissa vaihdetaan erilaisia pääoman 

muotoja (Putnam, 1995). de Souza Briggsin (1998) mukaan nämä ovat ´eteenpäin 

menemisen siteitä´. Putnamin mukaan bridging-siteet voivat luoda monipuolisempaa 

identiteettiä ja vastavuoroisempaa toimintaa, sillä näissä verkostoissa altistuminen uusille 

ajatuksille sekä erilaisille ihmisille, elämäntilanteille ja toimintatavoille, mahdollistaa 
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hyväksyvämmän ilmapiirin. Bridging- ja bonding-siteet eivät ole kuitenkaan toisiaan 

poissulkevia ja parhaimmassa tapauksessa ne voivat täydentää toisiaan.  

Näiden kahden perinteisen sosiaalista pääomaa luovien siteiden lisäksi kolmas, linking 

social capital, eli yhdistävän sosiaalisen pääoman side, on lisääntynyt kirjallisuudessa 

myöhemmin (Szreter ja Woolcock, 2004). Tämä sosiaalisen pääoman muoto tarkoittaa 

kunnioituksen normistoa ja luottamuksellisten suhteiden verkostoa kansalaisten ja 

institutionaalisen vallan edustajien ja viranomaisten välillä. Linking-siteen eroavaisuus 

bridging-siteestä on vuorovaikutuksen suunnassa. Kuten bridging-sana, siltojen 

rakentaminen, viittaakin, siteet ovat pohjimmiltaan horisontaalisia, vaikka voivatkin 

muodostua esimerkiksi eri sosioekonomisista taustoista tulevien ihmisten välille ja edistää 

sosiaalista liikkuvuutta. Linking-siteet taas ovat vertikaalisia: ne muodostuvat 

institutionaalista valtaa edustavien tai viranomaisten ja kansalaisten välille. Tällaisia 

siteitä ovat esimerkiksi opettajien ja oppilaiden väliset siteet luokkahuoneessa (Szreter & 

Woolcock, 2004). Szreterin ja Woolcockin (2004) mukaan eri tutkimukset osoittavat, että 

etenkin köyhissä yhteisöissä kunnioitukseen ja luottamukseen perustuvalla yhdistävällä 

sosiaalisella pääomalla virallisten instituutioiden ja kansalaisten välillä on merkittävä 

vaikutus. Esimerkiksi terveys- ja muiden palveluiden saatavuuden ja toimivuuden 

edellytys on instituutioiden ja viranomaisten läsnäolo, joten hyvät suhteet ja yhdistävä 

pääoma ovat yhteisön ja sen ihmisten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä.  

Sosiaalisen pääoman yhteydessä käytetty inkluusion käsite on usein laveasti määritelty ja 

sitä on käytetty paljon eri konteksteissa, minkä vuoksi sen tutkiminen on myös ollut 

hankalaa (Oxoby, 2009). Inkluusion kolme tärkeintä pilaria ovat pääsy resursseihin ja 

instituutioihin sekä mahdollisuus ja kyky hyödyntää niitä. Yhdenkin pilarin puuttuminen 

tai heikkeneminen vähentää inkluusiota. Inkluusion väheneminen voi johtua esimerkiksi 

yksilöiden tai perheiden materiaalisten tai henkisten varojen puutteesta, emotionaalisista 

tai kognitiivisista vaikeuksista muodostaa sosiaalisia siteitä, tiettyjen ryhmien kohtaamista 

sosiaalisista esteistä koulutukseen tai työhön haussa ja muilla elämänalueilla tai 

vaikeuksista saada sosiaalietuuksia ja muuta tukea. Tämä johtaa ihmisen tai ryhmän 

ekskluusioon eli ulossulkemiseen (Avramov, 2002).  

Ulossulkeminen tarkoittaa haittaa ja esteitä yksilöille tai ryhmille. Esteet liittyvät 

rajoitettuun pääsyyn tai vähäiseen osallistumiseen tärkeissä elämän konteksteissa, joita 

van Ham ja Tammarukin (2016) ovat käsitelleet segregaation ulottuvuuksien 
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tutkimuksessaan. Avramovin (2002) mukaan ulossulkeminen yhdistetään 

stigmatisaatioon, syyllistämiseen ja yhteisöstä eristämiseen, mikä vaikuttaa negatiivisesti 

yksilön terveyteen, itsetuntoon ja tulevaisuuden näkymiin. Ulossulkeminen voi johtaa 

myös yksilön tai ryhmän hylkäämään valtavirran normit ja omaksumaan valtavirrasta 

poikkeavat ja norminvastaiset toimintamallit, kuten häiriökäyttäytymisen tai rikollisuuden 

(Lavis & Stoddart, 2016; Oxoby, 2004).  

Ulossulkemisen estämiseksi voidaan tehdä inklusiivisia toimia, jotta jokainen kokisi 

tulevansa kuulluksi, arvostetuksi ja osallistetuksi. Inkluusio prosessina rakentaa 

sosiaalisia siteitä, ja prosessia edistetään fasilitoimalla jokaisen pääsyä sosiaaliseen 

toimintaan, pääomaan, instituutioihin, suojeluun ja palveluihin. Instituutiot, kuten koulu, 

voivat toimia merkittävinä alustoina inkluusion fasilitoimiseksi. Näin myös siteet, jotka 

ovat muodostuneet kaikille avoimissa kulttuurisissa-, taloudellisissa-, poliittisissa- ja 

julkisissa instituutioissa ja järjestöissä, luovat sosiaalista koheesiota ja luottamusta 

(Avramov, 2002). 

 

2.2.2 Luottamus ja instituutiot sen rakentajana 

Tutkin institutionaalisen lähestymistavan kautta, miten koulu asuinalueen keskeisenä 

instituutiona, yhdessä monitoimitalojen ja kunnan muiden palveluiden sekä asukkaiden 

kanssa luo sosiaalista pääomaa ja luottamusta ja tätä kautta maahanmuuttotaustaisten 

inkluusion tunnetta alueellaan. Tutkimuksessani pohdin: Miten sosiaaliset suhteet 

muodostuvat yli kieli- tai kulttuurimuurin? Miten luottamus instituutioihin rakennetaan, 

jos kokemus lähtömaan instituutioista on erilainen kuin Suomessa? Onko instituution 

toiminnassa jotakin, mikä estää bridging- ja linking-siteiden muodostamisen? Koska 

lähestymistapani on institutionaalinen, en tarkastele niinkään maahanmuuttotaustaisten 

asukkaiden ja palveluiden käyttäjien kokemuksia vaan enemmin sitä, miten koulu ja muut 

instituutioiden edustajat ymmärtävät roolinsa pääoman ja luottamuksen rakentamisessa ja 

miten ne toiminnallaan heijastavat instituutioon kohdistuvaa luottamusta takaisin 

yhteisöön monikulttuurisessa kontekstissa.  

Luottamusta pidetään yhtenä avainkäsitteenä pohdittaessa, miten samanaikaisesti pidetään 

yllä sosiaalista järjestystä ja sosiaalista moninaisuutta. Luottamusta on tarkasteltu etenkin 

aikoina, joina yhteiskuntarakenne on muuttunut ja vaikuttanut oleellisesti ihmisten 
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väliseen kanssakäymiseen. Esimerkiksi teollisen aikakauden aiheuttama perinteisten 

elämänmuotojen hajoaminen aloitti keskustelun luottamuksen tärkeydestä sosiaalisten 

siteiden erottamattomana osana. 1980-luvulla luottamusta alettiin tutkia eri 

yhteiskuntatieteiden aloilla enemmän, sillä erityisen mielenkiintoisena pidettiin yksilön 

oikeuksien, vastuun ja sosiaalisen koheesion välistä tasapainoilua. (Ilmonen & Jokinen 

2002).  

Nykyisissä, erityisen monimutkaisissa ja globalisoituneissa yhteiskunnissa, jotka 

koostuvat jatkuvasta epävarmuudesta, useista kulttuurisista merkityksistä, 

moninaistuvista arvoista sekä polarisoituvista totuuksista, ihmiset ovat alinomaa uusien 

valintojen ja näin myös riskien edessä. Ihmisen on oltava jatkuvasti refleksiivinen ja 

navigoitava eteenpäin yhteiskunnassa, jolloin luottamus ihmisiin ja instituutioihin on 

ensiarvoisen tärkeää (Ilmonen & Jokinen, 2002). Tällaisessa maailmassa niin sanotut 

jatkuvat uudet alut heikentävät muihin ihmisiin sitoutumista ja paikkaan kiinnittymistä, 

minkä vuoksi luottamuksen tarjoamat mahdollisuudet yhteiselolle ovat myös erityisen 

ajankohtaisia. Muuttoliikkeiden ja maahanmuuton lisääntyessä sekä kaupungistumisen 

jatkuessa elinympäristöt vaihtuvat ja uudet alut ja elämänvaiheet lisääntyvät, jolloin 

paikkaan ja ihmisiin kiinnittyminen voi olla yhä haasteellisempaa.  

Yhteisön jäsenten välinen solidaarisuus rakentuu luottamuksen varaan, jolloin luottamus 

on sosiaalisesti sitova mekanismi, jonka ansiosta yhteiskunnallisesta elämästä tulee 

sujuvaa ja ennakoitavaa. Ilmonen ja Jokinen (2002) väittävätkin, että ilman luottamusta 

rationaaliseen toimintaan pyrkivä yhteiskunta ei ole edes mahdollinen ja näin luottamus 

on yksi keino etsiä institutionaaliselle järjestelmälle pohjaa, joka helpottaa ihmisten 

välistä vuorovaikutusta ja keskinäistä yhteistyötä.  

Luottamuksen tehtävänä on luoda tilaa toimia vapaasti, sillä vastavuoroisen luottamuksen 

ilmapiirissä ihminen saa mahdollisuuden ottaa vastuun teoistaan ja valinnoistaan. Tämä 

antaa tilaa myös totutuista toimintatavoista poikkeamiseen ja uusien, mahdollisesti 

toimivampien, ajattelu- ja toimintatapojen löytämiseen ja luoviin ratkaisuihin. Luottamus 

kasvattaa liikkuvuutta ja aktivismia ja näin myös sosiaalista pääomaa ja aktiivista 

kansalaistoimintaa. Luottamus lisää myös suvaitsevaisuutta ja eri kulttuurien 

hyväksymistä, sillä luottamuksen ilmapiiri sallii erilaiset ajattelu- ja toimintatavat. Se 

kiinnittää myös ihmisen yhteisöönsä, kuten perheeseensä, asuinpaikkaansa tai 

kansallisuuteensa, mikä vahvistaa hänen identiteettiään ja sidostaan yhteisöön. Lisäksi 
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luottamus luo ja ylläpitää turvallisuudentunnetta, vahvistaa itseluottamusta ja tunnetta 

asioiden hallittavuudesta ja järjestyksestä. (Ilmonen & Jokinen, 2002; Sztompka, 1999). 

Luottamuksen monet tehtävät osoittavat, kuinka tärkeää luottamuksen ilmapiiri on 

yhteisölle, sosiaaliselle pääomalle, inkluusiolle sekä kollektiiviselle toiminnalle.  

Kaikki luottamus ei kuitenkaan ole pelkästään positiivista tai koko yhteisöön ja 

yhteiskuntaan heijastuvaa ja inklusiivista.  Luottamus voidaan jakaa yleiseen (generalized 

trust) sekä keskitettyyn (particularized trust) luottamukseen, joista jälkimmäinen voi usein 

toimia bonding-siteiden tavoin ulossulkevasti ja olla haitallista yhteiselle toiminnalle. 

Yleinen luottamus on yhteiskunnalliselle vakaudelle ja inklusiiviselle yhteisölliselle 

toiminnalle olennainen luottamuksen muoto, jossa ihmiset luottavat kanssaihmisiin 

riippumatta siitä, ovatko he tuttuja vai tuntemattomia. Esimerkiksi sellaisissa maissa, 

joissa korruptio on vähäistä ja instituutiot toimivat luotettavasti ja tehokkaasti kansalaisia 

varten, myös yleinen luottamus on korkeampaa toisiin ihmisiin (Rothstein & Stolle, 2008). 

Korkean yleisen luoton yhteiskunnissa ja yhteisöissä on todennäköisesti helpompaa 

muodostaa sosiaalisen liikkuvuuden sekä tiedon saannin ja jakamisen kannalta tärkeitä 

bridging- ja linking-siteitä.  

Keskitetty luottamus taas muodostuu tietyn sosiaalisen verkoston tai ryhmän sisälle, josta 

se ei usein heijastu ryhmän ulkopuolelle. Kuten bonding-siteiden muodostumiselle 

tyypillinen suljettu ryhmä tai verkosto, jossa on tuttuja tai samankaltaisia ihmisiä, myös 

keskitetty luottamus rakentuu näissä suljetuissa tiloissa. Tällainen keskitetty luottamus 

syntyy esimerkiksi korruption valtaamissa instituutioissa, joissa luotetaan vain tiettyihin 

ihmisiin tai maissa, joissa instituutiot eivät palvele kansaa rehellisesti ja tasapuolisesti ja 

kansalaiset joutuvat kompensoimaan luottamuksen puutetta instituutioihin 

muodostamalla omia luottamuksen verkostoja ja ryhmiä selviytyäkseen. Myös vahvaan ja 

kollektiiviseen identiteettiin perustuvassa luottamuksessa voi ongelmana olla jako 

”meihin” ja ”heihin”. Jaon perustuessa esimerkiksi kulttuuriseen tai poliittiseen 

jakolinjaan, ihmisten suhteet voivat kärjistyä ja luottamus ei yleisty ja voi jopa vähentyä. 

(Rothstein & Stolle, 2008). Kansalaisten toiminta siis heijastelee sitä, miten instituutiot 

toimivat ja kuinka luotettavia ne ovat, joten tarkasteltaessa yhteisön luottamuksen 

rakentumista institutionaalisesta lähestymistavasta, on tärkeää ymmärtää, millainen rooli 

instituutioilla, kuten koululla, luottamuksen rakentamisessa on.   
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Institutionaalisen lähestymistavan tarkastelussa on eri tulokulmia pääoman ja 

luottamuksen rakentumiseen. Rothstein ja Stolle (2008) ovat koonneet eri tutkimusten 

perusteella jaottelun tulokulmiin, jotka esittelen ensin ja sitten pohdin omaa 

lähestymistapaani tutkimuksessani. Ylätasolla pääoman ja luottamuksen rakentuminen 

voidaan jakaa kahteen malliin, yhteisökeskeiseen ja instituutiokeskeiseen malliin. 

Instituutiokeskeinen malli voidaan taas jakaa asenteelliseen ja rakenteelliseen 

lähestymistapaan ja instituutioiden rakenteelliset tekijät voidaan edelleen jakaa 

edustuksellisiin ja toimeenpaneviin instituutioihin (Rothstein & Stolle, 2008). 

Yhteisökeskeisessä lähestymistavassa nähdään, että yhteisön luottamus ja sosiaalinen 

pääoma rakentuvat ja vahvistuvat yksilöiden kollektiivisen toiminnan myötä, esimerkiksi 

osallistumalla vapaaehtoistyöhön yleishyödyllisissä järjestöissä tai yhdistyksissä. Nämä 

viralliset ja epäviralliset järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeitä tekijöitä, sillä vuorovaikutus 

perustuu niissä demokraattisille ja yhteistyökeskeisille arvoille ja normeille (Putnam, 

1995; Rothstein & Stolle, 2008). Kritiikkinä tähän on kuitenkin se, että tällaiseen 

toimintaan yleensä osallistuvat ihmiset, joilla on jo lähtökohtaisesti korkeampi luottamus 

toisiin kuin muilla ja osallistujien luottamus ja sosiaalinen pääoma eivät heijastu koko 

yhteisöön, vaan ne jäävät järjestön sisäisiksi tai pysyvät ennallaan yhteisössä. Tämä ei siis 

johda koko yhteiskuntaan kohdistuvaan yleisen luottamuksen kasvuun tai luottamus voi 

olla ryhmän sisälle keskitettyä. Toisekseen järjestöjen toiminta ei aina ole hyödyllistä 

järjestön ulkopuoliselle yhteisölle, mistä äärimmäisenä esimerkkinä voidaan pitää 

esimerkiksi rasistisia järjestöjä. Tällaisessa toiminnassa voi siis muodostua negatiivisia 

bonding-siteitä samanmielisten kanssa. (Rothstein & Stolle, 2008). Yhteisökeskeisen 

lähestymistavan kritiikin pohjalta järjestöjä ja yhdistyksiä alettiin jaotella perustuen 

siihen, muodostavatko ne bonding- vai bridging-tyyppisiä siteitä.  Rothsteinin ja Stollen 

(2008) mukaan on empiirisesti hankalaa osoittaa positiivisen sosiaalisen pääoman 

rakentumista etenkin aikuisväestön kohdalla yhteisökeskeisen mallin kautta ja näkevät 

instituutiokeskeisen mallin vastaavan tähän paremmin. Instituutiokeskeisen mallin mukaan 

sosiaalisen pääoman kasvulle keskeistä on sen linkittäminen poliittiseen kontekstiin sekä 

poliittisiin ja lakisääteisiin instituutioihin. Nämä instituutiot ja politiikka luovat, kanavoivat ja 

vaikuttavat sosiaalisen pääoman syntyyn ja kehittymiseen.  

Instituutiokeskeinen malli voidaan edelleen jakaa kahdenlaiseen argumentoinnin tapaan, 

asenteelliseen ja rakenteelliseen. Asenteellisen lähestymisen kautta tutkitaan institutionaalisen 
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tai poliittisen luottamuksen sekä yleisen luottamuksen suhdetta, jossa näiden on eri 

tutkimuksissa nähty korreloivan toistensa kanssa (Hall, 1999). Asenteelliseen lähestymiseen 

liittyy kuitenkin haasteita ja kritiikkiä, joita Rothstein ja Stolle (2008) ovat tutkimuksista 

löytäneet. Ensimmäiseksi, asenteet eivät välttämättä vastaa instituutioiden oikeaa luonnetta ja 

toimintaa eikä tiedetä, mikä niiden luonteessa luo tai tuhoaa yleistä luottamusta. Toiseksi, 

demokraattisissa maissa on erilaisia instituutioihin kohdistuvia luottamuksen muotoja, joten 

pelkistetysti ”luottamusta instituutioihin” ei voida kategorisoida yhden otsikon alle. Omassa 

tutkimuksessani tämä voisi näkyä esimerkiksi erilaisena suhtautumisena ja luottamuksena 

kouluun instituutiona, kuin vaikkapa kuntapoliitikkoihin tai kaupunkisuunnittelijoihin. 

Kolmanneksi, vaikka korrelaatio yleisen luottamuksen ja instituutioihin kohdistuvan 

luottamuksen välillä on havaittu, kausaliteetin suunnasta ei ole varmuutta ja näin ei tiedetä, 

vaikuttaako kansalaisten yleinen luottamus instituutioiden toimintatapoihin vai toisinpäin. 

Instituutiot voivat reagoida yleiseen luottamukseen ja näin heijastaa sitä toiminnassaan ja 

vuorovaikutuksen rakentamisessa tai päinvastoin niin, että ihmiset voivat reagoida 

toiminnallaan instituutioiden toimintaan. Tämän takia vaikutuksen suuntaa ei välttämättä voi 

selvittää tai se ei edes ole mielekästä, jos vaikutus on kehämäinen tai kaikkiin suuntiin 

kohdistuva.  

Rakenteellinen lähestymistapa instituutionaalisessa tarkastelussa taas keskittyy asenteiden 

sijaan nimensä mukaisesti instituutioiden rakenteiden rooliin sosiaalisen pääoman ja 

luottamuksen rakentamisessa. Tarkastelu kohdistaa huomion valtion rooliin sillä valtio voi 

instituutioiden ja niiden rakenteiden kautta luoda vuorovaikutusta ja sopimuksia kansalaisten 

välillä (Rothstein & Stolle, 2008). Valtio ohjaa ja valvoo näiden sopimusten toteutusta, sekä 

rankaisee lain mukaisesti sääntöjen ja sopimusten rikkojaa. Valtio siis määrittää ihmisen 

oikeudet ja velvollisuudet sekä suojelee heitä muiden väärinkäytöksiltä. Rothstein ja Stolle 

(2008) keskustelevat, miten valtion oikeanlainen toiminta suojelee esimerkiksi vähemmistöjen 

oikeuksien toteutumista ja auttaa ihmisiä yhteiskuntaan integroitumisessa ja osallistumisessa. 

Näin valtio ja sen instituutiot luovat ja kanavoivat sosiaalista pääomaa ja luottamusta. 

Viimeisimpänä institutionaalisen lähestymistavan jaottelun kategoriana ovat instituutiot, jotka 

jaetaan rooliensa perusteella edustuksellisiin ja toimeenpaneviin instituutioihin (Rothstein & 

Stolle, 2008). Edustuksellisiin instituutioihin kuuluvat esimerkiksi eduskunta, puolueet ja 

yleisesti politiikka. Koska nämä instituutiot perustuvat ihmisten poliittisiin mielipiteisiin ja 

kannatukseen, luottamus kyseiseen instituutioon voi rakentua omien arvojen ja mielipiteiden 
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kautta. Jos esimerkiksi hallitus muodostuu ihmiselle mieluisista puolueista, on todennäköistä, 

että hän luottaa sen toimintaan ja päinvastoin ei luota, jos puolueet eivät ole hänen arvojensa 

mukaiset. Tämän ei kuitenkaan tutkimusten mukaan nähdä heijastuvan ihmisten väliseen 

yleiseen luottamukseen.  

Toimeenpanevia instituutioita taas ovat lakisääteiset ja hallinnolliset instituutiot, kuten 

virkamiehet, tuomarit, poliisi, sosiaalipalvelut ja koulut. Koska näiden instituutioiden tarkoitus 

on olla puolueettomia, reiluja ja neutraaleja, aiheuttavat ne edustuksellisiin instituutioihin 

nähden enemmän vaihtelua yleisen luottamuksen muodostumiseen, koska puolueettomuuden 

ja reiluuden onnistuminen tai epäonnistuminen heijastaa yleisesti yhteiskunnan toimintakykyä 

(Rothstein & Stolle, 2008). Tutkimuksessani on oleellista ymmärtää, että ihmisillä voi olla 

erilaisia käsityksiä tasapuolisuudesta tai he saattavat tarkastella tilannetta omalta 

näkökannaltaan edullisemmin. Esimerkiksi kouluympäristössä ja opetuksessa vanhemmilla tai 

kuntapoliitikoilla voi olla erilaiset mielipiteet siitä, mitä mahdollisuuksien tasa-arvo ja reiluus 

tarkoittavat lasten oppimisen kannalta. Toisille se voi tarkoittaa mahdollisimman 

heterogeenistä luokkaa, jossa kaikille oppilaille annetaan opetusta samoista lähtökohdista ja 

toisille mahdollisuutta valita koulu ja luokka perustuen lapsen taitoihin tai oppimisen 

nopeuteen. Jos koulu tai oppilaiden kouluun allokoinnin järjestelmä toimii oman reiluuden 

näkemyksen vastaisesti, voi luottamus instituutioon tai järjestelmään mahdollisesti vähentyä. 

Voisiko esimerkiksi maahanmuuttotaustaisilla olla kokemusta koulun käytännöistä, jotka eivät 

tue erilaisista taustoista tulevien lasten yhdenvertaista oppimista tai syrjimistilanteista, joissa 

lapsi asetetaan eriarvoiseen asemaan? Jos instituutio ei toimi odotusten tai yleisten arvojen 

mukaisesti, miten luottamus instituutioon muuttuu? Miten se heijastuu yleiseen ihmisiin 

luottamiseen? Entä miten tämä vaikuttaa sosiaaliseen pääomaan? 

Näistä tulokulmista käsin tarkastelen luottamuksen sekä siitä seuraavan yhteisöllisyyden, 

inkluusion ja sosiaalisen pääoman muodostumista maantieteellisessä kontekstissa, koulu- ja 

asuinalueyhteisössä. Teoreettisen taustoituksen ja haastatteluiden pohjalta pyrin 

hahmottamaan, miten koulu instituutiona vastaa yhteisön koheesiosta sekä luottamuksen 

ilmapiiristä ja millaisena koulu itse näkee roolinsa. Pyrin tarkastelemaan kysymystä erityisesti 

maahanmuuttotaustaisten näkökulmasta, jolloin voidaan pohtia, millaisena Suomi ja sen 

instituutiot saattavat näyttäytyä heille, jotka ovat muuttaneet muualta Suomeen tai heille, jotka 

elävät kahden kulttuurin välissä. Jos ihmiset ovat esimerkiksi kokeneet korruptiota, epäreiluja 

käytänteitä, syrjintää tai suojelun puutetta lähtömaassaan tai uudessa kotimaassaan, 
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ovatko he vähemmän luottavaisia suomalaisissa yhteiskunnan ja instituutioiden 

järjestelmissä? Tai onko bridging- tai linking-tyyppisen sosiaalisen pääoman 

muodostaminen maahanmuuttotaustaisille vaikeaa tai edes tavoiteltavaa, jos heille on 

luontaista muodostaa kohdistetun luottamuksen tyyppisiä verkostoja omasta kulttuurista 

tulevien ihmisten kanssa, kompensoidakseen mahdollista osattomuuden ja 

epäluottamuksen tunnetta yhteisöissään?  

On yleistä, että vähemmistöön kuuluvat sosiaaliset ja etniset ryhmät kokevat enemmän 

institutionaalista ja rakenteellista syrjintää, mikä vaikuttaa koettuun tai oletettuun 

epäreiluuteen ja ennakkoluuloihin. Myös koettu tai oletettu vastavuoroisuuden puute voi 

johtaa jatkuvaan epäluuloisuuteen koko yhteiskuntaa kohtaan. Tätä on havaittu useissa 

maissa eri vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja etenkin Yhdysvalloissa mustien 

amerikkalaisten kohdalla, jotka tuntevat osattomuutta yhteiskunnassa ja sen instituutioissa 

(Alesina & La Ferrara, 2000b). Heikentävätkö näin kohdistettu luottamus ja bonding-

siteet institutionaalisen sekä yleisen luottamuksen, kulttuuriset rajat ylittävän osallisuuden 

ja inkluusion muodostumista? Miten koulu asuinalueen keskeisenä instituutiona ja etenkin 

nuorten keskeisenä palveluna tähän vastaa? 

 

2.2.3 Koulun rooli sosiaalisen pääoman, inkluusion ja luottamuksen rakentajana ja 

palveluiden noodina 

Koulun alueellista roolia ei ole juurikaan Suomessa tunnistettu vahvaksi ja hyödynnetty 

alueiden suunnittelussa, vaikka koulun vaikutus yhteisöjen ja naapurustojen elämään on 

huomattava (Bernelius & Huilla, 2021). Koulun roolin voi kuitenkin tunnistaa 

kolmitahoiseksi ja hyödyntää sitä alueiden strategisessa suunnittelussa, sillä pedagogisen 

roolinsa lisäksi koulu voi toimia alueen palveluiden noodina ja hyvinvoinnin fasilitoijana. 

Berneliuksen ja Huillan (2021) mukaan koulun kolmitahoisen roolin kautta nähdään, että 

koulut 

 

1) vaikuttavat väestön koulutustasoon ja hyvinvointitekijöihin tuottamalla oppilaille 

koulutuksellista pääomaa, minkä kautta koulut voivat myös kaventaa oppilaiden 

välisiä oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, 
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2) vaikuttavat etenkin kaupunkialueilla väestön muuttopäätöksiin vahvistaen tai 

hilliten segregaatiota, jolloin koulu voi tukea asuinalueiden tai kuntien 

houkuttelevuutta koulun maineen ja ainetarjonnan kautta, ja 

 

3) vaikuttavat naapuruston sosiaaliseen elämään ja hyvinvointiin toimimalla 

keskeisenä paikallisena palveluna ja alueellisen yhteisöllisyyden ja sosiaalisen 

koheesion lisääjänä organisoimalla harrastustoimintaa ja tarjoamalla alustan 

elinikäiseen oppimiseen.  

Koulun rooli korostuu etenkin kaupunkien lähiöissä, joissa väestörakenteen muutoksen tai 

asukkaiden määrän vähentymisen myötä erilaiset palvelut ovat vähentyneet tai jopa 

kokonaan kadonneet (Stjernberg, 2019). Koulu on yleensä tällaisen alueen viimeisiä 

palveluita, mikä kertoo sen elintärkeästä roolista alueen keskeisenä toimijana. Koulu 

tavoittaa kaikki alueen lapsiperheet, joten sillä on luonteva rooli tarjota myös muita 

palveluita alueen asukkaille. Tämän tavoittavuuden ja koulun hyvän saavutettavuuden 

kautta sillä on potentiaalia yhdistää kaikki alueensa asukkaat tarjoamalla esimerkiksi tiloja 

harrastustoiminnalle, elinikäiselle oppimiselle ja terveyspalveluille niin lapsille, nuorille, 

perheille kuin eläkeläisillekin. Koulun potentiaali alueen palveluiden noodina, ihmisten 

yhteen kokoajana ja yhteisöllisyyden vahvistajana on suuri, ja tämä toimintojen 

keskittyminen koulun ympärille voi myös aktivoida perheitä koulun tueksi, mikä 

hyödyttää kouluyhteisöä ja oppilaita. (Bernelius & Huilla, 2021; Kristjansson ym., 

2020a). Alueen asukkaiden kynnys hyödyntää palveluita voi myös madaltua, jos palvelut 

sijoitetaan koulurakennukseen, sillä koulu nähdään neutraalina toimintaympäristönä, 

johon ei liity yleistä stigmatisointia. Esimerkiksi lähiöiden asukastalot tai 

sosiaalipalveluiden keskittymät voivat kantaa tietynlaista stigmaa, minkä vuoksi niiden 

voi olla vaikea tavoittaa laajaa asiakaskuntaa monipuoliselle toiminnalle.  

Koulun strategista roolia voi tarkastella esimerkiksi sosiaalisen pääoman kautta. Floran ja 

Floran (1993) tutkimusta maaseutumaisten yhteisöjen sosiaalisesta pääomasta, yhteisön 

taloudellisesta ja sosiaalisesta ylläpidosta sekä verkostoista voidaan pitää pohjana myös 

koulujen tarkastelulle, mitä esimerkiksi Miller (1995) yhdysvaltalaisissa kouluyhteisöjen 

tutkimuksissaan on soveltanut. Flora ja Flora (1993) käyttävät tutkimuksissaan termiä 

sosiaalinen infrastruktuuri (alkuperäisesti Entrepreneurial Social Infrastructure, ESI) 

kuvatakseen näkemystään sosiaalisesta pääomasta, joka koostuu kolmesta elementistä: 
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monimuotoisuudesta, resurssien mobilisoinnista ja verkostoista. Monimuotoisuus viittaa 

inklusiivisuuden tunteeseen ja yhteisön piirteiden monimuotoisuuteen, jotka ovat tärkeitä 

yhteisön ja sen ihmisten hyvinvoinnille. Resurssien mobilisointi viittaa ihmisten ja 

yhteisön haluun investoida aikaa ja rahaa paikallisen yhteisönsä kehittämiseen. Verkostot 

tarkoittavat yhteisöjen välillä ja niiden sisällä muodostuvia verkostoja, jotka 

mahdollistavat tiedonkulun ja korkealaatuisen päätöksenteon. Flora ja Flora (1993) 

näkevät sosiaalisen infrastruktuurin tärkeänä institutionaalisen tarkastelun mekanismina, 

sillä heidän mukaansa kehitystä ei ole ilman sosiaalista pääomaa ja sen verkostoja.   

Monimuotoisuus on kollektiivista ja koko yhteisön pyrkimystä inkluusion lisäämiseen ja 

ekskluusion torjuntaan. Sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole pitää yllä pinnallista 

harmoniaa ja vältellä mahdollisesti jopa väittelyyn johtavia kommunikoinnin hetkiä vaan 

rohkaista rakentavaan keskusteluun, ongelmanratkontaan ja näin myös osallisuuteen. 

Monimuotoisuuden ja inkluusion lisäämisen prosessissa tarkastellaan yhteisön 

toimintatapoja ja kommunikoinnin muotoja, päätöksenteon demokraattisuutta ja 

henkilöitymisen estämistä sekä yhteisön rajojen laajentamista.  

Ensimmäinen mainituista on kommunikaation tärkeyden korostamista sekä mahdollisten 

väittelyiden ja konfliktien hyväksymistä. Tämä voi olla vaikeaa yhteisöissä, joissa on 

hyvin homogeeninen väestö ja tiiviit suhteet ihmisiin, sillä ihmiset eivät halua rikkoa 

verkostojaan väittelyllä. Kuitenkin avoin kommunikointi ja sitä kautta ongelmien ratkaisu 

voi pitkällä tähtäimellä olla kestävämpi ratkaisu kuin pinnalliset verkostot, joissa 

vältellään ristiriitoja, sillä ongelmat voivat kasaantua ja kumuloitua suuremmiksi 

ongelmiksi tulevaisuudessa (Flora & Flora, 1993). Kommunikaatiosta aiheutuvilla 

ristiriidoilla on myös positiivisia aspekteja. Väittely voi kertoa siitä, että eri ihmisiä 

kuunnellaan, heidän näkemyksensä tunnustetaan ja pidetään esillä vaikka niistä ei oltaisi 

samaa mieltä. Tämä voi lisätä inkluusion ja osallisuuden tunnetta, kun yksi taho ei 

kaikessa hiljaisuudessa yksin päätä asioista.  

Väittelyn ja konfliktien mahdollisuuden hyväksyminen johtaa myös monimuotoisuuden 

toiseen piirteeseen, päätöksenteon ja instituutioiden henkilöitymisen estämiseen. Se, että 

päätöksentekoa ja instituutioiden toimintaa ei nähdä vain tiettyjen henkilöiden ja 

instituutioiden edustajien kautta, rohkaisee ihmisiä osallistumaan ja tuomaan esille 

ratkaisuja ongelmiin, mikä lisää inkluusiota.  
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Kolmas monimuotoisuuden ominaisuus on lisätä inkluusiota höllentämällä yhteisön 

rajantekoa ”meihin” ja ”muihin”. Yhteisön rajojen käsityksen laajentaminen ja niiden 

ylittäminen avaavat mahdollisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamiselle, hyväksymiselle ja 

inkluusiolle.  

Resurssien mobilisointi on toinen sosiaalisen infrastruktuurin osa, jossa päämääränä on 

lisätä yhteisön jäsenten sosiaalisen ja taloudellisen pääoman tasaista jakoa ja käyttöä 

yhteisöä varten. Resurssien mobilisoinnissa Flora ja Flora (1993) korostavat sekä julkisten 

resurssien tasaista jakoa ja resurssien kohdentamista yhteisön innovatiivisen toiminnan 

käyttöön, että yksityisten ihmisten sosiaalisen ja taloudellisen pääoman käyttöä yhteisön 

hyväksi. Resurssien mobilisointi ja jakaminen ohjaavat yhteisölliseen toimintaan, jossa 

mahdollisimman osallistavassa toiminnassa taloudelliset ja sosiaaliset riskit on minimoitu.  

Kolmas sosiaalisen infrastruktuurin osa ovat verkostot ja niiden laatu. Ihmisten ja 

yhteisöjen väliset verkostot takaavat tiedonkulun ja demokraattisemman päätöksenteon, 

mitä täydentää mahdollisimman heterogeeninen edustus eri sukupuolia, etnisiä taustoja, 

sosiaaliluokkia, mielipiteitä ja asiakaskuntia. Heterogeeniset verkostot ovat usein 

innovatiivisempia ja avoimempia, mikä vaikuttaa positiivisesti yhteisön kehitykseen ja 

hyvinvointiin. Flora ja Flora (1993) teorisoivat verkostoja horisontaalisten ja 

vertikaalisten verkostojen kautta, mikä on tuttu lähestymistapa myös sosiaalisen pääoman 

muodostamisessa bridging- ja linking-siteiden rakentamisen kautta. Horisontaalisten, eli 

bridging-siteiden potentiaali on siinä, että ihmiset usein motivoituvat ja oppivat 

kaltaisensa kautta, minkä myötä voidaan laajentaa verkostoa, tiedonkulkua ja 

innovatiivista ajattelua. Vertikaaliset siteet, eli sosiaalisen pääoman teoriassa linking-

siteet, taas mahdollistavat kaksisuuntaisen tiedonkulun yhteisön jäsenten ja instituutioiden 

edustajien välillä ja linkittävät systeemin eri tahot toisiinsa, jolloin yhteisöt, kuten koulut, 

toimivat näiden tahojen noodina (Flora & Flora, 1993). Flora ja Flora (1993) näkevät, että 

tiedon luomisen ja -kulun jäsentäminen sosiaalisen infrastruktuurin käsitteen ja 

teorisoinnin kautta voimaannuttaa yhteisöjä osallisuuteen ja toimintaan ratkoakseen 

ongelmia ja lisätäkseen inkluusiota.  

Hyviä kansainvälisiä esimerkkejä koulun roolista alueellisen sosiaalisen koheesion, 

asukkaiden tuen ja yhteisöllisyyden kokoajana on useita. Esimerkiksi Bremenin 

kaupungissa, Saksassa, kokeiltiin uudenlaista mallia, jossa kaupunki ja yliopisto yhdessä 

muiden sidosryhmien kanssa käynnistivät hankkeen sijoittaa koulun oheen päiväkoti sekä 
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erilaisia kaupungin ja järjestöjen tarjoamia maahanmuuttaja-, sosiaali- ja terveyspalveluita 

(City of Bremen, 2013). Tämän Robinsbalje-nimisen keskuksen arkkitehtuurisesti avoin 

tila yhdistää koulun ja eri toimijat yhteen rakennukseen, jossa monet järjestöt osallistuvat 

koulun opetustoimintaan ja järjestävät opetuksen ulkopuolista toimintaa oppilaille. Tämän 

paljon positiivista huomiota saaneen hankkeen taustalla oli vastata sosioekonomisen ja 

etnisen segregaation syvenemiseen ja kohottaa kyseisen koulun ja naapuruston mainetta, 

sosiaalista koheesiota ja inkluusiota. Koulun perinteisen pedagogisen ja koulutuksellisen 

roolin lisäksi sen institutionaalista roolia alueen palveluiden noodina vahvistettiin. 

Ydinajatuksena oli, että koulu, päiväkoti, järjestöt ja muut palveluiden tarjoajat eivät toimi 

toisistaan erillään, vaan ne sijoitetaan fyysisesti lähelle toisiaan, jolloin läheisyys ja 

toimijoiden yhteistyö luovat synergioita vastaamaan alueen haasteisiin. Hanke valittiinkin 

vuonna 2013 yhdeksi Euroopan vaikuttavimmista asuinalueiden kehittämisprojekteista. 

(City of Bremen, 2013).  

Bremenin esimerkki ei kuitenkaan välttämättä toimi kaikissa maissa ja konteksteissa, sillä 

eri maiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen, maahanmuuttotaustaisten 

integraatiopolitiikka ja koulujärjestelmä voivat poiketa toisistaan huomattavastikin. 

Lisäksi ratkaisut voivat olla erilaisia riippuen siitä, pyritäänkö segregaatioprosessin 

hidastamiseen vai sen haittavaikutusten vähentämiseen. Joissain Saksassa toteutetuissa 

muissa kouluhankkeissa kouluissa on tarjottu saksan kielen painotusta osana 

maahanmuuttotaustaisten kielivaikeuksien ratkaisua, oppimistulosten parantumista ja 

yhteiskuntaan osalliseksi pääsyn helpottamista (Ramos Lobato, 2017). Kouluihin on 

saatettu sijoittaa myös useita maahanmuutto-, kieli- ja sosiaalipalveluita, sillä näissä 

kouluissa ylivoimaisesti suurin osa lapsista on maahanmuuttotaustaisia, mikä ei kaikissa 

konteksteissa toimi segregaatiota ja kantaväestön poismuuttoa hidastavana toimena. 

Voimakas maahanmuutto- ja sosiaalipalveluiden keskittäminen kouluihin voi 

stigmatisoida kouluympäristön ongelmallisena tai antaa kantaväestölle viestin 

maahanmuuttotaustaisten lasten olevan etusijalla ja näin palveluiden tai kielipainotusten 

keskittäminen voi toimia jopa segregaation edistäjänä. Tosin nämä koulut voivat jo 

lähtötasoltaan olla etnisesti niin segregoituneita, että palveluiden keskittäminen voi toimia 

enemmän segregaation haittojen vähentäjänä kuin segregaatioprosessin hidastajana. 

Suomen kaupungeissa etninen ja sosioekonominen segregaatio on kuitenkin maltillista 

verrattuna Saksaan tai muihin Euroopan kaupunkeihin, joten palveluiden keskittäminen ei 

todennäköisesti toimisi täällä segregaatioprosessin ajurina.  
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Myös toisessa, Suomessa mielenkiintoa herättäneessä Islannin mallissa, koulu on 

paikannettu alueen keskukseksi ja monisektorisen toiminnan kokoajaksi. Islannin mallin 

lähtökohtana on ymmärrys siitä, että moniulotteisissa ongelmissa tarvitaan monialaista, 

sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Malli kehitettiin alun perin ratkomaan nuorten 

päihdeongelmia, mutta mallissa koulun toimiessa ongelmanratkonnan keskeisenä 

noodina, sitä voi hyödyntää myös muissa paikallisissa toimissa, kuten segregaation 

torjunnassa ja alueellisen sosiaalisen koheesion ja inkluusion vahvistamisessa. van Hamin 

ja Tammarun (2016) tutkimus segregaation ulottuvuuksista korostuu myös Islannin 

mallissa, jossa eri elämän kontekstit, kuten koulu, harrastukset ja perhe on ymmärretty 

monitahoisena kokonaisuutena, jossa ulottuvuudet eivät ole toisistaan irrallisia. Islannin 

mallin ytimessä on ennaltaehkäisy, jossa paikallisella tasolla vahvistetaan ongelmilta 

suojaavia tekijöitä ja vähennetään riskitekijöitä eri elämän konteksteissa, kuten perheissä, 

kouluissa, kaveripiireissä ja vapaa-ajalla (kuva 2). 

 

  

Kuva 2. Islannin mallin moniulotteinen lähestymistapa ongelmien suojaavien- ja riskitekijöiden 

kartoitukseen. Paikallisessa kouluyhteisössä linkittyy elämän eri konteksteja. Kuva muokattu 

Kristjansson ym. (2020a) kuvan pohjalta. 
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Islannin malli pohjautuu viiteen ohjaavaan periaatteeseen (Kristjansson ym., 2020a), jotka 

yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan ongelman ratkontaan sekä 

kymmeneen käytännön toimenpiteeseen (Kristjansson ym., 2020b) ohjaavien 

periaatteiden saavuttamiseksi.  

 

Ohjaavat periaatteet ovat: 

 

1) Aikaisen puuttumisen käytäntö, joka kohentaa sosiaalista ympäristöä 

 

2) Yhteisöllisen toiminnan korostaminen, jossa koulusta tehdään yhteisöllisen 

toiminnan solmukohta, mikä tukee lasten ja nuorten terveyttä, oppimista ja 

menestymistä elämässä 

 

3) Yhteisön jäsenten tukeminen ja voimaannuttaminen osallistumiseen ja 

päätöksentekoon, joka perustuu paikalliseen ja laadukkaaseen tietoon 

 

4) Tutkijoiden, päättäjien, ammattilaisten ja yhteisön jäsenten integroiminen yhdeksi 

monialaiseksi tiimiksi, joka ratkoo tietyn alueen tai naapuruston monimutkaisia 

käytännön ongelmia  

 

5) Pitkän aikavälin rakenteelliset ratkaisut, riittävät resurssit ja ongelman ratkaisun 

mitoitus ongelman kokoon 

 

Käytännön toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteisön keskeisistä ihmisistä, kuten koulun 

rehtorista, vanhemmista, päiväkodin opettajista, harrastustoiminnan vetäjistä ja 

terveydenhuollon ammattilaista, koostuvan tiimin kokoaminen. Näin muodostettava tiimi 

koordinoi ja linkittää eri elämän konteksteja ja kouluyhteisön toisiinsa. Tiimissä 

merkittävänä tekijänä voisi olla myös yhteisön tunnettu tai korkeasti arvostettu henkilö, 

joka kannustaa ihmisiä osallisuuteen ja toimintaan. Tiimin ja muiden yhteisön jäsenten 

kiinteä yhteistyö sekä aikainen puuttuminen on olennaista. Toiminta on rutiininomaista ja 

luottamukselliseen ja ajankohtaiseen tietoon perustuvaa. Luottamuksellisuuden 

korostaminen yhteisössä on erityisen tärkeää.   
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Tiedon ja datan keräämisen jälkeen tunnistetaan jokaisen kouluyhteisön omat riskitekijät 

ja laaditaan jokaiselle elämän kontekstille suojaavat tekijät ja toimenpiteet. Riski- ja 

suojaavat tekijät, toimenpiteet ja niiden alueellinen kattavuus, kuten lähiö, monitoimitalo 

tai sen sisällä toimiva koulu, esitellään koko yhteisölle ja eri kontekstien toimijoille 

selkokielisesti ja ymmärrettävästi. Jargonia on vältettävä, sillä ymmärrettävyys on tärkeä 

osa inkluusiota.  

Jotta jokainen yhteisön jäsen voisi osallistua matalalla kynnyksellä yhteisön päämäärien 

laatimiseen, suojaavien toimenpiteiden suunnitteluun, yhteisöllisyyden rakentamiseen ja 

osallisuuteen, täytyy tarkastella mitä esteitä osallistumiselle on olemassa tai millä 

keinoilla osallisuuteen voisi kannustaa. Kannusteita voisivat olla esimerkiksi yhteiset 

kahvi- tai ruokailuhetket tapaamisten lomassa. (Kristjansson ym. 2020b). Joissakin 

Suomen kouluissa esimerkiksi maahanmuuttotaustaisten perheiden tutustuminen 

kouluyhteisöön on voitu toteuttaa ruokailun lomassa, jossa tapahtumaan ovat voineet tulla 

mukaan kaikki, jotka henkilö identifioi perheenjäsenikseen. Näin kouluissa ei ole tehty 

rajanvetoa vain oppilaisiin ja vanhempiin, vaan osallistuja on voinut itse määrittää, kuka 

kuuluu perheeseensä. Tämä on osoitus inklusiivisesta toiminnasta, jossa ylhäältäpäin ei 

ohjata kuka kuuluu yhteisöön.  

Kristjanssonin ym. (2020b) mukaan islantilaisten nuorten päihteidenkäytön 

vähentämisessä on oleellista ollut myös nuorten altistaminen sosiaalisiin ympäristöihin, 

joiden toiminta ei tue päihteidenkäyttöä. Yhteisöllisen ja inklusiivisen yhteisön 

rakentamisessa ja vahvistamisessa altistuminen erilaisten ihmisten arvoille, 

toimintatavoille ja näkemyksille on tärkeää, jotta ymmärrys moninaisesta elämästä ja 

suvaitsevaisuudesta lisääntyy. Kouluyhteisö ja sen sisällä eri elämän kontekstit voivat 

toimia tällaisena koko yhteisön ja erilaisten näkemysten ja kohtaamisten noodina. 

Kristjansson ym. (2020a) korostavat, että mikään viidestä periaatteesta yksinään ei ole 

uusi ajatus, mutta Islannin mallin vahvuutena on nimenomaan periaatteiden yhdistäminen 

ja perinteisesti erillään toimivien sektoreiden ja ammattilaisten monialainen yhteistyö. Eri 

elämän kontekstien eli segregaation ulottuvuuksien tarkastelu kokonaisuutena ja 

ulottuvuuksissa toimivien tahojen ja yhteisön jäsenten yhteistyö voivat aidosti auttaa 

löytämään kokonaisvaltaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Kehityskohteiden 

lähestyminen näiden periaatteiden kautta ei myöskään ole ylhäältäpäin ohjattu interventio, 

vaan eri tahojen välinen tasa-arvoinen yhteistyö, joka pyrkii pitkän aikavälin toimintaan 

ja muutokseen. Tämä voikin näyttäytyä linking-pääoman kasvattamisena parhaimmillaan. 
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Yhteisön jäsenten sekä eri tahojen ja instituutioiden välinen yhteistyö voi tuottaa 

positiivista sosiaalista pääomaa kaikille tahoille ja yhteisön jäsenille sekä lisätä 

luottamusta ja tunnetta paikkaan kuulumisesta. 

Malli on havaittu erittäin toimivaksi Islannissa ja sillä on saatu paljon positiivisia tuloksia 

nuorten päihdeongelmien ratkaisemiseksi. Malli ja sen sisältämät toimenpiteet eivät 

välttämättä kuitenkaan ole sellaisenaan siirrettävissä muihin maihin, kaupunkeihin tai 

yhteisöihin. Maantieteellisesti eristäytyneen Islannin ja sen pienen ja homogeenisen 

väestön osalta ratkaisut voivat olla hyvinkin erilaisia kuin suuremmissa ja 

heterogeenisemmissä maissa. Esimerkiksi yhteistyö ja kommunikointi koulun ja 

vanhempien välillä toimii Islannissa tehokkaasti opettajien ja vanhempien muodostamien 

järjestöjen kautta, mutta toisessa maassa alustana voi toimia esimerkiksi seurakunta. 

(Kristjansson ym. 2020a,b). Islannin mallia voi kuitenkin käyttää pohjana 

kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle, jossa ratkaistavana olevaa asiaa hahmotetaan 

segregaation eri ulottuvuuksien kautta ja pohditaan ratkaisuja ja toimintamalleja paikka- 

ja kontekstisidonnaisesti. Suomen kontekstissa on tärkeää hahmottaa esimerkiksi 

kaupunkien ja niiden lähiöiden kehitystä segregaation näkökulmasta, yhä 

monimuotoisempia yhteisöjä ja moninaistuvia arvoja, kouluinstituution toimintaa 

suomalaisen koulutuspolitiikan kentällä sekä kansalaisten arvojen ja luottamuksen 

muodostumista suhteessa kouluihin ja muihin instituutioihin.   

Maasta ja kontekstista huolimatta koulu toimii kuitenkin usein luonnollisena alueiden 

paikallisena instituutiona sekä palveluiden ja elämän kontekstien noodina ja tuo näin 

alustan ongelmien ratkaisuille sekä inkluusion, luottamuksen ja sosiaalisen koheesion 

vahvistamiselle.  
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA ANALYYSIMENETELMÄ 

 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu viiden asiantuntijan haastattelusta, joista kolme on 

yksilöhaastatteluita ja yksi on ryhmähaastattelu kahden asiantuntijan kanssa. 

Yksilöhaastatteluissa olivat Suoniityn toimipisteen koulukuraattori ja koulupsykologi 

sekä kaupunkisuunnittelun alalla toimiva vuorovaikutussuunnittelija, joka on 

työskennellyt Suoniityn lähiökehittämisen yhteydessä. Ryhmähaastattelussa olivat 

mukana koulun Suokurjen toimipisteen harrastustoiminnan nuoriso-ohjaaja sekä koulun 

nuorisotyöntekijä. Lisäksi aineistossa on videomateriaalia, jossa nuorisotyöntekijä on 

haastatellut Suokurjen toimipisteen rehtoria, vararehtoria, opettajaa, joustava opetus 

(JOPO) -opettajaa sekä opinto-ohjaajaa. Videon haastattelut tehtiin ennen tätä tutkimusta. 

Koronaepidemian vuoksi haastatteluita ei voitu järjestää paikan päällä, vaan ne toteutettiin 

etänä Zoom-alustalla.  

Aineistoni analyysimenetelmänä on tapausanalyysi, jossa keskeisenä on tapauksen 

konteksti, dokumentoiden yksittäiseen tapaukseen liittyviä analyyttisiä havaintoja. Vaikka 

tapaus on yksittäinen ja havainnot eivät ole tilastollisesti yleistettävissä kaikkiin muihin 

konteksteihin, sitä voi käyttää laajemman empiirisen tai teoreettisen argumentoinnin  

rakentamisen välineenä ja näin liittää osaksi laajempaa ilmiötä (Hyvärinen ym., 2010). 

Tapaustutkimus tuo lisäarvoa ja uusia näkökulmia tutkimukseen ja keskusteluun 

suomalaisten lähiöiden kehittämisestä, segregaation ulottuvuuksista ja luottamuksen 

rakentumisesta instituutioiden ja kansalaisten välillä. Koska suomalaisten lähiöiden 

kehityskulut, koulutuksen kenttä sekä väestö ovat Suomessa melko homogeenisiä, yhtäkin 

tapaustutkimusta voi käyttää laajemman tarkastelun osana.  

Analyysi noudattaa seitsemänportaista kaavaa (Hyvärinen ym., 2010) ja etenee kuvan 3 

osoittamalla tavalla. Kaavan vaiheet kuitenkin limittyivät aika ajoin, mikä on 

tutkimukselle tyypillistä. 
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Kuva 3. Tutkimukseni analyysin vaiheet. Muokattu Hyvärinen ym. (2010) kaavion pohjalta. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa oli tarkempi tutkimusongelman asettaminen ja 

tutkimuskysymysten tarkentaminen. Tämän pohjalta valitsin toisessa vaiheessa aineiston 

keruutavaksi asiantuntijahaastattelut, sillä institutionaalisesta näkökulmasta koulun ja 

kaupungin asiantuntijoiden haastattelu sopi tutkimukseeni parhaiten. Haastattelut olivat 

puolistrukturoituja ja ne etenivät keskustelunomaisesti valmiin kysymyspatteriston 

pohjalta, poiketen kuitenkin siitä joustavasti tarpeen tullen. Tämä on yleinen tapa toimia, 

kun keskustelussa ilmenee asioita, joita tutkija ei välttämättä ole huomannut ajatella, mutta 

jotka ovat olennaisia tai mielenkiintoisia tutkimuksen kannalta (Valentine, 2008). 

Kysymykset olivat pääpiirteittäin kaikille samoja, painottaen kuitenkin jokaisen 

haastateltavan asemaa, tietoa ja kokemuksia. Haastattelukysymykset oli laadittu 

Kristjanssonin ym. (2020a,b) Islannin mallin sekä Flora & Floran (1993) teorian pohjalta, 

joiden keskeisiin sisältöihin ja käsitteisiin peilasin haastattelukysymysten sisältöä. 

Kysymykset oli jaettu kolmeen pääkategoriaan, vaikka paikoitellen kategoriat limittyivät 

toisiinsa: Koulun strategiset roolit; yhteisöllisyys, inkluusio ja luottamus; ja 

institutionaalinen näkökulma. Kategorioissa oli kysymyksiä esimerkiksi koulun roolista 

kaupungin strategisessa suunnittelussa ja merkityksestä paikallisena toimijana, 
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strategioiden sidoksista maantieteellisiin alueisiin, monitoimitalon ja koulun tavoista 

aktivoida sosiaalista pääomaa, rajanvedoista yhteisön jäsenten välillä, luottamuksen 

rakentamisen tavoista sekä koulun näkemyksistä vastuualueistaan. 

Haastatteluiden jälkeen kolmannessa vaiheessa litteroin nauhoitetut videohaastattelut 

kirjalliseen muotoon, tutustuin tarkemmin aineistoon ja järjestin tekstin helpommin 

analysoitavaan muotoon tavalla, jossa kaikkien haastateltavien vastaukset olivat allekkain 

jokaisen kysymyksen alla, jolloin asiantuntijoiden vastausten vertailu olisi helppoa. 

Neljännessä vaiheessa hahmottelin vastauksista toistuvia teemoja ja ilmiöitä sekä 

eroavaisuuksia ja merkitsin nämä värikoodein Exceliin, minkä aikana siirtymä viidenteen 

analyysin vaiheeseen oli luontevaa. Koodauksen ohella merkitsin vastaukseen, mihin 

teoriaan tai sen osaan teema sopii ja näin hahmotin tulkintasäännön muodostamista. Näin 

työskentelemällä jäsensin vastausten ja teorioiden suhdetta ja yhteyksiä toisiinsa.  

Kuudennessa vaiheessa kirjoitin tulokset, peilaten niitä ja haastatteluissa käymiäni 

keskusteluja teorioihin. Tässä vaiheessa pohdin myös kriittisesti konstruktiivisen 

näkökulman huomioiden haastatteluiden sekä niissä esitettyjen kysymysten ja vastausten 

rakentumista suhteessa toisiinsa. Seitsemännessä vaiheessa esitän tulosten johtopäätökset 

ja keskustelen niiden jäsentymisestä teorioita ja Islannin mallia vasten. Lisäksi pohdin, 

miten teoria ja mallit näkyvät käytännössä koulun ja monitoimitalon arjessa vastausten 

perusteella. 

Konstruktionistinen näkökulma, josta asemoidun tutkimukseen, on huomioitava tulosten 

tulkinnoissa. Tutkijan on tarkasteltava, miten itse haastatteluprosessi, haastattelijan ja 

haastateltavien vuorovaikutus, intentiot ja prosessin relationaalisuus vaikuttavat 

vastauksiin ja niiden tulkintaan, eli tutkijan konstruktioon. Lisäksi on huomioitava miten 

eri haastateltavat omien ammattinimikkeidensä takaa näkevät esimerkiksi 

luottamussuhteen muodostumisen tai yhteisöllisyyden rakentumisen 

vuorovaikutuksellisissa tilanteissa koulussa ja laajemmin yhteisössä. Koska jokainen 

vuorovaikutustilanne luo uusia ajattelutapoja ja havaintoja ja vaikutus on kaksisuuntainen, 

on sekä tuloksia että tulkintaa tarkasteltava kriittisesti.  
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4. TULOSTEN ANALYYSI 

 

 

Tutkimuksessani olen jäsentänyt koulun alueellista roolia ja merkitystä asuinalueen 

palveluiden kokoajana sekä sosiaalisen pääoman, yhteisöllisyyden, inkluusion ja 

luottamuksen vahvistajana. Tutkin aihetta yleisesti lähiökehittämisen kannalta, mutta 

erityisenä näkökulmana lähestyn aihetta myös maahanmuuttotaustaisten näkökulmasta. 

Tapaustutkimuksessani erityinen rooli on myös monitoimitalon konseptilla. Tutkin, 

vahvistuuko koulun rooli alueen keskeisenä toimijana, jos sen ympärille sijoitetaan saman 

katon alle muita palveluita. Peilaan tutkimuksestani johdettuja tuloksia Islannin mallin 

viiteen ohjaavaan periaatteeseen sekä sosiaalisen infrastruktuurin kolmeen pilariin ja 

tarkastelen, millaisissa tilanteissa luodaan bonding-, bridging- ja linking-siteitä.  

Haastatteluaineiston, videomateriaalin ja lähiön kehittämisestä löydettyjen artikkeleiden 

pohjalta piirtyy selkeä kuva siitä, että koulu toimii keskeisenä palveluiden ja niiden välisen 

yhteistyön kokoajana sekä tehokkaana alueensa viestijänä. Tämän roolin lisäksi 

aineistosta nousi esiin koulun merkitys maahanmuuttotaustaisten integraatiolle ja 

yhteiskuntaan kiinnittymiselle kokonaisvaltaisen tuen kautta. Monitoimitalon konseptin 

puolesta keskeinen havainto ja tutkimustulos on, että koulu pystyy selkeästi toimimaan 

tehokkaammin ja kokonaisvaltaisemmin, mikäli sen tukena ovat muut palvelut, joita 

alueen asukkaat tarvitsevat ja käyttävät (Kuva 4). 
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Kuva 4. Tutkimuksen keskeiset tulokset. 

 

 

4.1 Koulun alueellinen rooli 

 

Kaikkien haastateltavien puheissa tuli esille, että koulu tunnistetaan koulutuksellisen 

funktionsa lisäksi alueellisena toimijana. Koulun toimijat sekä kaupungin 

vuorovaikutussuunnittelija luonnehtivat koulun roolia alueen oleelliseksi ja keskeiseksi 

toimijaksi, perheiden tuen ja erityisesti maahanmuuttotaustaisten perheiden integraation 

paikaksi. Koulu näyttäytyy maahanmuuttotaustaisten integraation keskeisenä 

kosketuspintana suomalaiseen yhteiskuntaan. Koululaisten oppimisen lisäksi perheet 

oppivat kieli- ja kulttuuritulkkien avustuksella yhteiskunnan palveluista, koulun 

toimintatavoista, normeista ja jopa Suomen laista ja säännöistä.  

 



  

40 
 

4.1.1 Koulu integraation paikkana 

Kuraattori kertoi ajattelevansa koulun alueellista roolia juuri lain kannalta, viitaten 

oppivelvollisuuteen ja kouluun tulon pakollisuuteen. Maahanmuuttotaustaisille kerrotaan 

tulkin välityksellä oppivelvollisuudesta, koulun säännöistä, lukujärjestyksen 

noudattamisesta sekä oppilashuollon palveluista, jotka eivät ole koulun määräämiä, vaan 

lain velvoittamia. Kuraattori kertoi myös koulun käyvän maahanmuuttotaustaisten 

perheiden kanssa tulkin avustuksella tarkasti läpi lapseen liittyviä asioita ja toimia, kuten 

psykologikäyntejä perustellen toimet aina tarkasti lapsen kehityksen ja kasvun kautta. 

Toimet perustellaan vanhemmille myös niin, että ne eivät ole henkilökunnan omia 

näkemyksiä vaan perustuvat koulun toimintatapoihin ja Suomen lakiin ja näin toimien 

kuraattorin mukaan yhteisymmärrys ja yhteistyön henki yleensä saavutetaan.  Näin koulu 

toimii alueensa tärkeänä instituutiona ja toimijana sekä luonnollisena tiedon välittäjänä 

että integraation paikkana suomalaiseen yhteiskuntaan. Integraation näkökulmasta 

koululla on tärkeä rooli linking-siteitä luovana paikkana, jossa luodaan edellytykset 

vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamiselle kansalaisten ja instituutioiden välille. 

 

4.1.2 Koulu alueensa viestijänä 

Koulun ja yhteiskunnan toimintaan liittyvän tiedon välityksen lisäksi koulu toimii myös 

tehokkaana alueensa viestijänä. Kuraattori kertoi koulun toimivan tärkeänä alueensa 

noodina toimimalla infokanavana erilaisille palveluille ja toiminnalle:  

”Jotkin tahot pyytävät koulua infoamaan wilmaviestein tai lappujen kautta kotiin heidän 

toiminnastaan tai palveluistaan. Siinä koulu toimii noodina viestinnässä. Viesti kulkee 

koulusta kotiin ja tiedottaa tapahtumista, vaikka koulu ei itse järjestäisikään niitä. Se, että 

koulu toimii viestinviejänä, luo luottamusta, koska kun viesti tulee koulun kautta, toiminta 

varmasti koetaan turvallisena ja luotettavana. Näin vanhempien on helpompi antaa 

lapsen osallistua esimerkiksi kesäleiritoimintaan, kun leiristä kerrotaan koulun kautta ja 

leirille osallistuu varmasti myös lapsen luokkakavereita tai muita tuttuja.” 

Nuoriso-ohjaaja ja nuorisotyöntekijä antoivat samanlaisen näkemyksen koulusta 

viestijänä: 
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”Koulun kulttuuritulkki, joka toimii myös nuorisotoimessa, viestii perheille nuorisotalon 

toiminnasta ja kesän ryhmäyttämisleireistä. Ennen etenkään maahanmuuttotaustaiset 

tytöt eivät ole olleet nuorisotalon toiminnassa tai leireillä mukana, mutta kulttuuritulkin 

kertoessa turvallisesta toiminnasta ja siitä, että meillä ei tehdä sukupuoleen perustuvia 

rajanvetoja, vanhemmat ovat antaneet myös tytöille luvan osallistua.”  

Koulua pidetään neutraalina ja luotettavana ja haastateltavat pohtivat sen olevan tärkeä 

viestijän ominaisuus etenkin maahanmuuttotaustaisille, jotka eivät välttämättä tiedä 

tapahtumien ja palveluiden järjestäjien taustoista. Maahanmuuttotaustaiset vanhemmat 

saattoivat matalammalla kynnyksellä antaa lapsensa osallistua, jos koulu tiedottajan 

asemassa oli ensin niin sanotusti vahvistanut järjestäjän luotettavuuden.  

Lisäksi haastateltavat pohtivat, että koulu tavoittaa alueen ihmiset paremmin kuin ehkä 

yksikään muu toimija, koska jokainen lapsi perheineen, ja näin ollen suuri osa alueen 

väestöstä, on kiinnittynyt tavalla tai toisella kouluympäristöönsä. Haastateltavat toivat 

esille juuri koulun neutraaliuden, luotettavuuden ja tavoitettavuuden ja vertasivat koulun 

toimintaa esimerkiksi poliisiin tai sosiaalitoimeen, joiden toimintaa ei välttämättä nähdä 

neutraalina ja jotka tavoittavat vain kohderyhmänsä, ei kaikkia alueella asuvia. 

Neutraalius ja luotettavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia koulun kaltaisen toimeenpanevan 

instituution toiminnalle ja inkluusiivisten toimintatapojen luomiselle.  

 

4.2 Monitoimitalon merkitys 

 

Monitoimitalo konseptina, jossa koulun lisäksi toimii päiväkoti, kirjasto, monipuolinen 

oppilashuolto, nuorisototoimi, terveyspalveluita sekä harrastustoimintaa oli kaikkien 

haastateltavien ja videomateriaalin perusteella selkeästi toimintaa tehostava ja tukeva 

tekijä koulun toimintakyvylle, yhteisöllisyyden ja inkluusion rakentamiselle ja ihmisten 

sosiaalisen pääoman kasvattamiselle. Kaupungin vuorovaikutussuunnittelija sanoitti 

koulun olevan  

”monitoimitalon idean määräävä tekijä, talon selkäranka ja luonteva taho, joka tuo 

elämän taloon ja massan suuren rakennuksen käytölle.” 
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4.2.1 Monitoimitalo sosiaalisen infrastruktuurin rakentajana 

Monitoimitaloa luonnehdittiin myös luontevaksi palveluiden ja tapahtumien, kuten 

perhekahvilan, keskittymäksi sekä kuulemistilaisuuksien järjestämisen paikaksi alueella, 

jossa ihmiset eivät todennäköisesti lähde herkästi esimerkiksi kaupungin keskustaan 

asioille ja palveluiden pariin. Palveluiden keskittäminen yhteen taloon ja asuinalueelle 

nähtiin madaltavan kynnystä ja helpottavan palveluiden käyttöä ihmisille, jotka eivät 

välttämättä ymmärrä palveluiden verkostoa tai joilla ei ole tietoa, resursseja tai 

voimavaroja hakea tarvitsemaansa kauempaa. Esimerkkinä tästä psykologi kertoi 

koululääkärin työskentelevän useammin kyseisessä koulussa paikan päällä vaikka yleensä 

koululaisia ohjataan terveyskeskuslääkärille, sillä palvelun läheisyys ja käyttö 

koulupäivän aikana madalsi oppilaiden ja vanhempien kynnystä käyttää lääkäripalvelua. 

Monipuolisten palveluiden tuominen ihmisten arjen lähelle sekä erityisesti lasten 

mahdollisuus käyttää palveluita koulupäivän aikana turvallisten ja tuttujen aikuisten 

lähellä, nähtiin erittäin tärkeänä.  

Sosiaalisen infrastruktuurin näkökulmasta nämä ovat esimerkkejä sekä 

monimuotoisuuden lisäämisestä, resurssien mobilisoinnista että verkostojen luomisesta. 

Koulu ja monitoimitalo näyttäytyvät verkoston keskipisteenä ja alustana verkoston 

toimijoiden yhteistyölle, missä monimuotoinen ammattikunta eli koulu, päiväkoti, 

kirjasto, terveys- ja sosiaalipalvelut, nuorisotoimi sekä kaupunkisuunnittelun 

kuulemistilaisuudet toimivat resurssien mobilisoijina ja luovat sekä bridging- että linking 

–siteitä ihmisten ja instituutioiden välille.  

 

4.2.2 Monitoimitalo Islannin mallin ohjaavien periaatteiden näkökulmasta 

Monitoimitalon toiminta näyttäytyi pitkälti Islannin mallin viiden ohjaavan periaatteen 

mukaisena. Segregaation ulottuvuuksien, kuten koulun, perheen, harrastusten, vapaa-ajan 

ja palveluiden näkökulmasta monitoimitalon idea, jossa segregaation ulottuvuuksia eli 

elämän konteksteja yhdistetään saman katon alle, näyttäytyi segregaation torjujana tai 

segregaation negatiivisten vaikutusten vähentäjänä. Etenkin harrastustoiminnan nuoriso-

ohjaaja, koulun nuorisotyöntekijä ja JOPO-luokan opettaja kertoivat nuorisotoimen 

keskittämisen koulun oheen olevan ”pelkkää plussaa” ja ”nuorisotyöntekijän 

unelmaympäristö työskentelyyn”. Nuorten asioiden hoitaminen, ohjaaminen oikean 
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toimijan pariin, kommunikointi ja eri toimijoiden, kuten opettajien, oppilashuoltoryhmän 

ja nuorisotoimen yhteistyö oli haastateltavien mukaan selvästi helpompaa, kun toimet oli 

keskitetty samaan rakennukseen. Ero asioiden hoidon sujuvuuteen ja nuoren 

kokonaisvaltaisen auttamisen mahdollisuuteen oli täysin erilaista monitoimitalossa 

verrattuna alueen entiseen kouluun parakkirakennuksineen.  

Monitoimitaloa kuvattiin myös paikaksi, jossa ei tarvinnut tehdä eroa siinä, kenelle nuoren 

asioiden hoitaminen kuuluu ja monitoimitalo näyttäytyykin toimivana solmukohtana eri 

ammattilaisten yhteistyölle. Tämä tukee Islannin mallin ensimmäistä ja toista periaatetta, 

sillä ensimmäinen periaate korostaa aikaisen ja kokonaisvaltaisen puuttumisen käytäntöä 

ja elämän eri kontekstien vaikutusten tunnistamista toisiinsa, kun taas toinen periaate 

korostaa sellaisen tilan tärkeyttä, joka toimii yhteistyön solmukohtana ja josta käsin 

rakennetaan yhteisöllisyyttä ja inklusiivisia toimintatapoja. Tämä näyttäytyi esimerkiksi 

nuorisotilan lähes ympärivuorokautisena toimintana, jossa on paljon erilaista tekemistä, 

ja jonne pääsyn vuoksi nuorten kerrottiin odottavan välitunteja paljon. Nuorisotalon 

välituntitoiminta koulupäivän aikana näyttäytyi JOPO-opettajan mukaan koulun 

pitovoiman lisääjänä, mikä mahdollisesti ehkäisisi nuorten lähtemistä koulun tiloista 

”Prismaan tai lähimetsiin tekemään hölmöyksiä”.  

Koulun nuorisotyöntekijä myös kuvasi kokonaisvaltaisen puuttumisen ja elämän 

kontekstien tunnistamista näin: 

”Nuori on kaikille aikuisille sama ja asioita hoidetaan yhdessä, sillä nuoret oleilevat 

samoissa tiloissa ja samojen tuttujen aikuisten kanssa koulupäivän aikana koulussa sekä 

välitunneilla, iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin nuorisotalon tiloissa pelaten ja 

oleillen.” 

Lasten ja nuorten elämän kontekstien yhteen tuomisen lisäksi monitoimitalo on paikka 

kaupungin ja alueen asukkaiden yhteistyölle, lähiön kehittämisen suunnittelulle ja 

tiedottamiselle. Islannin mallin kolmas periaate rohkaisee yhteisön jäsenten tukemiseen ja 

voimaannuttamiseen sekä osallisuuteen ja päätöksentekoon, mikä on 

vuorovaikutussuunnittelijan mukaan toiminut monitoimitalon mahdollistamana hyvin. 

Vuorovaikutussuunnittelija kertoi kaupungin järjestäneen yhdessä monitoimitalon kanssa 

kuulemistilaisuuksia lähiön kehittämisen suunnitelmista, jotka liittyivät esimerkiksi 

alueen ostoskeskuksen uudistamiseen. Tilaisuuksiin tuli paikalle arviolta jopa 80 ihmistä, 
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minkä vuorovaikutussuunnittelija arvioi osittain olevan monitoimitalon hyvän 

saavutettavuuden, suurten muokattavien tilojen ja esteettömyyden ansiota. 

Vuorovaikutussuunnittelija luonnehti kuulemistilaisuuksien olevan vuorovaikutuksellisia, 

joissa aidosti kuunneltiin eri osapuolia ja joissa asukkaiden esittämät näkemykset 

vaikuttivat suunnitelman lopputulokseen esimerkiksi maisemoinnin ja 

ostoskeskusrakennuksen massoittelun suhteen. Monitoimitalo siis vaikutti luoneen tilan, 

johon tuleminen oli luontevaa ja helppoa, millä voi olla positiivinen vaikutus koko alueen 

yhteisöllisyydelle, sosiaalisen pääoman muodostamiselle ja luottamukselle.  

Neljäs mallin periaate, eli eri toimijoiden yhteinen tiimi alueen käytännön ongelmien 

ratkomiseksi näyttäytyi monijakoisena. Koulussa ja monitoimitalossa toimi erilaisia 

tiimejä tai ryhmiä, kuten oppilashuoltoryhmä, jossa osallisena oli ajoittain sosiaali- ja 

terveyspalveluiden lisäksi nuorisotoimi. Kaupungin tasolla kouluverkosto taas muodostaa 

kolme aluetta, jotka toimivat oman alueensa monialaisena tiiminä, jossa koulujen 

oppilashuoltoryhmä sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut käsittelevät alueensa 

koulujen asioita. Suurempaa, Islannin mallin mukaista tiimiä, joka koostuisi tutkijoista, 

päättäjistä, ammattilaisista ja yhteisön jäsenistä ei itse koulun ja monitoimitalon sisällä 

ole, mutta kaupungin tasolla esimerkiksi vuorovaikutussuunnittelijan mainitsemat 

kumppanuuspöydät voisivat toimia tällaisina monialaisina tiimeinä. Nämä 

kumppanuuspöydät muodostuvat alueensa toimijoista, ja toimintaan toivotaan hakevan 

mukaan monipuolinen joukko ihmisiä, kuten alueen yhdistysten ja yritysten edustajia, 

asukkaita, päättäjiä ja koulun toimijoita. Kumppanuuspöytä voi ottaa kantaa alueellaan 

tapahtuviin asioihin, edistää yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä vaikuttaa 

siihen, mitä kumppanuuspöydän vuosittaisella budjetilla tehdään alueen kehittämiseksi. 

Tämä eri toimijoiden verkosto, jossa noudatetaan alueellista jakoa, voi toimia myös 

koulujen alueellisen kehittämisen sekä esimerkiksi resurssien tasaisemman jaon 

välineenä. Haastatteluissa ei kuitenkaan tullut ilmi, kuinka heterogeenisiä 

kumppanuuspöydät todellisuudessa ovat ja millä käytännön toimilla ne ovat vaikuttaneet. 

Monialaisuus ja toimijoiden heterogeenisyys riippuvat hakijoiden taustoista, eivätkä 

kumppanuuspöydät automaattisesti takaa monialaisuutta. Kumppanuuspöydillä voi 

kuitenkin olla suurikin potentiaali alueensa asioiden kehittämisessä, mikäli jäsenet ovat 

sitoutuneita työhön. 
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Viides Islannin mallin ohjaava periaate on pitkän aikavälin rakenteelliset ratkaisut, 

riittävät resurssit ja ratkaisuiden mitoitus ongelmien kokoon. Kaupungin 

palveluverkkotarkastelussa sekä kaupungin strategiassa nousevat esiin monitoimitalot 

alueiden kehittämisen vetureina, mikä voidaan tulkita rakenteellisena ratkaisuna ja 

strategiana alueiden ja koulujen kehittämisessä. Kaikissa haastatteluissa tulivat esille 

monitoimitalon hyvät edellytykset koulun tehokkaampaan ja monialaiseen toimintaan ja 

ongelmien ratkaisuun, mikä voi pitkällä aikavälillä näyttäytyä alueiden haasteiden ja 

sosiaalisten ongelmien purkajana. Toisaalta useissa haastatteluissa tulivat ilmi 

resurssikysymykset esimerkiksi henkilöstön määrässä. Nuorisotoimessa työskenteli 

videomateriaalin haastatteluiden perusteella paljon nuorisotyöntekijöitä, mikä nähtiin 

hyvänä nuorten mielekkään vapaa-ajan kannalta, mutta toimintaa haastoivat nuoriso-

ohjaajan ja koulun nuorisotyöntekijän mukaan kulttuuritulkin rajalliset resurssit. He 

kokivat, että monitoimitalo tarvitsee vähintään toisen tulkin koulun ja nuorisotoimen arjen 

avuksi, sillä nyt tulkin aika meni suurimmaksi osaksi koulun puolella, vaikka hänen 

toimialalleen kuuluivat myös muut osa-alueet, kuten nuorisotoimi. Myös muut 

haastateltavat kokivat, että koulu voi toimia vahvana alueellisena toimijana ja ottaa 

suurempaa roolia, jos resurssit mitoitettaisiin tähän sopivaksi. Tämän perusteella voidaan 

pohtia, onko ongelmien ratkaisuiden mitoitus oikea ongelmien kokoon nähden, mikä on 

olennainen osa mallin viidettä periaatetta. 

 

4.3 Koulun ja monitoimitalon edellytykset ja haasteet yhteisöllisyyden 

vahvistamiselle ja inklusiivisille toimintatavoille 

 

Koululla on yleisesti ottaen hyvät toimintaedellytykset alueellisena yhteisöllisyyden ja 

inkluusion vahvistajana, mutta koulun toimijoiden mukaan vaatii paljon työtä saada 

vanhemmat aktivoitumaan ja tutustumaan toisiinsa, etenkin maahanmuuttotaustaisten 

vanhempien kohdalla. Monella maahanmuuttotaustaisella vanhemmalla kielimuuri 

nähtiin merkittävänä tekijänä kontaktien muodostamisen vaikeudelle, sillä monet 

vanhemmat eivät puhu suomea ja näin jäävät tai jättäytyvät toiminnan ulkopuolelle. 

Haastateltavat pohtivat kielivaikeuksien johtuvan esimerkiksi siitä, että alueella asuu niin 

paljon saman kieliryhmän edustajia, että tämän yhteisön sisällä eläminen sujuu ilman 
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suomen kielen taitoa. Tämä on hyvä esimerkki suljetun yhteisön bonding-siteistä, joiden 

varassa arjessa tulee toimeen, mutta jossa yhteinen toiminta ei heijastu suljetun yhteisön 

ulkopuolelle. Olisikin syytä pohtia, miten näitä bonding-siteitä voisi laajentaa 

tehokkaammin myös bridging- ja linking-siteiksi, jotta myös maahanmuuttotaustaiset 

vanhemmat pääsisivät paremmin osallisiksi laajempaan yhteisöön ja ympäröivään 

yhteiskuntaan. 

Sekä koulussa että kaupungin tasolla haastateltavat näkivät riskinä segregaatioprosessin 

ja sen tuomat negatiiviset vaikutukset alueella. Haasteena yhteisöllisen ja inklusiivisen 

toimintaympäristön luomiselle nähtiin juuri alueen matala sosioekonominen asema ja 

etninen monimuotoisuus. Haastateltavien kertoman mukaan esimerkiksi nuorten 

rajanvedot ”meihin” ja ”muihin” etnisen taustan tai uskonnon perusteella, eli bonding-

siteet ja keskitetty luottamus, haastoivat koulun toimintaympäristöä. Haastateltavat 

kertoivat, että rajanvedot eivät niinkään näkyneet koulupäivän aikana, mutta heijastuivat 

koulun toimintaympäristöön vapaa-ajan aikana käydyistä kahakoista. 

Nämä tekijät näkyvät koulun toimintaympäristössä sosiaalisina ongelmina ja vanhempien 

uskon puutteena lastensa mahdollisuuksiin omien, mahdollisesti negatiivisten, 

koulukokemustensa vuoksi. Tästä segregaation kierteen ylläpitävästä voimasta ja 

vanhempien negatiivisten koulukokemusten heijastumisesta lapsiin ja koulun 

toimintaympäristöön psykologi kertoi näin:  

”Vanhempien omilla koulukokemuksilla on todella suuri merkitys. Jotkut vanhemmat, 

joilla on omia negatiivisia kokemuksia, eivät halua nähdä, että lastensa kohdalla voisi 

olla paremmin. Haasteena on myös kulttuuristen erojen pakkautuminen alueelle, mikä tuo 

erilaisia negatiivisia lieveilmiöitä.” 

Eräänlaisena haasteena mainittiin myös koulujärjestelmän kankeus ja se, että vaikka 

kaupunki ja koulujärjestelmä periaatteessa tunnistavat alueelliset haasteet ja 

toimintaympäristöt, se ei välttämättä näy resursseissa, päätöksenteossa ja päätösten 

toimeenpanossa. Tästä esimerkkinä mainittiin kaikille kaupungin kouluille ulottuva 

kouluvuoden teema, kuten innovaatioteema, mikä ei haastateltavien mukaan palvellut 

heidän kouluansa, jossa haasteellisen toimintaympäristön vuoksi tärkeämpänä nähtiin 

arjen taitojen opetteleminen osana koulupäiviä. Päätelmänä on, että kaupungin tasolla 

pitäisi tarkastella enemmän kaupunginosatason tarpeita ja haasteita ja sovittaa teot 
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alueeseen sopiviksi. Kaikissa haastatteluissa korostettiin myös etenkin resurssien 

niukkuutta haasteena yhteisöllisten ja inklusiivisten toimintatapojen ja koulun suuremman 

alueellisen roolin luomiselle.  

Monitoimitalon avoimet tilat osoittautuivat myös haastaviksi pedagogisessa ja logistisessa 

mielessä Suokurjen suuremmassa toimipisteessä. Nuoriso-ohjaaja ja -työntekijä sekä 

rehtori kertoivat avointen tilojen aiheuttaneen opettajille vaikeuksia sovittaa uusia 

pedagogisia opetusmetodeja avotiloihin, joissa saatettiin opettaa jopa kolmea luokkaa yhtä 

aikaa. Nuorisotyöntekijöiden mukaan riskinä oli oppimishankaluuksista kärsivien nuorten 

jääminen taka-alalle suurissa avoimissa opetustiloissa ja -tilanteissa, joissa on paljon 

melua ja muita häiriöitä. Koulussa on myös niin paljon oppilaita ja henkilökuntaa, että 

suurten massojen liikuttelu oli joskus hankalaa.  

Haasteista huolimatta koululla ja monitoimitalolla on myös hyvät edellytykset 

yhteisöllisyyden ja inkluusion vahvistamiselle ja käytössä on ollut monia hyväksi koettuja 

toiminnan tapoja sekä lapsille ja nuorille että perheille ja alueen muille asukkaille. 

Monitoimitalo luovutti koulun ja päiväkodin yhteiselle vanhempaintoimikunnalle 

liikuntatilan viikoittaiselle pelivuorolle, mikä on avoin myös vanhempaintoimikuntaan 

kuulumattomille vanhemmille, ja pelivuorolle on saapunut haastateltavien kertoman 

mukaan vanhempia hyvin. Kirjasto on järjestänyt esimerkiksi neulegraffitien tekoa alueen 

asukkaiden kanssa ja ripustanut ne monitoimitalon pihan puihin esille, minkä 

vuorovaikutussuunnittelija näkee hyvänä tapana herättää asukkaiden mielenkiintoa 

monitoimitalon tapahtumiin.  

Koulun toimijat kertoivat myös muita hyviä käytännön toimintatapoja, jotka näyttäytyivät 

inklusiivisina sekä yhteisön arkea tukevina toimina. Monitoimitalossa on järjestetty 

esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa yhteistyössä viikoittainen 

perhekahvila, jossa on vaihtelevasti ollut mukana perheneuvola, arjen tuen palveluita, 

kouluterveydenhoitaja ja kirjasto. Kuraattori luonnehti perhekahvilaa avoimeksi 

kohtaamispaikaksi ja arjen palveluksi, jonka toiminnasta perheet ovat olleet 

kiinnostuneita. Lisäksi haastateltavat mainitsivat esimerkiksi esikoulun ja koulun 

yhteistyön yhteisten aamunavausten ja liikuntatapahtumien järjestämisestä, joiden nähtiin 

tukevan esikoululaisten siirtymistä kouluun, kun tilat ja aikuiset olivat tuttuja. Kirjasto on 

järjestänyt myös koulun ja päiväkodin kanssa esimerkiksi monikulttuurisuusviikkoja, 

joissa lauletaan eri kielillä ja lapset kertovat omista kulttuureistaan ja kielistään.  



  

48 
 

Koulu on mukana myös Ice Hearts -toiminnassa, johon voivat hakea mukaan ne lapset, 

joiden katsotaan siitä hyötyvän.  Ice Hearts -toiminta kestää esikoulusta 18 ikävuoteen 

asti, ja siinä muodostetaan lapsista oma joukkue, joka pelaa joukkuepelejä yhdessä 

liikunnanohjaajien kanssa muutamana päivänä viikossa. Nämä ohjaajat ovat mukana 

myös koulun oppitunneilla ja välitunneilla joukkueen lasten tukena. Toiminta on mukana 

kumppanuusvanhemmuudessa ja kasvatuksessa esimerkiksi yksinhuoltajaperheille sekä 

matalan sosioekonomisen aseman ja maahanmuuttotaustan perheille. 

Haastatteluiden perusteella koulu ja monitoimitalot ovat osoittautuneet paikoiksi, joissa 

yhteisöllisten, inklusiivisten ja arkea tukevien toimintatapojen luominen on ollut helppoa 

ja jossa on hyvät edellytykset rakentaa vuorovaikutuksellisia ja luottamuksellisia 

bridging- ja linking-siteitä ihmisten ja instituutioiden välille. Tätä kuitenkin haastoivat 

resurssien ja joidenkin vanhempien motivaation puute.    

 

4.4 Kouluinstituutio luottamuksen rakentajana ja arvojen 

heijastumisen suunnat  

 

Haastatteluiden perusteella kouluyhteisössä on yleisesti hyvä ja luottavainen ilmapiiri ja 

koulua arvostetaan toiminnastaan. Luottamuksen muodostuminen ei haastateltavien 

mukaan juuri riippunut taustasta ja koululla oli samanlaiset edellytykset luoda 

luottamuksen sidettä sekä kantasuomalaisiin että maahanmuuttotaustaisiin perheisiin, 

mikäli kielitulkit ja kulttuuritulkki olivat aina paikalla vanhempainilloissa ja muissa 

tapaamisissa. Joissakin tapauksissa oli kuitenkin havaittavissa lievää pelkoa tai 

epäluottamusta koulua kohtaan esimerkiksi tarjottaessa sosiaali- ja terveyspalveluita, 

mutta sen tulkittiin olevan yleistä tuntemattoman viranomaisen pelkoa, jos esimerkiksi 

kuraattori- ja psykologipalvelut ja työntekijät eivät olleet perheille ennestään tuttuja. 

Tämän pohjalta olisi tärkeää tarkastella, voisiko monitoimitalossa sosiaali- ja 

terveyspalvelut tuoda entistä lähemmäksi koulun arkea, jotta ne olisivat jokaiselle tuttuja 

matalan kynnyksen palveluita, ilman pelkoa esimerkiksi stigmatisoiduksi tulemisesta. 

Haastateltavien mukaan luottamus kuitenkin yleensä saavutettiin ja lapset pääsivät 

tarvitsemiensa palveluiden pariin.  
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Mielenkiintoisena huomiona, jonka useat haastateltavat toivat esille, oli kuitenkin se, että 

sosioekonomisesti haastavalla alueella, jolla monet lasten vanhemmat ovat matalasti 

koulutettuja tai työttömiä, oli suuremmassa mittakaavassa nähtävissä 

maahanmuuttotaustaisten suurempaa arvostusta koulun palveluita ja tukea kohtaan kuin 

kantaväestöllä. Tämä tuli ilmi sekä psykologin, kuraattorin että nuorisotyöntekijöiden 

puheissa, ja psykologin mukaan 

”Maahanmuuttotaustaisilla avun tarve on suuri ja tietyllä tapaa heidän on helpompi ottaa 

apua ja tukea vastaan [kuin kantaväestöllä]. Pääsääntöisesti he ymmärtävät, että kielen 

oppiminen ja koulumenestys ovat tärkeitä, jotta pääsee eteenpäin elämässä. Suuremmassa 

mittakaavassa maahanmuuttotaustaisten kohdalla näkyy korkeampaa arvostusta koulua 

ja sen palveluita kohtaan kuin kantaväestöllä tällä alueella, jossa on paljon työttömyyttä 

ja matala sosioekonominen asema. Tietenkin maahanmuuttotaustaisissa ja kantaväestön 

vanhemmissa on yksilöllisiä eroja.”  

Koulun nuorisotyöntekijän kertoman mukaan 

”Monitoimitalon toiminta palvelee nimenomaan maahanmuuttotaustaisia nuoria. 

Maahanmuuttotaustaiset perheet saattavat esimerkiksi positiivisesti ihmetellä 

nuorisotalolla tarjottavaa ilmaista ruokaa tai mahdollisuutta kuntosaliharrastukseen 

koulupäivän aikana yhdessä ohjaajan kanssa. Varmaankin siksi 

maahanmuuttotaustaisten osuus nuorisotalon toiminnassa on korkea.” 

Erityisesti maahanmuuttotaustaiset vanhemmat ovat kiitelleet monipuolisesta ja -

ammatillisesta tuesta ja koulupäivän aikana lapselleen järjestetyistä terveyspalveluista, 

minkä voi tulkita johtuvan esimerkiksi erilaisesta toiminnasta maahanmuuttotaustaisten 

lähtömaiden ja Suomen välillä. Suomen vahva kouluinstituutio ja tukijärjestelmä 

näyttäytyivät positiivisena ja arvostusta herättävänä heille, jotka eivät ole tottuneet 

vastaavanlaiseen monipuoliseen toimintaan lähtömaansa palvelujärjestelmässä.  

Haastateltavat näkevät, että alueen ihmiset odottavat koulun vastaavan alueelleen hyvistä 

toimintatavoista, vastuullisesta toiminnasta ja siitä, että koulun aikuiset onnistuvat 

välittämään oppilaille hyviä asenteita ja arvoja. Monitoimitalon toiminta voi myös 

herättää ihmisten kiinnostusta ja lisätä aktiivisuutta vuorovaikutukselliseen toimintaan, 

jos se onnistuu viestittämään positiivisesti yhteisölle meneillään olevista tapahtumista ja 

avoimesta toimintakulttuurista. Kaikki haastateltavat kuitenkin näkevät, että 
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vuorovaikutus, toimintatavat ja luottamus heijastuvat molempiin suuntiin kouluyhteisön 

ja asuinalueen ihmisten välillä. Vaikka koulu heijastaa arvoja, asenteita ja 

toimintakulttuuria koteihin, myös perheiden moninaiset arvot ja toimintatavat näkyvät 

siinä, miten koulu pystyy asioihin vastaamaan toiminnallaan.  

Koulun toimijat ja kaupungin vuorovaikutussuunnittelija näkevät koulun olevan 

suuremman vastuun alueellinen toimija eikä ainoastaan opetusta tarjoava instituutio, 

mutta läpi haastatteluiden nousivat esille liian pienet resurssit haasteena. Haastateltavat 

näkevät, että koulu on paikka, jossa lapsen ja nuoren hyvinvointi nähdään kokonaisuutena 

ja hyvinvointi heijastuu koko alueelle ja siksi koulun pitää ottaa alueensa kokoista 

vastuuta. Koulun toiminta monitoimitalossa antaa hyvät lähtökohdat kokonaisvaltaiselle 

ja moniammatilliselle toiminnalle sekä segregaation vaikutusten vähentämiselle ja 

haastateltavat kertoivatkin moniammatillisen toiminnan ulottuvan monitoimitalon sisältä 

muuallekin alueelle, ”Prisman työntekijöistä alkaen”.  

 

4.5 Maakunnan ja kaupungin strategioiden maantieteellinen 

ulottuvuus ja koulujen rooli 

 

Maakunnan strategiaan on kirjattu yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. 

Maakunnan yhteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaan sen alueella 

panostetaan erityisesti oppilaiden ja huoltajien osallisuuteen, kuulluksi tulemiseen, 

kouluviihtyvyyteen sekä poissaolojen ja kiusaamisen vähentämiseen. Haastateltavat 

kertoivat hyvinvointisuunnitelmaa tarkasteltavan maantieteellisen jaon mukaan, jossa 

pohjana toimii kuitenkin koko maakunnan ja kaupungin yhteinen suunnitelma. 

Tutkimuksen tapauskaupunki jaetaan suunnitelmassa kolmeen osa-alueeseen, joiden 

sisällä tarkastellaan monialaisesti osa-alueiden ominaisia haasteita ja kehityskohteita eri 

palveluiden ja koulun toimijoiden kesken. Jokainen koulu laatii myös oman 

oppilashuoltosuunnitelman, jossa tarkastellaan juuri kyseisen koulun alueellisia haasteita, 

sosiaalisten ongelmien vaikutusta oppimisympäristöön, yhteistyökumppaneiden ja koulun 

toimintaa ja muita tarpeita. Oppilashuoltosuunnitelma ei ole pedagoginen ja sen 

laadintaan osallistuu esimerkiksi koulun psykologi, kuraattori, rehtori ja erityisopettajat. 
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Mukaan pyritään saamaan myös vanhempia, mikä on kuitenkin osoittautunut kuraattorin 

mukaan vaikeaksi.  

Vuorovaikutussuunnittelijan mukaan monitoimitalot tulevat esille kaupungin 

palveluverkkotarkastelussa ja suunniteltaessa alueiden yhteisöllisyyden ja koulun roolin 

vahvistamista muunakin kuin oppimisympäristönä. Haastattelun perusteella 

vuorovaikutussuunnittelija näkee Suoniityn monitoimitalon keskeisenä alueen toimijana 

ja vetovoimatekijänä, joka on vahvistanut alueen identiteettiä ja luonut uskoa alueen 

ihmisiin. Alue on hänen mukaansa kokenut kasvojen kohotuksen, ja asukkaiden kanssa 

keskustellessaan hän on kuullut, että monitoimitalo, sen palvelut ja uudistettu piha-alue 

olivat erittäin tervetulleita uudistuksia. Monitoimitalon valmistumisen aikaan ilmapiiri oli 

kuuleman mukaan ollut odottava ja toiveikas.  

Yhtäältä haastatteluista piirtyy esiin kaupungin ymmärrys siitä, että kouluverkkoa ja sen 

kehittämistä ei voida tarkastella ilman alueellista kontekstia ja ymmärrystä alueiden 

ominaispiirteistä. Toisaalta koulun toimijoiden puheista kuului kaupungin liian vähäinen 

ymmärrys siitä, miten kaupungin tasolla päätetyt asiat voidaan panna toimeen 

kaupunginosatasolla. Näistä esimerkkeinä olivat etenkin kaupungin yhteiset kouluvuoden 

teemat sekä resurssien riittämättömyys haasteisiin nähden. Epäsuhtaa oli siis havaittavissa 

alueellisten erojen tunnistamisen ja kaupungin tason päätösten toimeenpanon välillä.  
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5. YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksessani olen selvittänyt koulun alueellista roolia palveluiden noodina eli 

keskuksena ja yhteen kokoajana sekä sitä, millaiset edellytykset koululla on toimia koko 

alueensa kokoisena toimijana. Berneliuksen ja Huillan (2021) mukaan kouluilla on 

kolmitahoinen rooli, jossa koulut voivat vaikuttaa sekä väestön koulutustasoon ja 

hyvinvointitekijöihin, väestön muuttopäätöksiin kaupunkialueilla, että naapuruston 

sosiaaliseen elämään ja hyvinvointiin toimimalla paikallisena palveluna sekä 

yhteisöllisyyden ja sosiaalisen koheesion vahvistajana.  

Vaikka PISA-tulosten ja eri tutkimusten mukaan Suomen tasalaatuinen ja korkeatasoinen 

koulutusjärjestelmä on tuottanut korkeita ja suhteellisen tasaisia oppimistuloksia sekä 

lisännyt koulutuksellista tasa-arvoa, on tämän positiivisen kehityksen silti todettu 

heikkenevän viime vuosina. Havainto koulutusjärjestelmän heikkenevästä kehityksestä on 

luonut tarpeen tarkastella koulua myös muiden kuin perinteisen, koulutuksen tarjoajan 

roolin, kautta. Nykyään koulun tunnistetaankin voivan vastata yhä moninaistuviin 

haasteisiin.  

Tämän tutkimuksen tuloksista käy ilmi kaupungin ja kouluinstituution toimijoiden 

näkevän koulun merkityksellisenä ja keskeisenä alueen palveluiden noodina, jolla on 

hyvät edellytykset suuremman alueellisen roolin luomiseen yhteisöllisyyden, inkluusion 

ja luottamuksen rakentajana. Haastatteluista nousi esille myös yhtäläinen näkemys siitä, 

että monitoimitalo luo ympäristön koulun ja muiden toimijoiden tehokkaalle ja 

kokonaisvaltaiselle yhteistyölle lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Suoniityn ja Suokurjen monitoimitalojen toiminta yhdessä koulun kanssa näyttäytyvät 

potentiaalisena lähiökehittämisen konseptina, sillä monitoimitalot toimivat sosiaalisen 

infrastruktuurin ja erilaisten sosiaalisten siteiden luomisen paikkana. Tapaustutkimukseni 

monitoimitalot peilautuvat Islannin malliin sekä muihin tuloksellisiksi osoitettuihin 

koulu- ja aluekehittämisen hankkeisiin, kuten Saksassa toteutettuun Bremenin 

esimerkkiin, ja näyttäytyvät monipuolisena ja kokonaisvaltaisena oppimisen, 

harrastamisen ja tuen paikkoina.  
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Etenkin sosioekonomisesti haastavilla ja monikulttuurisilla alueilla 

monitoimitalokonsepti, jossa yhden katon alle sijoitetaan koulun oheen muita palveluita 

kuten päiväkoti, kirjasto sekä sosiaali-, terveys- ja nuorisopalveluita, voi toimia alueen 

sosiaalisen koheesion ja elinvoiman sekä yhteisöllisyyden, inkluusion ja luottamuksen 

rakentajana. Monitoimitalolla on mahdollisuus toimia juuri koulun kolmitahoisen roolin 

toimeenpanon alustana, mikä voi pitkällä aikavälillä hillitä segregaatioprosessia tuomalla 

segregaation ulottuvuudet eli elämän konseptit yhteen ja tarjoamalla kokonaisvaltaista 

tukea lapsille, nuorille, perheille ja koko alueen yhteisölle. Onnistuessaan monitoimitalon 

konsepti voi kokonaisvaltaisen tuen ja positiivisten mielikuvien kautta toimia alueen veto- 

ja pitovoimatekijänä ja houkutella uusia asukkaita ja palveluita alueelle, mikä on 

segregaation hillinnän, tasaisten oppimistulosten ja koulutuksellisen tasa-arvon 

näkökulmasta positiivinen kehitys.  

Suomessa on perinteisesti nähty kouluinstituutio vain koulutuksen tarjoajana, mutta 

nykyisessä monimutkaistuvassa maailmassa, moniarvoistuvissa yhteiskunnissa ja 

monikulttuurisissa yhteisöissä koulu voi toimia suurempana oppimisen alustana, jossa 

koko yhteisö voi rakentaa yhteisöllistä, inklusiivista ja luottamukseen perustuvaa 

ilmapiiriä ja monipuolisia kansalaistaitoja. Jatkotutkimuksissa olisikin mielekästä 

selvittää tarkemmin koulun ja monitoimitalojen mahdollisuuksia tämän tavoitteen 

tukemisessa ja tarkastella esimerkiksi paikkaperustaisuutta koulutukseen liittyvissä 

politiikkatoimissa.  
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