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Teaching that Matters for 
Migrant Students:  

Understanding Levers of Integration 
in Scotland, Finland and Sweden 

(TEAMS)



TEAMS
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 TEAMS on kansainvälinen tutkimushanke, joka toteutetaan Edinburghin, Tukholman, Turun ja 

Jyväskylän yliopiston tutkijoiden yhteistyönä. 

 Hankkeen rahoittaa NordForskin Maahanmuutto ja integraatio –tutkimusohjelma.

 Hanke perustuu ajankohtaiseen ja kiireelliseen tarpeeseen ymmärtää koulujen haasteita ja 

mahdollisuuksia vastata maahanmuuttajataustaisten oppilaiden lisääntyneeseen määrään. 

 Tavoitteena on auttaa opettajia, muuta henkilökuntaa ja koulujen johtajia kohtaamaan entistä paremmin 

oppilaiden tarpeita sekä vahvistaa mahdollisuuksia integraatiolle.



Hankkeen monitasoisuus
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TEAMS tekee kattavan, kansainväliseen vertailuun perustuvan 

analyysin maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integraatiosta kouluissa, 

sisältäen:

 Miten poliittiset ja sosiaaliset olosuhteet tarjoavat tukea oppilaille, 

opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle kolmessa eri maassa

 Miten opettajat työskentelevät institutionaalisissa puitteissa yksilöinä ja 

suhteessa muihin ammatillisiin ja sosiaalisiin ryhmiin ja verkostoihin

 Miten vuorovaikutussuhteet muokkaavat maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden integraatiota akateemisen suoriutumisen, kulttuurien välisen 

sosiaalistumisen ja kouluyhteisöä koskevien kuulumisentunteiden osalta



Mitä hanke tarjoaa kouluille?
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• Ennen kaikkea tarjoamme oppilaille ja henkilökunnalle mahdollisuuden saada äänensä ja 

kokemuksensa kuuluviin.

• Lisäksi oppilaille voidaan järjestää taidetyöpaja, jossa oppilaat voivat jakaa kokemuksiaan videoin ja 

valokuvin. Lopputuotoksista voidaan järjestää myös näyttely muille koulun jäsenille ja läheisille. 

Taidetuotosten omistajuus säilyy oppilailla, eikä niitä käytetä tutkimukseen.

• Henkilökunnalla puolestaan on mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen syventämällä ymmärrystä 

oppilaiden kokemuksista, henkilökunnan verkostoista ja politiikan kytköksistä koulun käytäntöihin. 

Koulussa voidaan suunnitella toimintoja, jotka perustuvat olemassa oleviin vahvuuksiin ja 

auttavat vastaamaan haasteisiin juuri omassa koulussa. Hankkeen kansainvälisyyden myötä kouluilla 

on mahdollisuus oppia myös muiden koulujen käytänteistä kolmessa eri maassa.



Aikataulut ja toteutus
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Kaikki toteutus sovitetaan koululle sopiviin aikatauluihin.

Aineistonkeruu toteutetaan kolmessa jaksossa vuosina 2021 – 2022.

1. jakso maalis-toukokuussa 2021

2. jakso syyslukukaudella 2021

3. jakso kevätlukukaudella 2022

--> Lopuksi työpaja hankkeen tuloksista syyslukukaudella 2022



Aineistonkeruu
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Jokaisella kolmella tutkimusjaksolla:

 Tutkija koululla: observointi ja informaalit keskustelut oppilaiden ja opettajien kanssa

 Henkilökunta:

 Sosiaalinen verkostoanalyysi (SNA) + ammatillinen toimijuuskysely (PAM)

 Opettajaloki (TRAC)

 Oppilaat: 

 helppolukuinen monivalintakysely (SEI)

Lisäksi:

 Puolistrukturoidut haastattelut henkilökunnan avainhenkilöiden kanssa

 Puolistrukturoidut haastattelut maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa



Toteutuksen pääperiaatteet

Vapaaehtoisuus

 Osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksesta voi kieltäytyä tai sen voi keskeyttää missä vaiheessa vain ilman seuraamuksia.
Osallistujilta ja alaikäisten osallistujien huoltajilta kerätään suostumusluvat. Osallistujilla on mahdollisuus tutustua käsikirjoituksiin ennen 
julkaisemista. 

Käännösresurssit

 Monikielisyys on huomioitu käännösresurssilla, jotta tutkimukseen osallistuminen on helppoa ja tiedotus tavoittaa kaikki osallistujat ja 
alaikäisten osallistujien huoltajat.

Aineiston säilytys

 Sekä manuaalista että elektronista aineistoa säilytetään turvallisesti ulkopuolisilta suojattuna. Aineisto anonymisoidaan, jolloin kenenkään 
henkilötietoja ei paljasteta eikä osallistujia pysty tunnistamaan. Rekistereitä ylläpitävät Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto. 

Eettisyys

 Eettinen lausuntopyyntö tukee tutkimuksen eettisiä näkökulmia. Menetelmät ovat turvallisia eikä niiden käyttöön liity ennakoitavia riskejä. 
Jyväskylän yliopiston henkilökunta ja toiminta on vakuutettu. 
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Lisätietoa: https://migrant-education.net/

Päivi Hökkä: paivi.hokka@jyu.fi

Eveliina Manninen: eveliina.m.s.manninen@jyu.fi
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