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Tarkastelen tutkielmassani nuorten maahanmuuttajamiesten kokemuksia työhön ja sosiaalisiin suhteisiin
liittyvästä osallisuudestaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi tarkastelun keskiössä ovat kulttuuriset
jännitteet, jotka liittyvät erityisesti suomalaisen hyvinvointivaltion käytäntöihin ja palveluihin. Kysymykset
maahanmuuttajien osallisuudesta ja kotoutumisesta ovat ajankohtaisia ja haluan tutkimuksellani tuottaa
tietoa tekijöistä, jotka edistävät tai rajoittavat maahanmuuttajien osallisuuden toteutumista. Keräsin
tutkimuksen aineiston haastattelemalla nuoria maahanmuuttajamiehiä. Tavoitin haastatellut kolmannen
sektorin monikulttuurisen nuorisotyöpalvelun kautta. Analysoin aineistoani narratiivisen analyysin keinoin.
Hyödynnän mallitarinan sekä sitä vastaan suunnatun puheen tai kertomuksen paikantamista. Jaan
vastapuheen tavallisuusretoriikkaan ja eron politiikkaan.
Tutkimukseni tuo ilmi maahanmuuttajien kokevan, että heidät mielletään valtaväestöön nähden erilaisiksi ja
heillä oletetaan olevan vaikeuksia sopeutua vastaanottavaan yhteiskuntaan. Maahanmuuttajien
omakohtaiset kokemukset kuitenkin poikkeavat heihin liitetyistä mielikuvista ja haastavat ajatusta siitä, että
vastuu kotoutumisprosessin onnistumisesta olisi vain muuttajilla itsellään. Vastaanottavan yhteiskunnan
käytäntöjen sekä valtaväestön asenteiden vaikutukset tulivat esiin niin työhön kuin sosiaalisten suhteisiin
liittyvän osallisuuden yhteydessä. Esimerkiksi maahanmuuttajien työllistymistä vaikeuttavat etenkin
muuttajiin kohdistuvat asenteet, mutta myös kielitaito näyttäytyy työllistymisen kannalta keskeisenä
tekijänä. Luonteeltaan maahanmuuttajien työ on usein kuormittavaa, taloudellisesti epävarmaa ja tapahtuu
sisääntuloammateissa. Suomalaista hyvinvointivaltiota ja palvelujärjestelmää kohtaan maahanmuuttajat
osoittavat kiitollisuutta, joskin kulttuuriset jännitteet nousevat esiin perhesuhteisiin liittyvien sosiaalisten
normien osalta.
Tutkimukseni nostaa esiin kolmannen sektorin toiminnan sekä matalan kynnyksen tapaamispaikkojen
keskeisen roolin maahanmuuttajanuorten osallisuuden ja kotoutumisen edistämisessä. Näin ollen tällaisen
toiminnan lisäämiselle ja kehittämiselle on merkittävä tarve.
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I examine young male immigrants’ experiences in their inclusion related to social relations and labour
market participation. In addition, the study focuses on cultural tensions related to the policies and services
of the Finnish welfare state. The issues of immigrant inclusion and integration are topical, and the purpose
of this study is to produce research information about the factors that promote or hinder the social inclusion
of immigrants. The research data consists of interviews of young male immigrants. The interviewees were
reached through a third sector multicultural youth work service. I analyze the data using narrative analysis.
In the analysis I recognize a master narrative and counter narratives. I divide counter narratives into doing
‘being ordinary’ and politics of difference.
The study shows that immigrants feel they are perceived to be different from the native population and they
are assumed to have difficulties adapting to the receiving society. However, the personal experiences of
immigrants differ from the perceptions attached to them and challenge the idea that the responsibility for the
success of the integration process lies solely with the migrants themselves. The effects of the receiving
society as well as the attitudes of the native population emerged in the context of both labour market and
social inclusion. For example, the employment of immigrants is hampered by attitudes towards migrants. In
addition, language skills also appear to be a key factor in employment. The work performed by immigrants
is often burdensome, financially precarious and it takes place in entry-level professions. Immigrants express
gratitude to the Finnish welfare state and service system, although cultural tensions arise in connection with
social norms related to family relationships.
The research highlights the key role of third sector activities and low threshold meeting places in promoting
the inclusion and integration of young immigrants. Thus, there is a significant need to increase and develop
such activities.
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1. Johdanto
Tämä sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma tarkastelee nuorten maahanmuuttajamiesten
kokemuksia työhön sekä sosiaalisiin suhteisiinsa liittyvästä osallisuudestaan suomalaisessa
yhteiskunnassa. Varsinaisesti osallisuuden käsite on laajempi mutta näen, että perusteellisen
tarkastelun rajaaminen näihin kahteen osa-alueeseen mahdollistaa pro gradu -tutkielman
ohjeellisen laajuuden toteutumisen (ks. Leemann & Hämäläinen 2016, 591–592). Tutkielmassa
käytetty aineisto koostuu kymmenestä keräämästäni puolistrukturoidusta haastattelusta. Kiinnitän
tarkastelussani huomiota, mitkä työhön ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät asiat näyttäytyvät
muuttajien mahdollisuuksia sekä osallisuutta edistävinä tai rajoittavina tekijöinä. Katson tärkeäksi
huomioida maahanmuuttajien omat tulkinnat kiinnittymiseensä vaikuttavista tekijöistä ja näen
tutkimuksellani voitavan tuoda esiin maahanmuuttajien omia jäsennyksiä sekä tavoittaa heillä
olevaa omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa. Uskon tällaisen tiedon parhaimmillaan palvelevan
sellaisten interventioiden kehittämistä, jotka huomioivat vahvemmin muuttajien tarpeiden
toteutumisen ja siten edistävät mahdollisesti onnistuneemmin heidän työhön sekä sosiaalisiin
verkostoihin liittyvää kiinnittymistään.
Toinen tutkimusongelmani liittyy tarkastelun kohteiksi valitsemillani osallisuuden osa-alueilla
ilmeneviin kulttuurisiin jännitteisiin erityisesti suhteessa suomalaisen hyvinvointivaltioon sekä sen
käytäntöihin ja palveluihin. Kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat vakiintuneet näkyvästi
sosiaalipoliittisen tarkasteluun vasta suhteellisen hiljattain, mitä mahdollisesti selittävät tieteenalan
läheiset suhteet taloustieteisiin. Käsitteenä kulttuurin voi ymmärtää viittaavan jaettuihin arvoihin
sekä vakaumuksiin, jotka määrittävät ja oikeuttavat niin yksilöllistä käyttäytymistä kuin sosiaalisia
ja institutionaalisia käytäntöjä. Se on myös laajempi kuin ideologia. (Baldock 1999, 458, 461–
463.) Aineistossani esiin nousevien kulttuuristen jännitteiden tarkastelua erityisesti suhteessa
hyvinvointivaltion toimintatapoihin voi pitää tärkeänä, koska yhteiskuntien monikulttuuristumisen
on nähty heikentävän hyvinvointivaltioiden toimivuutta tukenutta solidaarisuutta (Alesina &
Glaeser 2004, 145–146; Putnam 2007, 137). Pohjoismaissa hyvinvointijärjestelmällä on myös
tärkeä rooli maahanmuuttajien yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta ja muuttajien odotetaan
osallistuvan vastavuoroisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin suhteisiin esimerkiksi työntekijöinä ja
veronmaksajina. Mahdollisten jännitteiden odotan nousevan esiin todennäköisimmin muuttajien
yksityis- ja perhe-elämään liittyvien asioiden yhteydessä, sillä erityisesti ne on nähty toisinaan
ristiriitaisiksi hyvinvointivaltion käytäntöjen kanssa. (Olwig 2011, 180, 192.) Molempien
tutkimuskysymysteni yhteydessä olen myös kiinnostunut haastateltujen omien jäsennysten eroista
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ja yhtäläisyyksistä suhteessa sellaisiin maahanmuuttajiin liittyviin ymmärrys- ja puhetapoihin, joita
he hahmottavat suomalaisessa yhteiskunnassa esiintyvän.
Tutkimuksen relevanssia perustelee erityisesti aiheen ajankohtaisuus. Konfliktien, globalisaation ja
ympäristöongelmien kaltaiset tekijät saavat aikaan kansallisvaltioiden rajat ylittävää
muuttoliikettä, ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat herättäneet vastaanottavissa
yhteiskunnissa 2000-luvulla myös varsin polarisoitunutta keskustelua. Maahanmuuttoa on pidetty
niin potentiaalisena turvallisuusuhkana ja taloudellisena rasitteena kuin myös keinona parantaa
paikallisväestön ikääntymisen myötä heikkenevää huoltosuhdetta (Vertovec 2010, 83; Pyykkönen
& Gissler 2015, 281–282). Siihen, millaisia vaikutuksia sillä lopulta on vastaanottajamaille, ei
liene yksiselitteistä vastausta. Tutkimuksessa on kuitenkin katsottu, että vastaanottavat
yhteiskunnat voivat harjoittamallaan politiikalla vaikuttamaan keskeisesti maahanmuuton
yhteiskunnallisiin seurauksiin (Brochmann & Grødem 2013, 72–73). Tämä on myös lähtökohtani
tutkimuksessani enkä pyri maahanmuuton arvottamiseen, vaikka tiedostan, että tutkielman
empiirisessä osiossa äänen antaminen muuttajille jo rajaa näkökulmaa aiheeseen. Näen
maahanmuuton keskeiseksi aikamme yhteiskunnalliseksi ilmiöksi, johon vastaanottavien maiden
on reagoitava poliittisin toimenpitein. Lopulta maahanmuutosta sekä valtaväestön ja
vähemmistöjen välisistä suhteista keskusteltaessa puhutaan nimittäin yhteiskuntarauhan,
ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden kaltaisista teemoista (Mähönen & Jasinskaja-Lahti 2013,
259). Pyrittäessä kehittämään muuttajien kiinnittymistä palvelevia interventioita katsonkin
aiheeseen liittyvän tutkimuksen sekä sen tuottaman tiedon erittäin tärkeäksi.
Maahanmuuton nousua poliittisen keskustelun keskiöön selittää länsimaihin kohdistuvan
muuttoliikkeen huomattava lisääntyminen. Vaikka ihmisten liikkuvuutta on esiintynyt aina, on
etenkin 1990-luvun alkupuolelta lähtien muuttoliike tuonut maahanmuuttoon sekä siihen
vastaamisen länsimaissa voimakkaasti julkiseen keskusteluun. Tämä muuttoliike merkitsi useissa
pitkään maahanmuuttoa kohdanneissa yhteiskunnissa diversiteetin huimaa kasvua, kun taas
Suomeen, suhteellisen lyhyen ajan vastaanottajamaana, alkoi tällöin vasta muotoutua
maahanmuuttoon perustuvaa etnistä ja kulttuurista monimuotoisuutta (Vertovec 2007, 1028;
Valtonen 1999, 474). Politiikan ja julkisen alueen valtavirtaan vakiintunut monikulttuurisuus, joka
yksinkertaisimmillaan viittaa kulttuuriltaan poikkeavien ryhmien rinnakkaiseloon samassa
yhteiskunnassa, asettaa vaatimuksia eri instituutioille sekä niissä toimiville ihmisille (Huttunen,
Löytty & Rastas 2005, 20; Vertovec 2010, 84–85).
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Maahanmuuttajien määrän lisääntyminen on pakottanut tunnistamaan muuttajien moninaisuuden,
kuten erilaiset muuton syyt, sekä oikeudelliset asemat (Meissner & Vertovec 2014, 542). Laaja
maahanmuuttajan käsite sisältää maahan tulleiden ulkomaalaisten lisäksi myös paluumuuttajat
sekä heidän ulkomailla syntyneet jälkeläisensä ja itsessään maahanmuuton motiivit voivat liittyä
esimerkiksi perhesyihin, pakolaisuuteen sekä työ- ja opiskelumahdollisuuksiin (Martikainen, Saari
& Korkiasaari 2013, 33). Muuttajat voivat olla oleskeluoikeuden tai kansalaisuuden jo saaneita
henkilöitä, turvapaikanhakijoita tai täysin dokumentoimattomia henkilöitä (Vertovec 2007, 1036–
1039). Useiden muuttoliikkeeseen liittyvien muuttujien välillä on yhteys ja poliittisten päättäjien
lisäksi erityisesti yhteiskuntatieteilijöiden tulisi ottaa ne huomioon eri ryhmien koostumukseen,
kehitykseen, vuorovaikutukseen sekä palvelutarpeisiin liittyvässä tarkastelussa (Vertovec 2007,
1025; Meissner & Vertovec 2014, 542). Huomattavaa on myös erilaisten asemien ilmeneminen
myös saman etnisen tai kansallisen ryhmän sisällä, jolloin vain etnisyyteen keskittyvät käytännöt
eivät tavallisesti johda haluttuihin lopputuloksiin (Vertovec 2007, 1039). Toimivien
maahanmuuttajien kiinnittymistä edistävien interventioiden suunnitteluun tähtäävässä
tutkimuksessa moninaisuuden tiedostaminen on tärkeää, koska se auttaa ymmärtämään
kiinnittymisen vaikeuksia selittäviä tekijöitä (Haikkola 2014, 44).
Maahanmuuttajien heterogeenisyyden ja useiden muuton taustatekijöiden huomioimisen lisäksi
näen tutkimuksessa tärkeäksi varauksellisen kriittisen asenteen esimerkiksi julkiseen keskusteluun
tai hallinnoiviin käytäntöihin sisältyviä oletuksia ja diskursseja kohtaan. Siitä huolimatta, että
diskursseilla on usein ryhmän asemaa parantaviksi miellettyjä intentioita, voi niihin sisältyä
leimaavia ja toiseuttavia piirteitä, jotka tutkijan tulisi tiedostaa. Maahanmuuttajat on nähty
esimerkiksi vaikeasti työmarkkina- ja koulutusinstituutioihin kiinnittyväksi ryhmäksi sekä
erityisesti pakolaisten kaltaiset ryhmät mielletään helposti vain uhreiksi, mikä heikentää
ymmärrystä heidän aktiivisesta toimijuudestaan (Malkki 2012, 119; Myrskylä 2012, 4). Tietenkään
useat huomiot muuttajien haavoittuvaisuuksista eivät ole kiistettävissä ja näen kotouttamisen myös
edellyttävän niiden tiedostamista. Myös tutkimuksessa maahanmuuttoa on todettu seuraavan
muilla kuin korkeasti koulutetuilla työn perässä muuttaneilla lähes poikkeuksetta sosiaalisen
aseman lasku, vaikka ajan kuluessa muuttajien taloudellinen tilanne yleensä hieman paranee
(Säävälä 2011, 64–65). Palaan tarkemmin tällaisiin keskusteluihin käsitellessäni heidän
osallisuuttaan niin aikaisemman tutkimuksen kuin oman empiirisen aineistoni valossa. Pyrin
välttämään huolipuheen painottumista myös tarjoamalla tutkimukseeni osallistuneille
maahanmuuttajille mahdollisuuden tuoda omia näkemyksiään esiin, vaikka tiedostan lopulta omien
tulkintojeni korostuvan. Juuri maahanmuuttajien kaltaisten haavoittuvaisten ryhmien äänettömiksi
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jääminen sekä rajalliset mahdollisuudet päätöksentekoon osallistumisessa on nähty keskeisiksi
ongelmiksi heidän kiinnittymistään, osallisuuttaan ja tarpeidensa toteutumista edistävien
interventioiden ja palveluiden kehittämisessä (Craig 2008, 241–242).
Tarkasteluni rajautuu nuorten maahanmuuttajamiesten kokemuksiin, sillä tutkimukseeni
osallistuneet ovat miehiä ja yhtä lukuun ottamatta alle 30-vuotiaita, jotka esimerkiksi nykyinen
nuorisotakuu määrittelee nuoriksi (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). Juuri nuorista miehistä
puhuttaessa nousevat helposti esiin huomiot huono-osaisuuden riskeistä, vaikka heidän nähdään
naisia tai tyttöjä helpommin voivan liikkua ulkona ja tutustua uusiin ihmisiin. Tästä huolimatta
miehet voivat kärsiä sosiaalisen verkoston sekä hyödyllisen toiminnan puutteista. Lisäksi
maskuliinisuuteen liittyvät odotukset voivat asettaa paineita sekä nostaa kynnystä hakea apua.
(Mikkonen 2005, 63–64.) Haastatellut olen kuitenkin tavoittanut kolmannen sektorin
monikulttuurisen nuorisotyöpalvelun kautta ja tiedostan, että palvelun asiakkuus on voinut edistää
heidän kiinnittymistään suomalaisen yhteiskunnan instituutioihin. Olen pyrkinyt rakentamaan
heihin luottamuksellisen suhteen osallistumalla palvelun toimintaan vapaaehtoistyöntekijänä.
Tutkielmani etenee katsauksella aikaisempaan tutkimusongelman kannalta relevanttiin
tutkimuskirjallisuuteen, josta siirryn oman empiirisen tutkimukseni esittelyyn. Seuraavaksi luvussa
kaksi tarkastelen tutkimuskohteenani olevaa osallisuuden sekä integraation käsitteitä, mistä siirryn
maahanmuuttajien työmarkkinallisen sekä sosiaalisiin verkostoihin liittyvän osallisuuden ja
kiinnittymisen tarkasteluun. Luvussa kolme käsittelen Suomea sekä pohjoismaista
hyvinvointivaltiota vastaanottajayhteiskuntina ja pyrin tuomaan esiin myös aikaisemmassa
tutkimuksessa havaittuja kotouttamistoimenpiteisiin liittyviä ongelmakohtia. Neljännessä luvussa
siirryn oman puolistrukturoituina haastatteluina keräämäni aineiston sekä analyysissä
hyödyntämäni narratiivisen eli kerronnallisen tutkimusotteen esittelyyn. Hyödynnän lukuisista
narratiivisista menetelmistä analyysissäni mallitarinan ja sitä vastaan suunnatun puheen
paikantamista. Viittaan mallitarinan käsitteellä haastateltujen hahmottamiin maahanmuuttajista
esiintyviin yleisiin ymmärrystapoihin (ks. Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 16; Raitakari 2004,
60). Luvut viisi, kuusi ja seitsemän muodostavat tutkielmani analyysiosion. Ensimmäiseksi
esittelen aineistosta hahmottamani Suomessa elävän maahanmuuttajan normatiivisen mallitarinan,
jota vasten haastatellut peilaavat itseään sekä omia kokemuksiaan maahanmuuttajina. Tämän
jälkeen pyrin lukemaan haastateltujen kokemuksia työelämään sekä sosiaalisiin suhteisiin
liittyvästä kiinnittymisestä kertomuksina ja reflektoin, missä määrin ne sisältävät tunnistamaani
mallitarinaa kohtaan suunnattua vastapuhetta. Viimeisessä kahdeksannessa luvussa esitän
keskeiset tutkimustulokseni sekä niiden perusteella tekemäni johtopäätökset.
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2. Näkökulmia maahanmuuttajien osallisuuteen ja
integraatioon
Keskeisenä tutkimuskohteenani ovat maahanmuuttajien osallisuuden kokemukset, ja tässä luvussa
pyrin reflektoimaan osallisuuden sekä integraation käsitteiden merkityssisältöjä. Teoreettisessa
keskustelussa sosiaalista osallisuutta on kuvattu inkluusion käsitteellä, jolla on tarkoitettu pääsyä
yhteiskuntaan sekä sen instituutioihin. Inkluusio on nähty myös modernien yhteiskuntien
toimimisen edellytykseksi. (Eräsaari 2005, 259.) Osallisuus on käsitteenä laaja-alainen ja siihen
sisältyviksi tekijöiksi on nähty esimerkiksi taloudellinen toimeentulo ja hyvinvointi, toiminnallinen
osallisuus sekä jäsenyydet yhteisöissä. Osatekijät voi nähdä läheisiksi Erik Allardtin (1976)
jäsentämien hyvinvoinnin ulottuvuuksien kanssa, joista “having” tarkoittaa kohtuullista elintasoa,
“loving” yhteisyyssuhteita ja “being” itsensä toteuttamista. (Allardt 1976, 38; Raivio &
Karjalainen 2013, 16–17.) Sosiaalipoliittisesta näkökulmasta osallisuutta on pidetty muuttuvana ja
dynaamisena prosessina, joka torjuu huono-osaisuutta ja tarjoaa mahdollisuuksia sekä voimavaroja
ja edistää taitojen ja kykyjen kehittämistä. Konkreettisesti prosessissa sosiaalipoliittiset lait ja
säädökset kohdistuvat yhteiskunnan keskeisiin osa-alueisiin ja edistävät niihin pääsyä. Tällaisia
osa-alueita ovat markkinat, instituutiot, palvelut ja sosiaaliset verkostot. Niille pääseminen
mahdollistaa osallistumisen, jonka voi määritellä tarjottujen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.
(Leemann & Hämäläinen 2016, 591–592.) Käsitteinä osallisuus ja osallistuminen eroavat
toisistaan, sillä jälkimmäinen viittaa nimenomaan konkreettiseen toimintaan ja tekemiseen.
Yhteiskunnan eri osa-alueille pääsemisen lisäksi osallisuuteen on katsottu sisältyvän kokemus
kuulumisesta ja toisinaan osallisuus itsessään on määritelty kuulumisen tunteeksi. (Bäcklund &
Kallio 2012, 42.) Tällaisen henkilökohtaisen ja tunneperäisen osallisuuden kokemuksen
toteutuminen on katsottu seuraukseksi konkreettisesta osallistumisesta. (Leemann & Hämäläinen
2016, 592). Myös Ruth Lister ym. (2007) toteavat, että yhteiskuntaan kuuluminen tai jäsenyys ei
ole ainoastaan kiinteä tai materiaalinen tila, vaan sillä on myös emotionaalisia ja psykologisia
ulottuvuuksia. Kaiken kaikkiaan kuuluminen muodostuu heidän mukaansa sosiaalisista ja
poliittisista suhteista, käytännöistä sekä identiteeteistä. Lähestymistapaa voi pitää hyödyllisenä
tarkasteltaessa erityisesti vähemmistöryhmien kokemuksia osallisuudestaan, sillä siihen sisältyy
ajatus, jonka mukaan eri ryhmien edustajat kokevat yhteiskuntaan kuulumisen eri tavoin.
Erityisesti haavoittuvaisessa asemassa olevien väestönryhmien, kuten maahanmuuttajien, on
neuvoteltava kuulumisestaan ja osallisuudestaan. (Lister ym. 2007, 9.) Neuvotteluissa on tärkeää
tiedostaa, että tällaisiin ryhmiin kuuluvilla on lähes poikkeuksetta heikommat resurssit ja
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mahdollisuudet osallistua itseään koskeviin määrittelyihin (Jokinen ym. 2004, 11).
Tutkimuksellani pyrinkin antamaan jossain määrin tällaiseen ryhmään kuuluville mahdollisuuden,
tuoda omia käsityksiään esiin.
Osallisuutta on pidetty eräänlaisena vastakohtana syrjäytymiselle, jolla on myös nähty olevan
erilaisia osa-alueita. Esimerkiksi Jyrki Jyrkämä (1986) on katsonut syrjäytymisellä olevan
työmarkkinalliset, koulutukselliset, vallankäytölliset, normatiiviset sekä sosiaaliset ulottuvuutensa.
(Jyrkämä 1986, 38–40; Raivio & Karjalainen 2013, 17.) Syrjäytyminen on läheinen
marginalisaation sekä ekskluusion käsitteiden kanssa, ja toisinaan niitä käytetään lähes
synonyymisesti. Inkluusion vastapariksi mielletyllä ekskluusiolla on kuitenkin tarkoitettu
pääsemättömyyttä yhteiskuntaan sekä sen instituutioihin, kun taas marginalisaatioon ja
marginaalissa elämiseen liitetään esimerkiksi rajatut toimintamahdollisuudet, huono-osaisuus sekä
kokemukset toiseudesta ja jopa ei-hyväksyttävästä elämäntavasta (Raitakari 2002, 45; Eräsaari
2005, 259). Ymmärrystä marginaaleista, niihin määriteltävistä ryhmistä sekä keskuksesta, joihin
nähden marginaalit näyttäytyvät syrjäisinä, tuotetaan ja uusinnetaan toistuvasti erilaisissa
institutionaalisissa ja arkipäiväisissä käytännöissä. Samanaikaisesti luodaan kuvaa “meistä” ja
“toisista”. (Jokinen ym. 2004, 10, 14.) Myös syrjäytymiskeskustelusta voi tunnistaa tuotettavan
ymmärrystä maahanmuuttajista sekä maahanmuuttajanuorista marginaaleina määriteltäessä heidät
esimerkiksi syrjäytymisen riskiryhmään kuuluviksi (Myrskylä 2012, 4). Hyvistä intentioistaan
huolimatta tällaista keskustelua onkin kritisoitu perustellusti leimaavuudesta sekä
epämääräisyydestä (Haikkola 2014, 43). Syrjäytymiskäsitteen ongelmallisuuden vuoksi käytän
tutkimuksessani vain osallisuuden käsitettä.
Osallisuuden tai inkluusion kanssa läheisenä voi pitää myös integraation käsitettä, jolla ymmärrän
maahanmuuttopolitiikan yhteydessä tarkoitettavan vastaanottavaan yhteiskuntaan liittäviä
uudelleensosialisaation prosesseja sekä joskus myös niiden päämääriä. Tällaisten prosessien myötä
tullaan osaksi yhteiskunnan sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia rakenteita. (Valtonen
1999, 470; Biles & Frideres 2012, 7.) Yhteiskunnan rakenteiden moninaisuuden vuoksi myös
integraation käsite saa erilaisia merkityksiä sen mukaan, painotetaanko muuttajien asemaa
oikeudellisessa ja poliittisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa vai kulttuurishenkisessä
järjestelmässä (Saukkonen 2013, 66). Täydellisen pääsyn näille osa-alueille sekä niillä tapahtuvan
osallistumisen on nähty edellyttävän inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kehittämistä (Valtonen
1999, 470). Näitä pääoman lajeja avaan seuraavissa työmarkkinallista ja sosiaalista kiinnittymistä
käsittelevissä alaluvuissa.
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Toisinaan maahanmuuttajien integraation yhteydessä keskustelua herättää se, kenen tai minkä
toimijan vastuuta integraatiossa korostetaan. Sosiaalipsykologisesti painottunut John W. Berryn
ym. (1992) esittämä akkulturaatioteoria määrittelee integraation vähemmistön strategiaksi, johon
sisältyy sekä onnistuneen suhteen luominen valtaväestöön että oman kulttuuri-identiteetin
säilyttäminen. Tilanteessa, jossa muodostetaan suhde uuteen valtaväestöön, mutta alkuperäinen
kulttuuri-identiteetti häviää, on kyse integraation sijaan assimilaatiosta eli sulautumisesta. (Berry,
Poortinga, Segall & Dasen 1992, 276–280.) Iris Marion Young (1990, 157) näkee assimilaatioon
sisältyvän keskeisesti ajatus siitä, että tasa-arvon saavuttaminen edellyttää ryhmäeron ylittämistä.
Tyypillisesti etnisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt ovat kuitenkin haluttomia assimiloitumaan
(Kymlicka 2007, 88–91). Muita akkulturaatioteorian tunnistamia vähemmistön strategioita ovat
separaatio eli eristäytyminen tai marginalisaatio. Separaatiossa suhdetta uuteen valtaväestöön ei
muodosteta, kun taas marginalisaatiossa maahanmuuttaja on sekä valta- että vähemmistökulttuurin
ulkopuolella. (Berry ym. 276–280.)
Akkulturaatioteorian ansioksi voi mieltää integraation erottamisen assimilaatiosta, mutta teoriaa
kohtaan on esitetty myös perusteltua kritiikkiä. Vaikka Berryn ym. (1992, 284–285) malli
tunnistaa myös laajemman yhteiskunnan vaikutuksen esimerkiksi akkulturoituvan yksilön
kokemaan stressiin, on sen tulkinta integraatiosta muuttajan sopeutumisstrategiana
kyseenalaistettu. Näkemys integraation kaksisuuntaisuudesta korostaa, että vastaanottavakin
yhteiskunta sopeutuu maahanmuuttajiin ymmärtämällä erilaisuutta sekä avautumalla muuttajien
kulttuurille. Tämän myötä muuttajat tulevat hyväksytyiksi sekä ryhminä että yksilöinä. (Ahmad
2010, 90; Biles & Frideres 2012, 7.) Keinoja, joilla yhteiskunnat ovat konkreettisesti vastanneet
maahanmuuttajien ja monikulttuurisuuden lisääntymiseen, ovat etnisten vähemmistöjen julkinen ja
lainsäädännöllinen tunnustaminen sekä kulttuurisensitiivisten käytäntöjen käyttöönotto esimerkiksi
koululaitoksessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi myös väestön kielelliseen ja
uskonnolliseen moninaisuuteen on pitänyt vastata sekä kiinnittää huomiota esimerkiksi
mediarepresentaatioiden sisältöön. (Vertovec 2010, 84.) Myös akkulturaatioteoriaa on laajennettu
ja valtaväestöllä on todettu olevan akkulturaatio-odotuksia, jotka sisältävät käsityksiä
vähemmistöryhmien odotetusta sopeutumisesta valtakulttuuriin ja valtaväestön strategioita ovat
monikulttuurisuus, sulatusuuni, segregaatio sekä ulkopuolelle sulkeminen (Berry 2011, 2.5).
Palaan lähestymistavan kohtaamaan kritiikkiin myös myöhemmin tutkielmassa.
Suomen kielen vastineiksi integraatiolle on esitetty sekä kotouttamisen että kotoutumisen käsitteitä
(Moilanen 2004, 40). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2019) määrittelee kotoutumisen
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tavoitteeksi maahanmuuttajan kokemuksen yhteiskunnan täysivaltaisesta jäsenyydestä, minkä
lisäksi muuttajalla tulee olla uudessa asuinmaassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Kotouttaminen
puolestaan tarkoittaa kotoutumista edistäviä viranomaistoimenpiteitä. Toimintana kotouttaminen
on jaettu muuttajan psykososiaalista tilannetta esimerkiksi henkilökohtaisen sosiaalisen tuen avulla
vahvistavaan sosiaaliseen tasoon sekä kieli- ja yhteiskuntataitoja sekä työllistymisedellytyksiä
kehittävään tiedolliseen tasoon. Lisäksi esimerkiksi kerhot, liikuntaryhmät, retket sekä
virkistymisleirit, joiden kautta opitaan kieltä ja saadaan kontakteja muihin samassa tilanteessa
oleviin ihmisiin, muodostavat niin sanotun toiminnallisen tason. (Mikkonen 2005, 59; THL 2019.)
Suomalainen lainsäädäntö ja erilaiset kotouttamisohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia tarkastella
integraation merkityssisältöjen lisäksi niiden ajallista muuttumista. Vuoden 1999 kotouttamislaki
(1999/493) määrittelee integraation työelämään ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen tähtääväksi
maahanmuuttajan henkilökohtaiseksi kehittymiseksi. Sen sijaan seuraavan vuosikymmenen
puolivälistä lähtien kotoutumisen on katsottu entistä vahvemmin viittaavaan myös riittävään
tietämykseen uudesta yhteiskunnasta ja työperäisen muuton tarve on tunnistettu yhä vahvemmin.
Vuoden 2010 kotoutumisen edistämiseen tähtäävässä laissa (2010/1386) korostetaan muuttajan
aktiivisuutta, mutta myös integraation kaksisuuntaisuutta. (Onasch & Weide 2013, 200–205.)
Vastaanottavan yhteiskunnan roolin tunnistamisesta huolimatta kotoutuneisuuden edellytykset
ovat lisääntyneet ja mainintojen muuttajan aktiivisen osallistumisen tärkeydestä voi nähdä
muistuttavan akkulturaatioteorian lähtöajatusta integraatiosta muuttajan strategiana. Palaan
suomalaisen kotouttamispolitiikan käytäntöihin sekä niiden vahvuuksiin ja heikkouksiin luvussa
kolme, jossa käsittelen suomalaista hyvinvointivaltiota vastaanottavana yhteiskuntana.
Lopuksi näen tärkeäksi vertailla integraation ja osallisuuden käsitteistöä keskenään, sillä
molemmat kuvaavat pääsyä yhteiskunnan eri osa-alueille. Kirsi Juhilan (2002) mukaan yhtenä
erona on integroivan toiminnan vahvemmin toiseutta tuottava luonne. Tämä liittyy integroinnin
pyrkimyksiin vetää marginaalisiksi määriteltyjä kohti normaaliksi ymmärrettyä keskusta. Juuri
osallistuvaa tai osallistavaa toimintaa onkin esitetty vastakohdaksi toiseutta tuottavalle
integroinnille, sillä siihen on nähty sisältyvän pyrkimykset rohkaista ihmisiä tuomaan äänensä
kuuluviin sekä tätä tavoitetta edistävien prosessien tukeminen. Tästä huolimatta rajat ovat häilyviä
ja osallistamiseenkin sisältyy ongelmia, jotka esimerkiksi liittyvät haluun olla osallistumatta ja
vaikuttamatta. (Juhila 2002, 13–17.) Seuraavaksi luon katsauksen tutkimuksen esiin nostamiin
yhteiskuntaan kiinnittymisen keskeisiin ongelmakohtiin, jotka liittyvät maahanmuuttajien
osallisuuteen työelämässä sekä heidän sosiaalisiin suhteisiinsa ja verkostoihinsa. Tutkimukseni
rajautuessa suurelta osin nuoriin maahanmuuttajiin on huomioitava, että heidän kiinnittymisensä
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kannalta todettu tärkeäksi niin koulutukseen, työmarkkinoille kuin vapaa-ajan toimintaan
osallistuminen ja osa-alueet ovatkin yhteydessä toisiinsa (Harinen, Honkasalo, Ronkainen &
Suurpää 2012, 187).

2.1. Maahanmuuttajat uuden yhteiskunnan työmarkkinoilla
Tässä alaluvussa keskustelen maahanmuuttajien työhön liittyvästä osallisuudesta. Etenen
muuttajien työllistymiseen liittyvistä kysymyksistä heidän työoloistaan käytävään keskusteluun.
Työmarkkinoille pääsyä pidetään keskeisenä osallisuuden toteutumisen kannalta ja se on nähty
jopa keskeisimmäksi yhteiskuntaan kiinnittymisen indikaattoriksi (Forsander 2013, 220; Leemann
& Hämäläinen 2016, 591–592). Myös kotouttamisessa työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän
merkitysten on nähty korostuvan, vaikka integroitumisen itsessään tulkitaan viittaavan
osallistumiseen kaikkiin keskeisiin yhteiskunnan instituutioihin (Snel, Engbersen & Leerkes 2006,
299). Suomalaisessa kotouttamispolitiikassa työhön liittyvän kiinnittymisen painotus näkyy
esimerkiksi siten, että eniten resursseja käytetään muuttajien työmarkkinoille pääsemisen
edistämiseen (Martikainen, Valtonen & Wahlbeck 2012, 142). Maahanmuuttajien työllistymistä
voi pitää perustellusti tärkeänä, koska menetetyillä veroilla sekä kasvaneella sosiaalietuuksien
käytöllä voi olla julkisen talouden rahoitustasapainoa heikentäviä vaikutuksia (Busk, Jauhiainen,
Kekäläinen, Nivalainen & Tähtinen 2016, 61). Työelämään kiinnittyminen on tärkeää myös
yksilön oman elämän kannalta. Vaikka suomalainen kehittynyt hyvinvointijärjestelmä tarjoaa
sosiaaliturvan ja peruselintason, merkitsevät pitkäkestoinen työttömyys ja riippuvaisuus
tulonsiirroista nimittäin huono-osaisuutta, marginalisoitumista ja rajattuja elämisen
mahdollisuuksia (Valtonen 1999, 474–475).
Maahanmuuttajien työllistymiseen sisältyy kuitenkin useita ongelmakohtia. Muuttajien
työmarkkinallinen asema on todettu heikoksi niin Suomessa kuin ulkomailla ja siihen vaikuttavia
tekijöitä ovat taloudelliset suhdanteet, työmarkkinoiden rakenteet, muuttajien ominaisuudet,
valtaväestön asenteet sekä sosiaaliset käytännöt (Forsander 2013, 243). Vaikka moninaisia
vaikeuksia esiintyy, maahanmuuttajien työmarkkina-asema on yleensä parantunut joidenkin
vuosien oleskelun jälkeen kielitaidon karttumisen, paikallisen kulttuurin tuntemuksen
lisääntymisen tai verkostojen muodostamisen myötä (Gerdes & Wadensjö 2012, 192). Suomessa
on vuosituhannen alussa todettu, että ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevien
maahanmuuttajien työllistämistä on vaikeuttanut työmarkkinoiden jäykistyminen niihin
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kohdistuneen säätelyn myötä, vaikka hyvinvointivaltio on onnistunut torjumaan marginalisaation
äärimmäisiä seurauksia (Forsander 2002a, 84).
Vaikka yksi maahanmuuttoon ja työhön liittyvistä dominoivista diskursseista korostaa
maahanmuuton lisäämistä keskeisenä keinona parantaa ikääntyvän demografisen rakenteen myötä
heikkenevää huoltosuhdetta, painottuu tällainen huomio lähinnä työperäisen maahanmuuton
yhteydessä. Sen sijaan Suomessa valmiiksi asuvien maahanmuuttajaryhmien ei ole laajassa
mielessä havaittu kiinnostavan työnantajia. (Sorainen 2012, 244; 2014, 14–15; Pyykkönen &
Gissler 2015, 281–282.) Pohjoismaihin pakolaisuus- tai perhesyistä tulleet maahanmuuttajat ovat
tyypillisesti saapuneet korkean työttömyyden aikana eikä heillä ole nähty olevan paikallisilla
työmarkkinoilla vaadittavia taitoja (Gerdes & Wadensjö 2012, 192). On myös huomattava, ettei
huoltosuhteen ja maahanmuuton lisäämisen välille ole tunnistettu yksiselitteistä kausaalisuhdetta ja
niiden yhteyteen vaikuttavat esimerkiksi maahanmuuttajien ikäjakauma sekä syntyvyys muuttajien
keskuudessa (Wu & Li 2003, 34–36). Erityisen tärkeää on työikäisten maahanmuuttajien
onnistunut kiinnittyminen työmarkkinoille, mihin vastaanottavassa yhteiskunnassa toteutettavilla
sosiaali- ja kotouttamispoliittisilla toimenpiteillä on keskeisiä vaikutuksia (Brochmann & Grødem
2013, 72; Sarvimäki & Hämäläinen 2016, 503).
Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksista käytävässä keskustelussa muuttajien
ominaisuudet inhimillisenä, kulttuurisena ja sosiaalisena pääomana nostetaan yhdeksi heidän
työmarkkina-asemaansa keskeisesti vaikuttavaksi tekijäksi. Yksilön nähdään myyvän
työmarkkinoilla näitä ei-materiaalisen pääoman lajeja ja saavan vastineeksi taloudellista pääomaa
työpaikan, palkan ja muiden työhön liittyvien etujen muodossa. Pääoman lajeista sosiaalisen
pääoman käsitettä avaan tarkemmin seuraavassa sosiaalisiin verkostoihin liittyvää osallisuutta
käsittelevässä alaluvussa. Kulttuurinen pääoma tarkoittaa oman yhteisön ja sen toimintaympäristön
koodien hallitsemista. Inhimillinen pääoma puolestaan viittaa taitoihin ja resursseihin, joilla on
markkinoilla taloudellista vaihtoarvoa. Sen keskeisiä osatekijöitä ovat koulutus, kieli- ja
ammattitaito sekä työkokemus. Työmarkkinoiden näkökulmasta kulttuurisen pääoman ero
inhimillisestä pääomasta on siinä, että kulttuurinen pääoma tuo työntekijälle osallisuuden ja uralla
etenemisen mahdollistavaa arvostusta, kun taas inhimillinen pääoma parantaa työntekijän
tuottavuutta. (Forsander 2013, 230–233.) Pääoman lajien työmarkkina-asemaa parantavista
vaikutuksista keskusteltaessa on huomattava, että suomalaisilla työmarkkinoilla arvostetaan
pitkälti nimenomaan Suomessa suoritettuja tutkintoja sekä hankittua työkokemusta, mikä heijastaa
pääoman yhteiskuntasidonnaisuutta (Linnanmäki-Koskela 2010, 64; Nieminen 2011, 75–76).
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Maahanmuuttajien inhimilliseen pääomaan investoiminen on esitetty yhdeksi keskeisimmistä
toimista, joilla vastaanottavat yhteiskunnat voivat tukea muuttajien työllistymistä (Brochmann &
Grødem 2013, 72–73). Erityisesti asuinmaan kielen hallinta on todettu useimmissa ammateissa
toimimisen edellytykseksi ja se vaikuttaa merkittävästi työllistymiseen koulutusta vastaavaan
tehtävään (Sutela 2005, 87; Forsander 2013. 231). Alkuvaiheen kieli- ja täydennyskoulutuksen on
todettu edistävän maahanmuuttajien pääsyä työmarkkinoille, mutta myös intensiiviset ja tuetut
kontaktit työmarkkinoille on nähty tärkeiksi työllistymisen ja uralla etenemisen kannalta
(Forsander 2002b, 264). Muita käytäntöjä, joiden on todettu parantavan maahanmuuttajien
työllistymistä, ovat henkilökohtaisten työvalmentajien käyttö, joustavampi muuntokoulutus sekä
työpaikoilla tarjottava kieliopetus tai kielikoulutuksen kytkeminen ammatilliseen tai
muuntokoulutukseen. Nuorten sekä Suomessa koulunsa suorittaneiden maahanmuuttajien
työllistymismahdollisuuksia on havaittu parantavan opintoihin sisältyvät työharjoittelujaksot sekä
poluttaminen eli palveluketjujen kehittäminen. Työharjoittelujaksot ovat muuttajille arvokkaita,
sillä ne tarjoavat heille sekä työkokemusta että mahdollisuuksia solmia työllistymistä edistäviä
verkostoja. Poluttamisessa puolestaan seurataan esimerkiksi koulutuksesta toiseen siirtyviä nuoria
ja varmistetaan, että he kiinnittyvät uuteen koulutukseen tai valmistellaan ammatillisen
koulutuksen suorittaneen henkilön siirtymistä työelämään. (Mikkonen 2005, 68–69; Haikkola
2014, 45–46.)
Maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantavista ja rajoittavista tekijöistä käytävässä
esiintyy erilaisia näkökantoja. Vaikka esimerkiksi muuttajien inhimillisen pääoman kehittämistä
pidetään keskeisenä keinona edistää heidän työllistymistään, on ainoastaan siihen keskittyviä
toimenpiteitä ja ohjelmia myös kritisoitu. Kritiikki liittyy siihen, että toimenpiteiden taustalla
olevat uusklassisen taloustieteen sekä inhimillisen pääoman teorian paradigmat olettavat
työmarkkinat neutraaleiksi kilpailun kentiksi, joilla vallitsevat kysynnän ja tarjonnan lait. Tällöin
jätetään vaille huomiota maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksiin vaikuttavat
institutionaaliset ja sosiaaliset tekijät. (Ahmad 2010, 73, 89.) Tiedon ulkomaalaisista esimerkiksi
puutteellisen kielitaidon tai sellaisen koulutuksen, jota ei Suomessa tunnusteta tasaveroiseksi,
omaavana ryhmänä voi nähdä vahvasti kiinnittyneen maahanmuuttajan kategoriaan. Tämä selittää
työnantajien usein automaattisesti olettavan ulkomaalaistaustaisen työnhakijan sopimattomaksi
haettuun työtehtävään. (Huttunen 2004, 141.) Toisinaan maahanmuuttajien työmarkkina-asemaan
on nähty vaikuttavan enemmän syrjintä, työmarkkinoiden rakenne ja yleinen työllisyystilanne kuin
muuttajien saama koulutus (Haikkola 2014, 45). Maahanmuuttajien kokeman syrjinnän sekä
maahanmuuttotaustan aiheuttamien ongelmien työmarkkinoilla on todettu selittävän yrittäjyyden
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yleisyyttä Suomen maahanmuuttajien keskuudessa. Yrittäjyyden näkemistä sosiaalisen nousun
väylänä voi kuitenkin pitää kyseenalaisena, sillä siihen liittyy usein työskentely vaikeissa
sosiaalisissa ja taloudellisissa olosuhteissa. (Wahlbeck 2007, 558–559; 2010, 32.)
Huomiot epäedullisista työoloista liittyvät olennaisesti toiseen maahanmuutosta ja työstä käytävää
keskustelua hallitsevaan puhetapaan, joka kiinnittää huomiota maahanmuuttajatyöntekijöiden
hyväksikäyttöön ja alipalkkaukseen (Sorainen 2012, 244). Prekaariin työhön liittyvässä
tutkimuksessa maahanmuuttajat on nähty erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevaksi ja usein
epätyypillistä työtä tekeväksi ryhmäksi. Keskeisiä prekaarin työn ominaispiirteitä ovat epävarmuus
työn jatkuvuudesta, tulotason riittämättömyys, rajallisuudet laillisessa ja sosiaalisessa suojelussa
sekä työntekijän mahdollisuuksissa kontrolloida työntekoaan. (Rodgers 1989, 3, 8.) Epävarmoihin
ja epävakaisiin työsuhteisiin, joissa ei esimerkiksi tarvita kieli- tai ammattitaitoa, viitataan
sisääntuloammatin käsitteellä (Forsander 2002a, 43). Maahanmuuttajien kohdalla
sisääntulopaikoista puhuminen on kuitenkin katsottu harhaanjohtavaksi, sillä he eivät
natiiviväestöä vastaavassa määrin etene suoritustason tehtävistä eteenpäin (Tuomaala & Torvi
2008, 5). Markkinatalouden on katsottu luoneen pysyvän tarpeen tämän kaltaisissa olosuhteissa
työskenteleville työntekijöille ja useissa maissa maahanmuuttajien rooli halpatyöntekijöinä on
nykyisin keskeinen, sillä natiiviväestön joukosta sopivia halpatyöntekijöitä ei ole enää riittävästi
saatavilla. (Massey ym. 1998, 32.)
Huoli pysyvien taloudellisesti eriytyneiden työmarkkinoiden muodostumisesta, joissa muuttajat
työllistyvät matalapalkkaisiin sisääntuloammatteihin, nousee usein esiin maahanmuuttajien
tekemän työn luonteesta käytävässä keskustelussa. Tällaista kehityssuuntaa voi perustellusti pitää
ongelmallisena, sillä kahden kerroksen työmarkkinoiden on nähty voivan johtaa jopa etnisesti
eriytyneiden konfliktien syntymiseen (Meardi 2012, 91). Pohjoismaissa riski kahden kerroksen
työmarkkinoiden muodostumisesta ainakin jossain määrin tiedostetaan ja niiden kehittyminen on
nähty torjuttavana, mikä poikkeaa monien muiden maiden käytännöistä (Brochmann & Grødem
2013, 71; Sciortino 2013, 78–81). Huolimatta työllistymiseen liittyvistä vaikeuksista
maahanmuuttajan laillinen asema työmarkkinoilla on todettu esimerkiksi Suomessa hyväksi EUmaiden välisessä vertailussa (Martikainen ym. 2012, 139). Kuitenkin merkkejä muuttajien
huonoista työoloista tai niiden heikkenemisestä on havaittavissa myös Pohjoismaissa.
Ruotsalaisten kotitalouksien siivouspalvelujen organisointia tarkastellut Anna Gavanas (2010, 10,
73) on katsonut hyvinvointivaltioon kohdistuneiden leikkausten, palveluiden yksityistämisen ja
työmarkkinoiden sääntelyn purkamisen johtaneen joustavan ja edullisen työvoiman kysyntään.
Maahanmuuttajien tekemän työn luonteella on myös Norjassa selitetty muuttajien yleisyyttä päätyä
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työkyvyttömyyseläkkeen saajiksi, vaikka sitä itsessään ei ole nähty ainoaksi ilmiötä selittämään
riittäväksi tekijäksi (Brochmann & Grødem 2013, 68).
Perinteisesti keskustelu kahden kerroksen työmarkkinoista on liitetty etenkin lyhytaikaiseen
ulkomaiseen työvoimaan, johon kuuluvat henkilöt pysyvästi asettuessaan muuttuvat
natiivityöntekijöiden täydentäjistä niiden kilpailijoiksi, eivätkä enää tällöin suhtaudu yhtä
välinpitämättömästi työhön liittyvään epävarmuuteen (ks. Piore 1979, 64–65, 99). Tästä huolimatta
suomalaisessa keskustelussa on kiinnitetty huomiota myös turvapaikkaa hakeneiden huonoihin
työoloihin ja vaaraan pysyvien harmaiden työmarkkinoiden syntymisestä. Jukka Könösen (2014)
mukaan pääkaupunkiseudulle ovat kehittyneet matalapalkkaiset työmarkkinat, joissa erilaisissa
oikeudellisissa asemissa olevilla ulkomaalaisilla on tärkeä rooli. Heidän tekemäänsä työtä
luonnehtivat yleisesti prekaarin työn keskeiset piirteet, kuten moninaiset ja usein haastavat
työmuodot, matala palkkataso sekä epävarmasta toimeentulosta seuraava riippuvaisuus
työnantajasta. (Könönen 2014, 106–107.) Myös Tilastokeskuksen aineistojen mukaan
vieraskielisten yleisimmät ammattiryhmät Suomessa ovat tyypillisiä sisääntuloammatteja ja 2010luvun alkupuolella suurin osa työssä käyvistä maahanmuuttajista työskenteli siivousalalla, mutta
myös esimerkiksi ravintola- ja rakennusala olivat tavanomaisia vieraskielisten työllistäjiä
(Forsander 2013, 225). Maahanmuuttajien sisääntuloammatteihin sisältyvät niin sanotut
etnospesifit ammatit, joilla tarkoitetaan tietyn kielen ja kulttuurin hallintaa sekä usein myös
etniseen vähemmistöön kuulumista edellyttäviä ammatteja, kuten asioimistulkin tai äidinkielisen
ohjaajan tehtävät. Tällaisissa maahanmuuttajapalveluiden mukana syntyneissä tehtävissä
työsuhteet ovat kuitenkin usein epävakaita ja niistä on vaikea edetä etnisestä ryhmästä
riippumattomiin ammatteihin. (Lutz 1993, 137–141; Forsander 2002a, 43.)
Maahanmuuttajien suostumista epävarmoissa oloissa tehtävään työhön selittävät usein heidän
juridiseen asemaansa liittyvät tekijät. Erityisen haavoittuvaisia ovat henkilöt, joilla ei ole pysyvää
oleskeluoikeutta eikä siten välttämättä oikeutta sosiaaliturvaan. Tällaisessa tilanteessa ihmisellä ei
tavallisesti ole varaa kieltäytyä minkäänlaisesta työstä. Työn avulla on mahdollista saada myös
oleskelulupa. Työllistymisen mahdollistaman toimeentulon myötä maahanmuuttaja voi lisäksi elää
ja asua itsenäisemmin kuin ollessaan sijoitettuna vastaanottokeskukseen. Työllä on nähty olevan
myös terapeuttisia merkityksiä, sillä siihen keskittyessään muuttajat voivat hetkellisesti unohtaa
tilanteeseensa liittyviä murheita, kuten huolet lupaprosessin etenemisestä, mahdollisesta
käännytyksestä sekä lähtömaahan jääneiden sukulaisten tilanteesta. (Himanen & Könönen 2010,
55–57; Könönen 2011, 64.) Lisäksi asiaa selittävät maahanmuuttajien usein rajalliset tiedot
vastaanottavan yhteiskunnan työelämästä. He eivät välttämättä tunne kovin hyvin työhön liittyviä
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oikeuksia ja velvollisuuksia eivätkä siten tarvittaessa osaa vaatia toimimista niiden mukaan (Airila
ym. 2013, 60). Muuttajien toisinaan odotetaankin suostuvan työhön muita halvemmalla ja
heikommilla työehdoilla (Wrede, Nordberg & Forsander 2010, 277). Vaikka työttömyysprosentti
on suuri ja sosiaaliturvan käyttö keskimääräistä yleisempää etenkin pakolaismaista muuttaneiden
keskuudessa, ovat jotkut maahanmuuttajat tuoneet tutkimuksissa esiin myös näkemyksiä valtion
tuen varassa elämisen vääryydestä. Tällöin he ovat kertoneet olevansa valmiita tekemään mitä
tahansa työtä välttääkseen toimeentulotukeen turvautumisen. (Saksela-Bergholm 2013, 106;
Tervola & Verho 2014, 34–35; Saukkonen 2016, 88.)
Työllistymisen kysymykset ovat keskeisesti yhteydessä seuraavassa alaluvussa käsiteltäviin
sosiaalisten verkostojen teemoihin. Vaikka maahanmuuttajat usein pääsevät
sisääntulotyöpaikkoihin omien yhteydenottojensa kautta, tarjoavat myös muuttajien keskinäiset
kontaktiverkostot merkittävää apua työn saannissa. Työllistymisvaikeuksien on myös nähty
vaikuttavan epäsuorasti maahanmuuttajien verkostojen muodostumiseen ja verkostojen kautta on
mahdollista saada tietoa esimerkiksi piilotyöpaikoista. Sen sijaan suoritustason tehtävistä eteenpäin
pääsemisen on nähty edellyttävän kontakteja tai usein työhallinnon tukitoimien myötä tapahtunutta
pääsyä suomalaisten sosiaalisiin verkostoihin. Kaiken kaikkiaan maahanmuuttajien työllistymistä
koskevassa tutkimuksessa on katsottu, että muuttajille tasavertaisten työllistymismahdollisuuksien
luominen edellyttää tehokasta lainsäädännöllistä taistelua syrjintää vastaan sekä yleistä muutosta
maahanmuuttajiin kohdistuvissa asenteissa. (Forsander 2002b, 264; Ahmad 2011, 702–707.)
Asennemuutoksen kannalta tärkeäksi voi nähdä väestöryhmien lähentymisen sekä
merkityksellisten etniset rajat ylittävien sosiaalisten kontaktien toteutumisen, joka on yksi
keskeisimmistä kysymyksistä keskustelussa sosiaalisten verkostojen tason osallisuudesta.

2.2. Maahanmuuttajien sosiaaliset verkostot: Osallisuuden ulottuminen etnisisistä
verkostoista vastaanottavaan yhteiskuntaan
Työmarkkinoihin sekä instituutioihin liittyvien osallisuuden osa-alueiden lisäksi sosiaalisten
verkostojen tasolla tapahtuva osallisuus herättää kiinnostavia maahanmuuttajien kiinnittymiseen
liittyviä kysymyksiä (ks. Leemann & Hämäläinen 2016, 592). Etnisten ryhmien väliset suhteet
ovat aiheena laaja ja niitä on lähestytty useista näkökulmista, kuten ideologioiden, rasismin,
identiteettien ja akkulturaation tutkimuksen kautta (Mähönen & Jasinskaja-Lahti 2013, 247).
Hyödynnän omassa tarkastelussani sosiaalisen pääoman käsitettä, mutta huomioin myös edellä
mainittujen näkökulmien esiin nostamia asioita. Läheisten suhteiden muodostamisen natiivien
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kanssa on todettu edistävän merkittävästi kotoutumista ja tässä luvussa tuon esiin tekijöitä, jotka
vaikuttavat siihen, kohdistuuko maahanmuuttajien osallisuus ainoastaan muuttajayhteisöjen sisälle
vai ulottuuko se myös laajemmin vastaanottavaan yhteiskuntaan (Huagie 2002, 205). Tästä siirryn
nuorten maahanmuuttajien sosiaalisen kiinnittymisen erityispiirteiden tarkasteluun.
Maahanmuuttajien sosiaalisen kiinnittymisen reflektoimisessa hyödyntämäni sosiaalisen pääoman
käsitteen voi ymmärtää sekä sosiaalisten verkostojen ominaisuudeksi että yksilön resurssiksi
(Ruuskanen 2001, 16–19). Yksilönäkökulmassa sillä viitataan toimijan sosiaalisiin suhteisiin, joita
tämä voi hyödyntää toisten toimijoiden kanssa käytävässä kilpailussa (Burt 1992, 8–10). 1900-luvun
vaikutusvaltaisimpiin sosiologeihin kuuluva ranskalainen Pierre Bourdieu (1986) on erottanut
sosiaalisen pääoman rahaksi vaihdettavissa olevan ja omistusoikeuksiin viittaavan taloudellisen sekä
esimerkiksi koulutuksen avulla saavutettavan kulttuurisen pääoman rinnalle. Hän määrittelee
sosiaalisen pääoman jäsenyyksiksi ryhmissä tai verkostoissa, joista saa esimerkiksi taloudelliseksi
pääomaksi muutettavissa olevaa arvostusta. (Bourdieu 1986, 243, 248–249.) Julkisena resurssina tai
verkostojen ominaisuutena sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan toimijoiden väliseen verkostoon
sisältyviä yhteistoimintaa edistäviä rakenteiden ominaisuuksia, kuten luotettavuutta, normeja,
toimivia informaatiokanavia velvollisuuksia ja odotuksia sekä tehokkaita rangaistuksia (Coleman
1988, 98, 101–105).
Sosiaalisen pääoman käsitteen julkiseen ja akateemiseen keskustelun on 1990-luvulla vakiinnuttanut
Robert D. Putnam Italian ja Yhdysvaltojen yhteiskuntien tutkimuksillaan. Hän edustaa pääasiallisesti
julkisen resurssin näkökulmaa, mutta tunnustaa sosiaaliselle pääomalle yksilöllisenkin puolen.
Putnamin mukaan sosiaalinen pääoma on jopa materiaalisia resursseja tärkeämpää inhimillisen
hyvinvoinnin tuottamisessa ja hän toteaa sen helpottavan kollektiivisten ongelmien ratkaisemista,
yhteisöjen kehittymistä sekä yhteisyyteen liittyvän tietoisuuden lisäämistä. (Putnam 2000, 18–20,
288; Putnam & Goss 2002, 8.) 2000-luvulla on kansainvälisesti keskusteltu sosiaalisen pääoman
mittaamisesta. Tällöin on hyödynnetty OECD:n määritelmää, jonka mukaan sosiaalisen pääoman
osatekijöitä ovat verkostot, niiden avulla saavutettu luottamus, vapaaehtoistyö sekä
kansalaistoimintaan ja organisoitujen ryhmien toimintaan osallistuminen. (OECD 2001, 43; Hanifi
2013.) Sosiaalisen pääoman on todettu vaikuttavan yksilöiden identiteetteihin, mutta vastaavasti
myös identiteeteillä on keskeinen vaikutus sosiaalisen pääoman määrään ja sisältöön (Niemelä 2002,
76).
Aina sosiaalista pääomaa ei tunnisteta yksinomaan myönteiseksi asiaksi, vaan tietyt sosiaalisen
pääoman muodot, kuten ääriliikkeet, vaikuttavat kielteisesti demokratiaan ja ympäröivään
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yhteiskuntaan (Putnam & Goss 2002, 9). Tutkielmani kannalta kiinnostavaa on negatiivisen
sosiaalisen pääoman esiin nouseminen erityisesti monikulttuurisuuteen liittyvien kysymysten
yhteydessä (Cheong, Edwards, Goulbourne & Solomos 2007, 24, 41–42). Maahanmuuttajien
kaltaisten vähemmistöryhmien näkökulmasta omat yhteisöt ovat yleensä tärkeitä tuen ja
solidaarisuuden tarjoajia, mutta toisinaan niihin suhtaudutaan epäileväisesti ympäröivässä
yhteiskunnassa (Hughes & Mooney 1998, 69; Malin & Anis 2013, 154). Putnam (2007, 138–139) on
todennut maahanmuuton lyhyellä aikavälillä haastavan yhteiskunnan solidaarisuutta ja heikentävän
sen sosiaalista pääomaa, mutta pidemmällä tähtäimellä menestyksekkäät maahanmuuttoyhteiskunnat
luovat uusia solidaarisuuden muotoja ja identiteettejä. Putnamin näkemyksiä etnisten ryhmien
välisten suhteiden tarkastelussa on kuitenkin kritisoitu muun muassa siitä, että hän käyttää mallinaan
amerikkalaista yhteiskuntaa, jonka historia monikulttuurisuuden suhteen on erilainen kuin
eurooppalaisissa yhteiskunnissa (Clarke & Newman 2012, 95–96). Euroopan valtioita
heterogeenisemmässä Yhdysvalloissa esimerkiksi köyhyyden kaltaiset sosiaaliset ongelmat ovat
voimakkaammin liitetty etnisiin vähemmistöihin (Alesina & Glaeser 2004, 180–181). Tutkimuksen
rajoittuessa Suomen kontekstiin on myös huomioitava, että maassa olevat maahanmuuttajien etniset
yhteisöt ovat verrattain pieniä (Malin & Anis 2013, 154).
Tarkasteltaessa länsimaisissa vastaanottavissa yhteiskunnissa esiintyviä asenteita,
huomionarvoiseksi nousee, että ideaalia yhteiskuntien monikulttuurisuudesta on kyseenalaistettu
yhä enemmän ja laajemmin vedoten sen koheesiota ja turvallisuutta heikentäviin vaikutuksiin.
Keskustelun sävyn muutos on yhdistetty monimuotoisuuden lisääntymiseen sekä
kansallisvaltioiden rajat ylittävien sosiaalisten muodostelmien syntyyn. Tätä siirtymää antropologi
Steven Vertovec (2010) on nimittänyt jälkimonikulttuurisuudeksi, mutta hän ei ole kuitenkaan
nähnyt sen merkitsevän yksiselitteistä synonyymiä assimilaatiolle, sillä institutionaalisesti
monikulttuurisuuden arvo tunnustetaan edelleen. (Vertovec 2010, 83, 90–92.) Ominaista
muutokselle on huomion kiinnittäminen vähemmistökulttuurien sukupuoliseen eriarvoisuuteen,
uskonnon merkityksen korostuminen eronteossa, koheesion ja turvallisuuden painottaminen sekä
rasismin uudet muodot. Jälkimonikulttuurisuuden on kuitenkin nähty vahvistavan
monikulttuurisuuden ongelmakohtia niiden purkamisen sijaan eikä aluksi emansipatorisilta
vaikuttavilla diskursseilla ole ollut marginaalisiksi miellettyjen ryhmien asemia parantavia
vaikutuksia. (Gozdecka, Ercan & Kmak 2014, 52–53, 58.) Vaikka jotkut monikulttuurisuuden
lisääntymisen ongelmakohdiksi esitetyt asiat ovat jossain määrin tutkimuksellisesti
vahvistettavissa, tarjoavat tutkimukset ilmiöille kuitenkin arkikeskustelua monipuolisempia
selityksiä. Suomessa esimerkiksi joidenkin maahanmuuttajaryhmien rikollisuustaso on havaittu
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valtaväestöä korkeammaksi, mutta usein arkikeskustelussa esitettävien maahanmuuttajien
kulttuuriin liittyvien tekijöiden sijaan tutkimukset korostavat muuttajien heikomman
sosioekonomisen aseman, nuorten miesten suuren osuuden sekä kotouttamisen epäonnistumisen
merkityksiä. (Iivari 2006, 133–134, 138; Lehti, Aaltonen, Hinkkanen & Niemi 2014, 18–19;
Salmi, Siren, Danielsson & Suonpää 2014, 207.)
Jälkimonikulttuurisuuden on todettu näkyvän myös lisääntyneinä kieli- ja tietovaatimuksina, jotka
ovat heijastaneet oletuksia vähemmistöjen kotoutumishaluttomuudesta. Ne ovat pakottaneet
muuttajat perehtymään vastaanottajamaan arvoihin ja käytäntöihin sekä osoittamaan aktiivisesti
halunsa sopeutua. (Vertovec 2010, 83–86, 91; Olwig 2011, 186.) Tällainen muutos oli
havaittavissa jossain määrin ja osin piiloisesti myös edellä kuvatuissa suomalaisessa kotoutumisen
edistämiseen pyrkivässä laissa (2010/1386) sekä ohjelmissa. Myös asenteet etnisiä vähemmistöjä
kohtaan ovat Suomessa yleisesti koventuneet ja maahanmuuttoa vastustava puhe on
arkipäiväistynyt. Maahanmuuttoa vastustettaessa tyypillisesti hyödynnetään taloudellisia rajoitteita
ja heterogeenisyyden solidaarisuutta rapauttavia vaikutuksia korostavia diskursseja, jolloin
rodullistava puhe pyritään välttämään maahanmuuttovastaisen kannan legitimoimiseksi. (Pyrhönen
2013, 132–133; Saukkonen 2013, 171.)
Käsitystä monikulttuurisesta yhteiskunnasta tilana, jossa eri etniset ryhmät ovat sulkeutuneet
omien kulttuuriensa mukaisiin yhteisöihin, on myös haastettu. Monikulttuurisuuteen kielteisesti
suhtautuvaan näkökulmaan on nähty sisältyvän kulttuurifundamentalistinen ymmärrys, jonka
mukaan kulttuurit ovat selvärajaisia ja muuttumattomia. Näkökulmassa kulttuurien keskinäistä
kanssakäymistä oletetaankin luonnehtivan konfliktit. Tällaista lähtökohtaa on kuitenkin kritisoitu
kulttuurien historiallisen kontekstin sekä tiettyyn kategoriaan määriteltävien yksilöiden
heterogeenisyyden unohtamisesta. Sen sijaan kulttuurien on katsottu muistuttavan enemmän
prosesseja, jotka ovat jatkuvassa muutoksen sekä keskinäisen vuorovaikutuksen tilassa. (Huttunen
ym. 2005, 26–29.) Väitteet sosiaalisesta vetäytymisestä asettuvat kyseenalaisiksi esimerkiksi
etnisyyden merkityksiä nuorten vertaissuhteissa tarkastelleen Antti Kivijärven (2015, 132)
väitöstutkimuksessa, jonka mukaan etniset rajat ylittävät arkikohtaamiset ovat väistämättömiä.
Toisaalta nuorten tarkastelussa saadut tulokset eivät välttämättä ole yleistettävissä vanhempiin
ikäryhmiin. Palaan tarkemmin nuorten kiinnittymiseen liittyviin kysymyksiin seuraavassa
alaluvussa.
Eräs yleisimmistä huolta herättävistä asioista monikulttuurisuuden turvallisuus- ja
koheesiovaikutuksista käytävässä keskustelussa on asuinalueiden etninen eriytyminen, joka on
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lisääntynyt Suomessakin 2000-luvulla (Vilkama 2011, 174; Onasch &Weide 2013, 204).
Kehityssuunta ei kuitenkaan välttämättä merkitse ryhmien kohtaamattomuutta, sillä esimerkiksi
Suomessa olevat maahanmuuttajien asumiskeskittymät ovat etniskulttuurisesti heterogeenisiä ja
muun muassa Britanniassa ryhmittymisestä huolimatta lähes kaikkia maahanmuuttajaryhmiä on
havaittu elävän useissa eri kaupunginosissa. Suomessa keskeinen pakolaismaista muuttaneiden
ryhmien alueellista sijoittumista selittävä tekijä on ryhmien heikosta taloudellisesta asemasta
johtuva riippuvaisuus vuokra-asunnoista. Sosiaalista sekoittumista on pyritty edistämään
kaupunkien asuntokantaa ja asukasrakennetta sekoittamalla sekä ohjaamalla uusia
maahanmuuttajia sijoittumaan eri alueille, vaikka onnistuneisuudessa on eroja kaupunkien välillä.
Sekoittamispyrkimyksistä huolimatta muuttajien on kuitenkin myöhemmin havaittu suosivan
asuinalueilta, joilla asuu jo ennestään paljon toisia maahanmuuttajia. Paikkakuntien
houkuttelevuuteen vaikuttavat niiden tarjoamat työllistymismahdollisuudet, jotka ovat erityisen
tärkeitä lyhyen aikaa maassa asuneille ja vähän verkostoja omaaville henkilöille. Alueelliseen
sijoittumiseen liittyvän keskustelun yhteydessä on kuitenkin tiedostettava, ettei maantieteellinen
läheisyys vielä merkitse välttämättä ryhmien tosiasiallista lähentymistä, vaan se voi joskus jopa
vahvistaa vastakkainasetteluja. (Vertovec 2007, 1041–1042, 1045; Vilkama 2011, 182–183;
Saikkonen, Hannikainen, Kauppinen, Rasinkangas & Vaalavuo 2018, 51, 77–78, 124–126.) Joskus
tietyn maahanmuuttajaryhmän asuttamilla etniskulttuurisesti yhtenäisillä alueilla on nähty olevan
myös myönteisiä puolia, jotka liittyvät esimerkiksi tiukan sosiaalisen kontrollin vuoksi vähäiseen
rikollisuuteen (Ousey & Kubrin 2009, 452).
Huomiot oman etnisen ryhmän läheisyyden positiivisista vaikutuksista nostavat esiin jo
akkulturaatioteoriaan sisältyneen ajatuksen siitä, kuinka onnistunut integraatio ei merkitse siteiden
katkaisemista lähtökulttuuriin (Berry ym. 1992, 278–279). Joskus maahanmuuttajien omat yhteisöt
ja verkostot voivat epäluuloista huolimatta jopa palvella kiinnittymistä vastaanottavaan
yhteiskuntaan. Kun yhteisö tukee yksilöä, oman kulttuurin menettämisen pelko vähenee, jolloin
uuden oppimiseen ja kotoutumiseen voidaan suhtautua myönteisemmin (Mikkonen 2005, 59).
Edellä työhön liittyvän osallisuuden yhteydessä nousi esiin, kuinka etnisistä verkostoista voi olla
työllistymisen kannalta hyötyä etenkin maassa asumisen alkuvaiheessa, sillä ne tarjoavat
muuttajalle tukea ja tietoa paikallisista työmarkkinoista. Alkuvaiheessa muuttajat saattavatkin olla
varsin riippuvaisia keskinäisistä verkostoistaan vähäisen kielitaidon kaltaisten tekijöiden vuoksi.
Myönteisistä puolistaan huolimatta tällaiset verkostot voivat muodostua ajan myötä liikkuvuuden
esteiksi laajempien sosiaalisten verkostojen ollessa tavoiteltavia. (Ahmad 2011, 700; Forsander
2013, 235.)
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Maahanmuuttajien sosiaalisten suhteiden yhteydessä myös muuttajien perhesuhteet herättävät
kiinnostavia kysymyksiä. Perheen on toisaalta nähty tarjoavan turvaa ja edistävän osallisuuden
toteutumista, mutta samalla pohjoismaisessa julkisessa ja poliittisessa keskustelussa perhettä on
myös pidetty kotoutumista jarruttavana tekijänä. Tämä liittyy siihen, että muuttajien perhe- ja
sukulaissuhteiden mielletään usein poikkeavan vastaanottavien yhteiskuntien sosiaalisista
normeista. (Olwig 2011 191–192; Haikkola, Näre, Creutz-Sundblom & Sotkasiira 2017, 374.)
Maahanmuuttajien perhesuhteisiin liittyvät keskustelut nostavat usein esiin
jälkimonikulttuurisuudelle ominaisia sukupuoleen ja uskontoon liittyviä kysymyksiä, joiden
perusteella etnisiä tai kulttuurisia hierarkisointeja tehdään (Keskinen 2012, 292; Gozdecka ym.
2014, 52–53).
Perhe-elämä, johon monet maahanmuuttajat ovat lähtömaissaan tottuneet, poikkeaa tavallisesti
vastaanottajamaiden käytännöistä. Lähtömaat ovat usein laajan perhekäsityksen yhteiskuntia,
joissa sukulaisilla on ollut tärkeä rooli arjessa ja suvun tuki nähdään tärkeäksi. Joillakin
maahanmuuttajaryhmillä myös vanhempien ja lasten väliset suhteet ovat valtaväestöä
hierarkkisemmat. Muuttajien perhe-elämä ja esimerkiksi siinä noudatettavat sukupuoliroolit eivät
välttämättä muutu muuton myötä samanlaisiksi kuin valtaväestöllä, vaikka usein esimerkiksi
suurempi lapsiluku alkaa vähitellen lähentyä valtaväestön tyypillistä lapsilukumäärää. (Stepien
2008, 166; Säävälä 2013, 115–120.) Toisaalta käsityksiä maahanmuuttajien perheistä on myös
haastettu ja esimerkiksi erojen perhearvoissa on todettu olevan kärjistetympiä kuin tosiasialliset
käytännöt maahanmuuttajien ja valtaväestön perheiden välillä (Alitolppa-Niitamo 2010, 50).
Vaikka maahanmuuttajaperheiden on toisinaan nähty voivan rajoittaa nuorten jäsentensä elämää,
korostavat maahanmuuttajanuoret vanhempiensa tarjoaman emotionaalisen tuen tärkeyttä
esimerkiksi Marja Peltolan (2009, 26–27) haastattelututkimuksessa. On kuitenkin huomioitava,
että niin vähemmistöasema kuin usein perhekeskeisyyttä korostavat kulttuuriset ominaispiirteet
selittävät ongelmista vaikenemista tutkimuksissa. Lisäksi ongelmia omaavat perheet ja yksilöt ovat
usein vastahakoisia kertomaan asioistaan ja siten vaikeasti tutkimuksen tavoitettavissa. (Säävälä
2011, 68–69.)
Maahanmuuttajien vastaanottavien maiden käytännöistä poikkeavia perhekäsityksiä on selitetty eri
tavoin. Usein huomio kiinnittyy muuttajien kulttuuriin ja uskontoon liittyviin tekijöihin.
Muslimitaustaisten maahanmuuttajien yhteydessä on nostettu esiin islamilainen yhteisöllinen
minäkuva, jossa oma minä liitetään osaksi toisen minää ja tällöin perheen tai suvun sisäinen
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solidaarisuus ja yhteinen identiteetti voimistuvat. Näin ollen ihmisen ajatellaan olevan
ensisijaisesti vastuussa yhteisölleen ja vasta toissijaisesti omia halujaan toteuttava yksilö.
(Dahlgren 2006, 51–55.) Sosiaalipoliittisesti kiinnostavaksi selitystekijäksi voi nähdä julkisesti
tuotettujen sosiaalipalvelujen puuttumisen monien muuttajien lähtömaissa. Sen sijaan arki ja
sosiaaliturva ovat tavallisesti suurelta osin rakentuneet lähtömaissa sukulaisuuteen pohjautuvien
verkostojen varaan. Vaikka suvun tarjoama sosiaalinen tuki arjessa vähenee muuton myötä, on
maahanmuuttajien todettu voivan kokea uudessa asuinmaassa olevien palvelujen ideat sekä
käytännöt itselleen vieraiksi. Joskus muuttajat ovatkin vaarassa jäädä tarvitsemiensa palveluiden
ulkopuolelle. (Marjeta 2001, 78–79, 110; Malin & Anis 2013, 156; Säävälä 2013, 118–119.)
Suomessa on jonkin verran tutkittu maahanmuuttajien asenteita sosiaali- ja terveyspalveluja
kohtaan sekä palveluiden käyttöä. Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä
Työterveyslaitoksen yhteistyössä toteuttaman laajan ulkomaista syntyperää olevien terveyttä,
hyvinvointia, elinoloja ja työkykyä kartoittavan tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataustaiset
luottavat sosiaali- ja terveyspalveluihin jopa koko väestöä enemmän (Castaneda ym. 2015, 18–19).
Samassa tutkimuksessa nousi kuitenkin esiin, että vaikka esimerkiksi maahanmuuttajien ja
valtaväestön lääkäripalvelujen käyttö ei poikkea merkittävästi toisistaan, Lähi-itä- ja PohjoisAfrikka-taustaisilla henkilöillä ei suuremmasta tarpeesta huolimatta ole muita enemmän
mielenterveyspalveluiden käyttöä (Koponen ym. 2015, 178, 183). 2000-luvun alkupuolen
rekisteriaineistoja koskevassa tarkastelussa maahanmuuttajien terveyspalveluiden sekä
sosiaalihuollon laitos- ja kotihoitopalveluiden käyttö todettiin valtaväestöä vähäisemmäksi, mitä
selitettiin muuttajien nuoremmalla iällä ja sen vuoksi vähäisemmällä sairastavuudella (Gissler,
Malin, Matvetinen, Sarvimäki & Kangasharju 2006, 80). Tästä huolimatta Pohjoismaisessa
tutkimuksessa käytössä esiintyvien erojen mahdolliseksi syyksi on esitetty myös
kulttuurisensitiivisyyden puutteetta palveluissa (Vabø & Szebehely 2012, 133). Tutkimus onkin
nostanut esiin tilanteita, joissa maahanmuuttajat ovat kokeneet, etteivät he ole saaneet tuoda esiin
omakohtaisia kokemuksiaan ja tulkintojaan kärsimystensä syistä. Lisäksi muuttajien näkemykset
hyvinvoinnin mahdollistavista tekijöistä saattavat joskus erota vastaanottavassa yhteiskunnassa
vakiintuneista tulkintatavoista. (Grønseth 2011, 327.)
Juuri vastaanottavien yhteiskuntien valmiuksille vastata erilaisten ryhmien tarpeisiin on asetettava
painoarvoa keskusteltaessa tekijöistä, jotka vaikuttavat maahanmuuttajien osallisuuden
ulottumiseen omien verkostojen ulkopuolelle laajemmin vastaanottavaan yhteiskuntaan. Muuttajat
voivat kärsiä tunnistamattomuudesta uudessa yhteiskunnassa ja he saattavat kokea kotouttamisen
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tapahtuvan vain vastaanottavan yhteiskunnan ehdoin. Tämä johtaa helposti siihen, että vähemmistö
omaksuu separaatioon akkulturaatiostrategiakseen, jossa he esimerkiksi perustavat omaa
vaihtoehtoista toimintaansa, mutta jäävät valtakulttuurin ulkopuolelle. (Grønseth 2011, 327–328.)
Perinteisten sosiaalisten normien ja sukupuoliroolien tietoisen ylläpidon onkin nähty johtuvan
siitä, etteivät muuttajat kykene näkemään vastaanottavan yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia
tai he kokevat sen painostavan heitä sulautumaan valtaväestöön. (Stepien 2008, 166; Siirto &
Hammar 2016, 199.)
Syrjintäkokemukset vaikuttavat kotoutumiseen hyvin kielteisesti ja niiden on katsottu selittävän
esimerkiksi maahanmuuttajien halukkuutta muuttaa sellaisille alueille, joiden asukkaista
huomattavan moni kuuluu etnisiin vähemmistöihin (Huagie 2002, 205; Dhalmann 2011, 67–71).
Ennakkoasenteet toimivat heikon taloudellisen aseman ohella keskeisinä rajoitteina jo oman
asunnon hakemisen kaltaisissa tilanteissa, mistä seuraa usein turvautuminen toisten
maahanmuuttajien apuun (Saksela-Bergholm 2013, 106). Myös riski joutua väkivaltarikoksen
uhriksi on maahanmuuttajilla valtaväestöä suurempi ja etenkin Lähi-idästä kotoisin olevat sekä
afrikkalaistaustaiset henkilöt kokevat rasismia keskimääräistä enemmän (Jasinskaja-Lahti,
Liebkind & Perhoniemi 2006, 276; Lehti ym. 2014, 52, 103). Koetun syrjinnän lisäksi läheisten
toisten maahanmuuttajien sekä varsinkin perheen ja suvun tärkeyttä onkin todettu selittävän niiden
mahdollisuudet tarjota merkittävää sosioemotionaalista tukea muuttajalle, joka saattaa kärsiä niin
erilaisessa maassa elämiseen kuin myös muuton syihin liittyvistä traumoista (Tiilikainen 2003,
226, 261, 285; Olwig 2011, 192–193).
Maahanmuuttajien verkostot, perhe- ja sukulaisuussuhteet eivät rajaudu vain kansallisvaltion
rajojen sisälle tai edes kahden kansallisvaltion välille. Niille on tyypillistä transnationaalisuus, joka
viittaa sosiaalisen elämän rajoja ylittävään ja toisinaan myös niitä usein eri tavoin muuttavaan
luonteeseen. (Levitt & Khagram 2008, 1.) Transnationaalin lähestymistavan huomioimisen voi
nähdä tarjoavan rikkaamman näkökulman maahanmuuttajien osallisuuden tarkasteluun, sillä se
esimerkiksi kyseenalaistaa ideaalin kuulumisesta vain tiettyyn kansallisvaltioon. Lisäksi se
tunnistaa akkulturaatioteorian vaille huomiota jättämät identiteettikategorioiden vaihtelut,
useampaan identiteettiin samaistumisen sekä tilannekohtaiset tekijät. (Phinney, Horenczyk,
Liebkind & Vedder 2001, 505; Vertovec 2009, 5–7, 88.) Kaiken kaikkiaan etninen identiteetti
onkin todettu kokemuksena monipuoliseksi sekä toisinaan myös tilannesidonnaiseksi (Verkuyten
2005, 106–107).
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Transnationaalien suhteiden olemassaololla ja esimerkiksi osallistumisella valtion rajat ylittäviin
taloudellisiin toimintoihin on havaittu olevan moninaisia, vaikka usein positiivisia vaikutuksia
kotoutumisen kannalta siitä huolimatta, että niihin on suhtauduttu epäillen esimerkiksi terroriiskujen myötä (Snel ym. 2006, 285, 301–302; Vertovec 2010, 90). Vaikka valtioiden rajat
säätelevät ihmisten mahdollisuuksia, ne eivät katkaise sosiaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä, vaan
yksilöt voivat yhdistellä eri kulttuurien ominaispiirteitä tai samaistua useisiin erilaisiin kulttuuriidentiteetteihin (Huttunen ym. 2005, 33–34). Tutkimukseni kohdistuessa pääasiallisesti nuoriin
maahanmuuttajiin on tärkeää huomioida, etteivät positiivisista vaikutuksistaan huolimatta
transnationaalit verkostot kuitenkaan riitä turvaamaan etenkään nuoren yksilön sosioemotionaalista
hyvinvointia (Harinen ym. 2012, 186). Seuraavaksi tarkastelen erityisesti nuorten
maahanmuuttajien sosiaaliseen kiinnittymiseen liittyviä kysymyksiä.

2.2.1. Nuorten maahanmuuttajien sosiaalisen kiinnittymisen erityispiirteitä
Maahanmuuttajanuorten sosiaalisten suhteiden tarkastelua uudessa asuinmaassa voi pitää
kiinnostavana, sillä nuorten suhde etniseen erilaisuuteen on nähty erityiseksi verrattuna
vanhempiin ikäryhmiin. Tätä selittää se, että nuoret osallistuvat kodin ulkopuoliseen toimintaan.
Tavallinen esimerkki on nuoren läsnäolo kouluinstituutiossa, minkä on nähty luovan edellytyksiä
kokonaisvaltaisemmalle integraatiolle. Siinä, missä maahanmuuttajaperheissä vanhemmat voivat
olla kiinni lähtömaan arvoissa, asenteissa ja kasvatuskäytännöissä, nuoret kohtaavat erilaisia ja
ristiriitaisia kulttuurisia odotuksia. (Puuronen 2006, 182; Kataja, Pirskanen & Simonen 2016, 115.)
Tutkimuksessa tällaiseen eritahtiseen sopeutumiseen on viitattu akkulturaatiokuilun käsitteellä,
joskin kulttuurierojen ohella sen syntyyn vaikuttavat elämäntilanne, sosioekonominen asema sekä
maahanmuuttoon liittyvät yleiset ongelmakohdat. Kuilun konkretisoituessa arkielämässä
esimerkiksi perheen vanhemman ja vastaanottajayhteiskunnan välillä nuori joutuu eräänlaiseen
sillanrakentajan rooliin ja perheessä voi ilmetä myös stressiä ja konflikteja (Alitolppa-Niitamo
2010, 50–57; Harinen & Ronkainen 2010, 283–284.) Voikin kysyä, missä määrin muuttajien
eroavat käsitykset ovat ainakin osittain myös sukupolvikysymyksiä.
Maahanmuuttajataustaisten nuorten identiteettityötä tarkasteltaessa on havaittu, etteivät nuoret
eivät automaattisesti omaksu vanhempiensa sidoksia, vaan he pyrkivät rakentamaan niitä omista
lähtökohdistaan käsin (Haikkola 2012, 7–8, 19, 79). Nuoret saattavat pyrkiä helpottamaan
esimerkiksi työllistymistään omaksumalla identiteettinsä rakentamisessa valtaväestön
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ominaisuuksiksi miellettyjä piirteitä ja suosimalla maahanmuuttajille epätyypillisiä asuinalueita
(Hammarén 2014, 214–216). Tämän voi tosin nähdä edellyttävän suhteellisen korkeaa
sosioekonomista asemaa, mikä heijastaa etnisten vähemmistöjen heterogeenisyyttä. Maassa
pidempään asuneen tai toisen polven muuttajan identiteetti ei välttämättä pohjaudu tiettyyn
valmiiseen etniseen kategoriaan, vaan sille on ominaista hybridisyys, mikä näkyy paitsi
etniskulttuurisen taustan tiedostamisena, myös sen asettamien rajojen ylittämisenä (Oksanen 2010,
251–252).
Vaikka nuoret maahanmuuttajat ovat usein vanhempiaan kotoutuneempia, tulee kuitenkin tiedostaa
myös heidän haavoittuvainen asemansa suhteessa valtaväestöön. Haavoittuvaisuus tulee ilmi jo
maahanmuuttajanuorten valtaväestöä heikommassa koulumenestyksessä, vaikka heidän asenteensa
koulua kohtaan on jopa keskimääräistä myönteisempi. Heikko koulumenestys voi pahimmillaan
johtaa koulutuksesta putoamiseen sekä vaikeuttaa haasteellisiksi todettuja
työllistymismahdollisuuksia entisestään. (Teräs, Lasonen & Sannio 2010, 88.) Lisäksi nuorten
identiteetteihin ja kiinnittymiseen vaikuttavat paikalliset valtarakenteet (Haikkola 2012, 8).
Koulumaailman lisäksi nuorille tärkeitä paikallisia vertaissuhteita pyritään luomaan esimerkiksi
harrastusten kautta, vaikka niin ikätoverien kuin vapaa-ajan toimintaa organisoivien aikuisten
ennakkoluulot rajoittavat maahanmuuttajanuorten mahdollisuuksia osallistua erilaisiin
aktiviteetteihin. Lisäksi nuorisokulttuureita luonnehtii toisinaan painostus samanlaisuuteen.
(Harinen ym. 2012, 186–188.) Syrjinnän ja rasismin kokemuksista puhuminen on todettu vaikeaksi
nuorille ja vaikeneminen on myös nähty eräänlaiseksi selviytymiskeinoksi (Rastas 2004, 33, 54).
Valtaväestön asenteiden lisäksi maahanmuuttajalasten ja -nuorten kohdalla jo väestönosan
keskimäärin alempi sosioekonominen asema asettaa rajoitteita kuluttaa ja harrastaa oman
viiteryhmän tavoin, mikä voi etenkin nuoren kohdalla heikentää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
omanarvontuntoa (Säävälä 2011, 66).
Erityisen haavoittuvaisessa asemassa ovat nuoret, jotka ovat saapuneet uuteen maahan yksin ilman
vanhempiaan. Suomessa tällaisten nuorten määrän on myös todettu lisääntyvän, sillä varsinkin
humanitaaristen maahanmuuttajien keskuudessa on huomattavan paljon yksinäisiä nuoria miehiä ja
perheenyhdistämisen ehtoja on kiristetty. Yksin asuminen lisää myös huono-osaisuuden
kasautumisen ja rikollisuuden riskejä. (Haikkola ym. 2017, 374.) Työelämän ja koulutuksen
ulkopuolelle jääneille nuorille oman asuinalueen paikalliset sosiaaliset verkostot on todettu
tärkeiksi kiinnittymisen kohteiksi. Siinä, missä tällaiset verkostot voivat tarjota nuorelle muualla
yhteiskunnassa saavuttamattomia asemia sekä kuulumisen tunnetta, voivat ne myös heikentää
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työmarkkinallista tai laaja-alaisempaa yhteiskuntaan kiinnittymistä ja olla siten kielteistä
sosiaalista pääomaa. (Häikiö & Snellman 2017, 132; Bottrell 2009, 492; Niemelä 2002, 80).
Tällaiset huomiot ovat nostaneet esiin nuorten vapaa-ajalla käyttämien hyvinvointipalvelujen,
kolmannen sektorin toiminnan ja kunnallisen nuorisotyön järjestämien monikulttuuristen
tapaamispaikkojen hyödyllisyyden maahanmuuttajanuorten kannalta. Erityisen hyödyllisiä ne ovat
vähän aikaa maassa olleille, riittämättömän kielitaidon ja vähäiset tiedot omaaville nuorille.
(Harinen ym. 2012, 182; Turtiainen & Rezai 2018, 229.) Ne usein paitsi tarjoavat kokemuksen
yhteisöön kuulumisesta kuin tarvittaessa myös edistävät pääsyä muihin palveluihin (Edge,
Newbold & McKeary 2014, 38). Toiminnassa on tärkeää erityisesti matalan kynnyksen periaatteen
toteutuminen, mikä edellyttää sekä rentoa ja luottamuksellista ilmapiiriä että fyysisesti helppoa
saavutettavuutta (Mikkonen 2005, 67). Nuoren elämäntilanteeseen paneutuvan perheen
ulkopuolisen aikuisen tuki voi edistää merkittävästi omien tavoitteiden ja ikäkauden mukaisen
elämän toteutumista ja esimerkiksi kolmannen sektorin toiminnan on todettu tarjoavan
mahdollisuuksia yksilöllisten suhteiden luomiselle (Turtiainen & Rezai 2018, 229; Hiitola, Anis &
Turtiainen 2018, 240). Nuorisotyöllä onkin ollut Suomessa vuosikymmeniä merkittävä rooli
nuorten kiinnittämisessä yhteiskuntaan ja sitä luonnehtivat vertaisryhmätoiminta sekä aktiiviseen
kansalaisuuteen kasvattaminen. (Harinen ym. 2012, 177–178; Nieminen 1995, 406–414.)
Maahanmuuttajille erityisesti vertaistuki tarjoaa parhaimmillaan kokemuksellista tietoa
sopeutumisesta sekä resursseja identiteetin uudelleen rakentamiseen (Niemelä 2002, 89–90).
Toiminnassa myös etenkin maahanmuuttajataustaisten vetäjien hyödyntäminen on koettu
hyödylliseksi, sillä tällaisella henkilöllä on omakohtaista kokemusta vieraaseen yhteiskuntaan
sopeutumisesta ja kahdessa kulttuurissa elämisestä (Harinen & Ronkainen 2010, 284). Näin se voi
auttaa ylittämään natiivien ja muuttajien kohtaamisissa ilmeneviä epäkohtia, kuten ymmärrystä
muuttajien toiseudesta (Rozakou 2012, 571–574).
Ongelmallista on kuitenkin, että esimerkiksi monikulttuuriset tapaamispaikat sekä kunnallinen
nuorisotyö tavoittavat suhteellisen vähäisen osuuden maahanmuuttajanuorista. Pientä kävijämäärää
on selitetty muun muassa alueellisilla tekijöillä sekä riittämättömällä informaatiolla. (Harinen ym.
2012, 182–185.) Koska olen tavoittanut myös tutkimukseeni osallistuneet henkilöt
nuorisotyöpalvelun kautta, huomioin palveluiden käyttäjien pienen osuuden merkitsevän, etteivät
he edusta kokonaiskuvaa maahanmuuttajanuorista. Tällöin tulosten yleistämisen koko väestönosaa
koskeviksi voi nähdä ongelmalliseksi. Kolmannen sektorin monikulttuurinen nuorisotyöpalvelu,
jonka kautta olen tavoittanut tutkimukseen osallistuneet, tuo Internet-sivuillaan esiin
24

hyödyntävänsä paitsi maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, myös tarjoaa pitkäkestoisille
asiakkailleen mahdollisuuksia toimia vertaisohjaajan tehtävissä. Katson vertaisohjaajaksi
kouluttamisen kaltaisen osallistamisen voivan palvella maahanmuuttajan laajemman osallisuuden
toteutumista. Kuvatun kaltainen vapaaehtoistyö on myös todettu hyödylliseksi informaalin
oppimisen kannalta (Slade, Luo & Schugurensky 2013, 110). Lisäksi järjestötoiminnan kaltaisiin
aktiviteetteihin osallistumisen on todettu vahvistavan parhaimmillaan niin yksilön kuin
paikallisyhteisön sosiaalista pääomaa (Möttönen 2002, 121–124; Niemelä 2002, 85).
Huomiot maahanmuuttajanuorille tarjottavien matalan kynnyksen palvelujen osallisuutta ja
edistävistä vaikutuksista nostaa esiin konkreettisen kotoutumista edistävän keinon. Kysymys siitä,
kuinka yhteiskunta voi vaikuttaa siihen kohdistuvan maahanmuuton seurauksiin, on keskeinen
myös seuraavassa luvussa, jossa tarkastelen suomalaista hyvinvointivaltiota vastaanottavana
yhteiskuntana. Luon katsauksen sekä sosiaali- ja kotouttamispoliittisiin toimenpiteisiin, joilla
maahanmuuttajia on pyritty liittämään osaksi yhteiskuntaa että pohdin niiden mahdollisia
seurauksia aikaisemman tutkimuksen valossa.
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3. Suomalainen hyvinvointivaltio vastaanottavana
yhteiskuntana
Maahanmuuttajien työmarkkinallisen sekä sosiaalisiin verkostoihin liittyvän osallisuuden
toteutumisen lisäksi olen kiinnostunut kulttuurisista jännitteistä erityisesti suhteessa suomalaisen
hyvinvointivaltion käytäntöihin ja palveluihin. Tämän vuoksi näen, että on tärkeää luoda katsaus
suomalaisen hyvinvointivaltion ominaispiirteisiin sekä reflektoida sitä vastaanottavana
yhteiskuntana. Tässä luvussa etenen suomalaisen hyvinvointivaltion määrittelystä tarkastelemaan
sen vahvuuksia ja heikkouksia maahanmuuttajien kotouttamisessa. Lisäksi pohdin
monikulttuuristumisen vaikutuksia hyvinvointivaltiolle.

3.1.

Suomalainen hyvinvointivaltio

Sosiaali- ja hyvinvointipoliittisten käytäntöjen muotoutuminen ovat yhteydessä maittain
vaihtelevaan historiaan, kulttuuriin ja yhteiskunnalliseen järjestykseen. Muotoutumiseen
vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi kansalaisten organisoituminen, uskonto sekä käsitykset
valtiosta, sukupuolesta ja perheestä. (Anttonen & Sipilä 2000, 238–239.) Hyvinvointivaltioista
keskusteltaessa keskeisimpiin huomion kohteisiin kuuluu sosiaalipolitiikan ensisijaiseksi
päämääräksikin luonnehdittu sosiaalisten riskien hallinta. Etenkin Pohjoismaissa tämä on
tapahtunut siten, että hyvinvointivaltio on esimerkiksi sosiaaliturvan, palveluiden,
terveydenhuollon ja yhteiskuntapolitiikan avulla pyrkinyt varmistamaan väestön
toimintaedellytysten ja turvallisuuden toteutumisen. Lisäksi hyvinvointivaltio on tähdännyt
sosiaalisten ongelmien torjumiseen sekä ongelmista kärsivien auttamiseen. (Esping-Andersen
1999, 32–33; Hiilamo & Saari 2010, 14–17; Malin & Anis 2013, 141.) Hyvinvointivaltion
toiminta on myös nähty klassiseksi elementiksi Michel Foucault’n (1998) esittämästä biovallasta
hallinnan muotona, sillä elämän huoltamiseen luodut rakenteet takaavat riittäviksi koettavat
elinolot. Tällöin hallinnan kohteista tulee vastuullisia yhteiskuntaa kohtaan eikä heillä ole tarvetta
lähteä vastustamaan tällaista valtaa. (Hänninen & Karjalainen 1997, 12, 21; Miller & Rose 1997,
122–123; Foucault 1998, 98–103.)
Väestön hyvinvoinnin takaamiseen liittyvää vastuuta voidaan jakaa hyvinvointivaltion lisäksi
esimerkiksi markkinoille tai perheelle. Tämän vuoksi on puhuttu myös hyvinvointiregiimeistä,
joiden tunnetun jaon esittänyt Gösta Esping-Andersen (1990) erottaa pohjoismaisen
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sosiaalidemokraattisen regiimin liberaalista angloamerikkalaisesta sekä konservatiiviskorporatistisesta keskieurooppalaisesta hyvinvointivaltiomallista juuri laajojen tasavertaiseen
käyttöön tarkoitettujen julkisen sektorin rahoittamien hyvinvointipalveluiden sekä tulonsiirtojen
suurille väestöryhmille kohdistamisen perusteella (Esping-Andersen 1990, 26–27; 1999, 33;
Kiander & Lönnqvist 2002, 36–37). Pohjoismaiseen malliin liitetään nykyisin tasa-arvoisempaan
uudelleenjakoon sekä toimenpiteen tai järjestelmän koko väestön kattavuuteen viittaava
universalismi. Ajatus väestön inkluusion toteutumisesta onkin katsottu sisältyvän keskeisesti
universalismin pyrkimyksiin. (Anttonen, Häikiö, Stefánsson & Sipilä 2012, 1, 4; Stefánsson 2012,
65; Kautto 2012, 144–145.)
Esping-Andersenin jaotteluun viitattaessa on kuitenkin huomioitava, että todellisuudessa esimerkiksi
tietyn regiimin sisäisten maiden välillä esiintyy toisinaan huomattaviakin eroja (Kiander & Lönnqvist
2002, 36–37). Suomen yhteydessä huomionarvoista on, että se ei ole yksiulotteisesti luettavissa
pohjoismaiseen regiimiin kuuluvaksi, vaikka useat tutkimukset ovat sijoittaneet maan regiimiin
korostamalla maiden välisiä yhtäläisyyksiä ja jättämällä erot vaille huomiota (Alestalo 2010, 301–
302; Tervonen-Gonçalves & Oinonen 2012, 5). Siitä huolimatta pohjoismaisen hyvinvointivaltion
ominaispiirteeksi mielletyllä laajalla julkisella sektorilla on selitetty suomalaisen yhteiskunnan
menestystä pitkän aikavälin uudistumisessa erittäin korkean inhimillisen kehityksen indeksin (HDI)
perusteella (Saari 2013, 37).
Suomessa hyvinvointivaltiollisen yhteiskuntasopimuksen on kuitenkin nähty alkaneen heikentyä
1990-luvun laman sekä sen hoidon myötä. Suunta on jatkunut laman jälkeen ja näkynyt sosiaali- ja
terveyspalveluiden menokurissa, perusturvajärjestelmien varassa elävien kansalaisten elintason
suhteellisena heikentymisenä sekä osittain myös peruspalveluiden toteutukseen liittyvän vastuun
hajauttamisena kunnille, jonka myötä alueelliset erot ovat kasvaneet. Muutokseen sisältyy
tehokkuutta korostavan uusliberalistisen ajattelun voimistuminen ja hyvinvointivaltion tilalle on
rakennettu uudenlaista yrityselämän toimintamalleihin nojaavaa valtiota. Sen hyvinvointipolitiikka
nojaa pitkälti ajatukseen yhteiskunnan jäsenten tuottavuudesta, mitä maahanmuuttajien kotouttamisen
yhteydessä on nähty heijastavan palkkatyöhön liittyvän osallisuuden korostuminen. (Heiskala &
Kantola 2010, 133–136; Nordberg 2015, 67, 73.)
Hyvinvointivaltion muutospaineiden aiheuttajiksi 2010-luvulla on määritelty kapitalistisen
järjestelmän kansainvälistyminen, yhteiskuntarakenteen muutos sekä talouskriisi, mutta myös
monikulttuurisuuden lisääntymisen on esitetty vaikuttavan kielteisesti haluun säilyttää
hyvinvointivaltio. (Freeman 2013, 26; Nygård 2015, 137). Erityisesti humanitäärisen maahanmuuton
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on väitetty aiheuttavan sille negatiivisia fiskaalisia vaikutuksia. (Gerdes & Wadensjö 2012, 197).
Väestön monimuotoistumisen on hallinnollisissa käytännöissä tapahtuvien muutosten ohella
toistuvasti väitetty tekevän myös universalismin epäkäytännölliseksi (Anttonen ym. 2012, 2).
Monikulttuurisuuden lisääntymisen on esimerkiksi globalisaation ohella havaittu johtaneen
oikeuksien sekä velvollisuuksien painottamiseen pohjoismaisen mallin keskeisinä elementteinä ja
maahanmuuttoon liittyvät kysymykset on alettu ottaa huomioon hyvinvointivaltioiden
analysoimisessa (Vad Jønsson, Onasch, Pellander & Wickström 2013, 12–13).

3.2.

Suomalaisen järjestelmän vahvuudet ja heikkoudet
monikulttuurisuuden lisääntymisen kannalta

Kun arvioidaan ja tarkastellaan maahanmuuton yhteiskunnallisia seurauksia, näen tärkeäksi
huomion kiinnittämisen erilaisiin politiikkamalleihin, joilla vastaanottavat yhteiskunnat reagoivat
monikulttuurisuuden lisääntymiseen. Yhden typologian esittänyt Stephen Castels (1995) erottaa
toisistaan ulossulkevan, assimiloivan sekä pluralistisen mallin ja pitää jälkimmäistä
menestyksekkäimpänä muuttajien liittämisessä yhteiskuntaan. Pysyväluonteisen muuton
torjumiseen pyrkivä ulossulkeva malli on osoittautunut vaikeaksi säilyttää, sillä se johtaa
jänniteisiin eri väestöryhmien välillä. Assimiloivaan malliin on usein puolestaan sisältynyt
pluralistisen mallin piirteitä, mikä on johtanut toisinaan ristiriitoihin poliittisten tavoitteiden ja
tosiasiallisten käytäntöjen välillä. Pluralistisen lähestymistavan maiden välillä esiintyy kuitenkin
eroja siinä, kuinka suuri rooli valtiollisilla interventioilla on integraatiossa. (Castels 1995, 293.)
Politiikan lajeja on ryhmitellyt myös Arno Tanner (2003, 58–66), jonka mukaan lähes koko
Euroopan unionin alueella on pyritty työvoiman tilapäisyyteen ja maahanmuuttajat on nähty
resurssin sijaan jopa uhkana.
Pohjoismaat ovat kuitenkin erottuneet suhteellisen myönteisesti maahanmuuttajien kotouttamiseen
liittyvissä kysymyksissä, mitä selittää integraation määrittyminen hyvinvointivaltion tehtäväksi.
Niiden merkittävästi angloamerikkalaisista tai keski- ja eteläeurooppalaisista maista poikkeavien
laajojen valtion avustamien vastaanottojärjestelmien on nähty parantavan muuttajien
mahdollisuuksia kotoutua yhteiskuntaan. Näin on onnistuttu torjumaan tulijoiden
marginalisoitumista ja sosiaalidemokraattisessa regiimissä valtaväestönkin on havaittu suhtautuvan
myönteisemmin maahanmuuttajien hyvinvoinnin tukemiseen kuin liberaalissa tai
konservatiivisessa regiimissä. (Olwig 2011, 185; Valenta & Strabac 2011, 667–668; Van Der
Waal, De Koster & Van Oorschot 2013, 175–176.) Myös Suomen kotouttamispolitiikka on luotu
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perinteisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehyksissä, vaikka toisaalta sen kehittäminen on
tapahtunut samanaikaisesti hyvinvointivaltion muutosten kanssa. Tämän on nähty
selittävän kotouttamispolitiikkaan liittyvän muutosvastaisuuden vähäisyyttä. (Martikainen ym.
2012, 128.)
Maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien kysymysten yhteydessä Pohjoismaista ei kuitenkaan
voi yksioikoisesti puhua kokonaisuutena, koska niiden välillä esiintyy vaihtelua. Siinä, missä
Ruotsissa politiikka perustui 1970-luvun puolivälistä lähtien tasa-arvoa korostavaan
monikulttuurisuusideologiaan, Tanskassa diversiteetti pyrittiin pitkälti torjumaan Norjan asettuessa
välimaastoon. (Olwig 2011, 183.) Suomi korosti 1990-luvun puoliväliin asti maahanmuutossa
hallinnollisia, turvallisuus- ja uhkatekijöitä eikä puuttunut sen myönteisiin talousvaikutuksiin
(Tanner 2003, 60). Väestön on myös 2000-luvulla havaittu Suomessa suhtautuvan
maahanmuuttoon muita Pohjoismaita varauksellisemmin (Kallio, Kangas & Niemelä 2013, 53).
Siinä, missä muihin Pohjoismaihin alkoi kohdistua työperäistä muuttoa jo 1960- ja 1970-luvuilla,
Suomeen maahanmuuttoon perustuva moninaisuus alkoi muodostua vasta 1980-luvun
loppupuolelta lähtien humanitäärisen maahanmuuton myötä (Valtonen 1999, 474; Olwig 2011,
183). Tällöin Suomeen alettiin kehittää kotouttamispalveluita, mutta ne vakiintuivat kuntien
palvelurakenteeseen ja yleisiin toimintakäytäntöihin vasta 2000-luvun alkupuolella lainsäädännön
vaikutuksesta (Talvinen & Nylund 2008, 111). 2000-luvulla Suomeen kohdistunut maahanmuutto
on edelleen johtunut pääasiassa joko humanitäärisistä tai perhesyistä, vaikka vuosikymmenen
puolivälistä lähtien työperäisen muuton tarve on yhä enemmän tunnistettu. (Onasch & Weide
2013, 200–205.)
Nykyisin kotouttaminen on Suomessa monialaista yhteistyötä, jossa sen alueellisesta
kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta vastaavien kuntien kumppaneita ovat työ- ja
elinkeinotoimisto, poliisi sekä paikkakunnan järjestöt ja yhteisöt (Siirto & Hammar 2016, 190).
Vaikka kotouttamisen luonnehditaan virallisesti perustuvan monikulttuurisuuden tunnustamiselle,
näkyy työmarkkinallisen integraation painotus siten, että resursseja on suunnattu enemmän
muuttajien kiinnittymiseen työmarkkinoille kuin muuhun kotouttavaan toimintaan (Martikainen
ym. 2012, 142). Julkisen sektorin lisäksi kolmannella sektorilla on Suomessa koettu olevan
keskeinen rooli kotouttamisen edistämisessä ja sen kehittämistyön avulla on ollut mahdollista
toteuttaa toimenpiteitä, joihin pelkkä viranomaistyö ei riitä. Järjestöt ja yhdistykset kykenevät
myös joustavammin muokkaamaan toimintojaan maahanmuuttajien tarpeisiin sopiviksi ja erillinen
maahanmuuttajatoiminta voi toimia sillanrakentajana maahanmuuttajan ja viranomaisen välillä
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tiedottamalla ja opastamalla muuttajia esimerkiksi kunnallisten palvelujen löytämisessä ja
käyttämisessä. (Mikkonen 2005, 59–60; Korhonen & Ponnikas 2013, 9.) Tällaiset huomiot
nousivat esiin myös edellä nuorten kotouttamisen yhteydessä.
Vaikka Pohjoismaita on pidetty moniin muihin länsimaihin verrattuna suhteellisen
menestyksekkäinä maahanmuuttajien kotouttamisessa, tunnistetaan niiden 2000-luvun
kehityksessä myös ongelmia (Valenta & Strabac 2011, 668). Jo edellä maahanmuuttajien työhön
liittyvän osallisuuden yhteydessä nousi esiin, kuinka hyvinvointivaltioiden muutoksilla on ollut
maahanmuuttajiakin koskettavia vaikutuksia, kuten leikkausten ja yksityistämisen myötä
lisääntynyt joustavan ja halvan työvoiman kysyntä joillakin aloilla (Gavanas 2010, 10, 73).
Brittiläisen John Clarken (2007, 975) mukaan hyvinvointivaltioiden muutoksessa keskeinen
sosiaalisen alistaminen koskettaa erityisesti maahanmuuttajia, paperittomia ja prekaareja
työntekijöitä, joiden voi nähdä olevan ilman muun väestön kohdalla säilynyttä heikentynyttäkään
hyvinvointivaltion turvaa. Vaikka Clarke on toteuttanut analyysinsä anglosaksisessa kontekstissa,
on sen piirteitä tunnistettu myös suomalaisessa yhteiskunnassa (Tervola 2015; Julkunen 2017, 59–
61).
Hyvinvointisovinismia eli halua rajoittaa maahanmuuttajien oikeutta hyvinvointietuuksiin, on
havaittu Suomessa ja muissa Pohjoismaissa (Banting 2000, 22; Jokinen ym. 2004, 14; Brochmann
& Grødem 2013, 69). Syiksi voi nähdä kiihtyneen maahanmuuton ja moninaisuuden lisääntymisen
myötä ilmenneet kotouttamisjärjestelmien heikkoudet, etenkin pakolaismaista muuttaneiden
henkilöiden suuren edustuksen sosiaaliturvan saajissa sekä niiden myötä kiristyneet asenteet
maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta kohtaan (Vertovec 2010, 83–86; Tervola & Verho 2014,
34–35). Asenteiden voi nähdä ilmenevän suomalaisten käsityksiä toimeentuloturvan toimivuudesta
koskevassa tutkimuksessa, jossa maahanmuuttajille suunnattujen etuuksien käytön oletetaan
esimerkiksi toimeentulotuen ohella usein ylittävän niiden tosiasiallisen tarpeen (Niemelä 2013,
118–120). Keskusteltaessa muuttajien oikeuksista etuuksiin on tärkeää huomioida, että vaikka
pohjoismaisen hyvinvointivaltion etuuksista puhutaan usein kansalaisuuteen perustuvina,
edellyttävät ne harvoin muodollista kansalaisuutta. Sen sijaan laillisen maassaoloajan pituus
vaikuttaa etujen määrään eivätkä universalismin ideaalit inkluusiosta välttämättä toteudu
käytännössä. (Valenta & Strabac 2011, 667–668; Häikiö & Hvinden 2012, 75–76; Stefánsson
2012, 65; Brochmann & Grødem 2013, 62.)
Myös väitteet muuttoliikkeen ja monikulttuurisuuden solidaarisuutta ja vastavuoroista luottamusta
purkavista vaikutuksista voi nähdä ongelmallisiksi pohjoismaisen mallin yhteydessä, sillä mallin
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on nähty edellyttävän suhteellisen yhtenäistä kansaa ja yhteisöllisyyttä (Anttonen & Sipilä 2000,
239; Vad Jønsson ym. 2013, 13). Pohjoismaissa sosiaalinen pääoma on havaittu korkeaksi, mutta
monikulttuurisuuden yhteydessä sillä voi olla negatiivisiakin puolia, koska vahvan sosiaalisen
pääoman yhteiskunnat voivat sulkea ulkopuolelleen kulttuurisesti toisenlaisiksi miellettyjä ryhmiä.
(Rothstein 2002, 323–327; Forsander 2013, 235.) Hyvistä intentioistaan huolimatta säännöt ja
instituutiot saattavat toisinaan olla eroille sokeita eivätkä ne tällöin vastaa vähemmistöryhmien
tarpeisiin niitä parhaimmalla tavalla (Anttonen ym. 2012, 9). Edellä integraation yhteydessä
sivuttu hyviin tarkoitusperiin sisältyvä marginaalisuuden epäintentionaalinen tuottaminen
näyttäytyy myös epäkohtana. Vaikka suomalaisen hyvinvointivaltion taustalla on vahva tasa-arvon
ajatus, pyrkivät sen käytännöt nimeämään ja luokittelemaan marginaaliset ryhmät ongelmineen
sekä vetämään ryhmiin kuuluvia yksilöitä kohti keskusta. Tasavertaisuuden tavoittelusta
huolimatta tällaisella politiikalla on paradoksaalisesti luotu myös marginaalisia identiteettejä.
(Jokinen ym. 2004, 12–13.) Lisäksi politiikan, jolla on hahmotettu pyrittävän auttamaan
maahanmuuttajia, on nähty myös synnyttävän velan ja kiitollisuuden suhteita, joissa avun
vastaanottajien on osoitettava eräänlaista pakotettua kiitollisuuden tunnetta (Back 2007, 42).
Vaikka maahanmuuttajiin kohdistuviin hyvinvointipoliittisiin toimenpiteisiin sisältyy ongelmia,
väitteelle, jonka mukaan etninen monimuotoisuus vähentäisi esimerkiksi hyvinvointivaltion
kannatusta, ei ole löydetty tukea Euroopasta. Mikäli yhteys on olemassa, ilmiöiden välinen
korrelaatio on katsottu varsin heikoksi. (Mau & Burkhardt 2009, 218–219, 224.) Myöskään
pohjoismaisen hyvinvointivaltion tutkimuksessa maahanmuuton ei ole todettu uhkaavan
hyvinvointimallin kestävyyttä (Gerdes & Wadensjö 2012, 197). Brittiläinen
maahanmuuttopolitiikan tutkija Andrew Geddes (2003, 162) onkin todennut, että maahanmuuton
sijaan hyvinvointivaltioiden muutospaineita selittävät tekijät liittyvät keskeisemmin esimerkiksi
globaalin talouden muutoksiin.
Näistä tuloksista huolimatta Euroopan maita heterogeenisemässä Yhdysvalloissa etninen
moninaisuus on katsottu jopa merkittäväksi niukempaa hyvinvointivaltion tukea selittäväksi
tekijäksi. Syyksi on esitetty vähemmistöjen huono-osaisuuden näkyvyyttä amerikkalaisessa
yhteiskunnassa, mikä on helpottanut etnisten jakolinjojen hyödyntämistä hyvinvointia
vastustavissa kannanotoissa. Yhdysvaltojen esimerkillä onkin perusteltu väitteitä, joiden mukaan
maahanmuuttoon perustuvasta heterogeenisyyden kasvusta seuraisi eurooppalaisia
hyvinvointijärjestelmiä heikentäviä konflikteja. (Alesina & Glaeser 2004, 145–154, 175, 181;
Freeman 2013, 18.) Tällaisia argumentteja on haastettu vetoamalla eroihin, joita Yhdysvaltojen ja
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Euroopan välillä on niin historiassa etnisen moninaisuuden suhteen kuin institutionaalisissa
rakenteissakin, ja amerikkalaistyyppistä liberaalia regiimiä on luonnehdittu sosiaalidemokraattisia
tai korporatistisia regiimejä alttiimmaksi hyvinvointisovinismille sekä etnisille konflikteille
(Banting 2000, 22–24, 31; Kymlicka & Banting 2006, 286–287.) Toisaalta kiihtyneen
maahanmuuton myötä populistinen nationalismi on noussut Euroopassakin, mitä on pidetty
hyvinvointijärjestelmien kannalta huolestuttavana, vaikka se ei toistaiseksi olekaan merkinnyt
järjestelmien loppua. (Alesina & Glaeser 2004, 175–176; Freeman 2013, 18, 25.)
Merkkejä etnisyyteen liittyvästä eriarvoistumisesta on kuitenkin tunnistettavissa myös
Pohjoismaista, kuten havainnot esimerkiksi kahden kerroksen työmarkkinoiden muotoutumisesta
sekä hyvinvointisovinismin lisääntymisestä osoittavat. Tällaisen kehityksen voi nähdä myös
ristiriitaiseksi pohjoismaisen hyvinvointivaltion taustalla olevan tasa-arvoajattelun kanssa. Kaiken
kaikkiaan kysymykset laajamittaisen maahanmuuton vaikutuksista ovat avoimia ja tiedostan, ettei
käyttämäni kvalitatiiviselle tapaustutkimukselle tyypillisen aineiston perusteella ei ole mahdollista
tehdä tulkintoja maahanmuuton vaikutuksista hyvinvointivaltion kestävyyteen. Näen, että
aineistoni pohjalta voi kuitenkin osallistua keskusteluun hyvinvointivaltion kyvystä vastata
kulttuurisesti heterogeenisen väestön tarpeisiin ja tehdä huomioita esimerkiksi maahanmuuttajien
suhtautumisesta suomalaisen hyvinvointivaltion käytäntöihin. On kuitenkin huomioitava, ettei
näitäkään havaintoja ei voi suoraan yleistää laajaa väestönosaa koskeviksi.

3.3.

Suomalaisen kotouttamispolitiikan ongelmakohtia

Pyrittäessä ehkäisemään sosiaalisia ongelmia, joita maahanmuuton lisääntymiseen voi liittyä,
tarvitaan yksityiskohtaista kotouttamispolitiikan ongelmakohtien erittelyä. Keskeisiksi
suomalaisen kotouttamispolitiikan ongelmiksi on tunnistettu taloudellisten resurssien
riittämättömyys sekä suuret aluekohtaiset erot. Alueellisia eroja selittävät valtiovallan ohjauksen
rajallisuus sekä kuntien vastuu kotouttamisen käytännön toteutuksesta. (Saukkonen 2013, 92.)
Syrjäisiin kuntiin, joissa maahanmuuttajia on vähän tai työllisyystilanne on heikko, ei välttämättä
perusteta erityisiä palveluita maahanmuuttajia varten ja muuttajien kohtaaminen yksilöinä voi olla
varsin puutteellista (Sotkasiira 2018, 42, 47–48).
Maahanmuuttajien kohteleminen byrokraattiseen järjestelmään sopivina kategorioina on todettu
Pohjoismaiden laajuiseksi ongelmaksi. Kategoriat eivät välttämättä vastaa muuttajien tulkintoja ja
pelkästään niiden mukaan tapahtuva kohtelu saattaa jopa heikentää heidän kotoutumistaan.
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(Coleman 1994, 72; Eastmond 2011, 290–291.) Keskeisimmäksi pohjoismaisten
kotouttamissuunnitelmien heikkoudeksi onkin todettu tapa sovittaa kotouttaminen osaksi
hyvinvointijärjestelmiä muuttajien tarpeisiin vastaamisen sijaan. Konkreettisia epäkohtia ovat
vaatimukset paikallisen kielen, sosiaalisten normien ja kulttuuristen arvojen oppimisesta ennen
työllistymistä. (Olwig 2011, 185–186.) Huomioita voi pitää kiinnostavina suomalaisenkin
kotouttamispolitiikan yhteydessä, sillä suuri osuus maahanmuuttajista on jäänyt työttömiksi tai
työvoiman ulkopuolelle työhön liittyvän osallisuuden painotuksista huolimatta (Martikainen ym.
2012, 142).
Tasa-arvon tulkitsemista samanlaisuudeksi sekä sokeutta kulttuurisidonnaisille tavoille, jotka
heikentävät hyvinvointijärjestelmien valmiuksia vastata muuttajien tarpeisiin, selittävät riittämätön
tietämys ja kokemus, epäselvät odotukset sekä kielelliset vaikeudet (Häikiö & Hvinden 2012, 80–
81, 84–85). Vaikka järjestelmä usein tavoittelisi vähemmistöjen aseman parantamista, eivät
tosiasialliset käytännöt välttämättä vastaa ideaaleja, ja pyrkimykset saavuttaa tasa-arvoa
kohtelemalla kaikkia ihmisiä samojen sääntöjen ja standardien mukaan vastaavat lopulta
kulttuurista sulautumista tavoitteena pitävää assimilationistista oikeudenmukaisuuskäsitystä
(Young 1990, 158). Myös suomalaisen kotouttamispolitiikan on käytännössä todettu pyrkivän
oletettua enemmän kulttuuriseen sulautumiseen, vaikka se virallisesti tunnistaa vähemmistöjen
oikeudet omiin identiteetteihinsä (Saukkonen 2010, 218–220).
Sulautumista korostavaa ajattelua Suomessa heijastaa esimerkiksi muuttajayhteisöjen vaatimaton
tukeminen, vaikka ne voivat parhaimmillaan jopa edistää kotoutumista (Mikkonen 2005, 59;
Martikainen ym. 2012). Assimilaatiopyrkimyksiä on kuitenkin haastettu työllistämällä
maahanmuuttajia kotouttavaan työhön, mihin on liittynyt ajatus muuttajista kahden erilaisen
kulttuurin tuntijoina ja siten kyvykkäinä tunnistamaan erilaisia ongelmia (Sotkasiira 2018, 45).
Suomeen on perustettu myös maahanmuuttajien omia yhdistyksiä, mikä on edistänyt
yhteistoiminnallisten kotouttamistyön muotojen kehittämistä ja kuntien hallintokunnilta on
edellytetty yhteistoimintaa järjestöjen ja yhdistystoimijoiden kanssa (Talvinen & Nylund 2008,
111). Vaikka viranomaisten on havaittu suostuvan mielellään yhteistyöhön esimerkiksi muuttajien
järjestöjen kanssa, suhtaudutaan järjestöjen esittämään kritiikkiin usein kielteisesti eikä tarjotun
tiedon varassa olla välttämättä halukkaita muuttamaan vakiintuneita käytäntöjä. Tällaiset
kokemukset osallistumisen merkityksettömyydestä ovat omiaan lisäämään yksilöiden tai ryhmien
ulkopuolisuuden tunteita yhteiskunnasta. (Davydova-Minguet & Sotkasiira 2014, 83–84.)
Kokonaisuudessaan suomalaisen hyvinvointivaltion onkin nähty jotenkin onnistuvan
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maahanmuuttajien tukemisessa tulonsiirtojen avulla, mutta ongelmia esiintyy tiedon ja vallan
siirtämisessä muuttajille (Nordberg & Wrede 2015, 56).
Lopuksi palaan vielä kysymykseen siitä, missä määrin pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon liitetyt
ideaalit, kuten universalismi, ylipäätään mukautuvat heterogeeniseen väestöön. Vaikka
monikulttuurisuuden on esitetty haastavan esimerkiksi universalismin perusideaa, on väestön
yhtenäisyyttä edellyttäviä puheenvuoroja myös kyseenalaistettu (Anttonen ym. 2012, 8–9). Niissä
on korostettu näkökulmaa, joiden mukaan universalismissa on keskeistä kaikkia väestöryhmiä
koskevaan oikeudenmukaiseen kohteluun pyrkiminen. Tällaiseen kohteluun voi nähdä sisältyvän
myös sensitiivisyys eroja kohtaan. Tämä merkitsee paitsi tarvittaessa Suomessa jo
yhdenvertaisuuslain (1325/2014) turvaamaa positiivista erityiskohtelua, myös eri väestöryhmien
kuulemista sekä heidän tarpeidensa ja tulkintojensa tunnustamista. (Thompson & Hogget 1996,
32–33; Vabø & Szebehely 2012, 123.) Kuten katsaus kotouttamistutkimukseen tuo ilmi, juuri
muuttajien äänen jääminen vaille huomiota, näyttäytyy keskeisenä ongelmana suomalaisessa
maahanmuuttokeskustelussa ja kotouttamispolitiikassa (Söderling 2015, 29). Ajatukset muuttajien
kuulemisesta, heidän paikallisen tietonsa arvostamisesta sekä heille mahdollisuuden tarjoaminen
osallistua itseään koskevaan keskusteluun sisältyvät myös tutkielmani keskeisiin tavoitteisiin.
Katson, että tällaisten tavoitteiden toteutumista palvelevat seuraavaksi esittelemäni aineiston
keruu- ja analyysimenetelmät, josta etenen varsinaiseen analyysiini.
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4. Aineisto ja menetelmät
Tässä osiossa esittelen aineistonkeruumenetelmäni teemahaastattelun sekä aineiston analyysissä
hyödyntämäni narratiivisen tutkimusotteen. Ennen menetelmieni kuvailua esittelen lyhyesti
aineistoni. Olen kerännyt kymmenestä puolistrukturoidusta haastattelusta koostuvan aineistoni
helmi-toukokuussa 2017. Haastattelut kestivät noin puolesta tunnista tuntiin ja tekstitiedostoiksi
kirjoitettuna aineiston pituus on yhteensä yli sata sivua. Haastatellut ovat olleet noin 18–35 vuotiaita maahanmuuttajamiehiä ja suurin osa heistä on pakolaistaustaisia, joskin aineistoon
sisältyy myös yksi työ- ja yksi parisuhdesyistä Suomeen muuttanut henkilö. Tavoitin haastatellut
kotoutumisen edistämiseen pyrkivän kolmannen sektorin monikulttuurisen nuorisopalvelun kautta,
ja palvelun asiakkuuden voikin nähdä asettavan heille yhden erityispiirteen, sillä melko harvan
maahanmuuttajanuoren on havaittu käyttävän nuorisotyöpalveluita (Harinen ym. 2012, 182–185).
Lisäksi kolmannen sektorin vahvempi huomiointi on todettu yhdeksi maahanmuuttajanuorten
osallisuuden edistämisen keskeiseksi kehittämiskohteeksi (Hiitola ym. 2018, 240–241).
En lähtenyt tavoittelemaan ainoastaan miespuolisia haastateltavia, mutta aineistonkeruun alussa
minulle tarjoutui useampi nuori maahanmuuttajamies haasteltavaksi, joista katsoin saavani
kvalitatiivisen pro gradu -tutkielman laajuuteen soveltuvan aineiston. Haastateltujen rajoittuminen
maahanmuuttajamiehiin voi näkyä tiettyjen teemojen esiin nousemisena aineistossa, jotka liittyvät
usein julkisessa keskustelussa ilmenevään pakolaiskuvan sukupuolittuneisuuteen. Varsinkin
pakolaisuuteen odotetaan institutionaalisesti liittyvän avuttomuus, millä on selitetty naisten ja
lasten usein visuaalisesti hallitsevaa asemaa esimerkiksi journalismissa sekä humanitaaristen
organisaatioiden julkaisuissa. (Malkki 2012, 133–134.) Sen sijaan nuoriin miehiin on liitetty
rikollisuuden riski, minkä vuoksi usein juuri heistä puhuttaessa korostuvat huomiot maahanmuuton
turvallisuutta heikentävistä vaikutuksista (Lehti ym. 2014, 18–19).
Valtaosa haastateltavista on kotoisin Lähi-idän tai Afrikan maista. Kuitenkin aineistoon sisältyvät
myös yhden Latinalaisen Amerikan maasta kotoisin olevan, yhden afrikkalaistaustaisen
Euroopassa syntyneen toisen polven muuttajan sekä yhden Etelä-Aasiasta kotoisin olevan henkilön
haastattelut. Vaikka tutkimukseen osallistuneet muodostavat kulttuurisesti heterogeenisen ryhmän,
katson heitä kaikkia yhdistäneen lapsuudessa tai nuoruudessa tapahtuneen muuton uuteen maahan
tai oletetun toiseuden kokemuksen suomalaisessa yhteiskunnassa. Haastatteluissa käsiteltyjä
aihepiirejä ovat olleet haastateltujen osallisuuden kokemukset, joihin sisältyy esimerkiksi
työllistymiseen, työelämäkokemuksiin, opiskeluun ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä
sekä uudessa kulttuurissa elämisen teema. Olen tiedustellut haastatelluilta heidän kokemuksiaan
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kotoutumisesta, uudessa kulttuuriympäristössä elämisestä sekä mahdollisista kohdatuista
kulttuurisista jännitteistä. Haastateltavat ovat saaneet kertoa suhteistaan lähtömaihinsa ja
yhteydenpidosta niissä asuviin sukulaisiin ja tuttaviinsa. Lisäksi he ovat saaneet tuoda esiin
näkemyksiään perheen ja suvun roolista sekä esimerkiksi ikääntyneistä huolehtimisesta. Perustelen
näiden aihepiirien sisällyttämistä haastattelurunkoon sillä, että muuttajien perhe- ja sukulaissuhteet
esitetään usein onnistuneen integraation keskeisinä jarruina, sillä niiden nähdään poikkeavan
pohjoismaisista sosiaalisista normeista (Olwig 2011, 191–192). Haastattelun lopussa tutkimukseen
osallistuneet ovat saaneet reflektoida tulevaisuudensuunnitelmiaan.
Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:
1. Miten haastatellut kokevat työhön ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvän osallisuutensa
toteutuvan suomalaisessa yhteiskunnassa ja miten heidän jäsennyksensä suhteutuvat
heidän tunnistamaansa kulttuuriseen mallitarinaan?
2. Miten ja millaisissa konteksteissa mahdolliset kulttuuriset jännitteet nousevat aineistossa
esiin erityisesti suhteessa suomalaiseen hyvinvointivaltioon ja sen käytäntöihin?

4.1.

Aineistonkeruumenetelmä: Teemahaastattelu

Tutkimukseni aineistonkeruumenetelmä on teemahaastattelut. Näen, että menetelmän avulla voi
hyvin kuvata ja selittää ilmiötä sekä tavoittaa tutkimukseen osallistuvien kokemuksia. Juuri
kokemusten tavoittamista voi pitää tärkeänä aineiston analyysissä hyödyntämieni narratiivisen tai
kerronnallisen tutkimuksen menetelmien kannalta, sillä kertomuksen itsessään on katsottu
edellyttävän inhimillistä kokemuksellisuutta (Fludernik 1996, 12–13). Laajemmin haastattelun
itsessään voi nähdä paitsi tutkimus- tai tiedonkeruumenetelmäksi, myös osaksi yhteiskuntaa ja
kulttuuria, jolla on olennainen ja jokapäiväistä elämää konstituoiva luonne. Tällainen ymmärrys ei
kuitenkaan saa jättää varjoonsa menetelmän tiedonkeruullisia panoksia. (Holstein & Gubrium
2003, 29–30.)
Teemahaastattelun nimen käyttöön ottaneet Hirsjärvi ja Hurme (2014) määrittelevät sen tiettyihin
aihepiireihin kohdistuvaksi haastatteluksi, joka on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua
haastattelua. Se kuitenkin sisällytetään puolistrukturoituihin menetelmiin, sillä teemat ovat kaikille
samoja. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 47–48.) Tutkijan on kuitenkin kertomuksellisuutta sisältäviä
haastatteluja tehdessään jossain määrin annettava haastateltavalle keskustelun kontrollia ja
pyrittävä tasa-arvoisuuteen. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei tutkijalla olisi esimerkiksi
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tiettyä teoreettiseen näkökulmaan pohjautuvaa tai sopivaa agendaa. (Pederson 2013,
415.) Yhdysvaltalaisen Ruthellen Josselsonin (2013, 121) mukaan hyvää haastattelua luonnehtivat
vuoron vaihtojen vähäisyys ja haastateltavan kerronnan korostuminen suurten kysymysten ja
vastausten määrän sijaan. Matti Hyvärisen (2017, 178) mukaan silloin, kun narratiivisia
menetelmiä hyödynnetään analyysissä, haastatteluissa on vältettävä sosiologisia ja yksiulotteisia
”kyllä tai ei” -kysymyksiä, jotta haastatellun omat kokemukset, merkitykset ja tavat jäsentää
asioita voivat korostua. Tiedostan myös omaan liitteenä olevaan kysymysrunkooni sisältyneen
jossain määrin tämän kaltaisia kysymyksiä, joskin yritin käyttää niitä lähinnä tietyn aihepiirin
keskustelunavauksina ja noudattamaan itse kuuntelijan roolia esittämällä jatkokysymyksiä.
Hyödynsin myös eräänlaisia ”auki kerimisen” periaatteita, jollaisiksi Hyvärinen (2017, 183)
nimeää hiljaa olemisen lisäksi haastatellun puheen tiivistämisen, empatian osoittamisen sekä
esimerkkien ja täsmennysten pyytämisen. Toteuttamissani haastatteluissa haastateltavat toivat
myös usein omasta aloitteestaan esiin konkreettisia esimerkkejä kokemuksistaan, joskin havaitsin
heillä olevan vahva käsitys haastattelijan viimekädessä keskustelua ohjaavasta roolista.
Katson haastattelujen kerronnan korostumisen toteutumisen edellyttävän ainakin jossain määrin
luottamuksellisen suhteen rakentamista suhteessa haastateltaviin erityisesti silloin, kun
haastateltavat kuuluvat haavoittuvaisessa asemassa olevaan ihmisryhmään. Olen pyrkinyt
helpottamaan haastateltavien kynnystä osallistua tutkimukseen osallistumalla itse
tavoittamisväylänä toimineen palvelun toimintaan useampana iltana ennen haastatteluja ja siten
tutustumaan heihin etukäteen. Lisäksi olen toiminut palvelussa vapaaehtoistyöntekijänä koko
tutkimusprosessin ajan. Näen luottamuksellisen suhteen rakentamisen kuuluvan Kathryn
Roulstonin (2010) määrittelemään romanttiseen haastattelutyyppiin, jossa tavoitteena on saada
haastateltava avautumaan kokemuksistaan. Olen myös pyrkinyt tyypin mukaiseen
keskustelunomaiseen tyyliin haastatteluissa (Roulston 2010, 206, 217–218). Tästäkin huolimatta
on huomioitava, että siihen, mitä haastateltavat kertovat, vaikuttavat niin kerrontatilanne,
vastaanottaja sekä kulttuuriset konventiot. Tiedostankin oman roolini tutkimukseen osallistuneiden
näkökulmasta valtaväestön edustajana, joka omalta osaltaan vaikuttaa siihen, millaisia valintoja he
tekevät haastatteluissaan. (Marjeta 2001, 10.)

4.2. Narratiivinen tutkimus
Analysoin aineistoani hyödyntämällä narratiivista tutkimusotetta. Narratiivisen tai
kertomustutkimuksen itsessään on nähty olevan monitasoinen ja eri tieteenaloja läpäisevä
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lähestymistapa (Squire, Andrews & Tamboukou 2008, 12). Siihen sisältyville suuntauksille
yhteistä on huomion kohdistaminen kertomuksiin, joiden nähdään välittävän ja rakentavan tietoa.
Catherine Kohler Riessmanin (2008) mukaan narratiivisen tutkimuksen ominaisia kiinnostuksen
kohteita ovat esimerkiksi intentiot, kieli sekä se, millaisten kulttuuristen resurssien kanssa ollaan
yhteydessä ja mitä pidetään itsestäänselvyytenä tai mitä kerronnalla saavutetaan. (Riessman 2008,
11–13.) Teoreettisen lähestymistavan laajuuden vuoksi yhtä ainoaa oikeata tapaa tehdä
narratiivista tutkimusta ei ole ja Hannu L. T. Heikkinen (2002, 15) on luonnehtinut sitä jopa
varsinaisen metodin sijaan väljäksi viitekehykseksi. Tutkimuksellisena otteena se on liitetty osaksi
postmodernistista ja konstruktivistista käännettä tiedekäsityksessä, ja se on
vakiintunut tieteelliseen keskusteluun 1900-luvun lopulla. (Heikkinen 2001, 116–117.)
Konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen sisältyy keskeisesti ajatus siitä, että tutkimuksen tuottamaan
tietoon vaikuttavat niin tutkija kuin tutkimuksen kohde, teoreettinen viitekehys ja tutkimuksen teon
konteksti, jolloin tuotetun tiedon ei ajatellakaan olevan objektiivista ja kohdettaan neutraalisti
kuvaavaa (Hägg 2010, 120). Konstruktivismille erilaiset kategoriat ovat poliittisesti,
yhteiskunnallisesti ja kielellisesti tuotettuja. Tällöin huomion kohteena on niiden tekstuaalinen
tuottaminen ja ensimmäiseksi esitettävät kysymykset liittyvät esimerkiksi identiteettien ja
todellisuuksien rakentumiseen kerronnan kautta eikä esimerkiksi siihen, kuinka eri sukupuolta tai
etnistä taustaa edustavien ihmisten elämäntavat poikkeavat toisistaan. (Hyvärinen 1998, 330.) Sen
sijaan brittiläiset Brett Smith ja Andrew C. Sparkes (2008, 297–299)
puhuvat narratiivisesta konstruktionismista konstruktivismin sijaan, mikäli tutkimuksessa
korostuu narratiivien tarkastelu sosiaalisina ja diskursiivisina tekoina ja päähuomio kohdistuu
sosiaaliseen maailmaan sekä vuorovaikutuksessa käytettäviin selontekoihin.
Aineiston laatuna narratiivinen aineisto on erotettu numeerisesta sekä lyhytvastausaineistoista sen
perusteella, ettei sitä voi yksiselitteisesti tiivistää numeroiksi tai kategorioiksi, vaan jatkokäsittely
edellyttää aina tulkintaa. Narratiivisessa tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu merkityksiin, joita
yksilöt antavat asioille kertomustensa kautta, vaikkakin tiedon on mielletty usein, ja nähdäkseni
varsinkin haastatteluaineistoja analysoitaessa, muotoutuvan dialogisesti tutkijan ja kertojan
välisessä keskustelussa. (Heikkinen 2001, 121–125, 129.) Ihmisten itsessään on katsottu pyrkivän
kertomuksia käyttämällä tekemään erilaisia tapahtumia ymmärrettäviksi itselleen ja muille (Young
1989, 154). Saksalaisen kerronnassa esiintyvän asemoinnin analyysiin keskeisesti vaikuttaneen
Michael Bambergin (1997, 337) mukaan puhujat asemoivat itseään niin suhteessa toisiin
tarinamaailman hahmoihin, yleisöön tai vuorovaikutustilanteeseen osallistuviin henkilöihin sekä
itseensä. Narratiivien eli kertomusten on katsottu sisältävän päähenkilön tavoitteisiin ja niiden
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toteutumista uhkaaviin tekijöihin liittyvän emotionaalisen alueen sekä satunnaisiin merkityksiin
pohjaavan esimerkiksi tapahtumakulkua jäsentävän alueen. Lisäksi narratiivien voi nähdä
artikuloivan eettisellä alueella, mikä tarkoittaa, että niihin sisältyy usein oikean ja väärän
määrittelyä onnistumisten ja epäonnistumisten kuvaamisen ohella. (Hänninen & KoskiJännes 1999, 159.) Hieman samaan tapaan yhdysvaltalaiset lasten kertomuksia tarkastelleet Elinor
Ochs ja Lisa Capps (2001, 78–79) ovat todenneet kerronnan auttavan konkretisoimaan sosiaalisesti
ja kulttuurisesti hyväksyttyjä tai sanktioituja toimintamalleja.
Määriteltäessä esimerkiksi Vilma Hännisen (1999, 15) tavoin narratiivisella tutkimuksella
tarkoitettavan kaikkea sellaista tutkimusta, jossa kertomusta käytetään ymmärrysvälineenä, katson
tärkeäksi reflektoida kertomuksen käsitteen merkityssisältöjä. Pertti Alasuutari (2011, 126–127)
katsoo kertomuksen keskeiseksi tekstirakenteelliseksi ominaisuudeksi kronologisesti etenevän
juonen, vaikka kertomus edustaa vain tekstien osien yhtä tapaa liittyä toisiinsa ja muodostaa
kokonaisuus. Kertomuksesta käsitteenä esiintyy useita keskenään kilpailevia ja toisiaan
täydentäviä määritelmiä, joita Matti Hyvärisen (2006, 5) mukaan ovat ainakin rakennemääritelmä,
retorinen, kognitiivinen sekä prototyyppinen määritelmä. Vaikka tukeudun vahvimmin
prototyyppiseen määritelmään, pidän mielessäni myös muiden lähtökohtien esiin nostamia
huomioita kertomusten luonteesta. Gerald Prince (1982, 4) sekä William Labov (1972, 359–360)
ovat katsoneet rakenteellisesti kertomuksen koostuvan minimimuodossaan kahdesta tapahtumasta
tai kertovasta lauseesta, joiden välillä on aikaero, joskin tunnetussa suullisen kertomuksen
mallissaan Labov (1972, 362–363) on laajentanut kertomuksen rakenneosiksi tiivistelmän
(abstract), taustoituksen (orientation), tapahtumasarjan (complicating action), arvioinnin
(evaluation), ratkaisun (resolution) ja loppukaneetin (coda). Erityisesti arvioinnilla on
perusrakenteen ohella tärkeä rooli kertomuksessa, sillä sen avulla tuodaan esiin kerrottavien
tapahtumien emotionaalinen merkitys kertojalle (Toolan 2001, 151). Juuri tunteiden tai
kokemuksellisuuden välittämisen voikin nähdä keskeiseksi useammalle tavalle ymmärtää
kertomus ja tutkielmassanikin kiinnostukseni kohdistuu pitkälti haastateltujen kokemuksiin
maahanmuuttajina elämisestä.
Rakenteeseen perustuvan määrittelyn sekä myös Labovin mallin ongelmakohdiksi on kuitenkin
katsottu esimerkiksi vuorovaikutuksen karsiminen, jolloin tarkastelu rajautuu suurelta osin
valmiisiin tai irrallisiin teksteihin. Vuorovaikutuksen tutkijan ja haastateltavan välillä voikin nähdä
asiaksi, johon erityisesti sosiaali- tai yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tulee kiinnittää
huomiota. Näillä tieteenaloilla tutkimus ei näet pääsääntöisesti ole kiinnostunut irrallisista
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teksteistä. Retorinen määritelmä kertomuksesta korostaa, että kertomukset kerrotaan tilanteisesti ja
kertojalla on aina joitakin tarkoitusperiä, minkä huomioin myös haastateltujeni kertomuksia
analysoidessani. (Phelan 2005, 18; Hyvärinen 2006, 7, 20.) Kertomuksia onkin pidetty
voimakkaina argumentatiivisina välineinä, sillä ne tuovat väitteen tueksi kokemusperusteista
tietoa, joka on nähty rationaalista argumentointia vaikeammaksi torjua (DeFina &
Georgakopoulou 2012, 98). Jossain määrin tarkastelussani havainnoin kerrontaa intentionaalisina
tekoina, mikä liittyy erityisesti seuraavassa alaluvussa esiteltävään vastapuheen käsitteeseen.
Tarkasteluni keskiössä on vahvasti myös kokemus vastaanottajayhteiskunnassa elämisestä ja niin
sanotussa kognitiivisessa lähestymistavassa kertomukseen keskitytään tapahtumien ja toiminnan
sijaan ihmisen tapaan kokea ja jäsentää niitä sekä reagoida niihin (Hyvärinen 2006, 7; DeFina &
Georgakopoulou 2012, 8). Esimerkiksi saksalainen kirjallisuudentutkija Monika Fludernik (1996,
12–13, 20) katsoo kertomuksellisuuden tarkoittavan erityisesti inhimillisen kokemuksellisuuden
representointia. Kokemuskeskeinen muoto on myös yksi Corinne Squiren, Molly Andrews’n ja
Maria Tamboukoun (2008) erottamista narratiivisen tutkimuksen muodoista tapahtumakeskeisen
sekä kerronnan vuorovaikutuksen ja yhdessä rakentamisen muotojen rinnalle. Näistä muodoista
katson tutkimukseni sijoittuvan lähimmäksi kokemuskeskeistä muotoa. Tällaisessa
tutkimustyypissä tutkimukseen osallistuvilla mielletään olevan yksilöllisiä sisäisiä
representaatioita ilmiöistä, tapahtumista, ajatuksista ja tunteista, joita on mahdollista ilmaista
toisille ihmisille kertomuksen avulla. (Squire ym. 2008, 5.) Realismin ja positivismin haastamisen
yhteydessä tapahtuneen niin sanotun narratiivisen käänteen myötä ihmisen kokemaa todellisuutta
onkin alettu tulkita kerronnalliseksi ja kerronnan tutkimuksen kautta on pyritty pääsemään käsiksi
kerronnallistamisen prosesseihin, joiden samankaltaisuuden hahmottamiseksi on määritelty
kerronnan prototyyppisiä elementtejä (Leimumäki 2012, 360; Riessman 2008, 14).
Lähimpänä omaa kertomuskäsitystäni olevaa prototyyppistä määritelmää edustava David Herman
(2009) on määritellyt kertomuksen elementeiksi tilanteisuuden, kokemuksellisuuden sekä kyvyn
luoda maailmoja ja epäjärjestystä niiden sisälle. Lisäksi kertomukset rohkaisevat lukijaa tai
kuulijaa tekemään päätelmiä ajallisesti järjestyneestä kulusta. (Herman 2009, xvi; Hyvärinen 2010,
90–92.) Koska en katso, että toteuttamiani haastatteluja voisi lopulta typistää yksioikoisesti
kertomuksiksi, nojaan määritelmään, jonka mukaan yksinkertaisimmillaan narratiivinen
tutkimusaineisto voi olla mitä tahansa suulliseen tai kirjalliseen kerrontaan perustuvaa aineistoa.
Tällaiselle aineistolle ei välttämättä aseteta vaatimuksia eheiden juonellisten kertomusten
tuottamisesta (Heikkinen 2002, 19). Myös Hyvärinen (1998, 323) katsoo narratiivisuudessa olevan
aste-eroja, eikä narratiivisuutta tulisi hänen mukaansa liittää ainoastaan valmiiseen kertomukseen.
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Prototyyppiseen lähestymistapaan sisältyykin ajatus, että aineisto voi olla vain osittain kertomus
eikä raja siitä, mikä lopulta on kertomus, ole välttämättä selkeä (Hyvärinen 2006, 9; 2017, 175).
Hyvärisen (2010, 115) mukaan haastattelut ovat harvoin kertomuksia, mutta niitä tarkasteltaessa
on tunnistettava kertomus tai kerronnallisuus ja suhteuttaa analyysi siihen. Pyrinkin paikantamaan
aineistostani kohtia, jotka sisältävät edellä kuvattuja kerronnallisuuden ominaispiirteitä. Kiinnitän
huomiota myös niin sanottuihin ”epäkerrottuihin” tai hypoteettisiin tapahtumiin, jotka sisältävät
kuvausta esimerkiksi mahdollisista toteutumatta jääneistä vaihtoehdoista, sillä ne voivat paljastaa
kulttuurisia odotuksia ja normeja (Prince 1988, 2–3; Karttunen 2015, 33, 212). Juuri normien tai
yleisesti hyväksyttävien toimintamallien paikantamisen katson tärkeiksi seuraavaksi esiteltävien
kertomustutkimuksellisina menetelminä käyttämieni mallitarinan ja vastapuheen kannalta.

4.2.1. Mallitarina ja vastapuhe analyysimenetelmänä
Narratiivisen tutkimuksen menetelmistä hyödynnän aineiston analyysissä mallitarinaa sekä sitä
vastaan haastateltujen suuntaamaa vastapuhetta, sillä katson niiden soveltuvan erityisen hyvin
maahanmuuttajien kohtaamien kulttuuristen jännitteiden tarkasteluun. Mallitarinalla viitataan
jaettuihin tapoihin ymmärtää, kuinka yhteiskunnassa eletään arkea ja kuinka tietyssä asemassa tai
tilanteessa olevat ihmiset käyttäytyvät (Jokinen ym. 2004, 16; Raitakari 2004, 60). Katson, että
lähestymistapa on hyödyllinen tarkasteltaessa toisistaan eroavia kulttuurisia käsityksiä sekä
tiettyihin ihmisryhmiin kohdistuvia rooliodotuksia. Kirsi Juhila (2004, 20) näkee vastapuheen
kohdistuvan mallitarinan sisältämiin kategorisointeihin. Luokittelun tai kategorisoinnin voi
itsessään nähdä väistämättömäksi inhimillisen olemassaolon ominaisuudeksi, vaikka se samalla
häivyttää yksilöllisiä eroja ja on olennainen ennakkoluulojen kehittymiseen vaikuttava tekijä
(Brown 2010, 36).
Vilma Hänninen (1999) toteaa mallitarinoita voitavan paikantaa erilaisista osakulttuureista ja
yhteisöistä. Ne määrittelevät piirissään arvostettavia ominaisuuksia sekä toiminta- ja
suhtautumistapoja, vaikka kaikissa tapauksissa mallitarinoiden kirjo ei tarjoa yksilön kokemukseen
sopivaa tarinaa. (Hänninen 1999, 50–52.) Michael Bamberg (2004, 360) katsoo mallitarinoiden
määrittävän ja hillitsevän subjektien toimijuutta sekä tarjoavan opastusta ja ohjausta näiden
jokapäiväiseen toimintaan. Saksalaisen Carlos Kölblin (2004) mukaan mallitarinan voi ymmärtää
niin empiirisesti testattavana tietyn väestönosan tai ryhmän yleisimpänä tarinana kuin
kulttuurituotteisiin sisältyvänä hallitsevana diskurssina tai ideologiana. Lisäksi sen voi nähdä
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ideologiaksi tai puhetavaksi, joka ohjaa ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla. On kuitenkin
mahdollista, että mallitarina vaikuttaa vain siihen, kuinka ihmiset kertovat tarinoitaan, jolloin sillä
ei ole joko lainkaan tai ainoastaan hyvin vähäisiä vaikutuksia siihen, kuinka ihmiset tosiasiallisesti
ajattelevat tai toimivat. (Kölbl 2004, 28.) Lähden itsekin tutkielmassani liikkeelle ajatuksesta, ettei
mallitarina välttämättä suoraan tai yksioikoisesti ohjaa yksilöä ajattelemaan, käyttäytymään tai
toimimaan juuri sen mukaisesti.
Mallitarinoita paikannettaessa on myös huomioitava, ettei tietty yhteisö tyypillisesti jaa yhtä
kiinteää ja selvärajaista tarinaa. Sen sijaan saman kulttuurin sisällä voi esiintyä lomittaisia,
rinnakkaisia ja jopa keskenään ristiriidassa olevia tarinoita. (Ylijoki 1998, 148.) Myös
maahanmuuttajaväestö on niin heterogeeninen, ettei edes samalta alueelta samaan aikaan
muuttaneiden henkilöiden keskuudesta ole välttämättä mahdollista paikantaa yhtä yhtenäistä
mallitarinaa. Suvi Raitakari (2004) näkeekin, että puhuttaessa kulttuurisista mallitarinoista ei ole
hedelmällistä viitata kiinteään tai yhtenäiseen kulttuuriin, vaan moninaisiin ja toisistaan
poikkeaviin tapoihin ymmärtää asiat. Tällainen moninaisuus mahdollistaa keskustelun sekä
erilaiset tilanteesta riippuvat tavat toimia. (Raitakari 2004, 60–61.)
Mallitarinat voivat myös vanhentua ja niiden toimivuuden on nähty edellyttävän kosketuspintaa
todellisiin tapahtumiin (Polkinghorne 1988, 123, 160). Usein piileviä moraalisia arvostelmia
sisältävien mallitarinoiden avulla yksilö kuitenkin luo sekä sosiaalista että persoonallista
identiteettiään (Ylijoki 1998, 146). Mallitarinoita ei kuitenkaan vain omaksuta suoraan
sellaisenaan, vaan yksilö voi muuntaa ja yhdistellä tarinallisia aineksia uudella tavalla. Tällaista
yksilön mielessä tapahtuvaa kulttuurista ja sosiaalisesta vuorovaikutuksesta juontuvaa, mutta
henkilökohtaisiin kokemuksiin kiinnittyvää oman elämän jäsentämistä voi kuvata sisäisen tarinan
käsitteellä. (Hänninen 1999, 49.) Hieman samalla tavalla Stuart Hall (2002, 11) katsoo identiteetin
muodostuvan ääneen lausumattomien subjektiviteettia koskevien tarinoiden kohdatessa
historialliset ja kulttuurilliset kertomukset.
Mallitarinoita ja niihin sisältyviä käsityksiä voidaan myös kyseenalaistaa. Vaikka puhuja ei voi
koskaan täysin astua mallitarinan hegemonisen kehyksen ulkopuolelle, voi tämä tehdä oletuksia
mallitarinoista ja niiden avulla asemoida itsensä siten, että merkitsee ne mallitarinan osat, joita
voidaan haastaa (Bamberg 2004, 363, 367). Kun sisäinen tarina on ristiriidassa stereotypioiden ja
mallitarinoiden kanssa, Juhila (2004) katsoo yksilön turvautuvan vastapuheeseen, jolla
tyypillisimmin pyritään asettamaan kyseenalaisiksi vallitsevia kategorisointeja sekä
neuvottelemaan vaihtoehtoisia identiteettejä. Hän jakaa tällaiset vastapuheen strategiat eri lajeihin.
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Ensimmäinen vastapuheen muoto on Harvey Sacksin (1985, 415) doing “being ordinary” käsitteellistämiseen perustuva tavallisuusretoriikka, jossa henkilökohtainen minä erotetaan
leimatusta ryhmästä sekä siihen liitetyistä, usein kielteisistä, ominaisuuksista. Toinen vastapuheen
muoto on eron politiikka, jossa etsitään erilaisia minän esittämisen tapoja esimerkiksi kuvaamalla
itseä sekä muita samaan ryhmään kuuluvia omilla ehdoilla ja tuodaan esiin ryhmään kuuluvien
ihmisten heterogeenisyyttä. (Juhila 2004, 28–31.)
Tavallisuusretoriikan taustalta voi Juhilan (2004) mukaan paikantaa Erving Goffmanin (1986, 6–7)
huomion siitä, että marginaalisessa asemassa olevaan ryhmään kuuluva ja niin sanotun leimatun
identiteetin omaava henkilö määrittää usein itsensä tavalliseksi, vaikka muut mieltävät hänet
toisin. Eron politiikka puolestaan pyrkii torjumaan ajatuksen, jonka mukaan samanlaisuuteen
pyrkiminen toimisi tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen edellytyksenä (Young 1990,
157–158). Tämän eron positiivisille merkityksille perustuvan vastapuheen muodon voi
maahanmuuttajatutkimuksen yhteydessä nähdä mieltävän mahdolliseksi, että muuttajien ja
natiivien kulttuurit pystyvät olemaan rinnakkain samassa yhteiskunnassa. (Juhila 2004, 31.)
Näiden lisäksi myös vaikenemista voi pitää vastapuheen muotona, jossa kieltäydytään asettumasta
vähempiarvoisen keskustelukumppanin asemaan vuorovaikutustilanteessa. Toisaalta vaikenemisen
voi nähdä vastapuheen vastakohdaksikin, sillä se voi liittyä esimerkiksi siihen, että
marginaalisuuden kokemusta on vaikea kuvata sanallisesti (Jokinen ym. 2004, 12).
Vastapuheella tai vastakertomuksen esittämisellä voi nähdä tehtävän useita asioita samanaikaisesti.
Ensimmäiseksi siinä tunnistetaan tietty mallitarina ja osoitetaan siihen sisältyviä virheitä tai
ristiriitaisuuksia. Tästä siirrytään vaihtoehtoisen kerrontalinjan ja muutettujen hahmojen
tarjoamiseen, jotka uudelleenmäärittävät tiettyä ilmiötä tai tarjoavat uudenlaisia selitystapoja sille.
Samalla vastapuheessa paljastetaan tiettyjä poliittisia intressejä sekä asemia, joita mallitarina
palvelee, ja vastapuhe itsessään tarjoutuu niitä horjuttavan intervention välineeksi. (Gabriel 2017,
210.) Brittiläinen Molly Andrews (2004) toteaa, että vastapuheen esittäjä tavallisesti tiedostaa
kuuluvansa marginaalisessa asemassa olevaan ryhmään ja olettaa ryhmään kuuluvan myös muita
henkilöitä, jotka jakavat samanlaisen kokemuksen. Mallitarinoiden tavoin tällaiset
vastakertomukset voidaan kokea ja esittää yksilöllisesti, mutta siitä huolimatta niillä voi katsoa
olevan yhteisiä merkityksiä ja tarkoitusperiä. (Andrews 2004, 1–2.)
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4.3.

Tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen tapaustutkimus ja tiedostan, ettei aineistossani esiin
nousevia asioita voi yleistää koskemaan koko maahanmuuttajaväestön tai edes nuorten
maahanmuuttajamiesten käsityksiä tai kokemuksia. Tiedostan, että laadullinen tutkimus pyrkii
tilastollisen yleistettävyyden sijaan kuvaamaan ja ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa
ilmiötä tai ryhmää (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86). Tästä huolimatta tanskalainen Bent Flyvbjerg
(2001) katsoo tapaustutkimuksen voivan tuottaa rikasta kontekstisidonnaista tietoa, mikä liittyy
siihen, että tapaukset ovat olemassa tietyssä ympäristössä ja olosuhteissa. Vastoin yleistä olettamaa
tapaustutkimus voi hänen mukaansa toisinaan tarjota luotettavaa informaatiota myös laajemmasta
luokasta. (Flyvbjerg 2001, 66, 136.)
Tavoitin tutkimukseeni osallistuneet henkilöt kolmannen sektorin monikulttuurisen
nuorisotyöpalvelun kautta ja tutkimuslupa vahvistettiin allekirjoittamalla liitteenä oleva kirjallinen
tutkimussuostumus. Lähestyin palvelun toiminnanjohtajaa sekä tutkimusvastaavaa sähköpostitse
tammikuussa 2017, ja he suhtautuivat tutkimukseeni erittäin positiivisesti, sillä he katsoivat
tutkielmaan osallistumisen tarjoavan haavoittuvaisessa asemassa olevalle maahanmuuttajaväestölle
mahdollisuuden tuoda esiin omia näkökantojaan itseään koskevassa keskustelussa. Juuri äänen
antamisella tutkimukseen osallistuville onkin perusteltu tarinallisen tutkimuksen eettistä arvoa
(Hänninen 1999, 34).
Muodollinen tutkimussuostumus vahvistettiin palvelun johdon tasolla, ja esittelin haastateltaville
tutkimustani etukäteen. Kävin yksityiskohtaisesti läpi liitteinä olevissa lomakkeissa mainitut
tutkimuseettiset periaatteet jokaisen haastateltavan kanssa ennen varsinaisen haastattelun
toteuttamista. Tällaista informointiin perustuvaa suostumusta pidetään tutkimuksen teon
keskeisenä eettisenä periaatteena (Hirsjärvi & Hurme 2014, 20). Koska osan tutkimukseen
osallistuneista englannin ja suomen kielen taito oli vähäinen, pyrin mahdollisimman selkeään
esittämiseen. Kerroin myös haastateltaville, että en ole heidän lähtökulttuuriensa asiantuntija enkä
tunne niitä kovin hyvin. Lisäksi toin ilmi, että katsoin heillä olevan arvokasta omakohtaiseen
kokemukseen perustuvaa tietoa kahdessa eri kulttuurissa elämisestä, josta itselläni ei ole lainkaan
kokemusta.
Toteutin kaikki haastattelut edellä mainitun palvelun tiloissa. En kuitenkaan kerro tarkempia
tietoja yhdistyksen tai sen toiminnan yksityiskohdista tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin
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turvaamiseksi. Pyrin etenemään haastattelutilanteissa haastateltavien ehdoilla ja informoin heitä
tutkimuksesta, siihen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja heidän anonymiteettinsä
turvaamisesta. Kerroin myös heille, että he voivat milloin tahansa halutessaan vetäytyä
tutkimuksesta, jolloin jätän tutkimuksesta vetäytyneen haastattelun käyttämättä analyysissä.
Haastattelujen tallentaminen on tehty tutkimukseen osallistuneiden suostumuksella ja olen
tuhonnut äänitallenteet kirjoitettuani haastattelut tekstitiedostoiksi.
Siitä huolimatta, että narratiivisessa tutkimuksessa tavallisesti pyritään tuomaan esiin tutkimukseen
osallistuneiden tapa antaa asioille merkityksiä, edellyttää analyysi aina jossain määrin aineiston
rikkauden pelkistämistä. Näin ollen analyysi muuttaa aina tutkimukseen osallistuneiden kerrontaa
toisennäköiseksi, mikä lisää tutkimuksen eettistä ongelmallisuutta. Tutkijan onkin kiinnitettävä
huomiota siihen, etteivät tutkimukseen osallistuneet koe joutuneensa väärinymmärretyiksi tai
hyväksikäytetyiksi. (Hänninen 1999, 34.) Katson, että tällaisten kysymysten reflektointi on
erityisen tärkeää silloin, kun tutkimukseen osallistuneet kuuluvat haavoittuvaisessa asemassa
olevaan väestönosaan. Pidän koko tutkimusprosessin ajan mielessäni, että viimekädessä aineiston
tulkinnassa korostuu tutkijan ääni ja huolehdin, että en esitä haastateltavien sanomisia
virheellisessä tai heitä halventavassa kontekstissa. Tutkimuksen tulkinnallisesta luonteesta johtuen
uskon myös, että eri tutkijat voisivat saada aineistostani erilaisia tutkimustuloksia.

4.4. Analyysin eteneminen: teemoittelusta mallitarinan paikantamiseen
Aloitin analyysini aineiston alustavalla teemoittelulla. Tällä tarkoitan aineiston ryhmittelyä ja
pilkkomista eri aihepiirien mukaan, joka mahdollistaa tiettyjen teemojen esiintymisen vertailun
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Luin litteroidun haastatteluaineiston useita kertoja tarkasti läpi ja
merkitsin systemaattisesti ylös haastateltujen puheissa esiin nousevia yhteisiä teemoja, kokemuksia
ja suhtautumistapoja sekä poikkeamia niistä. Tarkastelin teemoittelussa työhön sekä sosiaalisiin
suhteisiin liittyvää osallisuutta pääasiassa erillään toisistaan.
Aineiston huolellisen läpiluvun ja alustavan teemoittelun myötä siirryin narratiivisten menetelmien
hyödyntämiseen. Pyrin analyysissäni yhdistelemään haastateltujen kertomuksia ja kokemuksia
Suomessa elämisestä, vaikka en muodostanut prosessissa ehyitä juonellisia kertomuksia ja katson
hyödyntäneeni narratiivista analyysiä suhteellisen löyhästi. Haastattelut eivät myös itsessään ole
ehyitä kertomuksia. Narratiivisen lähestymistavan eräänä tavanomaisena kiinnostuksen kohteena
on kuitenkin kerrontaan tyypillisesti sisältyvä muutoksen kuvaus, jota myös esiintyy aineistossani
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(Tammi 2009, 142–144). Tarkastelussa keskeisen muutosprosessin, eli haastateltujen integraation
tai suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymisen voi nähdä keskeneräiseksi eikä sillä edes välttämättä
ole selkeää lopputulemaa. Olen kiinnittänyt erityisesti huomiota osallisuuden eri osa-alueilla
tapahtuviin muutoksiin. Vaikka aineistooni sisältyvät myös toisen polven muuttajan sekä
varhaislapsuudessa muuttaneiden haastattelut, katson toiseuden kokemuksen sekä mahdollisesti
myös psykologisesti raskaan selittäjän roolin kahden kulttuurin välillä luonnehtineen ainakin
jossain määrin tällaisten haastateltujen elämää (ks. Alitolppa-Niitamo 2010, 50–51).
Olen pyrkinyt samanaikaisesti paikantamaan aineistostani maahanmuuttajan mallitarinaa sekä sitä
vastaan suunnattua puhetta. Koska haastatellut tulevat eri kulttuureista, joita en tunne kovin hyvin,
olen tarkastellut pääasiallisesti normatiivista maahanmuuttajan mallitarinaa suomalaisessa
yhteiskunnassa. Tästä huolimatta haastatellut viittaavat välillä myös esimerkiksi omien
lähtökulttuuriensa mukaisiin mallitarinoihin. Vaikka olen samanaikaisesti paikantanut mallitarinaa,
haastateltujen esittämiä kertomuksia sekä vastapuhetta, pidän mallitarinaa eräänlaisena analyysini
lähtökohtana. Normatiivisen mallitarinan syntyyn vaikuttavat paitsi muuttajien omat, myös
valtaväestön käsitykset. Mallitarinoissa valtaväestön asenteet voivat myös korostua ja
maahanmuuttajat itse saattavat vain lähinnä kommentoida mallitarinaa.
Mallitarinan paikantamista voi pitää haasteellisena, sillä se voi olla niin hallitseva, ettei sitä edes
nähdä tai siihen ei kiinnitetä huomiota. Donnileen R. Loseke (2015) katsoo tietyssä yhteisössä tai
kulttuurissa hallitsevan tarinamallin olevan helpommin paikannettavissa esimerkiksi mediasta,
organisatorisista ohjeista tai poliittisista asiakirjoista kuin haastatteluista. Sen sijaan haastattelut
mahdollistavat hänen mukaansa parhaiten henkilökohtaisiin identiteetteihin liittyvien narratiivien
paikantamisen. (Loseke 2015, 5–6.) Katson kuitenkin Rebecca L. Jonesin (2004) tavoin, että
kertoja orientoituu mallitarinaan ja viittaa siihen esimerkiksi haastattelussa. Orientoituminen voi
esimerkiksi käydä ilmi avoimen erimielisenä suhtautumisena tiettyyn väitteeseen, itsensä
kuvaamisena kapinallisena tai sanojen, kuten ”tabu” käyttönä. (Jones 2004, 175.) Muotoja, joilla
kertojat voivat asemoida itseään dialogisesti suhteessa normeihin ja arvoihin ovat kiistämisen ja
julistamisen lisäksi oman väitteen esittäminen yhtenä monista kannoista. Kertojat voivat myös
osoittaa, että väite edustaa jonkun toisen näkemystä. (Martin & White 2005, 97–99.) Olen
kiinnittänyt erityisesti huomiota tilanteisiin, joissa haastatellut viittaavat tai pyrkivät erottamaan
oman minänsä tietystä heihin liitettävistä kategorioista. Näiden kategorioiden pohjalta olen
pyrkinyt hahmottamaan mallitarinaa.
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Seuraavaksi esitän lyhyen kuvauksen normatiivisesta maahanmuuttajan mallitarinasta. Tämän
jälkeen tarkastelen, millaisena mallitarina näyttäytyy kahdella osallisuuden eri osa-alueella ja
miten kertojat määrittävät itsensä suhteessa siihen. Ensimmäiseksi havainnoin työhön liittyvää
osallisuutta, jota usein pidetään yhteiskuntaan kiinnittymisen keskeisimpänä osa-alueena
(Forsander 2013, 220). Tästä siirryn tarkastelemaan haastateltujen kerrontaa sosiaalisista
verkostoistaan sekä niiden muotoutumisesta uudessa asuinmaassa. Toisen tutkimuskysymykseni
mukaisesti kiinnitän huomiota myös kulttuurisiin jännitteisiin. Tarkastelen erityisesti, miten
lähtökulttuurin mukaiset käsitykset esimerkiksi perheestä tai yksilön ja yhteisön välisestä suhteesta
vaikuttavat haastateltujen kokemuksiin uuteen kulttuuriympäristöön kiinnittymisestä. Näin ollen
tarkasteluuni voi nähdä sisältyvän myös moraalisten arviointien paikantamista. Tiedostan, että
jännitteiden tarkasteluun sisältyy etnosentrismin vaara, jota yritän välttää olemalla arvottamatta
erilaisia näkemyksiä sekä tarjoamalla marginaalisessa asemassa olevaan väestönosaan kuuluville
henkilöille mahdollisuuden vastapuheeseen. Näin he voivat neuvotella itselleen uudenlaista
identiteettiä valmiita stereotypioita tai kulttuurisia hahmoja vasten, joiden avulla tuotetaan usein
moraalisesti latautuneita käsityksiä valtaväestöstä ja marginaalisista ryhmistä (Huttunen 2004,
139).
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5. Normatiivinen maahanmuuttajan mallitarina
Teemoittelussa paikantamiani kategorisointeja ovat esimerkiksi näkemykset maahanmuuttajista
sosiaaliturvasta riippuvaisena, puutteelliset taidot omaavana ja ylipäätään valtaväestöstä
esimerkiksi arvoiltaan ja toimintatavoiltaan poikkeavana ryhmänä. Aineistossani haastatellut
viittaavat mallitarinaan toisinaan melko eksplisiittisesti esimerkiksi toteamalla, että “Aina on
semmoinen taka-ajatus, että ulkomaalaiset tekee jotain pahaa tai ne ei tee töitä” tai “Ne kertovat,
että heillä on vaikea suhtautua suomalaiseen kansaan. Tai vaikea sekoittaa. Heidän tavat ja
Suomen tavat”. Välillä mallitarinan tunnistaminen taas edellyttää lukijalta enemmän tulkintaa.
Mallitarinoille ominaisesti aineistostani tulkitsemani normatiivinen maahanmuuttajan mallitarina
häivyttää suuren ihmisryhmän heterogeenisyyttä. Maahanmuuttajat ryhmänä näyttäytyvät myös
mallitarinassa toisina, erilaisina kuin suomalaiset, joilla on oma kulttuurinsa ja omat
tapansa. Muuttajien tavat nähdään vaikeasti yhteen sovitettavina valtakulttuurin ja valtaväestön
toimintatapojen kanssa, minkä katson heijastavan mallitarinan taustalla olevaa pitkälti
kulttuurifundamentalistisesta ajattelutapaa (Huttunen ym. 2005, 26–28). Katson normatiivisen
maahanmuuttajan mallitarinan asettavan maahanmuuttajan tehtäväksi vastaanottajayhteiskuntaan
sopeutumisen, vaikka välillä tarinassa ei tule selkeästi ilmi, ymmärretäänkö sopeutuminen
integraatioksi vai assimilaatioksi (Berry ym. 1992, 278–279).
Tulkitsen mallitarinassa maahanmuuttajien näyttäytyvän usein hyvinvointivaltion toimenpiteiden
kohteena sekä erilaisten etuuksien vastaanottajina. Mallitarinan mukaan muuttajan velvollisuus on
osoittaa kiitollisuutta tällaista tukea kohtaan suhtautumalla myönteisesti vastaanottavaa
yhteiskuntaa kohtaan. Maahanmuuttajan tulee myös myötävaikuttaa yhteiskuntaan esimerkiksi
tekemällä aktiivisesti työtä osana sitä. Muuttajien työllistyminen nähdään tärkeäksi muun muassa
ikääntyvän väestörakenteen vuoksi. Siitä huolimatta mallitarinan mukaan vain harva
maahanmuuttaja tosiasiallisesti lopulta täyttää tehtävänsä. Heidät kuvataan usein esimerkiksi
työmarkkinoiden ulkopuolisina tai niille vaikeasti kiinnittyvänä ryhmänä, vaikka välttämättä yhtä
selkeää selitystä mallitarina ei tarjoa. Katson tämän heijastavan mallitarinoiden moninaisuutta sekä
toisinaan epäselviä rajoja (Ylijoki 1998, 148).
Kuitenkin, kuten myös luvun alussa olevissa esimerkkilainauksissa tulee ilmi, maahanmuuttajien
ulkopuolisuuden selityksissä korostuvat tavallisimmin tulkinnat heidän passiivisuudestaan ja
muuttajien jopa mielletään hyväksikäyttävän saamiaan etuuksia. Haastateltujen viittauksissa
mallitarinaan huomionarvoista on oletus maahanmuuttajien oman toiminnan ja valintojen
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keskeisyydestä uuteen yhteiskuntaan kiinnittymisessä, minkä katson näkyvän edellä työn
yhteydessä esimerkiksi verbin tehdä käyttönä verbin saada sijaan. Jälkimmäinen vaihtoehto
viittaisi siihen, että maahanmuuttajien on yrityksistään huolimatta vaikea työllistyä Suomessa.
Passiivisuuden lisäksi muuttajat näyttäytyvät myös potentiaalisena turvallisuusuhkana, mikä
nousee esiin esimerkkilainauksessa huomiona taka-ajatuksesta, jonka mukaan muuttajat toimisivat
eettisistä normeista poikkeavalla tavalla.
Mallitarinassa esiintyvään maahanmuuttajan kategoriaan kiinnittyneet ominaisuudet eivät itsessään
ole yllättäviä, sillä monikulttuurisuuden arvon kyseenalaistaminen on valtavirtaistunut
länsimaisissa yhteiskunnissa (Vertovec 2010, 85–86). Vaikka tutkimuksesta löytyy tukea osalle
mallitarinan huomioista, voi sen tulkintoja esimerkiksi maahanmuuttajan työllistymisestä pitää
varsin yksinkertaistavina, sillä ne usein jättävät vaille huomiota työllistymiseen liittyvät
institutionaaliset ja sosiaaliset tekijät (Ahmad 2010, 89). Maahanmuuttajat turvallisuusuhaksi
mieltävän näkökulman yhteydessä asialle ei tuoda suoraan esiin syitä, mutta tulkitsen puheen
muuttajien erilaisista ja vaikeasti suomalaiseen yhteiskuntaan suhteutettavista tavoista heijastavan
vähemmistöjen sekä heidän kulttuureihinsa liittyviä tekijöitä korostavia selitysmalleja. Myös
niiden voi nähdä olevan ristiriidassa tutkimuksen tarjoamien selitysten kanssa, jotka painottavat
kotouttamisen ongelmakohtia sekä muuttajien demografiseen rakenteeseen että sosioekonomisiin
piirteisiin liittyviä tekijöitä (Iivari 2006, 133–134, 138; Lehti ym. 2014, 18–19).
Kaiken kaikkiaan normatiivisessa maahanmuuttajan mallitarinassa korostuu näkemys, jonka
mukaan juuri maahanmuuttajien on vaikea muodostaa kontaktia valtaväestöön. Katson tämän
yhteneväiseksi esimerkiksi akkulturaatioteorian lähtöajatuksen mukaiselle tulkinnalle
integraatiosta ensisijaisesti muuttajan strategiana (Berry ym. 1992, 278–279). Mallitarinassa niin
sanotuksi hyväksi tai oikein toimivaksi maahanmuuttajaksi määrittyy aktiivisesti sopeutumaan
pyrkivä yksilö, joka kuitenkin oletetaan poikkeukseksi ryhmästään.
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6. Kertomus maahanmuuttajista suomalaisessa työelämässä
Tässä luvussa tarkastelen, miten työ näyttäytyy kiinnittymisen mahdollisuuksia luovana tekijänä ja
millaisia ongelmia siihen toisaalta sisältyy. Hahmotan haastateltujen kerronnan vaiheistaan
suomalaisessa työelämästä ja siihen kiinnittymisestä aineistossani kolmevaiheisena. Aluksi
kertojat kohtaavat työllistymisen vaikeuden maahanmuuttajan näkökulmasta, minkä he pyrkivät
tyypillisesti ratkaisemaan omalla aktiivisuudellaan. Työelämässä kertojat kuitenkin kohtaavat
myös maahanmuuttaja-asemaan liittyvän haavoittuvaisuuden, mutta toisaalta työn voi nähdä
tarjoavan heille myös mahdollisuuksia.

6.1. Työllistymisen vaikeus maahanmuuttajan ensimmäisenä ongelmana
Haastateltujen kerronnassa työ nousee toistuvasti esiin ja katson sen näyttäytyvän keskeisenä
hyvän tai tavoiteltavan elämän osatekijänä. Kaikki haastattelemani maahanmuuttajat tuovat myös
esiin työskentelevänsä haastatteluhetkellä tai pyrkivänsä aktiivisesti työllistymään. Kuitenkin
puhetapa maahanmuuttajista passiivisina tai työtä tekemättömänä ryhmänä tunnistetaan
aineistossa. Katsonkin, että ymmärrettäessä mallitarinat Juhilan (2004, 27) tavoin laajalti
tunnistettuna kulttuurisena tietovarantona ja eräänlaisena vakiintuneena ymmärryksenä,
käsitys maahanmuuttajista vähäiset taidot ja työkokemuksen omaavana ryhmänä on mallitarinan
mukainen. Aineistossani työllistyminen suomalaisessa yhteiskunnassa näyttäytyy tyypillisimmin
maahanmuuttajan näkökulmasta vaikeana ja toisinaan tutkimukseen osallistuneet mieltävät sen
jopa yhdeksi merkittävimmäksi kohtaamakseen ongelmaksi Suomessa asumisen aikana.
Haastatellut kuvailevatkin, kuinka aktiivinenkaan työnhaku ei välttämättä johda työpaikan
saamiseen.
”Mä lähetin yli sata työhakemusta, niin ykskään ei edes vastannut mulle takasin, vaikka mulla on tosi hyvä cv. Mulla
on viidestä eri paikasta työkokemusta. Mä osaan viittä eri kieltä.” [H1]
“Se (työn saanti) ei oo vaan pelkästään vaikee ulkomaalaisille. Mutta jotkut esimiehet on vähän rasisteja.” [H2]

Kertoessaan työllistymisvaikeuksistaan haastateltujen voi nähdä ainakin osittain hyväksyvän
mallitarinan mukaisen tulkinnan maahanmuuttajien vaikeudesta kiinnittyä työmarkkinoille.
Muuttajat asettuvat myös eräänlaiseen uhrin positioon. Ensimmäisessä katkelmassa puhuja tuo
ilmi, etteivät välttämättä hyviksi tai riittäviksi koettavat kielitaito ja työkokemus mahdollista
onnistumista työnhaussa. Seuraava puhuja toteaa, että vaikka suomalaistenkaan ei ole helppo
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löytää työtä, joutuvat maahanmuuttajat kohtaamaan myös rasistisia asenteita. Työnhaussa
maahanmuuttajien on usein todettu tulevan huomioiduiksi vain ulkomaalaiskategorian edustajina
sen sijaan, että heidät nähtäisiin yksilöinä, joilla on erilaisia taitoja ja ominaisuuksia (Huttunen
2004, 142–143).
Työllistymisvaikeuksia selittävistä tekijöistä ei kuitenkaan olla aina varmoja tai syitä nähdään
olevan useita. Haastateltujen kerronnassa työllistymisen esteinä tai vaikeuttajina näyttäytyvät niin
rakenteelliset tekijät, työnhaussa vaadittava itsenäisyys, riittämätön työkokemus, kuin myös
valtaväestön ennakkoasenteet. Toisaalta maahanmuuttajan on myös vaikea arvioida, johtuuko työn
saamisen vaikeus vähäisestä työkokemuksesta vai kielteisistä ennakkoasenteista etnisiä
vähemmistöjä kohtaan. Tällöin muuttajan voi nähdä kokevan myös mallitarinan huomion
vähäisestä kokemuksesta pitävän paikkaansa ainakin omalla kohdallaan, vaikka toisinaan
haastatellut tuovat esiin, että työnantajat edellyttävät ja arvostavat nimenomaan kokemusta
Suomessa tehdystä työstä. Havainto on linjassa myös aikaisemman tutkimuksen kanssa (Nieminen
2011, 75–76; Forsander 2013, 231).
”Kun sää et oo koskaan tehnyt täällä Suomessa töitä, niin miten sä saat täällä työkokemusta?” [H6]

Aineistossa tuodaan myös esiin omakohtaisten työnhakukokemusten lisäksi havaintoja siitä,
kuinka Suomessa koetaan kohdattavan vain harvoin ulkomaalaistaustaisia henkilöitä esimerkiksi
asiakaspalvelijoina verrattuna muihin Euroopan maihin. Osa haastatelluista onkin asunut muualla
Euroopassa ennen saapumistaan Suomeen, kun taas hyvin nuorina maahan muuttaneet ovat
saattaneet myös vierailla muissa maissa esimerkiksi opintojensa kautta. Katson, että jälkimmäinen
voidaan itsessään nähdä tavaksi erottautua mallitarinan mukaisesta passiivisen ja yhteiskuntaan
vaikeasti kiinnittyvän maahanmuuttajan kategoriasta.
Mitä mä näen, muissa maissa on tultu hyvin toimeen ulkomaalaisten kanssa. Suomi on vielä vähän niin sanotusti niin
kuin kypsyy, että ei niin kuin ole vielä tottunut ulkomaalaisiin. Täällä ei ole paljon ulkomaalaisia työntekijöitä. Tai
siis on. Esimerkiks mä tarkoitan, jos sä meet johonkin suomalaiseen kahvilaan, niin siellä ei ole ulkomaalaisia
työntekijöitä. Siellä on suomalaisia työntekijöitä. (.) Enemmän ulkomaalaiset niin kun tekee oman mestan. Pyörittää
omaa paikkaa” [H8]

Haastatellun esiin nostamaa huomiota siitä, että maahanmuuttajia esiintyy vähän
asiakaspalvelijoina, selittänevät muuttajien työllistyminen tyypillisesti siivoustehtävien kaltaisiin
sisääntuloammatteihin sekä Suomen suhteellisen lyhyt historia vastaanottajamaana. Tästä
huolimatta myöhemmin keskustelun edetessä haastateltu kuitenkin tuo esiin, kuinka hän kokee
suurempien kaupunkien vähitellen kehittyvän asian suhteen. Lisäksi kertoja katsoo
maahanmuuttajien oman yritystoiminnan yhdeksi ulkomaalaisten tavanomaiseksi työllistymisen
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väyläksi. Maahanmuuttajien yrittäjyyttä on myös tutkimuksessa todettu selittävän muuttajien
kohtaamat ongelmat suomalaisilla työmarkkinoilla, jolloin yrittäjyys jää yhdeksi harvoista
realistisista työllistymismahdollisuuksista (Wahlbeck 2010, 42). Katson katkelmassa
huomionarvoiseksi myös sen, kuinka kertoja toteaa Suomen moniin muihin maihin verrattuna vielä
kypsyvän ulkomaalaisiin tottumisessa. Tulkitsen tällaisen kerronnan haastavan mallitarinaa, joka
korostaa maahanmuuttajien omaa toimintaa uuteen yhteiskuntaan integroitumisessa. Sen sijaan
näen haastatellun puheeseen sisältyvän ajatuksen, joka korostaa maahanmuuttajien kotoutumisessa
vastaanottajayhteiskunnan sekä sen käytäntöjen ja poliittisten toimenpiteiden merkitystä.
Vaikka haastatellut tuovat kertomuksissaan esiin myös kokemuksia työelämän ulkopuolisuudesta
ja tulonsiirtojen varassa elämisestä, ei työttömyyttä nähdä passiivisuuden seuraukseksi tai
maahanmuuttajien omaksi valinnaksi. Sosiaaliturvan varassa elävän väestönosan sijaan aineistossa
korostetaan myös näkökulmaa maahanmuuttajista voimavarana. Yksi haastateltu viittaa myös
Suomen ikääntyvään väestörakenteeseen sekä työikäisten määrän vähenemiseen. Tämän
yhteydessä hän määrittelee maahanmuuttajat tulevaisuuden työntekijöiksi, joilla on merkittäviä
myönteisiä talousvaikutuksia.
Niin kuin tulevaisuudessa maahanmuuttajille tulee paljon tärkeä rooli Suomessa, jos se niin kuin miten se sanotaan se
suhde. Että nyt menee paljon ihmisiä eläkkeelle, niin Suomessa ei oo niin kuin työläisiä, jotka tekee töitä. Ja
toisaalta syntyvyys Suomessa on niin kuin tosi alhainen. Suomi ei pärjää. Pitäis niin kuin saada enemmän työläisiä
sinne maahan. Muuten talous ei pysy. Niin kuin Suomi ei pysy ollenkaan. [H9]

Haastateltu ei tuo katkelmassa esiin omakohtaisia kokemuksiaan, vaan asemoituu suhteessa
kuulijaansa hieman eri tavalla tuomalla esiin eräänlaista “asiantuntijapuhetta”, jossa hän viittaa
heikkenevään huoltosuhteeseen (Bamberg 1997, 337–339). Vaikka haastateltu ei esiinny
katkelmassa varsinaisena kokijana, voi hänen paitsi nähdä esittävän maahanmuuttajat
tukiriippuvaisten sijaan voimavarana, myös itsensä tietämystä omaavana henkilönä haastaen
käsitystä muuttajista heikot tiedot omaavana ryhmänä.

6.2. Aktiivisuudella työelämään sekä työssä kohdattaviin epäkohtiin
Haastatellut ovat pyrkineet ratkaisemaan kertomuksensa alussa toteamaansa maahanmuuttajien
vaikeutta työllistyä hakemalla sinnikkäästi ja aktiivisesti töitä. Lisäksi he katsovat, että esimerkiksi
kolmannen sektorin palvelusta, jonka kautta tavoitin heidät tutkimukseeni, on ollut apua työ- tai
opiskelupaikan löytämisessä. Viime kädessä he kuitenkin katsovat työllistymisen olevan yksilön
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aktiivisuuden tulos. Tutkimukseen osallistuneiden voi pääasiassa nähdä onnistuneen
pyrkimyksissään ainakin toistaiseksi, sillä lähes kaikki heistä ovat haastatteluhetkellä joko
työelämässä tai opiskelevat päätoimisesti. Tyypillisimmin korkein suoritettu tai parhaillaan
suoritettava koulutus on toisen asteen koulutus. Osa haastatelluista myös työskentelee tai on
työskennellyt opintojensa ohella. Kertoessaan tulevaisuuden suunnitelmistaan ja toiveistaan
jokainen haastateltu nostaa esiin vakituisen tai pitkäkestoisen työn saamisen keskeisenä
tavoitteenaan. Haastatellut mieltävätkin työttömyysjaksot väliaikaisiksi olotiloiksi, joiden aikana
he pyrkivät aktiivisesti etsimään työtä. Työttömyyden yhteydessä tuodaan esiin aikaisempi
työskentely tai hiljattain tapahtunut valmistuminen koulutuksesta. Työllistyminen mielletään
keskeiseksi tavoitteeksi eikä esimerkiksi tulonsiirtojen varassa elämisen nähdä mahdollistavan
riittävää taloudellista toimeentuloa.
”Niin kun taistelee koko ajan, et mä saisin työpaikan, koska ei voi elää noilla työttömyysrahoilla ja Kela-rahoilla
samalla tavalla, koska loppujen lopuksi käy sillain, et se raha, minkä mä saan sieltä. Sanotaan suurin osa siitä menee
laskuihin. Vuokra ja sitten nää kaikki. Ja sitten paljon mulla jää. Mulle jää joku 50 euroa tai 20 euroa. Niin eihän sillä
pysty elään millään. Ja jää niin kun esimerkki mä mietin tällä hetkellä, kun mä olin maksanut kaikki laskut, mutta
paljon mulla on jäljellä? 25 euroa. Ja mieti, kuu on vasta alulla.” [H2]

Puhuja tuo katkelmassa esiin kokevansa työelämään osallistumisen olevan välttämätöntä
kohtuullisen elintason kannalta. Hän kuvailee omakohtaista heikkoa taloudellista tilannettaan
kertomalla, kuinka vähän hänelle jää lopulta rahaa käytettäväkseen. Tämän voi etenkin
pitkittyvänä tilanteena nähdä merkitsevän hyvin rajallisia elämisen mahdollisuuksia ja työn saanti
näyttäytyykin puhujalle “taistelemisena”.
Toinen myönteinen asia, jonka työelämään osallistuminen haastatelluille tarjoaa, on vahvempi
kokemus vastaanottavaan yhteiskuntaan kuulumisesta. Tämä liittyy esimerkiksi siihen, että
toisinaan työhön sisältyy mahdollisuus kohdata valtaväestöön kuuluvia ihmisiä ja tutustua heihin.
Lisäksi työnteko tuo haastateltujen mukaan tunteen myötävaikuttamisesta yhteiskuntaan. He tuovat
kertomuksissaan esiin haluavansa antaa jotakin maailmalle elämänsä aikana. Suomalaista
yhteiskuntaa kohtaan osoitetaan kiitollisuutta, sillä sen nähdään tarjonneen mahdollisuuksia
hyvälle elämälle esimerkiksi opiskelumahdollisuuksien ja palveluiden muodossa. Lisäksi Suomi
koetaan tasa-arvoiseksi ja turvalliseksi valtioksi asua. Haastatellut tuovatkin esiin haluavansa
osoittaa kiitollisuutensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan konkreettisella toiminnalla ja työnteon
lisäksi osa haastatelluista nostaa esiin varusmiespalveluksen suorittamisen Suomessa. Halu tarjota
jotakin vastineeksi saadusta turvasta tuodaan varsin eksplisiittisesti esiin.
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”Tää maa on antanut niin kuin kaiken mulle, niin se vastaavasti mä antanut niin kaiken sille” [H9]

Vaikka puheen voi nähdä heijastavan kotoutuneisuutta, voi kuitenkin reflektoida, mitä “kaiken
antaminen” tosiasiallisesti merkitsee ja millaisia seurauksia sillä on kertojan hyvinvoinnille.
Katson vastaanottajayhteiskunnan myönteisten puolien korostamisen sekä kiitollisuuden
osoittamisen kuuluvan maahanmuuttajan mallitarinan mukaiseen toimintaan ja puheeseen.
Tulkitsen muuttajien tällöin myös näyttäytyvän pitkälti hyvinvointivaltion tarjoaman tuen,
mahdollisuuksien sekä kotoutustoimenpiteiden kohteina. Niiden tarkoitukseksi voi nähdä heidän
vetämisensä marginaalista kohti keskusta. Vaikka hyvinvointivaltio on perinteisesti rakentunut
yhden keskuksen idealle, yhtä symbolista tai kulttuurista keskusta ei ole katsottu todellisuudessa
olevan ja tavoiteltava keskus näyttäytyy marginaaleista katsottuna erilaiselta. (Jokinen ym. 2004,
13.) Hahmotetun keskuksen saavuttamisen myötä muuttajien voi kuitenkin nähdä saavuttavan
tasavertaisemman aseman valtaväestöön kuuluvien kanssa, jolloin heidän toimijuutensa
yhteiskunnassa ja työelämässä mahdollistuvat uudella tavalla. Vastineeksi hyvinvointivaltion
tuesta muuttajien velvollisuudeksi määrittyy kuitenkin työskentely uuden yhteiskunnan hyväksi.
Haastateltujen elämässä työttömyysjaksot eivät merkitse välttämättä toimettomuutta. He tuovat
esiin, että aktiivisen työnhaun lisäksi he ovat tällaisten jaksojen aikana esimerkiksi suorittaneet
opintoja tai osallistuneet vertaistoimintaan ja vapaaehtoistyöhön. Tätä voi pitää huomionarvoisena,
sillä esimerkiksi suomalaista vertais- ja vapaaehtoistoimintaa käsittelevää tutkimusta on kritisoitu
siitä, ettei se tuo riittävän näkyvästi esiin maahanmuuttajien osallistumista ja aktiivista toimijuutta.
Sen sijaan maahanmuuttajat nähdään usein vain tuen vastaanottajien roolissa. (Nylund & Yeung
2005, 27.) Vapaaehtoistoimintaan osallistumista ja sen pitämistä riittävänä toimintana itsessään voi
myös pitää eron politiikkana vastapuheen muotona yhteiskunnan palkkatyökeskeisyyttä kohtaan
(Juhila 2004, 31). Kertomuksissaan haastatellut tuovat kuitenkin esiin pitävänsä palkallisen työn
löytämistä tavoitteenaan. Vastaavia huomioita löytyy myös aikaisemmista tutkimuksista, joissa
maahanmuuttajien on havaittu osallistuvan vapaaehtoistyöhön, koska he uskovat sen edistävän
palkkatyön saamista (Slade ym. 2013, 110). Tästä huolimatta on huomattavaa, että esimerkiksi
OECD (2001, 43) tunnistaa vapaaehtoistyön keskeiseksi sosiaalisen pääoman osatekijäksi ja
itsessään tällaisen osallistumisen voikin nähdä heijastavan kertojien samaistumista sekä halua
myötävaikuttaa heitä ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan. Aineistossa kuvattu vapaaehtoistyö
on tapahtunut kolmannen sektorin monikulttuurisessa nuorisopalvelussa, jonka kautta olen
tavoittanut heidät tutkimukseeni. Vapaaehtoistyöhön saattaa kuulua esimerkiksi vertaisohjaajana
toimimista, ja haastatellut ovat saattaneet hyödyntää tällaisessa toiminnassa myös harrastusten
kautta kartutettua osaamistaan.
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“ I do music. That’s how I got into [palvelun nimi]” [H7]
“On ollut paljon paljon apua. Koulun saaminen, työpaikan saaminen, kaikkeen löytyy” [H3]

Palvelun sisällä tapahtuvan osallistamisen lisäksi haastatellut kokevat sen tarjoavan tiedollisia
resursseja sekä huomattavaa apua, joka on edistänyt paikallisiin instituutioihin kiinnittymistä,
kuten työ- ja opiskelupaikan saamista. Havainto on linjassa aikaisemman tutkimuksen huomioiden
kanssa, joiden mukaan kolmannella sektorilla on tärkeä rooli maahanmuuttajien kotoutumisen
edistämisessä. Niin sanotun tiedollisen tason ohella palveluun kuuluu myös kotouttamista niin
sanotulla toiminnallisella tasolla esimerkiksi retkien tai harrastamisen muodossa. Toisaalta
harrastusmahdollisuuksien tarjoamisen voi nähdä myös toiminnassa tärkeänä matalaan kynnykseen
pyrkimisenä. Niiden avulla palvelu voi tavoittaa myös sellaisia kävijöitä, jotka eivät välttämättä
osallistuisi koulumaisempiin tukimuotoihin, mutta siitä huolimatta tarvitsisivat tukea työhön tai
koulutukseen liittyvässä kiinnittymisessä. (Mikkonen 2005, 59; 67.)
Vaikka pääasiassa työllistyminen mielletään haasteelliseksi, esiintyy aineistossa myös toisenlaista
kerrontaa, jossa haastatellut tuovat esiin oman aktiivisen roolinsa työnhakijoina tai kertovat
esimerkiksi opiskeluun sisältyneen työharjoittelun mahdollistaneen myös pidempiaikaisen
työskentelyn. Jotkut haastatellut kokevat myös, että vaikeudessa löytää työ on tapahtunut
asteellinen muutos maassaolon alkuajan ja nykyhetken välillä.
”Musta tuntui, että vaikea, mutta tällä hetkellä tuntuu, että Suomessa saada helposti työpaikka.”[H4]

Maassaolon alkuaikoina työllistyminen mielletään vaikeaksi, mutta ajan myötä sen koetaan
helpottuvan. Työllistymisen yhteydessä aineistossa nouseekin esiin maahanmuuttotutkimuksen
tyypillinen havainto siitä, että lähes kaikilla maahanmuuttajaryhmillä sosiaalinen asema laskee
välittömästi muuton jälkeen, mutta ajan kuluessa se yleensä paranee jonkin verran (Säävälä 2011,
64–65). Muutosta selittänevät inhimillisen pääoman osatekijöiksi miellettävien koulutuksen,
kielitaidon, työkokemuksen ja ammattitaidon karttuminen (Forsander 2013, 230–231). On
kuitenkin huomattavaa, ettei työllistyminen itsessään kuitenkaan takaa välttämättä esimerkiksi
riittävää toimeentuloa ja elintasoa. Haastatellut tuovat tämän esiin sekä suoraan että esimerkiksi
puheena siitä, että ”jonkinlaista työtä on aina saatavilla”. Huomattavaa onnistuneesta työnhausta
kerrottaessa on haastatellun oman aktiivisen toimijuuden esiin tuominen.
”Aika moni sanoo, että työn saanti on aika kovasti vaikeaa. Mahdotontakin. Mutta se ei pidä paikkaansa sillain, jos
sää aloitat, vaan. Mulla on vähän pitkä tarina näistä kaikista.
Mä menen sinne ekana, kun mä sain työtä, että menen hakemuksen kädellä, että kauppaan ja etsin esimiehen ja siitä.
Rohkeutta tarvitaan todella paljon siihen. Sitten sen jälkeen. Siitä ei löytyy se samana päivänä, koska se ei löytyy, kun
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sää haluat silloin esimies ei oo paikalla. Sitten mä kysyn siitä ja joku henkilökunnasta sano huomenna kymmeneltä. Mä
olin just kymmeneltä siihen tiäkkö ja joku lounasaika sillä. Sitten siellä mä puhuin ja annoin cv:tä. Mä halusin tehä töitä
ja tällaista. Sitten hän sano okei avustajat noo… Tarvii sitä ja sitten, kun mä menin.
Joo pitkään mä niin kun soitin niille tiiäksä kolmen päivän jälkeen ja kolmen päivän jälkeen sillä lailla. Sen jälkeen
niillä oli tuttu, että kun mä oon soittanut niille mä en tarvi sanoa niille nimiäkään. Mä oon sama henkilö, joka soitin
viimeks. Sitten sitten sieltä tän jälkeen tuli työtä.
No ei semmonen niin ku mulla ei ole pätevää todistusta, että mistä ammatista mä voisin tekee töitä. Siitä mää en tiedä,
koska mulla ei oo siitä itte kokemusta. Mutta jos haluat niin kun tehä jotakin, kyllä sä pääset.” [H5]

Yllä olevassa katkelmassa työn saannissa onnistumista kuvataan eräänlaisen selviytymistarinan
avulla. Katson katkelman myös esimerkiksi kohdasta, jossa aineistoon sisältyy lyhyt ehyt tarina.
Tarinassaan puhuja irrottautuu ulkomaalaistaustaisten työnhakijoiden mallitarinasta, jonka mukaan
työllistyminen on vaikeaa. Hän katsoo mallitarinan virheelliseksi ja esittää tämän jälkeen lyhyen
vaihtoehtoisen kertomuksen, jossa korostaa aktiivisuuttaan työnhaussa. Toisaalta itsensä
kuvaamisen lannistumattomana ja aktiivisena työnhakijana voi myös nähdä laajemman väestön
jakaman kulttuurisen mallitarinan mukaisena, joka ainakin jossain määrin heijastaa
individualistista ja yksilön vastuuta korostavaa ajattelua. Maahanmuuttajan kohdalla voi katsoa,
että puhe maahanmuuttajista passiivisena ja tulonsiirroista riippuvaisena ryhmänä nostaa puhujan
halua kuvata itsensä sinnikkäänä, oma-aloitteisena ja rohkeana työnhakijana. Näin hän tavallaan
pyrkii haastamaan normatiivisen maahanmuuttajan mallitarinan mukaista tulkintaa tyypillisistä
maahanmuuttajista tai erottamaan itseään tällaisesta kategoriasta, vaikka samalla hän hyväksyy
odotuksen yksilön ja työnhakijan aktiivisesta roolista.
Kuitenkin katkelman lopussa kertojan todetessa, kuinka hänen ilman tutkintoa olevana
maahanmuuttajana on mahdollista “tehdä jotakin” työtä, viittaa siihen, että työtehtävät, joihin
hänen on mahdollista työllistyä, ovat rajalliset. Vastaava huomio löytyy useiden haastateltujen
kertomuksista ja työskentelyä matalapalkkaisissa sisääntuloammateissa pidetään toisinaan
välttämättömyytenä. Vaikka pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle ominaista piirrettä kohdistaa
tulonsiirtoja väestölle arvostetaan, halutaan aineistossa usein erottaa oma minä stereotypian
mukaisesta passiivisten vastaanottajien ryhmästä. Sen sijaan omaa työteliäisyyttä korostetaan.
”No minä en ole saanut tukea. Minä olen tehnyt töitä. Mä oon saanut omat rahat ihan omalla hiellä, mutta totta kai,
että täällä tukee. Suomessa on hyvä se, että täällä saadaan hyvin tukea. (...) Kummiskin, vaikka olis töissä, on aina se
taka-ajatus, että ne ei tee töitä. Jos sata tekee töitä ja kymmenen ei tee töitä, niin ne… Ihminen ei kato sitä sataa, vaan
ne kattoo sitä vähemmistöä. Miks tää ei tee töitä? Ja sitten nää syyllistää kaikkia. Tajuuksä, mikä kuva tulee?” [H8]
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Yllä olevassa katkelmassa haastateltu torjuu mallitarinan, jonka mukaan enemmistö
maahanmuuttajista eläisi tulonsiirtojen varassa ja katsoo, että maahanmuuttajaväestön kohdalla
vähemmistön negatiivinen toiminta yleistetään virheellisesti koko väestönosaa koskevaksi.
Sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa tällaiseen stereotypioiden kehittymiseen vaikuttavaan
tekijään on viitattu illusorisen korrelaation käsitteellä, jonka mukaan normista poikkeava toiminta
muistetaan paremmin ja vähemmistöt nousevat helpommin esiin. Tästä seuraa kognitiivinen
vääristymä, joka korostaa mielikuvaa vähemmistön taipumuksesta negatiiviseen toimintaan.
(Brown 2010, 73–74.) Katkelma on myös esimerkki siitä, kuinka haastatellut usein asettuvat
puolustamaan omaa ryhmäänsä, mitä siihen liitettyjen stereotypioiden ja kategorisointien ohella
selittää mahdollisesti myös haastattelijan kuuluminen etniseen valtaväestöön (Marjeta 2001, 10).
Kuitenkin sosiaaliturvan varassa elävän ryhmän lisäksi maahanmuuttajista puhutaan ryhmänä, joka
vie suomalaisten työt (Huttunen 2004, 142). Haastatellut eivät kuitenkaan asetu vastustamaan
tällaista kategoriaa, joka mahdollisesti korostuu enemmän työperäisistä syistä Suomeen
muuttaneiden henkilöiden kohdalla (Sorainen 2012, 244; 2014, 14–15).
Vaikka aikaisemmin maahanmuuttajien on todettu pääsevän omin avuin sisääntulotyöpaikkoihin,
ei haastateltujen kertomuksissa tällaisiin suoritustason tehtäviinkään työllistyminen näyttäydy
ongelmattomana (Forsander 2002b, 264). Esimerkiksi kielitaito näyttäytyy aineistossani tärkeänä
osatekijänä työmarkkinoille kiinnittymisen kannalta, ja suomea taitamaton haastateltu nostaa sen
kertomuksessaan esiin keskeisenä työllistymisensä esteenä. Hän korostaa itsensä ulkopuolisia
tekijöitä ja kokee myös suomalaiset koulutusvaatimukset liian korkeina suhteessa niihin
työtehtäviin, joita hän on hakenut.
“I’m unemployed. I think it (finding job) is ridiculously difficult. So difficult that I even think about moving somewhere
else like the UK or something. Because I think Finland is very strict with all the rules like (.) That you need for
everything education (.)Kind of like hmm… And lots of paperwork has to be done… And also there are cities like in the
other countries like in the US where it’s like it’s a bit easier. You can just go out, do the job. And if you do the job
good, you keep the work. But of course not like high education but like handcraft because I’m a carpenter.
I think like for example job search that you need all these kinds of papers. It’s very strict. Then that even for cleaning
jobs I need to speak kind of good Finnish because I try to apply for cleaning jobs. If you go to a mall at morning six
o’clock. Who do you need to talk? Nobody.” [H7]

Haastateltu tuo esiin, kuinka jo työnhakuprosessi näyttäytyy vaikeana suomen kieltä taitamattoman
maahanmuuttajan näkökulmasta. Samalla katkelmassa tulee myös ilmi, kuinka tehtävät, joita
maahanmuuttajat hakevat ja joihin he katsovat realistisesti työllistyvänsä, ovat tyypillisiä
sisääntuloammatteja. Puhujan voi nähdä asemoivan tarinamaailmassaan itsensä vahvemmin
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uhriksi, jonka toiminnan mahdollisuuksia rajoittavat vastaanottajamaan liian tiukat säännöt ja
käytännöt (ks. Bamberg 1997, 337). Hän myös tuo vertailukohtia ja näkee esimerkiksi
työllistymisen angloamerikkalaisissa maissa helpommaksi kuin Suomessa. Näissä maissa
työmarkkinoiden vähäisen sääntelyn on esitetty vähentävän työttömyyden kestoa sekä sen astetta,
mutta samalla tuloerot ovat suuret ja köyhyysaste on korkea (Esping-Andersen 1999, 154–159).
Huomionarvoiseksi katkelmassa voi kuitenkin nähdä sen, että puhuja tuo esiin kokevansa
suomalaisessa työnhaussa vaadittavan taitoja, joiden hallitsemista välttämättä haettu työ ei hänen
mukaansa edellytä. Myös aikaisemmassa tutkimuksessa vaatimus kielen oppimisesta ennen
työllistymistä on todettu Pohjoismaissa keskeiseksi maahanmuuttajien työllistymisen
ongelmakohdaksi (Olwig 2011, 186). Työllistymiseen liittyvät vaikeudet näyttäytyvät kerronnassa
tekijöinä, jotka ovat saaneet haastatellun harkitsemaan jopa muuttoa pois Suomesta. Myöhemmin
sama haastateltu kertoo kuitenkin tehneensä vuokratyöfirman kautta saamiaan keikkatöitä, mutta
kokee tällaisia töitä tarjoutuneen niin harvoin, etteivät ne ole mahdollistaneet riittävää
toimeentuloa. Vaikka katkelmassa voi nähdä tuotavan esiin tärkeitä näkökulmia vähäisen
kielitaidon omaavien maahanmuuttajien työllistymisen vaikeuksista, ei kielitaidon puute
välttämättä aina toimi työllistymisen esteenä.
“I’m a bartender and I sometimes do waiter as well. And I feel like… I think English has given an advantage to me.
But I also have had a lot of experience already. When I was back at home. I worked in restaurants from an early
age”[H10]

Suomen kielen taitamattomuudesta huolimatta haastatellun helpoksi koettua työllistymistä voivat
selittää alakohtaiset tekijät, mahdollinen suora yhteydenotto työnhaussa sekä hänen lähtömaansa ja
muut kuin pakolaisuuteen liittyvät syyt maahanmuuton taustalla. Siitä huolimatta, että
ulkomaalaistaustan koetaan tyypillisimmin vaikeuttavan työnsaantia, nousee aineistossa esiin
myös mahdollisuus kääntää toisinaan ulkomaalaistausta sekä siihen kuuluva kahden kielen tai
kulttuurin tuntemus eduksi työllistymisessä. Seuraavan katkelman puhuja on työllistynyt tulkin
tehtävään, mutta samalla hän tuo myös esiin työhönsä liittyviä epäkohtia.
”Tulkin palkka on vaihteleva. Silloin voi tulla joskus 200 tai sitten voi tulla 1000. Se on niin vaihteleva, ettei sitä voi
ennustaa eli se on riskipeli periaatteessa. Jos sä haluat elää tulkin ammatilla, sun pitää tietää se, että se on riskipeliä.
Että jossain vaiheessa työt saattaa loppua. Sitten jossain vaiheessa sulla tulee vaikea kuukausi eteen. Tajuutsä? Se on,
tulkin homma on hyvä sivuhommana, mutta ei vakituinen työpaikka.”[H8]

Haastateltu on onnistunut hyödyntämään omaa äidinkieltään tulkin tehtävissä, jota voi pitää
esimerkkinä etnospesifistä ammatista. Katkelmassa kuitenkin nousee esiin, kuinka tällaisiin
tehtäviin työllistyminen ei välttämättä riitä takaamaan riittävää taloudellista toimeentuloa, mikä on
58

linjassa myös aikaisemman tutkimuksen huomioiden kanssa. (Forsander 2013, 222–223.) Kertoja
kuvailee, kuinka hänelle tarjoutuvan työn määrä vaihtelee ja työhön liittyy prekaarille työlle
ominainen epävarmuus muun muassa työn jatkuvuudesta ja tulotason riittävyydestä (Rodgers
1989, 3). Hän katsookin tekemänsä työn soveltuvan paremmin sivutoimiseksi ammatiksi.

6.3. Työssä kohdattavat ongelmat ja työn mahdollisuudet osallisuuden edistäjänä
Edellä esiin nostettu työhön ja taloudelliseen toimeentuloon liittyvä epävarmuus heijastavat toista
yleistä maahanmuuttajiin ja työhön liittyvän keskustelun puhetapaa, joka kiinnittää huolta
muuttajien heikkoon asemaan työmarkkinoilla (Sorainen 2012, 244; Forsander 2013, 221–223).
Työn saaminen ei välttämättä poista esimerkiksi taloudelliseen asemaan liittyviä ongelmia tai
maahanmuuttajat saattavat kohdata sen myötä uusia epäkohtia, jotka liittyvät maahanmuuttajien
asemaan työelämässä. Myös tutkimukseeni osallistuneet tuovat esiin tehneensä työtä Suomessa
sisääntuloammateissa. He kuitenkin katsovat tällaisen usein kuormittavan ja lyhytkestoisissa
työsuhteissa tehdyn työn olevan työttömyyttä parempi vaihtoehto. Tulkitsen tämän vastapuheeksi,
jota hyödyntäen kertojat pyrkivät torjumaan mielikuvaa maahanmuuttajista työelämän
ulkopuolisina tai ainakin erottautumaan tällaisesta vakiintuneeksi mielletystä kategoriasta.
Siinä, missä haastatellut asettuvat haastamaan tunnistamaansa maahanmuuttajat passiivisiksi
määrittävää mallitarinaa, aikaisemman tutkimuksen huomiot muuttajien tekemän työn epäkohdista
saavat puhujilta jonkinlaista vahvistusta aineistossani. Haastatellut ovat työllistyneet pääasiassa
suoritustason tehtäviin, vaikka heidän kohdallaan tätä osaltaan selittää myös heidän nuori ikänsä.
Sisääntulopaikat ovat tärkeitä ensimmäisiä askelia maahanmuuttajien työmarkkinapolulla, mutta
vaarana on jumiutuminen tällaisiin tehtäviin. Tällöin seurauksena on pelättyjen harmaiden
työmarkkinoiden syntyminen ja maahanmuuttajien työllistyminen tehtäviin, joita valtaväestö ei
huoli. (Forsander 2002b, 264.) Matalan palkkatason sekä työn keikkaluonteisuuden lisäksi
haastatellut kokevat toisinaan tekemänsä työn myös fyysisesti tai henkisesti kuormittavaksi.
“Tosi raskas silleen, että sitten, kun sä meet kotiin takas, niin sä haluat vaan nukkua” [H8]

Toisaalta haastatellut kuvailevat, että vaikka aluksi työnteko itsessään tai sen yhteensovittaminen
opintojen kanssa tuntui aluksi kuormittavalta, ovat he ajan myötä tottuneet tilanteeseen. Lisäksi he
tuovat esiin myös paikoin jopa pitävänsä alastaan ja kertovat työnteon tuntuneen hyvältä, vaikka
he joskus myöntävät kokevansa esimerkiksi stressiä työssään. Kertoessaan kokemuksistaan

59

suomalaisessa työelämässä haastatellut saattavat myös vähätellä työn kielteisiä puolia ja korostaa
viihtymistään tai sopeutumistaan.
“Olen (pitänyt alastani). Se on hyvä. Siinä tarvitaan vain kärsivällisyyttä. Välillä se on helppoa ja välillä se on
vaikeeta, mutta enemmän sillain menee hermot, et se pitää taas pitää tehdä uudestaan alusta” [H3]

Puheen työssä viihtymisestä tai sen kuormittavuuden kiistämisen voi nähdä vastapuheeksi, jonka
avulla pyritään pois mallitarinan mukaisesta huomiosta siitä, että maahanmuuttajilla olisi erityisiä
vaikeuksia sopeutua suomalaiseen työelämään (Nieminen 2010, 154). Samalla he pyrkivät
representoimaan itseään kunnollisina, työteliäinä ja normatiivisen mallitarinan ihanteen mukaisina
“hyvinä maahanmuuttajina”. Osa haastatelluista kuitenkin tuo vahvemmin esiin tekemänsä työn
negatiivisia puolia eritellen niitä. Esimerkiksi hankalat työajat nousevat jossain määrin aineistossa
esiin, mikä näkyy epäsäännöllisten ja taloudellisen toimeentulon kannalta riittämättömien
keikkatöiden ohella esimerkiksi kuormittavaksi koettavassa yötyössä. Yötyö on myös
tutkimuksissa todettu koettavan usein hankalaksi, sillä yhteiskunnan aikarakenteet perustuvat
pääasiallisesti ajatukseen päivällä tehtävästä työstä (Nätti & Anttila 2012, 162–163).
”Lehtien jakaminen oli toinen yötekeminen. Oli se rankkaa. Eli koko päivä menee sillä tavalla niin kuin aika huonosti,
väsyneenä ja tällaista. Ei tunnu oma, niin kun tuntuu, että ei tällaista, että haluaa syödä ja levätä tai tällaista. Se
menee vähän sekava mun mielestä.” [H5]

Aina maahanmuuttajat eivät välttämättä työsuhteensa alkuvaiheessa kunnolla tiedosta, mihin he
sitoutuvat. He eivät esimerkiksi rajallisten tiedollisten resurssiensa vuoksi osaa vaatia menettelyä,
joka palvelisi heidän oikeuksiensa toteutumista. Myös haastateltujen kertomuksissa tällainen
maahanmuuttajatyöntekijän haavoittuvainen asema nousee esiin.
”Ja sillein sain, että teen töitä kolmena… Niin esimies ite päätti, että ne ei tehdä näitä työsopimus, niin sopisko sulle,
että mä soittaa, jos on joku työntekijä sairaana. Voitko olla sijaisena? Semmoista, että sopimus olla. Mä sanoin, että
joo sopii, mutta se tarjosi mulle kunnon töitä… Että enemmän töitä kuin mitä mä haluisin, että se soittaa vaan silloin,
kun joku on sairaana. Niin, mutta mä sain ihan normaali työ, että riittävät tunnit. Kuus tuntia per päivä. Ja mä vielä
oon opiskelemassa.” [H6]

Epämääräiset ja suullisesti solmitut työsopimukset selittänevät myös toisinaan työssä koettavia
epäkohtia. Vaikka katkelmassa ei voi kielimuurin takia olla täysin varma, mitä haastateltu
tarkoittaa, tulkitsen, ettei hän tehnyt kirjallista työsopimusta työnantajansa kanssa. Kirjallinen
työsopimus olisi kuitenkin selkeyden ja todistettavuuden vuoksi paitsi työntekijän, myös
työnantajan edun mukaista. Haastateltu tuokin ilmi, että alun perin sovittujen sijaisuuksien sijaan
hän sai enemmän töitä kuin mitä hän olisi halunnut ja mihin oli alun perin suostunut.
Ennakoimattomuus, hankalat työajat, vaatimukset joustoihin sekä työntekijän rajalliset
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mahdollisuudet vaikuttaa työhönsä ovat keskeisiä prekaarin työn piirteitä ja ne nousevat esiin
myös useamman haastatellun kertomuksessa (Könönen 2014, 107).
Huolimatta maahanmuuttajien työelämässä kokemista epäkohdista on työllistyminen tarjonnut
haastatelluille myös elämänlaatua ja kotoutumista helpottavia mahdollisuuksia.
Sisääntulotyöpaikkojen kautta maahanmuuttajille kertyy kokemusta suomalaisista
työmarkkinoista, mikä hyödyttää heitä mahdollisessa kieli- tai täydennyskoulutuksessa sekä
tuetuissa kontakteissa työmarkkinoille. Sisääntulotyöpaikoista eteenpäin pääsemisen on katsottu
kuitenkin edellyttävän kontakteja ja suomalaisten sosiaalisia verkostoja, joihin pääsy edellyttää
usein ainakin välillisesti työhallinnon tukitoimia. (Forsander 2002b, 264.) Aineistossa nousee esiin
työllistyminen työharjoittelun avulla, mutta vain suorittavaan työhön. Toisaalta haastateltujen
työllistymistä tällaisiin tehtäviin selittävät myös heidän melko nuori ikänsä, päätoiminen
opiskelunsa ja korkea-asteen koulutuksen puute. Tältä kannalta kertomus tutkimukseen
osallistuneiden työelämästä Suomessa jää vielä varsin avoimeksi. Yksi määräaikainen työsuhde on
kuitenkin voinut tarjota kontakteja, jotka ovat helpottaneet työllistymistä myöhemmin.
“kolme vuotta oon ollut kesällä töissä ja sama paikka ja tuntuu siltä, että. Emmää tiedä, mutta se pomo tykkää musta.
Sanoi, että mä oon ahkera hyvä työntekijä.” [H3]

Haastatellun voi jälleen nähdä tuovan kerronnassaan esiin kuvaa itsestään ahkerana työntekijänä
vastoin kategorioita passiivisista tai työyhteisöön vaikeasti sopeutuvista maahanmuuttajista. Hän
erottaa katkelmaan sisältyvän itseään kuvaavan myönteisen luonnehdinnan retorisena keinona vain
omasta käsityksestään ja tuo esiin, kuinka sen on alkujaan esittänyt hänen esimiehensä (Jokinen
1999, 138–139). Saatujen kontaktien lisäksi työelämään osallistumisen on koettu vahvistaneen
myötävaikuttamisen tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja työ on voinut myös tarjota
mahdollisuuksia viettää aikaa valtaväestöön kuuluvien henkilöiden kanssa.
“I think the jobs have helped me because I’ve met a lot of different people there. (.) I know it has made me feel that
I’m contributing and at the same time I get to experience and spent time with the Finns. Erm… but to feel a part of
society. I just feel like it’s a (.) I have met friends in there but to feel part of society like how does that… I don’t know.”
[H10]

Kertoja katsoo työnteon auttaneen kuulumisen kokemuksen edistämisessä ja hän toteaa
tavanneensa sen avulla paljon ihmisiä. Tästä huolimatta hän ei kuitenkaan automaattisesti katso
työmarkkinallista osallistumista ja sen kautta saatuja kontakteja sekä jatkuvaa sosiaalista
kanssakäymistä valtaväestöön kuuluvien kanssa synonyymiseksi kokemukselle siitä, että hän voisi
kokea olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa tai sen jäsen. Tuntemus siitä, että “on osa
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yhteiskuntaa” asettuukin haastatellun kerronnassa käsitteellisesti ongelmalliseksi ja vaikeasti
määriteltäväksi.
Aineistossa nousee esiin myös kokemus työllistymistä seuranneesta elintason noususta. Kaiken
kaikkiaan työtä onkin luonnehdittu maahanmuuttajalle ristiriitaiseksi kokemukseksi, sillä
huolimatta usein puutteellisista ja epävarmoista olosuhteista työelämässä, työstä saatava palkka tuo
turvaa ja vakautta muuttajan elämään (Könönen 2014, 107). Haastateltujen kertomuksissa työnteon
myötä parantunut taloudellinen tilanne näkyy lisääntyneinä mahdollisuuksina muilla elämän osaalueilla.
”Niin mulla oli ennen vaikeata, kun mä sain vain työttömyysraha. Elikkä kun mä elän ja maksan kaikki vapaa-ajat
liittyviä liikunta ja sellaiset, niin ja mulla ei jäänyt mitään näitä varaita, mitä mä voin matkustaa johonkin…Mutta nyt
(…) Nyt, kun mä oon töissä, niin mulla on paljon varaa, että voin niin matkustaa, missä vaan. Elikkä nyt mä aion
matkustaa kotimaa.” [H6]

Vaikka työllistymisen toivotaan edistävän muuttajien lähentymistä valtaväestön kanssa, nousee
aineistossani myös esiin, kuinka haastatellut toivovat työhön kiinnittymisestä seuranneen elintason
kohoamisen mahdollistavan esimerkiksi vierailut lähtömaihin ja siten tiiviimmän yhteyden niihin
jääneisiin sukulaisiin ja sosiaalisiin verkostoihin. Tutkimukseen osallistuneiden sosiaalisiin
suhteisiin ja keskityn tarkemmin seuraavassa luvussa.
Kiteytettynä työn voi nähdä määrittyvän haastateltujen kertomuksissa niin keskeiseksi osa-alueeksi
heidän tavoittelemassaan elämässä uudessa yhteiskunnassa, että he ovat valmiita tekemään sitä
työhön liittyvistä epäkohdista huolimatta. Maahanmuuttajan haavoittuvaisuudet suomalaisessa
työelämässä tulevat kertomuksissa esiin esimerkiksi kokemuksina työn kuormittavuudesta,
toimeentulon epävarmuudesta sekä työaikojen epäsäännöllisyydestä. Muuttajien
työllistymisvaikeudet tulivat omakohtaisten kokemusten lisäksi ilmi havainnoissa siitä, että
maahanmuuttajatyöntekijöitä kohdataan harvoin muualla kuin maahanmuuttajien omissa
yrityksissä. Haastatellut eivät kuitenkaan pääasiassa tuoneet mahdollisesti työyhteisöissä
kohtaamiaan kulttuurisia jännitteitä esiin kertomuksissaan. Katson tätä voivan selittää kertojien
halut erottautua mallitarinaan sisältyvästä tyypillisen maahanmuuttajan hahmosta, jolla on
vaikeuksia täyttää mallitarinassa keskeiseksi tavoitteeksi määrittyvä uuteen yhteiskuntaan ja
kulttuuriympäristöön sopeutumista.
Haavoittuvaisuutta voi nähdä kuvastavan myös se, kuinka tutkimukseen osallistuneet
työskentelivät maahanmuuttajille tyypillisissä sisääntuloammateissa. Toisaalta haastateltujen
yhteydessä on kuitenkin huomioitava esimerkiksi heidän nuori ikänsä sekä opintojen
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keskeneräisyys. Vaikka kertomukset tukevat kuvaa maahanmuuttajista matalapalkkaiselle
sektorille työllistyvänä väestönosana, ei tämän aineiston perusteella voi tehdä laajoja yleistyksiä.
Tästä huolimatta haastatellut onnistuivat kertomuksissaan tekemään eroa ymmärrykseen
maahanmuuttajista passiivisena ja sosiaaliturvasta riippuvaisena ryhmänä.
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7. Kertomus maahanmuuttajien sosiaalisesta kiinnittymisestä
suomalaisessa yhteiskunnassa
Tutkimukseen osallistuneiden sosiaalisiin suhteisiin liittyvän kiinnittymisen tarkastelu on jaettu
kolmeen osioon, joista ensimmäisessä keskitytään heidän kokemuksiinsa kontakteista
paikallisväestön kanssa sekä elämästä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä edetään haastateltujen
perhesuhteiden tarkasteluun. Viimeisessä alaluvussa luodaan katsaus siihen, kuinka haastateltujen
kontaktit sekä mahdollisesti kokemat jännitteet lähtökulttuurin normien ja vastaanottavan
yhteiskunnan käytäntöjen välillä ovat vaikuttaneet heidän kuulumisen kokemuksiinsa.

7.1. Uuteen yhteiskuntaan kiinnittymiseen vaikuttavia kontakteja ja kohtaamisia
Sosiaaliset verkostot muodostavat työmarkkina- ja koulutusinstituutioiden ohella tärkeän
osallisuuden osa-alueen. Maahanmuuttajien sosiaalisten verkostojen yhteydessä myös jännitteisiin
liittyvät teemat nousevat usein esiin esimerkiksi kysymyksinä, vetäytyvätkö muuttajat omien
etnisten yhteisöjensä sisään. Toisaalta vetäytymisen on nähty johtuvan muuttajien puutteellisesta
huomioimisesta vastaanottavassa yhteiskunnassa (Grønseth 2011, 327). Sosiaalisilla verkostoilla
on myös vaikutuksia muuttajien asemaan työmarkkinoilla (Forsander 2013, 235). Tutkimukseeni
osallistuneet eivät muodosta ainoastaan kulttuuritaustoiltaan heterogeenistä joukkoa. Myös heidän
maassaoloajoissaan esiintyy huomattavaa vaihtelua. Jotkut haastatellut ovat saattaneet elää
valtaosan elämästään Suomessa, kun taas vähimmän aikaa Suomessa olleet ovat ehtineet asua
maassa vain muutaman vuoden. Varhaisessa vaiheessa kontakteja paikallisväestöön ei vielä juuri
ole ja esimerkiksi vastaanottokeskuksessa toisten maahanmuuttajien tuki koetaan tärkeäksi.
”Kun me tultiin Suomeen, me olimme vastaanottokeskuksessa ja sieltä sain enemmän kavereita. Se kaveri, joka auttoi,
niin hänkin ite oli vastaanottokeskuksessa ja hän sai ennen kuin minua oleskelulupa ja pääsi Tampereen ja se sai
täällä asunto ja. Niin silloin mulla ei ollut täällä yhtään kavereita kuin eka olin vastaanottokeskuksessa ennen, niin
niistä mä sain kaveri sitä kautta.” [H6]

Katkelmassa kertoja tuo ilmi, kuinka vähäisiä hänen kontaktinsa Suomeen saapuessa olivat ja
miten hän koki vastaanottokeskuksessa toisiin maahanmuuttajiin tutustumisen osoittautuneen
tärkeäksi. Edetessään kertomuksessaan haastateltu kuvailee apua, jota hän sai
vastaanottokeskuksessa tapaamaltaan toiselta maahanmuuttajalta.
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“Oli vaikea löytää asunto, kun mä sain oleskelulupaa Suomesta. Kaveri auttoi mulla ja näytti, että vuokranantajat,
niiden toimistot ja mä kävin siellä ja olin tehnyt hakemuksia ja niin lopulta mä sain. Mutta kaveri auttoi. Ilman häntä
olisi vaikeata löytää vuokranantajat ja toimistot. [H6]

Kertoja nostaa asunnon hakemisen esimerkiksi tilanteesta, jossa toisen muuttajan tiedot uudessa
yhteiskunnassa toimimisesta osoittautuivat tärkeiksi. Kuitenkin myös pidemmän aikaa Suomessa
eläneet maahanmuuttajat kokevat asunnon saamisen vaikeaksi, mitä selittäväksi tekijäksi he
näkevät esimerkiksi valtaväestön asenteet. Tämä saa muuttajat toisinaan turvautumaan omiin
sosiaalisiin ja etnisiin verkostoihinsa, mikä on nostettu esiin myös aikaisemmassa tutkimuksessa
(Saksela-Bergholm 2013, 106). Yksi haastatelluista kuvailee, kuinka haettuaan aktiivisesti lähes
vuoden ajan asuntoa, hän sai lopulta sen sisaruksensa sosiaalisten kontaktien avulla. Vaikka
kohdatut ennakkoluulot ovat usein piiloisia, tuodaan ne joskus myös eksplisiittisesti esiin.
“Kerran sattui mun äidille silleen. Se teki asunnon sopimusta, mutta seuraavana päivänä niin kuin vuokranantaja
haluu purkaa asunnon sopimusta sillein, koska se kuuli, että maahanmuuttajat tuottaa paljon ongelmia. Se mies ei
halua mitään sellaista. Sitten hakemus purkattiin ja sitten kun niin kun mentiin poliisille, niin ne sanoi, että siinä ei voi
mitään, koska niin kun mies oli vähän niin kuin… niin kuin sanotaan, että… Miten sanois siitä, että tyhmällä tavalla
rehellinen. Tai sitten ne sanoi, että voidaan kai niin kuin tehä, mutta ei tuu siitä mitään, koska ei ollut mitään
todisteita.” [H9]

Kertojan äidin voi nähdä tulleen tilanteessa kohdelluksi yksilön sijaan maahanmuuttajakategorian
edustajana, jossa hän määrittyy epäluotettavaksi jo taustansa vuoksi (Huttunen 2004, 140).
Huomattavaa on myös se, että katkelmassa varsinainen päähenkilö on kertojan sijaan tämän äiti,
jonka voisi naisena odottaa vastaavan esimerkiksi vakiintunutta kuvaa “oikeanlaisesta” ja
“suojelua tarvitsevasta” pakolaisesta tai maahanmuuttajasta (ks. Malkki 2012, 134). Katkelmassa
kertoja myös dialogisen asemoinnin muotona osoittaa toiselle, tässä yhteydessä poliisille,
kuuluneen kannan, jonka mukaan vuokranantaja oli “tyhmällä tavalla rehellinen” (Martin & White
2005, 97–99). Tulkitsen puhujan tuovan esiin, että kyseinen näkemys on yleinen ja laajalle
levinnyt, jolloin hänen voi nähdä hahmottavan sen mallitarinan mukaiseksi. Keskustelumme
edetessä haastateltu tuo kuitenkin esiin, että hän kokee Suomessa yleisesti ihmisiä kohdeltavan
yhdenvertaisesti. Tästä huolimatta hän näkee esimerkiksi vuokranantajien suosivan ensisijaisesti
työssäkäyviä ihmisiä, ja katsoo maahanmuuttajana tai työttömänä asunnon saamisen olevan
vaikeaa. Katson esimerkkien osoittavan, miten ennakkoluulot rajoittavat maahanmuuttajien
mahdollisuuksia ja välillä he joutuvat turvautumaan omiin verkostoihinsa.
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Työllistymisen tavoin myös sosiaalisten kontaktien muodostaminen paikallisväestöön kuitenkin
helpottuu ajan kuluessa. Uuden yhteiskunnan instituutioihin kiinnittyminen edistää myös
kontaktien syntymistä. Omien vaiheiden Suomessa kuvaillaan edenneen kielikurssien kautta perusja toisen asteen koulutuksiin sekä työelämään. Alkuvaiheen kielikurssien aikana suomalaisten
kohtaaminen sekä oma kielitaito ovat kuitenkin vielä rajallisia, ja ne heikentävät myös
mahdollisuuksia muodostaa kontakteja valtaväestöön.
”Siinä aikana on semmonen, kun sä oot niin kun kieliopissa, sä et puhu tarpeeksi sillai niiden (suomalaisten) kanssa.”
[H5]

Etniset rajat ylittävät arkikohtaamiset natiiveihin yleistyvät esimerkiksi siirryttäessä samoihin
koulutuksiin heidän kanssaan. Nuoret maahanmuuttajamiehet myös tutustuvat uusiin ihmisiin
usein esimerkiksi urheiluharrastusten kautta. Suomen kielen oppiminen koetaan vaikeaksi ja
haastatellut kuvailevat tehneensä sen eteen paljon töitä. He kokevat natiiviväestön kanssa vietetyn
ajan palvelleen parhaiten kielen oppimista. Siitä huolimatta lähes jokainen haastateltu kokee
vaikeaksi merkityksellisten kontaktien muodostamisen valtaväestöön kuuluviin ihmisiin.
“On joo vähän vaikea hmm… Mullakin itellä jo on suomalaisia kavereita, jotka mää tutustuin koulusta, mutta ei tule
samaa kuin joku olisi mun äidinkieli kaveri tai joku ulkomaalainenkin kaveri. Maahanmuuttajat, niistä on vaan
helpompi nähdä niin viikottain. Mutta toi kaveri, joka suomalainen, ehkä saattaa olla moikkaa välillä ja muuten
nähdään koulussa. Niin ei nähdään vapaapäivä.” [H6]

Kertoja tuo esiin, kuinka samaa äidinkieltä puhuvien tai toisten maahanmuuttajien kanssa on
helpompi muodostaa ihmissuhteita. Vaikka haastatellut kokevat tulevansa toimeen yleisesti
suomalaisten kanssa, todetaan heihin tutustumisen vievän pitkän aikaa. Suomalaisia luonnehditaan
muun muassa vähäpuheisiksi eikä yhtä spontaaneiksi kuin lähtömaissa asuvia ihmisiä. Etniset rajat
ylittävien arkikohtaamisten välttämättömyys nousee kuitenkin haastateltujen kertomuksissa esiin,
mikä on linjassa myös aikaisemman tutkimuksen havaintojen kanssa. Tällaisilla huomioilla on
haastettu esimerkiksi sosiaalisesta pääomasta käytävän keskustelun yhteydessä esitettyjä
näkemyksiä, joiden mukaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa eri väestöryhmät olisivat
sulkeutuneet omiin yhteisöihinsä (Kivijärvi 2015, 132). Oman kysymyksensä kuitenkin muodostaa
se, missä määrin tällaiset kohtaamiset lopulta merkitsevät ryhmien tosiasiallista lähentymistä.
”Se on vaikea olla Suomen kansalaiset, että vaikea tutustua tai mennä hänen kanssaan lähelle tutustua tai kysyä.
Yksinäisiä. Mä yritin tutustumaan joku. Se oli neljän viikon päässä. Sitten, että mä yritin tutustua hänen kanssa. Ja
käydä vähän lähellä. Ja hän sanoi ”Mikä sun nimi on? Moi” tai ”Saanko kysyä sun nimesi?”. Ja hän kertoi, että ei
enempää nyt. Tai (.) Joskus mää näen hän. Ja hän aikuinen. Nykyään ei moikkaa tai ei sano moi.” [H4]
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Kertoja esittää katkelmassa itsensä toimijana, joka pyrkii tutustumaan ja luomaan kontaktia
valtaväestöön kuuluvaan henkilöön. Katkelman voi jossain määrin nähdä kuvastavan mallitarinaan
sisältyvää ymmärrystä muuttajien ja valtaväestön vaikeuksista lähentyä toisiaan. Tästä huolimatta
haastateltu kuitenkin samalla haastaa mallitarinan tulkintaa siitä, että juuri maahanmuuttajien olisi
vaikeaa luoda kontaktia valtaväestöön. Sen sijaan natiivin toiminta näyttäytyy kerronnassa
keskeisenä esteenä lähentymiselle. Kertomuksissa tuodaan esiin myös yksinäisyyden kokemuksia
uudessa asuinmaassa. Siinä, missä lähtömaassa esimerkiksi naapurusto tai lähiympäristössä asuvat
ihmiset saatettiin tuntea erittäin hyvin, Suomessa ei välttämättä edes läheisimpien naapureiden
koeta muodostuvan tutuiksi pitkänkään ajan kuluttua.
”Mutta Suomessa mää joskus asuin yhdellä talossa kolme vuotta ja niin en oo saanut, että mitään tuttuja. Kuvittele,
jos mä olisin Somaliassa, niin yksi kuukautta. Jos sä asut yhdellä talossa, niin tunnet kaikki sun lähellä asuvat.” [H6]

Haastatellut mieltävät suomalaisten hiljaisuuden ja sosiaalisesti vetäytyvän käytöksen pääasiassa
kulttuuriseksi ominaisuudeksi ja luonteenpiirteeksi eikä kielteiseksi asennoitumiseksi
ulkomaalaisia kohtaan. He kuitenkin myöntävät kohdanneensa myös rasismia. Haastateltujen
mukaan rasismi on arjessa kohdattavaa asiatonta huutelua, josta he eivät pyri välittämään. He eivät
tuo esiin kokevansa esimerkiksi fyysisen turvallisuutensa olevan uhattuna, mutta siitä huolimatta
rasismi heikentää kuulumisen kokemusta. Vaikka aikaisemman tutkimuksen mukaan
maahanmuuttajanuorilla on ollut jopa vaikeuksia puhua rasismin kokemuksistaan, näyttäytyy
rasismi kertomuksissa usein keskeisenä Suomessa elämisen kielteisenä puolena (Rastas 2004, 33).
Rasismista puhumista voivat selittää haastateltujen täysi-ikäisyys ja muuttoliikkeen lisääntymisen
myötä tapahtunut monikulttuurisuuden arvon kyseenalaistaminen, joka on näkynyt asenteiden
kovenemisena sekä mahdollisena rasismin arkipäiväistymisenä (Vertovec 2010, 83; Saukkonen
2013, 171).
Elämä Suomessa on ollut hyvä sekä huono. Hyvä puoli on se, että saat opiskella ja eikä oo ollut mitään niin kuin
muissa maissa. Ja huono puoli on ei tuu niin kuin toimeen joidenkin ihmisten kans. Ne on niin kuin ulkomaalaisia
vastaan. Kerran mä olin kadulla. Se vaan kävelee ja huuta jotain, että mä oon terroristi. Mä katoin, onks sillä kaikki
hyvin. Terroristeja on olemassa, mutta se ei meinaa sitä, että kaikki ihmiset on terroristeja. Ja kaikkein naurettavin on,
et halutaan sanoa joku on terroristi, vaikka välillä suomalaiset ottaa aseen. [H2]

Katkelmassa puhuja tiivistää ensin Suomessa elämisen keskeiseksi negatiiviseksi puoleksi
joidenkin yksilöiden ulkomaalaisvastaiset asenteet. Tästä hän siirtyy antamaan lyhyen kuvauksen
omakohtaisesta rasismin kokemuksestaan tuoden esiin emotionaalisen reaktionsa tapahtumiin ja
tarinamaailman toisen hahmon normista poikkeavaksi koettuun käytökseen. Lopetuksessaan ja
kiteyttäessään sanomaansa katson puhujan viittaavan mallitarinan mukaiseen kategoriaan, jonka
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mukaan maahanmuuttajat näyttäytyvät myös turvallisuusuhkana. Puhuja kyseenalaistaa
kategorisoinnin, joka liittää väkivallan kulttuuriin tai etniseen taustaan ja tuo esiin, kuinka myös
valtaväestön edustajat ovat syyllistyneet rikoksiin, jotka ovat muistuttavat usein maahanmuuttajiin
liitettäviä tekoja. Siitä huolimatta väkivaltaan syyllistyvät etnisiin vähemmistöihin kuuluvat
henkilöt määritellään helpommin esimerkiksi terroristeiksi tai rikoksiin syyllistyneiden yksilöiden
toiminta liitetään automaattisesti tiettyyn etniseen tai kulttuuriseen kategoriaan. Sen sijaan
valtaväestöön kuuluva rikollinen tulkitaan ryhmästään poikkeavaksi yksilöksi, jonka toimintaa ei
yleistetä väestönosaa koskevaksi.
Haastatellut ovat huomioineet myös tiedotusvälineiden keskittyvän tyypillisesti negatiivisiin
asioihin maahanmuuttajiin sekä heidän lähtömaihinsa liittyvässä uutisoinnissa. Tämän koetaan
kertomuksissa vahvistavan ja ylläpitävän kielteisiä ennakkoasenteita etnisiä vähemmistöjä
kohtaan. Haastateltujen kokemukset ovat linjassa myös tutkimuksen huomioiden kanssa, joiden
mukaan suomalainen maahanmuuttoon keskittyvä uutisointi on keskittynyt viranomaistoimintaan
sekä maahanmuuton ongelmakohtiin muuttajien kokemusten ja maahanmuuttotapojen
moninaisuuden jäädessä vähemmälle huomiolle. (Horsti 2013, 310.)
Rasismi tuodaan aineistossa esiin pääasiassa yksittäisten ihmisten ominaisuutena tai toimintana,
mitä voi selittää haastattelijan kuuluminen valtaväestöön. Toinen mahdollinen syy voi liittyä
haastateltujen omakohtaisiin kokemuksiin siitä, kuinka heitä ei ensisijaisesti huomioida yksilöinä,
vaan mallitarinaan sisältyvän maahanmuuttajakategorian edustajina. Katson, että kokemukset
omaan etniseen ryhmään kohdistuvien luokittelujen yksinkertaistavista ja virheellisistä piirteistä
voivat johtaa pyrkimyksiin välttää yleistävää puhetta. Suomalaisesta yhteiskunnasta sekä sen
tarjoamista mahdollisuuksista maahanmuuttajien kertomuksissa rakentuu yleisesti positiivinen
kuva ja hyvinvointivaltion kuvataan tarjonneen paljon etuja ja mahdollisuuksia synnyinmaahan
verrattuna. Myös yhteiskunnan vakaus ja turvallisuus nousevat esiin haastateltujen kertomuksissa.
Konfliktialueelta paenneen henkilön näkökulmasta etenkin mahdollisuus liikkua vapaasti ulkona
ilman väkivallan uhan pelkoa nousee esiin tärkeänä myönteisenä asiana uudessa asuinmaassa.
Vaikka tutkimuksessa toisinaan on nostettu esiin länsimaisten yhteiskuntien ja niiden palvelujen
mahdolliset vaikeudet vastata etnisten vähemmistöjen tarpeisiin sekä korkean sosiaalisen pääoman
yhteiskunnat potentiaalisesti kulttuurisesti toisenlaisia ulossulkevina, eivät haastatellut tuo niihin
viittaavia kokemuksia esiin. Sen sijaan he puhuvat vastaanottavan yhteiskunnan myönteisiksi
miellettävistä ominaisuuksista, kuten luottamuksesta ja ihmisten sitoutumisesta yhteisten normien
noudattamiseen. (Coleman 1988, 98–105; Craig 2008, 241–242; Forsander 2013, 235.)
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“I really appreciate like it is they are so honest. I think like they are just like this… They trust like how insurances
work or something like that I experience. They trust you and I think it’s very big thing. That often people have to trust
you like they don't steal like they don't do this and I think that's quite nice actually. Like for example I lost my IPad two
times and I got it just back and people just return and I just feel like "Wow, they really take it and bring it back". [H7]

“Suomessa näkyy, että esimerkiksi roska roskikseen. Että ei kaikkea heitetä kadun. Moni maassa näkyy tällain, että
heitetään. Mä tarkoitin, että ne käyttää oma velvollisuus hyvin.” [H5]

Ensimmäisessä katkelmassa haastatellun oma arviointi tuo esiin ihmisten keskinäisen
luottamuksen sekä normeihin sitoutumisen yllättävyyden, vaikka esimerkkitilanteessa normien
rikkomisella yksilö olisi voinut saavuttaa omakohtaista etua. Haastatellut puhuvat myös
suomalaisessa palvelujärjestelmässä asioimisesta varsin myönteisesti ja tuovat esiin, kuinka he
kokevat yhteiskunnan palveluja käyttäessään saaneensa yhdenvertaista kohtelua.
“jos mää oon asiakkaana, siis niin kun kaikki on ollut ihan normaalia ja ihan hyvin mun mielestä. Kaikki on vastannut
samalla tavalla.” [H1]

“Ikinä, mitä sulle on välttämättä, niin auttaa henkilökunnat. TE-toimisto esimerkiksi. Ne etsivät mua ja ne haastatteli
mua ja ne huomas, että mun taso ja ne antoi mulle aikuisten peruskoulu. Elikkä niin sillä lailla pärjätään, kun
henkilökunnat auttaa jatkamaan eteenpäin.”[H6]

Haastatellut osoittavat tyytyväisyytensä suomalaisiin palveluihin sekä yhteiskunnan tarjoamaan
turvaan ja pyrkimykseen liittää yksilöt sen jäseniksi. Suomalaisen yhteiskunnan ja sen
hyvinvointivaltiollisten instituutioiden koetaan edistäneen maahanmuuttajan kotoutumista.
Toisaalta kerrontaa voi myös pitää mallitarinan mukaisena kiitollisen maahanmuuttajan puheena,
jollaisen esittämisen haastateltu mieltää sosiaalisesti hyväksyttäväksi valtaväestön edustajalle.
Lisäksi aikaisemman tutkimuksen huomiot muuttajien vaikeuksista puhua marginaalisuuden tai
rasismin kokemuksista voivat osaltaan selittää vaikenemista mahdollisista syrjivistä käytännöistä,
jotka eivät paikannu vain yksilöiden toimintaan (Jokinen ym. 2004, 12; Rastas 2004, 33).
Jälkimmäisessä katkelmassa puhuja tuo esiin, kuinka työ- ja elinkeinotoimiston kautta hänet
ohjattiin aikuisten peruskouluun. Koulutus koetaan keskeiseksi sopeutumisen kannalta myös
laajemmin aineistossa ja haastatellut katsovat Suomessa ”tarjottavan reittejä”, joita pitkin he
kokevat päässeensä eteenpäin. Tutkimuksessa palveluketjut, jotka tarkoittavat esimerkiksi
koulutuksesta toiseen siirtyvän nuoren seuraamista ja uuteen paikkaan kiinnittymisen
varmistamista, on todettu tärkeäksi maahanmuuttajanuorten työllistymistä parantavaksi
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käytännöksi. Niihin on kuitenkin nähty tarvittavan enemmän resursseja. (Mikkonen 2005, 68.)
Myöhemmin haastattelumme aikana sama puhuja kuitenkin toteaa, kuinka yksilön passiivisuus
olisi väärä lähtökohta uudessa maassa elämisessä ja erottaa itsensä jälleen passiivisen
maahanmuuttajan kategoriasta. Tällaisen aktiivisuutta korostavan teeman voikin nähdä aineistossa
toistuvan, mutta samalla myös suomalaisen järjestelmän tarjoamaa tukea ja hyvinvointia edistäviä
vaikutuksia arvostetaan. Vaikka aktiivisuuden arvostamisen ja oman sinnikkyyden esiin tuomisen
voi nähdä mallitarinan mukaiseksi puheeksi ja tarinan hyvänä maahanmuuttajana esiintymiseksi,
voi sillä olla muitakin syitä. Haastatellut toivat esiin esimerkiksi edellä työhön liittyvän
osallisuuden yhteydessä kokevansa tulonsiirrot riittämättömiksi hyvän elämän mahdollistamisessa.
Sosiaalisten kontaktien ja hyvinvointipalvelujen yhteydessä on huomattavaa, että edellä esiin
nostetun työ- ja koulutusinstituutioihin kiinnittymistä helpottaneen kolmannen sektorin
monikulttuurisen nuorisotyöpalvelun koetaan tarjonneen kotoutumista edistävän yhteisön.
Palvelun asiakkaina haastatellut tuovat esiin saaneensa tiedollista ja sosioemotionaalista tukea niin
yhdistyksen työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta kuin myös vertaistukea toisilta kävijöiltä. Huomiot
siitä, kuinka yhdistyksen tiloissa vallitsee rento ilmapiiri, minkä vuoksi tiloihin on helppo tulla,
kertovat matalan kynnyksen toiminnan periaatteiden toteutumisesta (Mikkonen 2005, 67). Palvelu
on mahdollistanut kulttuurirajat ylittäviä kontakteja, joita koetaan luonnehtivan pyrkimykset
kunnioittaa erilaisia etnisiä tai kulttuurisia ryhmiä. Toimintaan nähdään sisältyvän tavoite, että eri
ryhmät voivat tulla toimeen keskenään ja olla läsnä samassa tilassa ilman konflikteja. Nuorena
Suomeen muuttaneet kertovat kasvaneensa tällaisen palvelun yhteydessä ja katsovat organisoidun
vapaa-ajan toiminnan tärkeäksi maahanmuuttajanuoren kotoutumisen kannalta.
“Yritetään tutustuttaa toisten kulttuuri toiseen kansaan. Yritetään näyttää, miten kotiudutaan ja tullaan toimeen eri
yhteisöjen kanssa. Erittäin hyvä tämmöinen toiminta. Jos tänne jotain suomalaisia tulee, niin ne näkee oikeesti, mitä
ulkomaalaiset täällä tekee. Miten ne ylipäätään niin kuin käyttäytyy. Miten niin kuin puhuu toisten kanssa ja avoimia
ollaan näin ja sosiaalisia” [H8]

Kertoja tuo esiin, miten maahanmuuttajille suunnatussa nuorisopalvelussa pyritään tutustuttamaan
erilaisen kansallisuuden tai kulttuuritaustan omaavia ihmisiä keskenään. Samalla katkelmassa
ilmenee mallitarinassa usein unohdettava maahanmuuttajien heterogeenisyys. Monikulttuurisen
nuorisotyötoiminnan kuvailun ohella tulkitsen kertojan esittävän katkelmassa vastapuhetta
mallitarinan oletuksia vastaan siitä, että ulkomaalaiset toimisivat natiiviväestöstä poikkeavalla
tavalla tai olisivat sulkeutuneet omien etniskulttuuristen yhteisöjensä sisälle. Kiistettyään
mallitarinan käsityksen maahanmuuttajista kertoja tuo esiin sille vaihtoehtoiset ulkomaalaiset, joita
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hän luonnehtii “avoimiksi ja sosiaalisiksi”. Sen sijaan katkelmasta voi hahmottaa oletuksen, jonka
mukaan valtaväestön edustajilla on usein virheellinen käsitys ja varauksellinen suhtautuminen
vähemmistöjä kohtaan.
Kiteytettynä ennakkoasenteet, niiden ilmeneminen arjessa sekä väestöryhmien
lähentymisvaikeudet näyttäytyvät keskeisinä kuulumisen kokemusta heikentävinä tekijöinä.
Toisaalta kertomuksissa pyritään kuitenkin tuomaan esiin, että natiiviväestö koostuu kaikkien
ihmisryhmien tavoin erilaisista yksilöistä. Yhteiskunnan rakenteiden nähdään pääasiassa edistävän
muuttajan kiinnittymistä vastaanottavaan yhteiskuntaan, vaikka puhetta voi myös pitää
mallitarinan mukaisena kiitollisuuden osoittamisena. Tällöin haastateltujen voi tulkita esittävän
sellaisen kertomuksen, jonka he mieltävät normatiivisten odotusten mukaiseksi. (Back 2007, 42.)
Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan haastateltujen kerrontaa perhesuhteistaan sekä niiden
vaikutuksista sosiaaliseen kiinnittymiseen. Perhesuhteiden yhteydessä mahdollisesti kulttuuriset
jännitteet hyvinvointivaltiollisia toimintatapoja kohtaan nousevat eksplisiittisemmin esiin.

7.2. Perhesuhteet ja jännitteiden korostuminen
Perhe ja lähiyhteisö näyttäytyvät yleisesti tärkeinä tuen antajina maahanmuuttajalle ja etenkin
nuorten miesten kohdalla niiden on nähty ehkäisevän huono-osaisuuden, marginalisoitumisen ja
rikollisuuden riskejä (Haikkola ym. 2017, 374). Toisaalta omaa yhteisöä ja perhettä on pidetty
myös mahdollisina kotoutumisen jarruina, sillä niiden sosiaalisten normien nähdään poikkeavan
pohjoismaisista normeista ja hyvinvointivaltion käytännöistä (Olwig 2011, 191–192). Muuton
uuteen asuinmaahan on kuitenkin tapahtumana todettu vaikuttavan suuresti myös
maahanmuuttajien perheisiin. Tästä huolimatta on tiedostettava, että maahanmuuttajat ovat
saattaneet lähtömaissaan sosiaalistua hyvin erilaiseen perhe-elämään. (Säävälä 2013, 115.)
Tutkimukseen osallistuneiden lähtömaissa perheet ovat saattaneet sisältää esimerkiksi enemmän
jäseniä kuin Suomessa ja esimerkiksi serkkujen tai isovanhempien on haastateltujen lähtömaissa
katsottu usein kuuluvan perheeseen. Haastatelluilla on myös lähtömaihin jääneitä sekä muihin
maihin muuttaneita sukulaisia, joihin pidetään yhteyttä puhelimitse sekä sosiaalisen median avulla.
Osa haastatelluista nostaa esiin myös vierailut lähtömaihin.
Kertomuksissa tulee ilmi, kuinka perheeseen liittyvät normit sekä käsitykset esimerkiksi
perheenjäsenten rooleista ovat olleet erilaisia lähtömaassa. Perhesuhteiden yhteydessä haastatellut
joutuvat ehkä konkreettisimmin tunnustamaan lähtökulttuuriensa sekä uuden yhteiskunnan
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mallitarinoiden eroja ja neuvottelemaan niiden kanssa. Osa haastatelluista tuo esimerkiksi esiin,
kuinka avioliitot saatettiin lähtömaissa järjestää ja avioero oli voimakas tabu.
“Kun sä meet naimisiin. Se on semmoinen järjestet tavallaan naimisiin meno ja erokin aika harvoin näkyy siellä
yhteiskunnassa. En mä tiedä onko se hyvä puoli, että sitä mennään vaan kärsivällisyys paljon ja ollaan samassa
perheessä vai onko se hyvä, että lähetään ero pois. Siinä on paljon kysymyksiä. Ei mennä siihen.” [H5]

Kertoja mieltää kulttuurisiin käytäntöihin liittyvien erojen sisältävän useita kysymyksiä eikä hän
asetu lähtö- tai vastaanottajayhteiskunnan käytäntöjen puolelle. Sen sijaan hän tuo esiin, ettei halua
haastattelun yhteydessä lähteä tarkemmin keskustelemaan tällaisista kysymyksistä. Haluttomuutta
voi selittää esimerkiksi se, että haastateltu katsoo kysymykset liian monimutkaisiksi eikä hän
välttämättä osaa muodostaa selkeää kantaa aiheeseen. Kuitenkin vaikenemista katkelmassa voi
myös lähestyä vastapuheen muotona, jossa kertoja saattaa olettaa, että mahdollinen lähtömaan
käytäntöjen tai puolustaminen tai jopa niiden myönteisten puolien pohdinta saatetaan tulkita
kotoutumishaluttomuudeksi. Tällöin puhuja ei halua asettua keskustelussa asemaan, jonka
muuttajan sopeutumisen tärkeyttä korostava maahanmuuttajan mallitarina määrittää normista
poikkeavaksi tai “huonommaksi maahanmuuttajaksi”. (Jokinen ym. 2004, 12.)
Perheen sisäinen tehtävänjako nostaa esiin etenkin sukupuoleen liittyvät kysymykset ja erityisesti
islamista sekä muslimeista puhuttaessa sukupuoli usein herättää voimakkaasti huomiota.
Tyypillisesti tällaisessa keskustelussa nähdään alistettu musliminainen sekä tasa-arvoon
kykenemätön muslimimies. (Huttunen 2004, 146.) Pääasiallisesti muslimitaustaiset haastatellut
eivät suoraan viittaa aiheeseen, mutta se nousee muutaman kerran implisiittisemmin esiin
aineistossa. Tulkitsen, ettei käsityksiä erilaisista sukupuolirooleista lähtökulttuurissa välttämättä
kiistetä, mutta tästä huolimatta sukupuolten ei niinkään nähdä olevan keskenään hierarkkisessa
järjestyksessä. Kertojat saattavat muistella lapsuuttaan ja elämäänsä lähtömaassa ja yksi heistä
toteaakin, kuinka hänen vanhempansa eivät juuri riidelleet lähtömaassa toisin kuin myöhemmin
Suomessa. Tähän tulkitaan vaikuttavan se, etteivät Suomessa sukupuoliroolit ja käsitykset
perheenjäsenten tehtävistä ole yhtä selkeitä kuin lähtömaassa. Vaikka avioero olisi näyttäytynyt
lähtömaassa tabuna, tuodaan aineistossa esiin tiedettävän pariskuntia, jotka ovat päätyneet eroon
uudessa asuinmaassa. Tämän voi nähdä kuvastavan mallitarinassa tavoitteena korostettavaa
sosiaalistumista uuden yhteiskunnan normeihin ja toimintatapoihin.
Haastatelluista suurin osa tuo esiin asuvansa itsenäisesti ja osa heistä elää parisuhteessa. Omissa
seurustelusuhteissa esimerkiksi lähtökulttuurin mukaista erilaista tehtävänjakoa sukupuolten välillä
ei haastateltujen mukaan ole eivätkä haastatellut kerro kokevansa sitä häiritseväksi. Sen sijaan
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kertomuksissa saatetaan tuoda esiin, että Suomessa on asuttu jo niin pitkään, että paikalliset normit
on pitkälti omaksuttu jo kauan sitten. Näin kertoja myös pyrkii tavallisuusretoriikalla luomaan
kuvaa itsestään jo hyvin valtaväestön edustajan kaltaiseksi muuttuneena “edistyksellisenä
maahanmuuttajana”. Samalla puhuja vastustaa mallitarinan mukaista kategoriaa, jonka mukaan
maahanmuuttajamies ei kykenisi elämään sukupuolten välistä tasa-arvoa korostavien normien
mukaisesti. Vastaavasti myös maahanmuuttajavanhempien kasvatuskäytäntöjä luonnehditaan
tavanomaisiksi ja vanhempien kerrotaan jopa kehottaneen lapsiaan mukautumaan valtaväestöön.
”Mutta jos mulla on veljet, ne sanoo jotain, että älkää käykö tämmöinen. Tämä on väärä. Esimerkiks ne käyvät
keskusta joka päivä tai jotain tai heillä on huono kaveri. Että sanoo jotain ”Hei lopettakaa tämä kaveri. Se on jos sulla
on huono kaveri, sinä tulet huono kanssa”. Ne sanovat, että älkää käyttäkö huumeita tai… näin. Olkaa samaa kuin
suomalaisia. Tehkää läksyjä kotona tai joskus käydä ulkoileen. Mutta ei väkivaltaista.” [H4]

Katkelmassa haastateltu kuvailee, miten hänen vanhempansa ohjeistavat hänen nuorempia
veljiään. Puheen taustalta voi paikantaa ajatuksen, että maahanmuuttajat ovat tai pyrkivät lopulta
olemaan suomalaisten kaltaisia, vaikka oletetun mallitarinan mukaan heitä pidetään erilaisina sekä
mahdollisesti myös lähtömaidensa kulttuuria varjelevina. Kulttuurit myös nähdään mallitarinassa
keskenään huomattavan ristiriitaisiksi. Lisäksi taustalta voi havaita oletuksen, jonka mukaan
maahanmuuttajavanhemmat pyrkisivät kasvattamaan lapsensa vieraan kulttuurin mukaan ja
erilaisiksi kuin suomalaiset. Kertoja kuitenkin korostaa, että vanhemmat puolestaan kehottavat
lapsiaan olemaan suomalaisten kaltaisia. Pidän tällaista puhetta esimerkkinä tavallisuusretoriikasta
vastapuheen muotona, jossa kertoja pyrkii tuomaan esiin maahanmuuttajavanhempien
kasvatusohjeiden samanlaisuuden suhteessa suomalaisiin perheisiin (ks. Juhila 2004, 30).
”Varmaan jokainen nuoren elämässä heti siitä on tullut aikuiseksi, tulee vähän vaikeit vanhempien kanssa, koska ei
varmaan vielä tajuaisi, että pienestä lapsesta on tullut aikuinen ihminen ja sitten ehkä, että pystyy enemmän kantaa
vastuuta ja niin pois päin. Ei kulttuurierosta, koska ne varmaan ne niin kuin tietää, että jos ne on ihan eri kulttuureita
ja niin kuin erilaisia. Mun vanhempien kohdalla niin kun ne antaa mulle se vapaus valita, miten mä haluaisin elää,
koska se on mun elämä niin kuin loppujen lopussa. Niin kun en mä tiedä, mitä muita ajattelee, mutta se on näin meillä.

Mitä ne ehkä ei olisi ymmärtänyt, että jos esimerkiksi suo… esimerkiksi, jos seurustelisin, koska enemmän tää niin
kun.(.) No tai niin kun uskonnon näkökulmasta se on niin kuin (.) että se on niin kuin tabu. Että mielummin, jos meet
naimisiin, että ei saa niin kuin olla niin kuin naisten kanssa suhteessa ilman mitään virallista, mutta ehkä toi niin kun
on tullut jotain epäselvää, mutta loppujen lopussa ne ei voi asialle mitään, että. Joo, tän mä voin sanoa.” [H9]

Myös tätä katkelmaa voi lähestyä tavallisuusretoriikkana, jossa kertoja tuo ensin esiin, kuinka
aikuiseksi kasvettaessa eriäviä käsityksiä ja konflikteja esiintyy lähes poikkeuksetta vanhempien ja
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nuorten välillä. Hän ei katso niiden olevan sidoksissa maahanmuuttajana olemiseen tai
valtaväestöstä poikkeavaan etniseen tai kulttuuriseen taustaan. Haastateltu jatkaa kertomalla,
kuinka hänen vanhempansa antavat lastensa lopulta itse tehdä omaa elämäänsä koskevat valinnat,
vaikka hän puhuu asiasta hieman kierrellen. Hän kuitenkin tuo esiin puhuvansa myös
omakohtaisesta kokemuksestaan, joka ei välttämättä ole yleistettävissä. Lisäksi kertoja tuo ilmi,
että hänen esittämänsä tilanne ei kuitenkaan ole todellisuudessa tapahtunut. Sen sijaan hän pohtii
mahdollista tilannetta, jossa hänen toimintansa nuorena ja vastaanottavaan yhteiskuntaan
vanhempiaan nopeammin sopeutuneena henkilönä poikkeaisi uskonnon mukaisista normeista sekä
vanhempien odotuksista. Katkelmassa haastateltu orientoituukin uskontonsa mukaiseen
mallitarinaan, joka liittää seurustelun vahvasti avioliittotarkoitukseen, ja hän kuvaa tällaisesta
normista poikkeamista tabuksi. Juuri tabun kaltaisten käsitteiden avulla mallitarina ja
vastakertomus ovat helposti tunnistettavissa (Jones 2004, 175). Puhuja myös asemoi itsensä ikään
kuin kapinalliseksi uskontonsa sekä mahdollisesti myös vanhempiensa käsityksiä kohtaan todeten,
etteivät ne lopulta muodostuisi hänen toimintansa esteeksi.
Mahdollisia todellisuudessa tapahtuneita haastateltujen perheisiin sisältyviä konflikteja ei
kertomuksissa nouse esiin, mitä voi toisaalta selittää halu vaieta vaikeiksi koetuista aiheista
haastattelutilanteessa. Kuitenkin kertomuksissa nousee jossain määrin esiin akkulturaatiokuilu
haastateltujen ja heidän vanhempiensa välillä. Osa ristiriidoista liittyy siihen, että haastatelluilla on
usein paremmat tiedot vastaanottajayhteiskunnasta kuin heidän vanhemmillaan. Yleisesti
kertomuksissa esiin nostettavat asiat, joissa tutkimukseen osallistuneet ovat joutuneet selittäjiksi
kahden kulttuurin välillä, ovat kuitenkin suhteellisen triviaaleja. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi
vanhempien erikoiseksi kokema suomalainen ruoka tai valtaväestön tapa olla tervehtimättä. Siitä
huolimatta maahanmuuttajanuoret ovat joutuneet kohtaamaan vanhempiensa epärealistisiksi koetut
odotukset esimerkiksi lastensa koulutusvalinnoista, sillä vanhemmat ole puutteellisen suomen
kielen taitonsa vuoksi ole olleet tietoisia, kuinka esimerkiksi nuorenkin rajallinen suomen kielen
taito toimii esteenä tietyille koulutusaloille pyrittäessä.
Kaiken kaikkiaan perhesuhteiden yhteydessä lähtö- ja vastaanottajamaiden käytäntöjen erilaisuus
kuitenkin tunnistetaan melko selkeästi. Haastateltujen kertomuksissa keskeisinä eroina nousevat
toistuvasti esiin läheisemmiksi koetut suhteet perheenjäseniin ja sukulaisiin sekä vanhempia
kohtaan osoitettava kunnioitus. Kunnioitus nähdään pääasiassa myönteiseksi asiaksi, mutta
toisinaan se voi vaikeuttaa esimerkiksi ongelmallisiksi koetuista asioista puhumista vanhempien
kanssa. Vaikka haastatellut enimmäkseen puhuvat biologisten vanhempien ja sukulaisten
kunnioittamisesta, todetaan aineistossa myös, että lähtömaassa esimerkiksi opettajan kaltaisia
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nuoreen auktoriteettiasemassa olevia aikuisia kohtaan on osoitettava eri tavalla kunnioitusta kuin
Suomessa. Tällaisen kunnioittamisen luonnehditaan tapahtuvan pakottamalla.
Lähtömaiden käytännöistä eroaa myös suomalaisten nuorten usein jo heti täysi-ikäisenä tapahtuva
itsenäistyminen ja omaan asuntoon muuttaminen. Yksi haastateltu tuo esimerkiksi esiin, kuinka
hänen synnyinmaassaan nuoren varhaisen omilleen muuton on liityttävä esimerkiksi tämän
opiskeluun. Nuorten itsenäisyys sekä vanhempien rajallinen sananvalta täysi-ikäisten lastensa
elämään mielletään toisinaan myös esimerkiksi kunnioituksen puutteesta. Haastatellut myös
kertovat kaipaavansa sitä, kuinka lähtömaan tapoihin kuului sukulaisten tapaaminen useammin ja
miten sukulaisilla nähtiin olevan suurempi rooli yksilön elämässä. Kuitenkin aineistossa myös
asetutaan lähtökulttuurin mallitarinaa vastaan, ja esimerkiksi täysi-ikäisen todetaan kykenevän
itsenäiseen elämään.
”Toi ikä on semmonen, että kun sä oot ylittänyt 18-vuotias tai ei välttämättä… Jotkut on 20 vuotta tai tällainen. Sen
jälkeen kyllä ne pystyy pärjäämään. Ja toisaalta ne pitää pystyä pärjäämään. Tää on hyvä juttu, koska… Koska
luonnollisestikin lähtee tällä tavalla, tiäkkö? Jos karhulla on pentu, vuoden jälkeen se ei oo enää sen kanssa.” [H5]

Normatiivisen maahanmuuttajan mallitarinan sopeutumaan kykenemätöntä maahanmuuttajakuvaa
vastaan suunnatussa puheessa, tai laajemman vastaanottavan yhteiskunnan mallitarinan
hyväksymisessä, haastateltava vetoaa esimerkiksi itsenäistymisen luonnollisuuteen. Siinä, missä
osa haastatelluista toteaa pitävänsä enemmän suomalaisista vähemmän hierarkkisista ja
kollektiivisista perhesuhteisiin liittyvistä normeista ja käytännöistä, esiintyy aineistossa myös
kerrontaa, jossa pyritään voimakkaammin puolustamaan tai varjelemaan lähtökulttuurin
myönteisiksi miellettyjä piirteitä. Arvostettavaksi lähtökulttuurin piirteeksi nähdään esimerkiksi
vanhempia kohtaan osoitettavaa kunnioitus, jonka tärkeyttä perustellaan esimerkiksi seuraavasti:
”Lapsi saa kiroilla sen iskälle, äidille ja sitten äiti ei tee mitään. Äiti vaan sanoo hälle, että ”lopeta nyt, älä kiroile” ja
se on vähän niin kuin… Koska se on semmosia juttuja, että en mä itekään kestäis, jos mun pikkuveli sanois tollain
äidille. Mä antaisin sille ite släp tai jotain. Niin koska tommosia juttuja me ei hyväksytä, koska niin kun äiti. Se on
meille… Äiti on kaikkein tärkein, koska äiti on sun… Kärsii sun syntyessä ja kaikki. Se on se, joka vaihtaa sun vaippa
ja kaikki, koska faija… Ne ei yleensä tee hirveästi mitään. Kaikissa on enemmän äiti. Ja sitten kun sä oot kasvanut,
aikuinen, niin ainakin, mitä mä oon huomannut, että jotkut lapset vaikkapa neljäkymppiä. Ne on niin kuin hylkännyt
niiden vanhemmat ja äiti on missä? Vanhainkodissa, joka… Se on väärin.” [H2]

Puhujan mukaan kunnioituksen puute näkyy esimerkiksi kielenkäytössä, huonon käytöksen
sallimisessa ja vanhempien kohtelussa silloin, kun lapset ovat aikuisia. Näihin asioihin liittyvät
normit ja toimintatavat ovat osoittautuneet Suomessa erilaisiksi kuin hänen lähtömaassaan. Juuri
tällaisten toteutumatta jääneiden vaihtoehtojen kautta kulttuuristen odotusten on todettu tulevan
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kerronnassa ilmi (ks. Prince 1988, 2–3; Karttunen 2015, 33). Myös sukupuoliroolit nousevat
katkelmassa esiin ja haastateltu puhuu etenkin jälkeläiseltä odotettavasta kunnioituksesta äitiään
kohtaan. Kertoja korostaa äidin erityistä merkitystä lapsen elämässä ja tämän merkityksen kautta
äiti näyttäytyy todella arvostettavana hahmona. Vaikka puhuja ei eksplisiittisesti viittaa
maahanmuuttoa vastustavassa retoriikassa usein esitettävään näkökantaan naisen heikosta
asemasta länsimaiden ulkopuolella, hän tuo esiin naisen, katkelmassa äidin, hahmona, jota kohtaan
on osoitettava erityistä kunnioitusta vielä aikuisiälläkin. Äiti paitsi kärsii synnyttäessään lasta,
myös vastaa pääasiallisesti lapsen huolenpidosta. Isät puolestaan eivät ”yleensä tee hirveästi
mitään”. Näin ollen puhujan voi nähdä hyväksyvän ainakin jossain määrin yleisen tulkinnan
sukupuolten välisestä työnjaosta. Tästä huolimatta hän esittää vastapuhetta sellaista tulkintaa
kohtaan, jonka mukaan kotona lapsiaan kasvattavia ja heistä huolehtivia naisia kohtaan ei hänen
lähtömaansa kulttuurissa osoitettaisi arvostusta.
Toinen haastatellun katkelmassa esittämä konkreettinen esimerkki kunnioituksen puutteesta liittyy
siihen, kuinka suomalaisessa yhteiskunnassa hyvinvointivaltion palvelut vastaavat pääasiallisesti
ikääntyneen ja huolenpidosta riippuvaisen ihmisen hoivasta lähiomaisten sijaan. Tämän kertoja
katsoo olevan väärin. Narratiivin eettisen osa-alueen voi nähdä tulevan katkelmassa voimakkaasti
ilmi esimerkiksi puhujan luonnehtiessa ikääntyneen omaisen sijoittamista laitoshoitoon tämän
hylkäämiseksi (ks. Hänninen & Koski-Jännes 1999, 159). Huomio nousee myös toistuvasti esiin
haastateltujen kerronnassa. Aineistossa kulttuuriset jännitteet suhteessa pohjoismaista järjestelmää
kohtaan ilmenevätkin aiempaa näkyvämmin perhesuhteiden ja erityisesti ikääntyneiden hoivan
yhteydessä. Tämän voi nähdä jokseenkin merkittäväksi poikkeamaksi, sillä edellä haastatellut ovat
normatiivisen maahanmuuttajan mallitarinan mukaisesti lähinnä korostaneet sopeutuneisuuttaan ja
osoittaneet kiitollisuutta heidän mukaansa oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden
toteutumista edistäviä hyvinvointivaltion käytäntöjä kohtaan.
”I would like to take care of people if they cannot do it anymore and hope that my kids would hopefully take care of
me. To be just with the family you know. I don’t know (.) Because I also think it’s important that we don’t split a
society just like erm… Because I feel that then older people become a bit more like useless or like something because
they are so gone like you know out of your life. They are like in these houses and they live there and do different things
but I feel to integrate them still in their family and everything I feel different generations (.) You can learn different
things from each other. [H7]

Kertoja tuo esiin toiveensa siitä, että voisi itse pitää huolta vanhoista sukulaisistaan ja että itse
eläisi iäkkäänä ja huolenpidosta riippuvaisena lähiomaistensa kanssa. Vastaava näkemys nousee
esiin myös useamman haastatellun kerronnassa. Lisäksi puhuja reflektoi aihetta
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yhteiskunnallisempana kysymyksenä katsoen sen jakavan eri ikäluokkiin kuuluvia ihmisiä erilleen
ja purkavan yhteisöllisyyttä. Hän näkee vahainkodeissa asuvat henkilöt esimerkiksi ulkopuolisiksi
perheistään ja yhteisöistään sekä tuo esiin eri sukupolviin kuuluvien henkilöiden mahdollisuudet
oppia asioita toisiltaan. Argumenttia valtiolle siirrettävän vastuun perhettä ja yhteisöllisyyttä
rapauttavista vaikutuksista on käytetty aikaisemmin vanhassa oikeistolaisessa hyvinvointivaltiota
kohtaan osoitetussa kritiikissä (Kettunen 2014). Haastatellun huomio nostaakin myös esiin
tuoreemmat väitteet monikulttuurisuuden hyvinvointivaltion taustalla olevaa arvopohjaa
heikentävistä vaikutuksista (Vertovec 2010, 83). Lisäksi haastatellut tuovat esiin, kuinka
hyvinvointivaltion tarjoamassa huolenpidossa hoivaajan ja hoivattavan välillä on lopulta kyse vain
työntekijän ja asiakkaan välisestä suhteesta.
”Tai se on siinä semmonen selvä jako, että kyllä vanhustalossa hoidetaan sulle hyvin, mutta ei. Siinä puuttuu tää
rakkaus. Tai siinä puuttuu. Sä et oo niin kun. Sä oot työntekijä” [H5]

Kun haastatellut puolustavat perheen ensisijaista roolia ikääntyneen hyvinvoinnin turvaajana, he
vetoavat näkemykseen, jonka mukaan korkealaatuisestakin yhteiskunnan tarjoamasta
huolenpidosta puuttuu aito inhimillinen kiintymyksen tunne hoivaajan ja hoivattavan välillä.
Perhesuhteiden ja erityisesti ikääntyneistä huolehtimisen yhteydessä haastateltujen voikin nähdä
usein esittävän omien lähtömaidensa mallitarinoiden mukaista puhetta. Haastateltujen osoittaman
kritiikin hyvinvointivaltiollisia käytäntöjä kohtaan voi nähdä muistuttavan näkökannoista, joiden
mukaan pyrkimyksissä sovittaa monikulttuurisuus ja maahanmuutto yhteen hyvinvointivaltion
kanssa esiintyy myös vaikeuksia (Putnam 2007, 138; Vertovec 2010, 86). Ongelmakohdat
nousevat haastateltujen kerronnassa näkyvimmin esiin perhe- ja sukulaissuhteiden yhteydessä,
joissa kulttuuristen jännitteiden on Pohjoismaissa havaittu usein ilmenevän (Olwig 2011 191–192).
Elämä uudessa erilaisessa kulttuurisessa ympäristössä ja hyvinvointipoliittisessa järjestelmässä ei
siis näyttäydy kitkattomana maahanmuuttajan näkökulmasta, joskin arvoristiriitojen yhteydessä on
huomioitava maahanmuuttajien heterogeenisyys sekä yksilöiden välisissä näkemyksissä ja
kokemuksissa toisinaan esiintyvät huomattavatkin erot. Erot nousevat esiin myös seuraavassa
aineistoanalyysin päättävässä alaluvussa, jossa luon katsauksen siihen, miten erilaisten
mallitarinoiden välillä luovivat kertojat lopulta määrittelevät itseään ja identifioitumistaan.

7.3. Maahanmuuttajien määrittelyä kulttuurisesta identifioitumisestaan
Tässä osiossa saatan eräänlaiseen päätökseen maahanmuuttajien sosiaalista kiinnittymistä
kuvastavan kertomuksen tarkastelemalla, miten suomalaisessa yhteiskunnassa eläminen on
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vaikuttanut tutkimukseeni osallistuneiden kulttuuriseen identifioitumiseen. Identifioitumisen
tarkastelun voi nähdä merkityksellisenä ensiksikin sen vuoksi, koska kuulumisen tunne on nähty
keskeiseksi osallisuuden osatekijäksi ja toisinaan sitä on käytetty myös osallisuuden määritelmänä
(Bäcklund & Kallio 2012, 42). Lisäksi identiteettien vaikutusta sosiaalisen pääoman määrään ja
sisältöön on pidetty keskeisenä (Niemelä 2002, 76). Kaiken kaikkiaan kysymykset kulttuurisesta
identifioitumisesta ovat kuitenkin usein monimutkaisia. Olen tästä huolimatta erottanut aineistosta
kolme erilaista kertomuksen lopputulemaa, joissa suomalaistumisen koetaan joko melko pitkälti
tapahtuneen, se kielletään tai sen nähdään tapahtuneen osittain ja yksiselitteinen vastaaminen
kysymykseen nähdään mahdottomaksi. Reflektoidessaan tulevaisuudensuunnitelmiaan kuitenkin
vain harva kertojista tuo esiin aikovansa muuttaa pois Suomesta.
Tyypillisimmin kertomuksissa tuodaan esiin, että vain yhteen kansallisuuteen liittyvät identiteetit
ja kategoriat koetaan liian kapeiksi. Suomalaisuus ja kulttuuri määrittyvät haastateltujen puheissa
laaja-alaisina käsitteinä, joiden nähdään kattavan useita eri osatekijöitä. Haastatellut saattavat
myös kokea itsensä jollakin osa-alueella suomalaisemmaksi kuin toisella osa-alueella. Uuteen
yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta vahvistaviksi tekijöiksi kertomuksissa mielletään kielitaito,
työllistyminen, kontaktit paikallisiin sekä esimerkiksi koulutuksen myötä lisääntynyt kulttuurin
tuntemus. Suomesta puhutaan muun muassa ”sukulaisena”, ”toisena maana” tai ”toisena kotina”.
Samankaltaisia havaintoja siitä, etteivät maahanmuuttajat pysty yksioikoisesti identifioitumaan
vaan yhteen kulttuuriin, on tehnyt myös Saara Oksanen (2010, 251–253) tarkastellessaan nuorten
somalinaisten identiteettineuvotteluja. Etnisen identiteetin tilannesidonnaisuus nousikin
aineistossani esiin. Suomessa pitkään asunut haastateltu saattoi esimerkiksi yhdessä tilanteessa
tuoda esiin olevansa ”lähes sama kuin suomalainen” ja kertoa, ettei tunne kovin perusteellisesti
lähtömaansa kulttuuria. Sen sijaan toisen asian yhteydessä sama haastateltu viittasi lähtömaansa
käytäntöihin sanoilla ”meillä päin” ja käytti suomalaisesta valtaväestöstä pronominia ”ne”.
(Verkuyten 2005, 106–107.)
Kuitenkin osassa kertomuksista ajatus valtaväestön kaltaiseksi tulemisesta torjutaan, mitä
selitetään edellä esiin nostetuilla valtaväestön asenteilla sekä eroilla perhe- ja sukulaisuussuhteisiin
liittyvissä normeissa. Kuulumisen tunnetta rajoittavat asenteet ja toiminta ulottuvat eron
tunnistamisesta tai teosta aina yllättävänkin usein esiin nouseviin rasismin kokemuksiin.
Haastatellut kokevat eron konkretisoituvan jo ihonvärin yhteydessä. Ihonväri näyttäytyy jopa
toisen polven muuttajan kerronnassa niin ratkaisevana tekijänä valtaväestöön kuulumisen kannalta,
ettei puhuja koe voivansa ikinä kokea olevansa osa sitä, vaikka hän ”tekisi mitä tahansa”.
Lähtökulttuurin normit, joihin vedotaan torjuttaessa suomalaistuminen, korostavat perheen
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tarjoaman tuen sekä vanhempien kunnioittamisen tärkeyttä ja arvottavat siten perheen tai suvun
sisäisen kollektiivisuuden individualismia korkeammalle. On kuitenkin huomattavaa, ettei itsensä
määrittelyä lähtökulttuurin edustajaksi mielletä esimerkiksi oman yhteisön sisälle eristäytymiseksi
tai kieltäytymiseksi noudattaa paikallisia lakeja tai sääntöjä.
” En yhtään (pidä itseäni suomalaisena). No mun mielestä niin jos niin kun nyt mä sanoisin sulle, että kukaan
suomalainen ei pidä mua suomalaisena. Ei kukaan. Enkä mä itteeni pidä suomalaisena, mutta kai täällä on jotain,
mitä esimerkiks suomalaisella tavalla pitäis mennä, niin mennään. Mä oon ihan täys se, mistä mä oon oikeesti tullut,
mut kyllä suomalaiset… Mutta en haluis ollakaan niin suomalaistunut, koska esimerkiks just jotkut vanhemmat. Niin
suomalaiset vanhemmat, niiden lapset ei yhtään kunnioita. Ei kunnioita, mutta taas niin kun meidän kulttuurissa se on
silleen, että se on pakollinen asia ja kaikki kunnioittaa niiden vanhempia.” [H1]

Puhuja pyrkii noudattamaan valtaväestön normeja, mutta torjuu ajatuksen valtaväestöön
sulautumisesta tavoitteenaan. Hän korostaa identifioituvansa lähtökulttuuriinsa, jonka parempana
puolena hän pitää vanhempia kohtaan osoitettavaa kunnioitusta. Tulkitsen katkelmassa esiintyvän
eron politiikkaa vastapuheen strategiana, joka perustuu positiivisille eron merkityksille ja tuo esiin
vähemmistökulttuuriin identifioituvien voivan elää samassa tilassa valtaväestön kanssa. Vaikka
kertoja tarvittaessa ”menee suomalaisella tavalla”, hän korostaa lähtökulttuurinsa positiivisiksi
mieltämiään piirteitä asioina, jotka ratkaisevat, millaiseksi hän määrittää itsensä. (Juhila 2004, 31.)
Kysymys kuitenkin liittyy henkilökohtaiseen itsemäärittelyyn, jonka ei mielletä haastavan tai
uhkaavan vastaanottavassa yhteiskunnassa vakiintuneita toimintatapoja.
Katson haastateltujen pohtivan identifioitumistaan etenkin perhesuhteisiin liittyvien normien ja
käytäntöjen yhteydessä, jotka myös nostivat kulttuurisia jännitteitä esiin. Vaikka haastateltujen voi
kertomuksissaan usein nähdä myötäilevän valtaväestön arvojen ja elämäntavan omaksumisen
merkitystä korostavaa mallitarinaa, osoittavat he perhe- ja sukulaissuhteisiin liittyvien normien
yhteydessä ylpeyttä lähtömaidensa normeja ja käytäntöjä kohtaan. Kertomuksissa kuitenkin
tuodaan myös esiin, kuinka lähtömaan toimintatapojen ei nähdä olevan tuotavissa tai sovitettavissa
suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen sijaan tulevaisuutta pohdittaessa tuodaan esiin toive siitä, että
Suomessa vietettyä aikaa ja kartutettua tietämystä olisi mahdollista hyödyntää lähtömaan
kehittämiseen esimerkiksi viemällä sinne esimerkiksi suomalaista tai länsimaista teknillistä ja
terveydenhuollollista osaamista.
”Mä haluaisin täällä opiskelen jatkuvasti, teen töitä, ostan oman asunto, haluaisin tehdä lapsia täällä ja elän
normaalisti Suomen kansalaisena. (.) Haluaisin, mikä on Suomessa hyvä puoli. Haluaisin viedä Somaliaan teknillistä,
että mitä täällä tämä tai mitä on nähnyt Suomessa. Haluaisin viedä tai kertoa heille, miten hoidetaan ihmisiä tai miten
käytetään lääkkeitä.” [H4]
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Haastatellun halun viedä suomalaisia kehittyneiksi miellettyjä piirteitä lähtömaahan voi tulkita
viittaavan normatiivisessa maahanmuuttajan mallitarinassa tavoitteeksi asetettuun vastaanottavaan
yhteiskuntaan kiinnittymiseen. Tämän lisäksi hän tuo kotoutuneisuutensa esiin myös
tavallisuusretoriikkana todeten haluavansa “elää normaalisti Suomen kansalaisena” (Juhila 2004,
31). Katkelmassa huomionarvoista on myös valtioiden rajat ylittävään toimintaan viittaaminen.
Siitä huolimatta, että transnationaaleihin suhteisiin sekä muuttajien yhteyksiin lähtömaihin on
kohdistettu epäilyksiä, nousevat ne katkelmassa esiin osoituksena integroituneisuudesta (Vertovec
2010, 90). Vaikka tutkimukseen osallistuneet erottivat itsensä tulonsiirtojen varassa elävistä
maahanmuuttajista ja jotkut heistä mielsivät pohjoismaisen järjestelmän käytännöt jopa “kylmiksi”
perhesuhteiden sekä ikääntyneille tarjottavan hoivan yhteydessä, suhtaudutaan aineistossa
pääasiassa varsin positiivisesti suomalaiseen hyvinvointivaltioon. Seuraava haastateltu jopa
korostaa hyvinvointivaltion tarjoamia etuja ja turvaa tekijöinä, jotka vaikuttavat ratkaisevasti
siihen, että hän määrittelee itsensä mielummin suomalaiseksi kuin lähtömaansa edustajaksi.
Mä pidän itteäni enemmän niin kuin suomalaisena. Mun käsitykseni mitään, niin siis että mun kotimaa tai maa, jossa
mä synnyin ei antanut mulle yhtään paljon verrattuna, mikä on Suomi antanut mulle. [H9]

Kertoja tuo esiin, ettei kotimaa välttämättä merkitse synnyinmaata, vaan ratkaisevampana
kuulumisen tunteen kannalta näyttäytyvät esimerkiksi valtion tarjoama turva ja resurssit. Myös
Malkki (1995) on tuonut esiin, ettei esimerkiksi pakolaiselle koti sijaitse välttämättä lähtömaassa,
josta on jouduttu väkivallan uhan kaltaisen syyn vuoksi pakenemaan. Sen sijaan koti voi sijaita
myös siellä, missä tämä kokee olonsa kotoisimmaksi ja turvallisimmaksi. (Malkki 1995, 509.)
Katkelmassa puhuja selittää Suomen kokemista kodiksi sillä, miten katsoo valtion turvanneen
hänen hyvinvointinsa sekä tarjonneen mahdollisuuksia hyvän elämän toteutumiselle. Toisaalta
puheen voi tulkita myös itsensä esittämiseksi mallitarinan ihanteen mukaisena ”kiitollisena ja
hyvänä maahanmuuttajana”. Kiitollisuuden varjopuolena voi olla maahanmuuttajan kokemus siitä,
että hän olisi saamansa tuen ja avun vuoksi eräänlaisessa velkasuhteessa vastaanottavaan
yhteiskuntaan (Back 2007, 42). Käytännössä tällaiset suhteet saattoivat näkyä esimerkiksi
työelämän yhteydessä haastateltujen valmiuksina suostua tehtäviin ja asemiin, jotka eivät
välttämättä palvelleet heidän oikeuksiensa toteutumista. Kaiken kaikkiaan katson, että
asennoituminen hyvinvointivaltion käytäntöjä ja suomalaisia sosiaalisia normeja kohtaan vaikuttaa
syrjintäkokemusten ohella keskeisesti haastateltujen itsemäärittelyihin sekä siihen, mihin he
lopulta kokevat kuuluvansa. Näiden huomioiden myötä siirryn esittämään seuraavaksi
tutkimukseni keskeiset tulokset.
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8. Tulokset ja johtopäätökset
Tässä luvussa esitän tutkimustulokseni ja johtopäätökseni. Tarkastelin tutkielmassani narratiivisin
menetelmin nuorten maahanmuuttajamiesten kokemuksia työhön ja sosiaalisiin suhteisiin
liittyvästä osallisuudestaan sekä niiden suhdetta haastateltujen tunnistamaan normatiiviseen
maahanmuuttajan mallitarinaan. Lisäksi havainnoin aineistossa ilmeneviä jännitteitä, jotka liittyvät
erityisesti suomalaisen hyvinvointivaltion käytäntöihin. Keskeisenä tuloksenani pidän
ensimmäiseksi havaintoa siitä, että maahanmuuttajien osallisuuden toteutuminen ja onnistunut
kotoutuminen riippuvat pitkälti muuttajien oman toiminnan ja valintojen lisäksi myös
vastaanottavan yhteiskunnan käytännöistä sekä valtaväestön asenteista muuttajia kohtaan. Toiseksi
jännitteistä pitkälti vaiettiin aineistossa, joskin ne nousivat näkyvimmin esiin perhesuhteisiin
liittyvien normien yhteydessä. Lisäksi voi todeta, että haastateltujen tavoittamisen väylänä
toiminut kolmannen sektorin monikulttuurinen nuorisotyöpalvelu näyttäytyi merkittävästi
maahanmuuttajien osallisuuden toteutumista edistävänä tekijänä. Seuraavaksi esitän tarkemman
kuvauksen tuloksistani.
Millaisina nuorten maahanmuuttajamiesten kertomuksissa osallisuuden toteutuminen sekä suhde
suomalaisen yhteiskunnan käytäntöihin siis näyttäytyvät työn sekä sosiaalisten kontaktien
yhteydessä tarkemmin? Entä kuinka haastateltujen kokemukset ja jäsentämistavat suhteutuvat
aineistosta tunnistettuun normatiiviseen maahanmuuttajan mallitarinaan? Aineistosta paikannettiin
mallitarina, joka asetti maahanmuuttajien velvoitteiksi vastaanottavaan yhteiskuntaan
sopeutumisen, yhteiskuntaan myötävaikuttamisen työnteon muodossa sekä myönteisen ja
kiitollisen suhtautumisen. Maahanmuuttajat mallitarina sen sijaan määritti valtaväestöön nähden
erilaiseksi, vaikeasti työllistyväksi ja jopa passiiviseksi väestönosaksi pitkälti unohtaen heidän
keskinäisen heterogeenisyytensä. Mallitarinan mukaan muuttajien on myös vaikea muodostaa
kontaktia valtaväestöön. Lisäksi he näyttäytyvät mallitarinassa toisinaan jopa turvallisuusuhkana.
Ominaisuudet, joita maahanmuuttajan hahmo saa mallitarinassa, ovat kaiken kaikkiaan tyypillisiä
marginaaliseen asemaan liitettyjä piirteitä (Raitakari 2002, 45). Mallitarinan tulkinnat
maahanmuuttajista eivät aikaisemman tutkimuksen valossa ole yllättäviä etenkään, kun
varaukselliset ja kielteiset suhtautumistavat monikulttuurisuutta kohtaan ovat yleistyneet
länsimaissa viime aikoina (Vertovec 2010, 83). Tutkielmani rajoittuessa Suomen kontekstiin on
myös huomioitava, että maan maahanmuuttopolitiikassa pitkään korostettiin maahanmuuton
uhkatekijöitä mahdollisten myönteisten talousvaikutusten sijaan ja vielä myöhemminkin väestön
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suhtautuminen maahanmuuton suotavuuteen on ollut muita Pohjoismaita varauksellisempi (Tanner
2003, 60; Kallio ym. 2013, 50–53).
Jotkut mallitarinan huomiot, kuten maahanmuuttajien työllistymisen vaikeus, saavat myös jossain
määrin vahvistusta tutkimuksesta. Tutkimus kuitenkin tarjoaa ilmiöille mallitarinasta poikkeavia
selitystapoja. Esimerkiksi työllistymisen vaikeuden on katsottu johtuvan siitä, että
vastaanottavassa yhteiskunnassa arvostetaan paikallisilla työmarkkinoilla hankittua työkokemusta.
Tällaisen työkokemuksen puute heikentää työnantajien halua palkata maahanmuuttajia, minkä on
puolestaan nähty vahvistavan ennakkoluuloja siitä, että maahanmuuttajat vieroksuisivat työntekoa.
(Häikiö & Hvinden 2012, 76.) Työelämään kiinnittymisen korostumisen mallitarinassa voi myös
nähdä heijastavan niin poliittisessa kielenkäytössä kuin myös tosiasiallisissa käytännöissä
vahvistunutta tehokkuusajattelua (Nordberg 2015, 67).

Tutkimukseen osallistuneet haastoivat mallitarinan maahanmuuttajahahmoa kertomuksissaan ja he
toivat esiin pyrkivänsä toimimaan mallitarinassa hyväksi ja oikeaksi määritellyllä tavalla.
Kertoessaan omista vaiheistaan suomalaisessa työelämässä sekä pyrkimyksistään työllistyä
haastatellut asettivat kuvan passiivisista maahanmuuttajista kyseenalaiseksi ja korostivat
aktiivisuuttaan työntekijöinä sekä -hakijoina. Huomattavaa oli myös usean haastatellun läsnäolo
työelämässä haastatteluhetkellä. Kertomuksissa työstä haastatellut kuitenkin vaikenivat
työelämässä mahdollisesti kohdatuista kulttuurisista jännitteistä. Mahdollista vaikenemista voivat
selittää mallitarinan sisältämät tulkinnat maahanmuuttajan vastuusta omassa kotoutumisessaan ja
oletukset väestönosan vaikeuksista omaksua valtaväestön elämäntapaa sekä sopeutua suomalaiseen
työelämään. Katson kuitenkin maahanmuuttajien haavoittuvaisen aseman ja mahdollisesti myös
jännitteiden ilmenevän esimerkiksi kokemuksina työn kuormittavuudesta, työnhaussa kohdatuissa
vaikeuksissa sekä työllistymisenä sisääntulotyöpaikkoihin.

Hyvinvointivaltion tarjoamia etuuksia, turvaa ja mahdollisuuksia kohtaan osoitettiin mallitarinan
mukaisesti kiitollisuutta ja uuden asuinmaan hyväksi oltiin valmiita antamaan paljon. Tämä näkyi
työn yhteydessä suostumisena tehtäviin, joita luonnehtivat esimerkiksi matala palkkataso sekä
puutteelliset työehdot. Toisaalta suostumista selitti myös näkemys siitä, että tällainenkin työ
mahdollistaa tulonsiirtoja paremmin riittävän elintason. Lisäksi työn koettiin edistävän kuulumisen
ja myötävaikuttamisen tunteita sekä tarjoavan jossain määrin myös sosiaalisia kontakteja. Vaikka
mallitarina olettaa maahanmuuttajien elävän usein lähinnä sosiaaliturvan varassa, ei haastateltujen
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työhön liittyvä kertomus ole varsinaisesti yllättävä. Myös aikaisemmasta tutkimuksesta löytyy
esimerkkejä maahanmuuttajien varauksellisesta suhtautumisesta toimeentuloturvajärjestelmää
kohtaan ja toisinaan muuttajat ovat jopa ilmaisseet tekevänsä mieluummin mitä tahansa työtä
vääräksikin mielletyn tulonsiirtojen varassa elämisen sijaan (Saksela-Bergholm 2013, 106).
Sosiaalisiin verkostoihin liittyvässä kertomuksessa tulkitsen haastateltujen pyrkineen myös
mallitarinan oletusten vastaisesti, mutta sen tavoitteiden mukaisesti muodostamaan kontakteja
valtaväestöön. Tyypillisesti he toivat esiin tavoitelleensa niin sanottua “tavallista elämää” uudessa
yhteiskunnassa. Tästä huolimatta kulttuuriset jännitteet tuotiin tässä kertomuksessa näkyvämmin
esiin. Keskeisiksi osallisuutta ja kuulumisen kokemusta rajoittaviksi tekijöiksi nousivat paitsi
valtaväestön toiminta ja ennakkoasenteet, myös erilaiset perhesuhteisiin ja hyvinvoinnin
tuottamiseen liittyvät normit. Tällöin kertojat sekä tunnistivat mallitarinan mukaisen huomion
valtaväestön ja maahanmuuttajien tapojen erilaisuudesta että haastoivat mallitarinaan sisältyvää
ideaalia valtaväestön käytäntöjen hyväksymisestä. Toisaalta mallitarinan tulkintaa
maahanmuuttajien ja valtaväestön erilaisuudesta haastettiin sekä tavallisuusretoriikalla että eron
politikalla. Tavallisuusretoriikassa tuotiin esimerkiksi esiin, että maahanmuuttajavanhempien
kasvatuskäytännöt ovat samanlaiset kuin valtaväestöllä. Lisäksi haastatellut toivat esiin
maahanmuuttajavanhempien pyrkimykset suomalaistaa lapsiaan. Eron politiikassa puolestaan
lähtökulttuurin edustajaksi identifioitumisen ja ylpeyden synnyinmaan käytännöistä ei nähty
estävän suomalaisiin normeihin mukautumista. (Juhila 2004, 29–31.)
Maahanmuuttajien sosiaalisiin verkostoihin sekä sosiaaliseen pääomaan liittyvän keskustelun
yhteydessä on myös kannettu huolta heidän vetäytymisestään omien etnisten verkostojensa sisään,
jolloin osallisuuden ei välttämättä voi mieltää ulottuvan laajemmin yhteiskuntaan (Cheong ym.
2007, 41–42; Putnam 2007, 138–139; Grønseth 2011, 327). Haastateltujen kertomuksissa aiheen
voi nähdä nousevan esiin esimerkiksi siten, että kontaktien muodostaminen valtaväestöön koetaan
vaikeammaksi kuin toisin maahanmuuttajiin. Haastatellut kuitenkin kertoivat pyrkineensä
aktiivisesti lähentymään natiiviväestöön kuuluvien henkilöiden kanssa, joiden he kokivat hitaasti
sopeutuvan uusiin ja etniset rajat ylittäviin kontakteihin. Toisinaan haastatellut kohtasivat myös
avointa rasismia, joka koettiin keskeiseksi Suomessa elämisen kielteiseksi puoleksi sekä
kuulumisen tunnetta heikentäväksi tekijäksi. Nuorille maahanmuuttajille kontaktien
muodostaminen valtaväestöön ja sitä kautta kielitaidon sekä vastaanottajayhteiskuntaan liittyvän
tietämyksen kehittymisen voi kuitenkin nähdä helpommaksi kuin esimerkiksi heidän
vanhemmilleen. Asiaa selittää erityisesti nuorten läsnäolo oppilaitoksissa, joissa etniset rajat
ylittävät arkikohtaamiset ovat väistämättömiä. (Puuronen 2006, 182; Kivijärvi 2015, 132.)
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Kertomuksessa tämä ilmeni konkreettisesti huomioina perheenjäsenten erilaisista tiedollisista
resursseista.
Seuraavaksi esittämässäni taulukossa pyrin havainnollistamaan haastateltujen kertomusten
sisällöllisiä eroja normatiiviseen maahanmuuttajan mallitarinaan. Taulukossa olen hahmottanut
kertomusten osa-alueita David Hermanin (2009) prototyyppisen määritelmän elementtien, kuten
kokemuksellisuuden ja tapahtumakulun, avulla. Niiden lisäksi olen hyödyntänyt Hännisen ja
Koski-Jänneksen (1999, 159) näkemyksiä siitä, että kertomuksiin sisältyy myös eettistä määrittelyä
sekä tavoitteissa onnistumisen tai epäonnistumisen kuvauksia.
Kuvio 1. Normatiivinen maahanmuuttajan mallitarina ja haastateltujen kertomukset

Tapahtumat

Tavoitteet

Tulkinta /
Kokemus
tavoitteen
toteutumiseen
vaikuttavista
tekijöistä tai
muutoksessa
elämisestä
Eettinen
suhtautuminen /
Suhde
pohjoismaiseen
yhteiskuntaan

Normatiivinen
maahanmuuttajan
mallitarina
Valtaväestöstä
merkittävästi erilaisten
maahanmuuttajien tulisi
sopeutua. Suurin osa heistä
ei kuitenkaan kykene
siihen ja he jäävät elämään
sosiaaliturvan varaan. Syyt
eivät välttämättä tule
selkeästi ilmi

Haastateltujen kertomus
työhön kiinnittymisestä

Haastateltujen kertomus
sosiaalisista verkostoista

Työllistymisvaikeudet
voitetaan tavallisesti omalla
aktiivisuudella. Etniseen
taustaan liittyvä
haavoittuvaisuus ei häviä
työelämässä. Työ on
kuitenkin myös parantanut
elintasoa ja vahvistanut
tunnetta kuulumisesta.

Maahanmuuttajan,
kiinnittyminen ja
sopeutuminen
vastaanottavaan
yhteiskuntaan. Tämän
kannalta tärkeitä ovat
erityisesti työllistyminen
sekä länsimaisten arvojen
omaksuminen
Maahanmuuttajien omien
valintojen ja toiminnan
merkitys korostuvat
integraatiossa

Työllistyminen sekä sen
kautta saavutettava elintaso ja
osallisuus

Aluksi kontakteja
valtaväestöön rajoittaa
puutteellinen kielitaito.
Esim. koulutusten myötä
kontaktit yleistyvät, joskin
muodostuvat hitaasti.
Natiivien tavat ja rasismi
saavat turvautumaan omaan
etniseen ryhmään. Erot
kuuluvuudessa ja
identifioitumisessa
Normaalin elämän
mahdollistuminen, Suhteen
muodostuminen
valtaväestöön, Eroja
esiintyy siinä, missä määrin
lähtökulttuurin piirteitä
halutaan säilyttää.

Valtaväestön asenteet sekä
työnhaun käytännöt
vaikeuttavat työllistymistä.
Työssä viihtyminen, mutta
myös maahanmuuttajan
haavoittuvainen asema tulee
esiin.

Valtaväestön tavat ja
asenteet vaikeuttavat
kontaktien syntyä.
Perhesuhteiden yhteydessä
ristiriidat tulevat esiin
näkyvästi.

Oletukset
maahanmuuttajan
vaikeudesta sopeutua ja
riippuvaisuudesta
yhteiskunnan tuesta.
Eettisesti oikein toimiva
muuttaja pyrkii aktiivisesti
sopeutumaan ja
työllistymään.

Kiitollisuus
hyvinvointivaltion tuesta.
Työnteko mielletään
velvollisuudeksi ja
välttämättömyydeksi.
Maahanmuuttajat näyttäytyvät
haavoittuvaisena ryhmänä
suomalaisessa työelämässä.

Eron tunnistaminen
käytäntöjen välillä
hyvinvoinnin tuottamisen
yhteydessä. Hajontaa
esiintyi siinä, kuinka eri
kulttuurien käytäntöjä
arvotettiin.
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Katson olennaisimmaksi haastateltujen esittämien kertomusten poikkeamaksi normatiivisesta
maahanmuuttajan mallitarinasta sekä samalla myös analyysini keskeiseksi tulokseksi sen, että
maahanmuuttajien oman toiminnan ja valintojen lisäksi myös valtaväestön asenteilla sekä
vastaanottavan yhteiskunnan käytännöillä keskeinen vaikutus maahanmuuttajan osallisuuden
toteutumiseen. Usein valtaväestön asenteiden ja toiminnan vaikutukset olivat myös rajoittavia,
vaikka eri yksilöt eivät välttämättä koe suomalaisen yhteiskunnan käytäntöjä tai normeja samalla
tavalla. Sekä työhön että sosiaaliseen kiinnittymiseen liittyvissä kertomuksissa katson
haastateltujen kyseenalaistavan mallitarinaan sisältyvän oletuksen, joka korostaa muuttajan omaa
vastuun ja toiminnan keskeisyyttä kotoutumisessa. Sen sijaan vastaanottavassa yhteiskunnassa
kohdattu syrjintä miellettiin kiinnittymistä sekä kuulumisen kokemusta heikentäväksi tekijäksi.
Tutkimustuloksen voi nähdä asettuvan linjaan esimerkiksi sellaisen maahanmuuttajiin liittyvän
tutkimuksen kanssa, joka korostaa integraation kaksisuuntaista luonnetta ja on kyseenalaistanut
esimerkiksi akkulturaatioteorian lähtöajatuksiin sisältyvän ymmärryksen integraatiosta
ensisijaisesti vähemmistön strategiana (Berry ym. 1992, 278–279). Vaikka suurin osa
haastatelluista oli joko työelämässä tai opiskelemassa, heijasti usein syrjinnällä selitetty
työllistymisen vaikeus myös aikaisempia tutkimustuloksia maahanmuuttajien epäedullisesta
asemasta suomalaisilla työmarkkinoilla (Martikainen ym. 2012, 138).
Näen tuloksen pohjalta voitavan esimerkiksi argumentoida, etteivät hyvätkään taidot ja tiedolliset
resurssit omaavat ulkomaalaiset ole työmarkkinoilla samanarvoisessa asemassa valtaväestöön
kuuluvien henkilöiden kanssa. Näin ollen pyrkimyksissä parantaa maahanmuuttajien
työllistymismahdollisuuksia tulisi huomioida, etteivät työmarkkinat ole uusklassisen taloustieteen
oletusten mukaisesti neutraalin reilun kilpailun paikkoja. Tämän johdosta esimerkiksi pelkästään
maahanmuuttajien inhimillisen pääoman lisäämiseen keskittyviä interventioita voi perustellusti
pitää riittämättöminä. (Ahmad 2010, 73.) Huomio konkretisoitui aineistossa esimerkiksi siten, että
runsaaksi mielletyn työkokemuksen tai hyväksi koetun osaamisen ei katsottu välttämättä
mahdollistaneen työllistymistä, mitä selitettiin ennakko-oletuksilla maahanmuuttajakategoriaan
määriteltävistä henkilöistä. Tämä ei itsessään kiistä muuttajien kielitaitoa tai tietoja parantavien
toimenpiteiden tarpeellisuutta. Aineistossa nousi esiin esimerkiksi työllistymisen vaikeus
sisääntuloammatteihinkin vähäisen kielitaidon omaavan maahanmuuttajan näkökulmasta, mikä
korostaa varhaisen kielikoulutuksen merkitystä. Toisaalta se heijastaa myös huomiota, jonka
mukaan vaatimusta paikallisen kielen oppimisesta ennen työllistymistä voi pitää yhtenä
kotouttamisen keskeisenä ongelmakohtana. (Olwig 2011, 186). Kaiken kaikkiaan muuttajien
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taitojen ja tietojen parantamisen lisäksi tulisi kehittää myös valtaväestön sekä vastaanottavan
yhteiskunnan instituutioiden ja käytäntöjen valmiuksia kohdata kulttuurinen moninaisuus.
Tiivistetysti ensimmäisen tuloksen voi nähdä merkitsevän sitä, että maahanmuuttajat kohtaavat
syrjintää sekä ennakkoasenteita, jotka heikentävät keskeisesti heidän osallisuuden ja
integroituneisuuden kokemuksiaan. Kohdatuilla asenteilla selitettiin myös suomalaistumisen
kiistävään lopputulemaan päätymistä, sillä niiden nähtiin muistuttavan aina muuttajien toiseudesta.
Pääasiallisesti syrjintä paikannettiin rakenteiden sijaan yksilöiden toimintaan, mikä mahdollisesti
kuvastaa huomiota siitä, että vaikka maahanmuuttovastaisuus on valtavirtaistunut, tunnustetaan
monikulttuurisuuden arvo yhä institutionaalisesti (Vertovec 2010, 91). Vaikka ulkopolisuuden ja
toiseuden kokemusten on nähty yhdistyvän elämään marginaalissa, sisältyy haastateltujen
kertomuksiin myös esimerkkejä osallisuudesta sekä sen toteutumista edistävistä tekijöistä
(Raitakari 2002, 45). Tyypillisesti tutkimukseen osallistuneet olivat myös kiinnittyneet esimerkiksi
työ- tai koulutusinstituutioihin, jotka tarjoavat kontakteja paikallisväestöön sekä mahdollisuuksia
esimerkiksi vanhempiaan laaja-alaisemmalle integraatiolle (Kataja ym. 2016, 115).
Valtaväestön asenteiden lisäksi myös kulttuurisesti eroavat normit ja käytännöt saavat
maahanmuuttajat reflektoimaan sopeutumiseensa liittyviä kysymyksiä. Sosiaalipoliittisesta
näkökulmasta huomionarvoista on näiden erojen liittyminen suurelta osin siihen, että
suomalaisessa yhteiskunnassa maahanmuuttajat kohtaavat heidän lähtömaistaan puuttuvat
hyvinvointivaltiolliset rakenteet ja käytännöt. Koska tällaiset rakenteet puuttuvat lähtömaissa,
perheen, sukulaisten ja lähiyhteisön läheisyys sekä keskeinen asema hyvinvoinnin turvaajina
korostuvat. Vaikka jännitteiden eksplisiittisin esiin nousu perhe- ja sukulaisuussuhteiden
yhteydessä vastasi ennakko-oletuksiani, katsoin yllättäväksi sen, kuinka voimakkaasti useat
haastatellut asettuivat puolustamaan lähtökulttuurinsa mukaisia käytäntöjä. Huomattavaa oli
kuitenkin, etteivät haastatellut kokeneet lähtömaan käytäntöjen puolustamisen tai identifioitumisen
lähtökulttuuriin merkitsevän pyrkimystä olla noudattamatta vastaanottavan yhteiskunnan normeja.
Tämän voi nähdä heijastavan aikaisemmassa maahanmuuttajien perheisiin liittyvässä
tutkimuksessa esiin noussutta havaintoa siitä, että erot maahanmuuttajien ja natiivien perhearvojen
välillä ovat usein tosielämän käytäntöjä kärjistetympiä (Alitolppa-Niitamo 2010, 50).
Kaiken kaikkiaan haastateltujen suhtautumisen hyvinvointivaltiollisten rakenteiden olemassaoloon
voi nähdä kahtiajakoiseksi. Vastuu ikääntyneen hyvinvoinnista katsottiin tyypillisimmin perheen
tai sukulaisten tehtäväksi, kun taas muuten hyvinvointivaltion tarjoamia turvaa, etuja ja
mahdollisuuksia kohtaan osoitettiin kiitollisuutta. Haastatellut kokivat myös olevansa velvollisia
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tarjoamaan jotakin uudelle asuinmaalleen. Vaikka kiitollisuutta ja vastapalvelusta korostavan
puheen voi nähdä kertojan osoitukseksi integroituneisuudestaan, voi myös Backia (2007, 42)
mukaillen pohtia, missä määrin kyse on kotoutuspolitiikan synnyttämistä eräänlaisista pakotetun
velan ja kiitollisuuden suhteista. Tällaisia kysymyksiä herättää esimerkiksi se, että
maahanmuuttajat suostuvat heikoin työehdoin tekemään matalapalkkaista työtä. Ajatuksen
yhteiskunnasta, jossa maahanmuuttajat väestönosana tekevät tyypillisesti prekaaria työtä, voi myös
nähdä olevan ristiriidassa suomalaiseen hyvinvointivaltioon keskeisesti liittyvän ihmisten tasaarvoisuuden periaatteen kanssa (Jokinen ym. 2004, 13).
Maahanmuuttajien työhön ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvän osallisuuden tarkastelu tarjoaa myös
mahdollisuuksia reflektoida sellaisten interventioiden kehittämistä, jotka palvelevat osallisuuden
toteutumista näillä osa-alueilla. Haastateltujen kertomuksissa tällaisena osallisuutta ja
kotoutumista edistävänä tekijänä näyttäytyi heidän tavoittamisensa väylänä toiminut kolmannen
sektorin monikulttuurinen nuorisotyöpalvelu, joka heidän mukaansa oli tarjonnut merkittävää
tukea ja tietoa. Se oli auttanut haastateltuja kiinnittymään koulutus- ja työmarkkinainstituutioihin.
Läsnäolo yhdistyksen toiminnassa saattoi vaikuttaa merkittävästi siihen, että lähes jokainen
tutkimukseen osallistuneista oli haastatteluhetkellä joko työelämässä tai opiskelemassa. Joidenkin
haastateltujen kohdalla toimintaan osallistuminen oli myös ollut varsin pitkäkestoista.
Palvelu oli myös edistänyt muiden osallisuuden osa-alueiden toteutumista. Sen kautta kävijät ovat
voineet tutustua uusiin ihmisiin ja saada sosioemotionaalista tukea sekä perheen ulkopuolisilta
aikuisilta että vertaistukea toisilta samankaltaisia kokemuksia omaavilta maahanmuuttajilta.
Palvelun kautta saadun tuen voi nähdä tärkeäksi nuorille, jotka omien sopeutumisprosessiensa
lisäksi joutuvat perheissään mahdollisiin sillanrakentajien rooleihin kahden kulttuurin välille.
Lisäksi yhdistyksen voi nähdä tarjoavan maahanmuuttajanuorille tilan, jossa he eivät näyttäydy
toisina valtaväestöstä poikkeavan etnisen ja kulttuurisen taustansa vuoksi ja parhaimmillaan
toiminnan kautta nuorelle voi muodostua kotoutumista merkittävästi edistävä yhteisö. Tällaiset
huomiot ovat linjassa myös aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joiden mukaan kolmannen
sektorin toiminta ja matalan kynnyksen monikulttuuriset tapaamispaikat ovat tärkeässä roolissa
maahanmuuttajanuoren arjen sekä osallisuuden rakentamisessa, sillä niiden kautta tapahtuvat
kohtaamiset mahdollistavat esimerkiksi viranomaistoimintaa yksilöllisempiä suhteita (Mikkonen
2005, 59–60; Harinen ym. 2012, 182; Korhonen & Ponnikas 2013, 9; Hiitola ym. 2018, 240;
Turtiainen & Rezai 2018, 229).
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Lopuksi katson tärkeäksi huomioida, ettei tutkimustuloksiani tai tutkielmassani esiin nousseita
havaintoja maahanmuuttajista tai heidän kokemuksistaan voida yleistää Suomen
maahanmuuttajaväestöä koskeviksi. Jo kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tuottaman tiedon on
luonnehdittu keskittyvän tutkimuskohteensa ymmärtämiseen tilastollisen yleistettävyyden sijaan
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86). On kuitenkin tiedostettava tällaisen tutkimuksen mahdollisuudet
tuottaa arvokasta kontekstiin sidottua sekä joskus myös laajempaan luokkaan pätevää tietoa
(Flyvbjerg 2001, 66, 136). Reflektoitaessa sitä, kuinka hyvin tutkimustulosteni voi nähdä tarjoavan
tietoa laajemmin maahanmuuttajista, on kuitenkin huomioitava tutkimukseen osallistuneiden
erityispiirteet. Ensimmäiseksi miespuolisina henkilöinä heidän kokemuksensa osallisuudestaan
saattavat poiketa jossain määrin maahanmuuttajanaisten kokemuksista ja vedoten esimerkiksi
sukupuolittuneeseen pakolaiskuvaan myös aineistosta tunnistettua mallitarinaa voi pitää
mahdollisesti eräänlaisena maskuliinisena mallitarinana (ks. Malkki 2012, 134). Toiseksi
haastatellut nuorina maahanmuuttajina ovat kohdanneet etnisen moninaisuuden esimerkiksi
koulutusinstituutioiden kautta, jolloin heitä voi pitää usein vanhempiaan integroituneempina, mikä
nousi myös aineistossani esiin. Haastateltujen nuoren iän yhteydessä on myös huomioitava heidän
tyypillisesti keskeneräiset opintonsa, minkä vuoksi pelkästään käyttämäni aineiston perusteella ei
voi tehdä suoria johtopäätöksiä esimerkiksi kahden kerroksen työmarkkinoiden kehittymisestä,
vaikka katson jo tutkimukseen osallistuneiden määrän asettavan rajoitteita tällaisten väitteiden
esittämiselle. Työnteon matalapalkkaisissa sisääntuloammateissa voi nähdä tyypilliseksi ei
ainoastaan maahanmuuttajanuorille, vaan myös nuorille yleisesti.
Tutkimukseen osallistuneet muodostavat myös erityisen joukon nuorten maahanmuuttajamiesten
keskuudessa, sillä heidät on tavoitettu monikulttuurisen nuorisotyöpalvelun kautta, joita vain
huomattavan vähäisen osuuden maahanmuuttajanuorista on todettu käyttävän (Harinen ym. 2012,
182). Jo palvelun vapaaehtoisen ja toisinaan pitkäkestoisenkin asiakkuuden vuoksi haastatellut voi
olettaa keskimääräistä aktiivisemmiksi yksilöiksi, minkä lisäksi asiakkuus on heidän omien
kokemustensa mukaan palvellut heidän kiinnittymistään suomalaisen yhteiskunnan instituutioihin.
Tosin merkittävistä ongelmista kärsivien henkilöiden tavoittaminen tutkimukseen on yleisesti
todettu vaikeaksi, sillä tällaiset yksilöt ovat usein haluttomia avautumaan ongelmistaan, joihin
liittyy esimerkiksi leimautumisen ja häpeän tunteita. (Säävälä 2011, 68–69). Kuitenkin
tutkimuksessa esiin noussut havainto matalan kynnyksen periaatteella toimivan kolmannen
sektorin nuorisotyöpalvelun kotoutumista edistävistä vaikutuksista tuo esiin tällaisten palveluiden
hyödyllisyyden maahanmuuttajanuorten kiinnittämisessä uuteen yhteiskuntaan. Lisäksi, vaikka
tutkimukseen osallistuneiden voi nähdä koostuvan tietynlaisista maahanmuuttajista, nousee heidän
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heterogeenisyytensä sekä erilaiset kokemuksensa esiin rajallisessakin aineistossa.
Moninaisuudestaan huolimatta he tuovat esiin halun antaa panoksensa suomalaiseen
yhteiskuntaan, mikä korostaa maahanmuuttajien osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittämisen
merkityksellisyyttä.
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Liitteet
Liite 1. Haastattelurunko
Osallisuus:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koska emme vielä tunne, kertoisitteko jotain itsestänne?
Millaisia aktiviteetteja teillä on, mitä teette/tykkäätte tehdä?.
Opiskeletteko? Käyttekö töissä? Mitä harrastatte? Kysymykset myös mahdollisista muista asioista,
joita haastateltavat nostavat esiin aloituskysymyksen yhteydessä
Asutteko yksin (myös kämppiksen tai seurustelukumppanin/puolison kanssa) vai vanhempien
kanssa? Oliko asunnon saaminen helppoa? (Jälkimmäinen kysymys esitetään, jos eivät asu enää
vanhempien kanssa)
Millainen kaveripiiri teillä on? (Onko teillä paljon kavereita, millaisia tyyppejä, (minkä maalaisia,
joskaan ei ainakaan heti suoraan kysytä)?)
Mistä pidätte koulussa? Mikä on helppoa ja mikä vaikeaa?
Oliko työpaikan saanti helppoa/koetteko työn saannin helpoksi? (riippuen siitä, jos haastateltava
esimerkiksi tuo esiin käyvänsä töissä)?
Koetteko, että teitä on kohdeltu hyvin? Saatteko tukea riittävästi? Kuka/ketkä/mikä taho tukee?
Ihmisten asenteet jokapäiväisissä arjessa (saattaa tosin olla vaikea vastata, mietin vielä kysymyksen
muotoilua)
Asiointi eri palveluissa, onko jokin palvelu tuntunut vaikealta?
Mikä tuntuu vaikealta ja mikä helpolta?
Miten seuraat politiikkaa sekä keskustelua yhteiskunnallisista asioista ?
Oletteko äänestäneet?
Mitä pidätte organisaatiosta, jonka kautta tavoitin teidät (esim. nuorisokeskuksesta)? Mitä hyötyä
siitä on ollut? Mikä siinä on mukavaa (mahd. myös ”mistä ette ole pitäneet?”)

Jännitteet
•
•
•
•

Mistä kotoisin? Kauanko olette asuneet Suomessa? (mahdollisesti, mikäli ei tule ilmi alun vapaassa
kerronnassa)
Miten olette viihtyneet Suomessa? Minkä maalaisiksi koette itsenne? (ainakin, mikäli haastateltavat
eivät ole asuneet koko ikäänsä Suomessa tai eivät ole muuttaneet hyvin nuorina)?
Onko jokin Suomessa erikoista? (tai onko jotain, jota esimerkiksi vanhempien on vaikea tajuta
liittyen teidän elämäänne?)
Mitä mieltä olette sanasta ”maahanmuuttaja”?

Sukulaisuudet, transnationaalit suhteet ja ikääntyneistä huolehtiminen
•
•
•
•

Onko teillä ulkomailla asuvia sukulaisia? Pidättekö/Miten pidätte heihin yhteyttä?
Onko asioita, mikä heidän asuinmaissaan/lähtömaissanne (kulttuurissa) on paremmin kuin
Suomessa?
Miten vanhoista sukulaisista pidetään huolta ja miten heitä autetaan?
Miten vanhoista ihmisistä pitäisi mielestänne huolehtia? Mikä siinä on teistä tärkeää?

Tulevaisuus
•

Mitä haluaisit tehdä tulevaisuudessa, missä näette itsenne 10 vuoden kuluttua?

Kiitokset haastattelusta!
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Liite 2. Tutkimuspyyntö
MAAHANMUUTTAJANUORTEN KOKEMUKSIA OSALLISUUDESTA JA
KULTTUURIEROISTA
Hei!
Suoritan parhaillaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa Tampereen yliopistossa ja tarkastelen
pro gradu -tutkielmassani maahanmuuttajataustaisten nuorten kokemuksia heille tärkeistä
yhteisöistä, osallisuuden mahdollisuuksistaan sekä asioimisesta yhteiskunnan eri palveluissa.
Lisäksi nuoret saavat tuoda esiin näkemyksiään myös mahdollisista kulttuurieroista sekä asioista,
joista Suomessa olisi vielä opittavaa. Monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset herättävät
runsaasti keskustelua, joskin maahanmuuttajataustaiset henkilöt pääsevät liian harvoin siinä
tuomaan omia kantojaan esiin, mutta nyt siihen olisi mahdollisuus. Palkinnoksi tutkimukseen
osallistumisesta saisi esimerkiksi elokuvalipun.
Tarkoituksenani on kerätä tutkimukseni aineisto haastattelemalla palveluanne käyttäviä
maahanmuuttajataustaisia nuoria kevään 2017 aikana. Ajankohdat valitsen tarkemmin
osallistumaan suostuvien aikataulujen mukaan, mutta toivon haastattelujen toteutuvan
mahdollisimman pian alkuvuoden aikana. Olen valmis osallistumaan keskuksenne toimintaan
muutamina iltoina ennen haastatteluja, mikäli tutkimukseen osallistuminen koetaan siten
helpommaksi ja mielekkäämmäksi. Osallistujien halutessa haastattelut voidaan toteuttaa myös
ryhmähaastatteluina, joskin toivon voivani sisällyttää aineistoon myös yksilöhaastatteluja.
Haastattelun kesto on enintään noin tunti. Tutkimukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa
yhteyttä minuun Joel Mikkolaan joko sähköpostitse osoitteeseen joel.mikkola@tuni.fi sekä
soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin numeroon 040-7035990.
Haastattelujen avulla saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain edellyttämällä
tavalla. Pyrin nauhoittamaan haastattelut, mikäli tutkimukseen osallistuvat eivät sitä kiellä.
Tekstitiedostoiksi kirjoittamisen jälkeen äänitallenteet tuhotaan osallistujien anonymiteetin
turvaamiseksi. Nimet koodataan eikä tietoja anneta tutkimuksen ulkopuolisille henkilöille.
Lopullisten tutkimustulosten raportoinnissa yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja haastateltavat voivat keskeyttää
tutkimuksen milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Jos haastateltavat keskeyttävät tutkimuksen,
haastatteluaineisto heidän osaltaan hävitetään, mikäli he niin haluavat.

Ystävällisin terveisin
Joel Mikkola
Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/opiskelija
joel.mikkola@tuni.fi
puh. 040-7035990
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Liite 3. Tutkimussuostumus
Olen saanut tietoa tutkimuksesta ”Maahanmuuttajanuorten kokemuksia osallisuudestaan ja
kulttuurieroista” ja sen tavoitteista. Tiedän myös tutkimukseen osallistumisen
vapaaehtoisuudesta. Lisäksi minulle on luvattu, että haastattelussa ilmi tulevia asioita käsitellään
seuraavasti:
1. Haastattelussa esiin tulevat asiat raportoidaan tutkielmassa tavalla, jossa minua ei voi
tunnistaa.
2. Salassapito turvataan kirjoittamalla vaitiolositoumus.
3. Äänitallenteet kirjataan tekstitiedostoiksi, jonka jälkeen ne tuhotaan. Nimeäni esitetä
kirjaamisen yhteydessä, vaan nimet koodataan.
4. Haastatteluaineisto säilytetään lukitussa tilassa.
5. Tutkimuksen päätyttyä aineistoa käytetään ainoastaan mahdollisessa tieteellisessä
tutkimuksessa.
Sopimuksesta toinen kappale jää allekirjoittajalle ja toinen Tampereen yliopistolle.
Annan luvan käyttää tutkimuksen aikana taltioitua haastatteluaineistoa tutkimusjulkaisussa.
Päiväys ________________________________________
Allekirjoitus ________________________________________
Nimenselvennys ________________________________________
Lisätietoja
Joel Mikkola
Tampereen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/Opiskelija
puh. 040-7035990
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