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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia psykososiaalisen tuen tarpeita sekä muotoja maahanmuuttajataustaiset 

aikuiset lähihoitajaopiskelijat tarvitsevat opintojensa tuekseen. Millaisia taitoja lähihoitajaksi opiskelu edellyttää 

vieraasta kulttuurista kotoisin olevalta opiskelijalta ja millaisia taitoja opettajat tarvitsevat ja käyttävät opetustyössään 

maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita kohdatessaan. 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin kirjallisuutta, joka pyrki selvittämään sosiaalityön, maahanmuuttajuuden sekä psyykkisen 

ja sosiaalisen hyvinvoinnin suhdetta. Psykososiaalisen tuen määrittämiseksi käytettiin muun muassa Riitta Granfeltin 

teosta, Psykososiaalinen orientaatio sosiaalityössä, Karmela Liebkindin teosta Monikulttuurinen Suomi, etniset suhteet 

tutkimuksen valossa sekä Työministeriön julkaisuja, jotka liittyvät maahanmuuttajien työllistymis- ja koulutus 

kysymyksiin.  

 

Tutkimuksen empiirinen osuus tehtiin strukturoidulla kyselytutkimuksella, johon osallistui viisi lähihoitajaksi 

opiskelevaa maahanmuuttajaa sekä viisi maahanmuuttajia opettavaa sosiaali- ja terveysalan opettajaa. 

Kyselylomakkeissa tiedusteltiin opetuksen ohella tarvittavan ja tarjottavan tuen tarvetta. Millaista tukea opiskelijat 

kokivat tarvinneensa selvitäkseen opinnoista sekä millaista tukea opettajat kokivat antaneensa opiskelijoille.  

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että niin opiskelijat kuin opettajatkin toivoivat enemmän resursseja, jotta psyykkinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi ei vaarantuisi. Psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edesauttoivat tutkimuksen mukaan: 

kannustus, rohkaisu, stressin tunnistaminen, riittävä tiedon saanti omista oikeuksista, riittävä harjoittelu sekä kulttuurin 

tuntemus. Keskeiseksi sekä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistäväksi tekijäksi nousivat vuorovaikutustaidot. 
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1 JOHDANTO 

 

YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen opetusta koskeva artikla 26 kuuluu seuraavasti: 

 

”Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on oltava ainakin alkeis- ja 

perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen. Teknistä ja 

ammattiopetusta on oltava yleisesti saatavilla, ja korkeimman opetuksen on oltava 

avoinna yhtäläisesti kaikille heidän kykyjensä mukaan. Opetuksen on pyrittävä ihmisen 

persoonallisuuden täyteen kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

kunnioittamisen vahvistamiseen. Sen tulee edistää ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta ja 

ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken sekä pyrkiä 

edistämään YK:n toimintaa rauhan ylläpitämiseksi”. (YK, 1948.)  

 

Tämä tutkimus sai alkunsa kiinnostuksestani, kun opetin lähihoitajaksi opiskelevia 

maahanmuuttajia terveydenhuolto-oppilaitoksessa vuosina 2006–2008. Huomasin hyvin pian 

opetustyöt aloitettuani, että maahanmuuttajat ovat kovin heterogeeninen joukko ja monen kohdalla 

ainoastaan opetukseen liittyvien asioiden käsittely ja hoitaminen olisi huomattavasti heikentänyt 

heidän kyvykkyyttä selviytyä opiskeluista sekä käytännön työssäoppimisen jaksoista. Huomasin 

pian käyttäväni sosiaalityössä opittuja sekä aiemmin muissa sosiaalityön työpaikoissa käyttämiä 

työmenetelmiä varsinaisen opetustyön lisänä. Kyseessä olivat aikuiset maahanmuuttajataustaiset 

opiskelijat, joista osa oli asunut Suomessa jo liki 10 vuotta ja jotka kaipasivat suorasti tai 

epäsuorasti tukea, neuvontaa, interventiota ja ohjausta hyvin monenlaisissa asioissa, kuten 

esimerkiksi sosiaaliturvaan ja käytännön asioiden hoitamiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi löysin 

itseni monesta tilanteesta, jossa olin heidän ”äänitorvenaan”, puolestapuhujana. Osaksi tein tätä 

sosiaalista työtä, koska ajattelin, että mikäli saamme näitä mieltä vaivaavia asioita pois alta, 

voimme keskittyä opiskeluun. Näin myös tapahtui, oman kokemukseni mukaan ja tutkimuksesta 

saadun informaation mukaan. Sosiaalinen työ opettajan työn ohella oman kokemukseni mukaan siis 

edesauttoi selviämistä opinnoista ajallaan. 
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Koko tämän tutkimukseni tarkoitus on ollut selvittää, millaisia psykososiaalisen tuen muotoja 

opiskelijat ovat tarvinneet matkalla kohti lähihoitajan ammattia. Tutkimuskysymykseni liittyy 

psykososiaaliseen tukeen lähihoitajan opinnoissa. Tutkimuksessa selvitän erilaisia tuen muotoja, 

joiden turvin ja avulla maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat suoriutuneet lähihoitajan 

opinnoistaan. Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat olleet tutkimuksen innoituksen lähde ja 

kiinnostukseni heidän kykyihinsä selvitä ja oppia uusi ammatti vieraalla kielellä ja vieraassa 

opiskelukulttuurissa kiehtoo minua tutkijana. Millaisia ovat ne tuen muodot, joita opiskelijat ovat 

tarvinneet ja kokevat tarvitsevansa, jotta opiskelu sujuu sekä miten sosiaali- ja terveysalan 

maahanmuuttajia opettavat opettajat kokevat saman asian on tässä tutkimuksessa suurennuslasin 

alla. Olen tutkimuksessani haastatellut kymmentä henkilöä, joista viisi edusti opetusalan 

ammattilaista (terveys – ja sosiaalialan opettajia) ja viisi haastateltavaa oli opiskelijoita. Aineistoa 

keräsin aiheeseen sopivan teoriatiedon lisäksi strukturoidulla kyselytutkimuksella. Aineistoa keräsin 

Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksessa keväällä ja syksyllä 2007. Tutkimustehtävä on ollut 

erittäin mielenkiintoinen. Myönnettäköön, että se on ollut myös haasteellinen, johtuen muun 

muassa siitä, että termille tai käsitteelle psykososiaalinen, ei tuntunut löytyvän nimenomaisesti 

aikuiskoulutukseen ja vielä maahanmuuttajaopiskelija- kontekstiin soveltuvaa termiä. Tästä syystä 

kirjallisuudessa esiintyvää psykososiaalisen määritelmää on hieman mukautettu kontekstiin 

sopivaksi. Oman mielenkiintoisen leimansa tutkimukseen tuo maahanmuuttajuuden erilaiset 

ulottuvuudet sekä kulttuuriset kontekstit. Tässä tarkoitan kulttuurilla, en pelkästään historiallisia 

eroavaisuuksia vaan myös työkulttuurisia ja opiskelukulttuurisia eroavaisuuksia. Tutkimuksessa 

suurena, koko tutkittavaa asiaa yhdistävänä tekijänä kulkevat käsitteet vuorovaikutus ja holistisuus. 

Esittelen holistisen ihmiskäsityksen perusteita ja analysoin tutkimusta sosiaalisen hyvinvoinnin ja 

psyykkisen hyvinvoinnin pohjalta. Selvitän miten nämä hyvinvoinnin osa-alueet palvelevat 

tutkimuksen tarkastelua psykososiaalisen tuen näkökulmasta katsottuna. Näiden käsitteiden kautta 

olen selvittänyt psykososiaalisen tuen tarvetta ja selvitystyö on ollut aikamoinen matka kohti 

yhteiskunnan hahmottamista, maahanmuuttajien ymmärtämistä, vuorovaikutuksen oppimista, 

hyvinvointikäsitteiden oppimista sekä kohti inhimillisyyttä yleisesti. 

Suomessa aikuiskoulutuskeskukset ovat toimineet merkittävinä maahanmuuttajakoulutuksen 

toteuttajina ja kehittäjinä. Nykyisen maahanmuuttajakoulutuksen lähtökohtana voidaan pitää vuotta 

1973, jolloin Suomeen saapuivat ensimmäiset Chilen pakolaiset. Suunnitelmalliseksi 

maahanmuuttajakoulutus muuttui kuitenkin vasta 6 vuotta myöhemmin. (Miettinen, Laukkanen, 
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Mämmi & Oristo 1994.) Voidaan siis karkeasti todeta, että suomessa on toteutettu 

maahanmuuttajille suunnattua koulutusta jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. 

Hoitoalan henkilöstöpulasta on keskusteltu mediassa runsaasti. Tulen myöhemmin esittämään TE- 

keskuksen arvioita eri alojen työvoiman poistumista tulevaisuudessa ja etenkin Pirkanmaalla 

hoitajia kaivataan tulevaisuudessa huomattava määrä lisää. Yhteiskuntamme muuttuu ja saa 

monikulttuurisempia piirteitä. Maahamme asettuu asumaan muista maista tulevia ihmisiä ja he 

myös vanhenevat ja sairastavat täällä. Kyetäksemme takaamaan eettisesti ja praktisesti kestäviä 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, tarvitsee meidän integroida maahanmuuttajia opiskeluun ja 

työkulttuuriimme mukaan, sillä he tuovat mukanaan sellaista arvokasta kognitiota, jota kaikkea me 

suomalaiset emme voi oppia. Tämä tutkimus kertoo meille siitä, kuinka me voisimme sosiaali- ja 

terveydenhuollon koulutusta tarjoavissa organisaatioissa kiinnittää parempaa huomiota 

lähihoitajaksi opiskeleviin maahanmuuttajiin sekä heidän tukemiseen opiskeluissa, jotta heistä ei 

tulisi alisuoriutujia ainoastaan siksi, että yhteiskunnan systeemimme on liian jäykkä. He ovat tässä 

työssä saaneet äänensä kuuluviin ja myös heitä opettamassa olleet opettajat ovat saaneet äänensä 

kuuluviin ja koin yllättävänä sen, miten paljon aineisto tuotti samansuuntaisia vastauksia. Tuntuisi 

aineiston perusteella siltä, että yhteistä ymmärrystä psykososiaalisen tuen tarpeen määrittelystä on 

jo olemassa, resursseja niiden toteuttamiseksi ei käytännössä valitettavasti tuntuisi olevan. Tämä on 

asia, johon tulevaisuudessa kannattaa satsata. 
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2 MAAHANMUUTTAJUUS  

 

Työministeriön määritelmän mukaan maahanmuuttaja on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan 

kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä. Erilaisissa tutkimuksissa ja viranomaisdokumenteissa 

esiintyy kuitenkin erilaisia määritelmiä. Työvoimahallinto luokittelee kansalaisuuksien mukaan, 

opetushallitus äidinkielen perusteella ja tilastokeskus puolestaan mahdollistaa tiedon hankkimisen 

kansalaisuuden, äidinkielen tai synnyinmaan perusteella. Kansainvälisissä vertailuissa 

maahanmuuttajiin luokitellaan yleensä ulkomailla syntyneet (Perhakangas 2004). 

Siirtolaisuus eli migraatio on muuttoliike joko tietyn alueen, esim. valtion sisällä tai valtioiden 

välillä. Muuttaneesta henkilöstä voidaan käyttää nimityksiä siirtolainen, maahanmuuttaja tai 

emigrantti. Käytän tässä tutkimuksessa nimitystä maahanmuuttaja kuvaamaan ihmisiä, jotka ovat 

tulleet Suomeen toisesta maasta jäädäkseen pysyvästi asumaan Suomeen. 

Terminologisesti ja historiallisesti on hyvin vaikea erotella termejä siirtolaisuus ja kolonisaatio. 

Siirtolaisuus tavallaan edellyttää jo valmiin, joskin usein melko yksinkertaisen ja alkeellisen 

yhteiskuntarakenteen olemassaoloa muuton kohdemaassa. Kolonisaatio on siirtolaisuutta, jossa 

kohdealue pyritään ottamaan siirtolaisia lähettävän maan tai kulttuuripiirin hallintaan. 

Muuttoliikkeen syitä on monia. Lisäksi syyt vaihtelevat hyvin voimakkaasti eri aikoina ja eri 

yhteisöissä. Kohdemaalla ja sen rakenteilla on oma keskeinen merkityksensä. Yleisellä tasolla 

voidaan todeta mm. seuraavia syitä siirtolaisuuteen niin maan sisälle kuin sen ulkopuolellekin 

suuntautuvassa siirtolaisuudessa: 

 nälkä 

 toive paremmasta elämästä 

 avioliitto 

 oman maan puute/ lähtömaan perintöoikeus 

 halu saada omaa maata 

 vainot lähtömaassa 

 uskonnon vapaus kohdemaassa 

 pakolaisuus 
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 seikkailunhalu. 

Perinteisesti maahanmuuttaja on lähtenyt liikkeelle voimakkaasta halusta saavuttaa parempi elämä. 

Usein myös pakeneminen uskonnollista syistä tai muu vaino on herättänyt halun muuttaa 

vapauteen. (Immonen 2006.)  

         Maahanmuuton merkitys Suomelle on nykytilanteessa vielä melko vähäinen, mutta sen strateginen 

merkitys vahvistuu jatkuvasti. Vuonna 2003 Suomeen muutti 17 600 henkilöä, josta EU-maista 

muuttaneiden osuus oli 6 900 ja niiden ulkopuolelta 10 700. Vuoden 2003 lopussa Suomessa asui 

vakinaisesti noin 107 000 ulkomaan kansalaista (Virtanen, Niinikoski, Karinen & Paananen 2004).  

         Suomeen muuttavien maahanmuuttajien kirjo kasvaa tasaisesti: eri kansallisuuksia oli vuoden 2006 

lopussa 176 (Ulkomaalaisvirasto 2007). Suurimmat kansalaisuusryhmät olivat Venäjän, Viron, 

Ruotsin ja Somalian kansalaiset. Luku pitää sisällään pakolaiset, paluumuuttajat, opiskelijat, 

työperäiset siirtolaiset ja heidän perheensä sekä Suomeen avioituneet. Tällä hetkellä 60 % 

maahanmuuttajista saapuu Suomeen perhesiteiden perusteella, 15 % humanitaarisista syistä, 5 % 

hakeutuakseen työmarkkinoille ja 20 % Euroopan maista hakeutuakseen lyhyisiin työsuhteisiin 

Suomessa (Virtanen, Niinikoski, Karinen & Paananen 2004).  

Usein maahanmuuttajat kuuluvat alempiin sosioekonomisiin ryhmiin, mikä on todettu terveyden 

eriarvoisuustutkimuksissa merkitsevän usein heikompaa terveyttä, korkeampaa sairastavuutta ja 

kuolleisuutta (Smith 2000). Suurin osa maahanmuuttajista on työikäisiä. Länsimaiden ulkopuolelta 

tulleet maahanmuuttajat ovat suomalaisia useammin työttöminä, alityöllistettyjä ja pienituloisia, 

jolloin heidän voidaan sanoa olevan köyhempiä kuin suomalaiset. Maahanmuuttajien 

elinolotutkimuksen (Pohjanpää & Paananen 2003) mukaan maahanmuuttajien (tässä tutkimuksessa 

somalit, vietnamilaiset, venäläiset sekä virolaiset) työttömyys on moninkertaista suomalaisiin 

nähden. Yksi selitys tälle on se, että maahanmuuttajaryhmien koulutustaso on alhainen. 

Suomessa maahanmuuttajat sijoittuvat usein työasemiltaan alempiin ja määräaikaisiin asemiin 

muodostaen näin joustavasti liikkuvan työvoiman. Työalat ja työasemat ovat jakautuneet paitsi 

sukupuolen myös etnisyyden mukaan siten, että naisten ja etnisten vähemmistöjen työalat ovat 

pienipalkkaisia ja vähän arvostettuja (Forsander & Ekholm 2001). Maahanmuuttajia työllistävät 

eniten pienipalkkaiset sekä määräaikaistöitä tarjoavat teollisuus-, ravintola, -hoito- ja siivousalat 

(Forsander & Alitolppa-Niitamo 2000). Alhainen koulutus maahanmuuttajilla on yhteydessä 
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huonoon terveyteen. Ruotsalaistutkimuksen mukaan maahanmuuttajien mielenterveyttä heikentävät 

kielitaidon puutteellisuus sekä syrjinnän kokemukset (Olika villkor – olika hälsa 2000, 9-10). 

 

        2.1 Kulttuurista 

 

Maailmassa on noin 200 valtiota, mutta erilaisten kulttuurien määräksi on arvioitu noin 10 000.  

Valtioiden monikulttuurisuus on siten enemmän sääntö, kuin poikkeus. Suomikin on yhä 

monikulttuurisempi, vaikka historiamme osoittaa, että Suomi on ollut monikulttuurinen maa 

itsenäistymisen ajoista lähtien ja sitä ennen.  Esimerkkinä vuosi 1998, jolloin maassamme oli 

16 600 pakolaista sekä vuosi 1922, jolloin maassamme oli 33 500 pakolaista. (Liebkind 2000, 171.) 

Kulttuurien kohtaaminen vaatii aina molemminpuolista sopeutumista. Eri kulttuurit tuovat 

tullessaan erilaisia tapoja ja arvoja. Kulttuurit kuitenkin muuttuvat kohdatessaan. Tämä koskee 

myös eri kulttuureja edustavia ihmisiä, joiden tunteet, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, arvot 

ja samaistumiskuviot jossain määrin muuttuvat monikulttuurisessa ympäristössä. Muutospaineet 

kohdistuvat yleensä voimakkaammin vähemmistökulttuurin edustajiin. Kulttuurimuutoksen 

kaksiulotteisen näkemyksen mukaan kulttuurivähemmistöt ja niiden jäsenet säilyttävät vaihtelevissa 

määrin oman kulttuurinsa samalla kun ne sopeutuvat valtaväestöön ja yhteiskuntaan. Tämän 

näkemyksen mukaan myös valtaväestöltä tai enemmistökulttuurilta odotetaan sopeutumista 

monikulttuurisuuteen. (Mt., 171.)  

Sosiologi ja antropologi Levi-Strauss on esittänyt näkemyksen, jonka mukaan kaikki mikä on 

kulttuuria, siis ihmiselle ominaista erotuksena muusta luonnosta on kieltä. Meistä tulee ihmisiä 

toimiessamme yhdessä muiden ihmisten kanssa, ihminen on kulttuurinsa tuote. Tämä on 

nykyäänkin mielenkiintoinen väittämä, etenkin kun tarkastelun kohteena on yksilö-ihminen, jonka 

juuret ovat levinneet moneen kulttuuriin ja jonka syntyperäistä tai alkuperäistä kulttuuria voi olla 

vaikea löytää. Kulttuuri on erottelujen järjestelmä. Toisaalta, jos kulttuuri eksplikoi ja tavallaan 

sulkee ovensa ja lakkaa olemasta avoin ja kehittyvä on kulttuuri silloin jollakin muotoa ihmistä 

alistavaa tai syrjivää. Kulttuurin avulla ihmiset luokittelevat ympäristöä, arvottavat itseään ja muita 

sekä rakentavat omaa identiteettiä suhteessa itseensä ja muihin. (Giddens 1989.) 
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Pierre Bordieu erottaa kulttuurin osaksi habituksen. Habitus on hänen mukaansa sisäistettyä 

kulttuuria, jossa tehdään tietoisia kulttuurisia jaotteluita ja jonka avulla erottautuminen on 

mahdollista. Sosiologien keskuudessa kulttuurin käsitteen käyttötavat liittyvät normeihin ja 

normeista koskeviin teorioihin. Kulttuuri tarkoittaa tällöin, jonkin yhteisön normijärjestelmää 

kokonaisuutena tai jotakin elämänaluetta koskevia normeja. Tässä on ajatuksena, että jokaisella 

yhteiskunnalla on sille ominainen arvojärjestelmä, josta sen normit on johdettu. (Bourdieu & 

Passeron 1977.) 

Arvojärjestelmän sisäinen rakenne normittaa yhteiskuntaa. Esimerkkinä vaikkapa rakkausavioliitot 

tai parisuhteen rekisteröinnit vastaan järjestetyt avioliitot, jossa sukulaiset valitsevat lapsilleen 

elämänkumppanit. On muistettava, että kulttuurirelativistinen näkemys korostaa, että toisen 

kulttuurin tapoja ei tulisi arvottaa toisenlaisen kulttuurin arvojen lähtökohdista käsin. Tässä tulee 

esiin näkemys ihmisluonnosta ja laittaa meidät pohtimaan, että onko yhtä yhtenäistä ihmisluontoa 

olemassakaan? Ihmisyhteisöissä arvot, normit ja niiden mukainen käyttäytyminen opitaan 

sosiaalistamisen kautta. (Honkanen & Kuusjärvi 1999). Opettajina toimivat aikaisemmat 

sukupolvet. Ihmisten käyttäytymiseen ja ajattelutapoihin vaikuttavat ne kulttuuriset ominaisuudet, 

joiden vaikutuspiirissä he elävät. 

Suomalaiseen arkisanastoon on saapunut etnisyys. Keskustelua käydään siitä, ketkä ovat meidän 

etnisiä vähemmistöjämme ja ketkä uusia muualta tulleita etnisiä vähemmistöjä. Maahan 

muuttaneiden ja maahan palanneiden kategorisoiminen etnisen alkuperän mukaan suomalaiseksi, 

inkerinsuomalaiseksi, paluumuuttajaksi, ulkomaalaiseksi, pakolaiseksi tai turvapaikanhakijaksi 

tuottaa erilaisia mielikuvia heistä ja heidän täällä olonsa syistä. Maahanmuuttopolitiikkamme 

retoriikalla luomme virallista tapaa erotella maahanmuuttajia toisistaan ja kategorisoida heidät 

toisaalta sen ryhmän mukaan, johon heidän katsotaan kuuluvan, ja toisaalta sen toiminnan 

perusteella, jonka heidän vastaanottamisensa aiheuttaa viranomaisille ja sitä kautta suomalaisille 

veronmaksajille (Järvinen 2004, 46).  

Maahanmuuttajien kulttuuri poikkeaa valtaväestön kulttuurista enemmän tai vähemmän. Hyvät 

kontaktit valtaväestöön tarjoavat maahanmuuttajille mahdollisuudet uudessa kulttuurissa 

tarvittavien taitojen ja tietojen oppimiseen. Yhteiskunnan virallinen vähemmistö- ja 

maahanmuuttopolitiikka sekä maassamme asuvien ihmisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan 

vaikuttavat ratkaisevasti näiden kontaktien onnistumismahdollisuuksiin (Liebkind 2000, 171). 
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On mielenkiintoista seurata millä tapaa oma kulttuurimme muuttuu ja sulautuu eri 

kulttuuritaustaisten ihmisten asettuessa asumaan Suomeen ja vielä tarkemmin miten tämä 

sulautuminen tulee näkymään sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. 

 

2.2 Elämäntavasta 

 

Elämäntapa ja elämänpolitiikka akateemisena käsitteenä kuvaavat sitä tapaa ja maailmaa, jossa 

ihmiset elävät. Elämäntavan tutkimus tutkii arkea ja sen käytäntöjä. Elämäntavan voidaan sanoa 

muodostuvan yksilöiden, sosiaalisten ryhmien, luokkien, perheiden tai koko yhteiskunnan jäsenten 

kasvu- elinolosuhteiden, elämänvaiheiden, elämäntoimintojen, keskinäisen vuorovaikutuksen ja 

tietoisuuden- arvojen, normien, elämää koskevien arviointien – muodostamista järjestäytyneistä 

kokonaisuuksista. (Roos 1986.) Elämänpolitiikka tutkii ihmisen kykyä vastata omasta elämästään ja 

tehdä valintoja ja päätöksiä elämänsä suhteen. Elämänpolitiikka tarkoittaa elämän ottamista omiin 

käsiin. Anthony Giddens viittaa käsitteellä minän, identiteetin, elämänkulun, hyvinvoinnin ja 

elämäntyylien prosesseihin. Ongelmia, joita tulee elämässä vastaan, ei onnistuta aina ratkaisemaan, 

mutta vallitsevan tilanteen kanssa voi oppia elämään. Rajoitetussakin ympäristössä ihmisellä on 

mahdollisuus vaikuttaa omaan suhtautumiseensa ja toimintatapoihinsa. (Giddens 1989.) 

Homologia tarkoittaa rakenteellista vastaavuutta kulttuurissa. Ajatellaan, että kulttuuriset 

jäsennykset ovat eri elämänalueilla usein yllättävän samankaltaisia. Tässä ajatuksessa elämän eri 

alueiden toiminta vastaa läheisesti toisiaan, esimerkiksi liikunnan opettajana työskentelevä harrastaa 

vapaa-aikanaan liikuntaa. Kulttuurien sisällä voi vallita useita pienoiskulttuureita ja esimerkiksi 

ihminen, joka elää vieraassa maassa vieraassa kulttuurissa voi löytää yhteisön, jonka 

pienoiskulttuuri vastaa hänen omaansa. Jaettu kokemus merkityksistä, identiteetistä ja kulttuurista 

ovat ihmiselle tärkeitä asioita. (Giddens 1989.) 

Tämän tutkimuksen puitteissa edellinen väittämä pitää hyvin paikkansa, sillä vaikka tutkimuksessa 

mukana olleet opiskelijat koostuivat heterogeenisesta joukosta, oli heidän välisen vuorovaikutuksen 

osalta huomioitava selkeästi esiintyvä yhteishenki ja yhteisöllisyyden tunne. Tämä tuli vastauksissa 

esiin mm. vastausten muotokielessä, jolloin saatettiin puhua meistä (tarkoittaen maahanmuuttajia 

opiskelijoina eikä vain lähihoitaja opiskelijoita yleensä).     
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Hyvällä elämällä ja hyvää elämänpolitiikkaa tavoitellessaan ihminen joutuu tekemisiin 

monenlaisten asioiden kanssa, kuten:  

1) arvot ja ihmiskäsitys 

2) turvattu perustoimeentulo 

3) myönteiset ihmissuhteet – kuuluminen yhteisöön 

4) toiminnalliset ja toimivat elinympäristöt, instituutiot ja palvelut 

5) itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden sopusointu 

6) elämäntarkoituksen toteutuminen (Kiikkala 2006, 14–22). 

 

Arvot ja ihmiskäsitys hyvän elämän sisältönä tarkoittavat kansalaisten arvostamaa 

hyvinvointiyhteiskuntaa ja yhteisöllisyyttä. Tällä tarkoitetaan hyvää tahtovaa, ihmisten välittämistä 

läheisistä ihmisistä ja perheestä sekä lähiyhteisöstä. Yhteiskunnan rauhaa, turvallisuutta ja 

yhdenvertaisuutta arvostetaan ja pidetään tärkeänä. Terveyttä arvostetaan ja kaiken ytimessä on 

ihmisarvo ja siten käsitys arvokkaasta koko elämänsä ajan muovautuvasta ja muuttuvasta oman 

elämänsä tarkoitusta toteuttavasta olennosta. (Mt., 16.) 

Suomen laki turvaa kansalaisille perustoimeentulon, jonka turvin ihmiset voivat hankkia itselleen 

ruokaa, vaatteita, asumista ja muita välttämättömiä hyödykkeitä. Ilman näitä perushyödykkeitä 

ihmisen elämä vaikeutuu ja muiden päämäärien tavoittelu häiriintyy. Esimerkiksi työttömyyden ja 

köyhyyden kokemukset syövät ihmisten itsetuntoa, hyvinvointia ja aiheuttavat vaikeuksia elämään 

yleensä. 

Ihminen kasvaa ja kehittyy ihmisenä erilaisissa yhteisöissä läpi koko elämänsä. Jos ajatellaan 

ihmistä yksilönä, ymmärrämme, että hänellä on omat ainutkertaiset lähtökohtansa ja 

ominaisuutensa, mutta persoonallinen kasvu ja kehitys muovautuvat ihmis- ja ympäristösuhteissa. 

Näistä lähtökohdista katsottuna, jokaisesta kehittyy ainutkertainen, yksilöllinen persoona, joka on 

yhtä aikaa yksilöllinen ja yhteisöllinen. Hyvän elämän keskeinen sisältö voi olla myönteiset 

ihmissuhteet, niin, että ihminen kokee saavansa tukea lähiympäristöltään ja voi samalla tuntea 

kuuluvansa joukkoon, omaan yhteisöönsä sen arvokkaana ja yhdenvertaisena jäsenenä. (Kiikkala 

2006.) 
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Toiminnalliset elinympäristöt sekä palvelut sisältävät ihmisille yksilö- ja yhteisötason asioita, kuten 

työtä, harrastuksia, naapureita, perhettä ja sukua, ystäviä, kaupunginosia ja vaikka erilaisia 

viestintävälineitä. Paikallisesti vaikuttavat erilaiset toimintasektorit ja instituutiot, kuten esimerkiksi 

liikunta-, nuoriso-, sosiaali- ja kulttuuritoimi, asuin- ja elinympäristöön kuuluvat asiat, kuljetus ja 

henkilöliikenne ja seurakunnat. Alueellisesti vaikuttavat mm. läänit, maakunnat, TE-keskukset jne. 

Ihmisten elämä ja toiminta on yhteydessä näihin erilaisiin instituutioihin, organisaatioihin, 

palveluihin, toimintasektoreihin ja sitä kautta niiden toimintaan. Niiden toimintatavat ja erilaiset 

päätöksenteot heijastuvat ihmisten elämään yksilötasolle saakka. Paikalliset, alueelliset, kansalliset 

ja kansainväliset toiminnot muovaavat siis ihmisten päivittäistä elämää ja heijastuvat siten elämän 

laatuun. (Kiikkala 2006, 19.) 

Ihmisen elämään kuuluu ihmisoikeuksien toteutuminen niin, että itsemääräämisoikeus, yksilöllinen 

loukkaamattomuus ja yksilön suoja toteutuvat käytännössä yhdenveroisesti. Itsemääräämisoikeus ja 

vastuu itsestä ja omista elämänvalinnoista ja elämäntavoista ovat kuitenkin asiasidonnaisia. Tukea 

itsemääräämisoikeuden eettiseen kehittymiseen ja tarkoituksenmukaisten valintojen tekemiseen on 

saatava lähiympäristöstä, erilaisista palveluista ja tietolähteistä. Itsemääräämisoikeus on myös 

yhteydessä ympäristöön ja siinä tehtyihin ratkaisuihin. (Mt., 20.) 

Käsitykset elämän sisällöstä ja tarkoituksesta kehittyvät ihmisenä kasvun myötä. Erilaiset muuttuvat 

elämäntilanteet vaikuttavat ihmisten maailmankatsomukseen. Ihmisenä olemiseen kuuluu, että etsii 

elämänsä tarkoitusta, omaa tehtäväänsä maailmassa valmiita vastauksia kun ei ole saatavilla. 

Kulttuurien monipuolistuminen vaatii ihmisen oman maailmankatsomuksen tunnistamista, kriittistä 

arviointia ja kunnioitusta, jotta voi suhtautua kunnioittavasti ja suvaitsevaisesti omasta 

ajatusmaailmasta ja tavasta eri tavalla ajattelevien ihmisten maailmankatsomukseen. (Mt., 22.) 

 

2. 3 Maahanmuuttajaopiskelijan erityispiirteitä 

 

Ennen kuin lähden pohtimaan laajemmin maahanmuuttajien erityispiirteitä opiskelijan roolissa, 

avaan hieman maahanmuuttajien oikeuksia sekä sitä polkua, jonka puitteissa he selviytyvät 

ammatillisiin opintoihin saakka. Lähden liikkeelle kotoutumisesta, kotouttamisesta sekä muutamista 

yleisistä maahanmuuttajan opiskeluun yleisesti vaikuttavista seikoista. Mielestäni on hyvä 
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ymmärtää millaisen tien maahanmuuttajat käyvät ennen kuin istahtavat oppilaitoksen penkille uutta 

tai jo aiemmin kotimaassaan hankkimaa ammattia opiskelemaan.  

Maahanmuuttajien kotoutumis-käsitteellä tarkoitetaan sitä yksilöllistä kehitystä, jonka myötä 

maahanmuuttaja hankkii tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy osallistumaan työelämään, 

yhteiskunnalliseen toimintaan ja samanaikaisesti säilyttää omaa kieltään ja kulttuuriaan. 

Kotoutuminen ei ole mutkatonta, jotta kotoutuminen onnistuisi, korostuvat maahanmuuttajien 

lähipiirin merkitykset. Tärkeässä osassa ovat myös viranomaiset, yhdistykset ja maahanmuuttajien 

omat yhteisöt. (Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2001.) 

Kotouttamisella tarkoitetaan niitä viranomaisen toimenpiteitä ja voimavaroja, joilla edistetään 

maahanmuuttajien kotoutumista. Laki 439/1999, asetus 511/1999 ja asetus 512/1999 vuosina 2001 

ja 2002 tehtyine muutoksineen määrittelevät viranomaisten tehtävät ja tavoitteet kotouttamistyössä. 

(Seutukunnallinen kotouttamisohjelma 2003.)  

Kotouttamisohjelma on kunnille lakisääteinen. Siinä määritellään tavoitteet, keinot ja vastuut 

koskien maahanmuuttajien kotouttamista. Kunnat laativat ohjelman yhdessä 

työvoimaviranomaisten, Kelan, muiden viranomaisten ja maahanmuuttajien edustajien kanssa. 

Ohjelman sisältö on määritelty laissa maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden 

vastaanotosta. (Mt.) 

Kotouttamistoimet konkretisoituvat kotoutumissuunnitelmassa, jonka maahanmuuttaja laatii 

yhdessä kunnan ja työvoimatoimiston kanssa mahdollisimman pian kuntaan kirjautumisensa jälkeen 

ja jota uudistetaan kolmen vuoden ajan väestörekisterimerkinnästä. Suunnitelmassa osapuolet 

sitoutuvat yksityiskohtaisesti toimiin kotoutumisen edistymiseksi alkaen suomen kielen taidon 

hankinnasta. (Mt.) 

Kotouttamisaikana (3 vuotta väestörekisterikirjauksesta) on myös omaehtoiseen koulutukseen tai 

koulutuksen ja työharjoitteluun tietynlaiseen yhdistelmään mahdollista saada työvoimapoliittisen 

koulutuksen edut. Ehtojen täyttyessä koulutus hyväksytään rinnasteiseksi toimenpiteeksi 

työvoimapoliittiselle koulutukselle.(Mt.)  

Hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman mukaan tavoitteena on, että kaikki 

aikuiset maahanmuuttajat pääsevät tarvittaessa suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään 

perehdyttävään maahanmuuttajakoulutukseen sekä tarvittaessa ammatilliseen perus- tai 
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täydennyskoulutukseen. Ohjelman mukaan maahanmuuttajakoulutuksen pituuden ja sisällön 

ratkaisee yksilöllinen tarve. (Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2001.) 

Maahanmuuttaja opettelee Suomessa joko suomen tai ruotsin kielen. Tällä seutukunnalla kyseeseen 

tulee suomi. Ainoastaan, mikäli tulevaisuuden suunnitelmien vuoksi ruotsin kielen oppiminen on 

erityisen perusteltua, siihen pyritään järjestämään mahdollisuus.(Seutukunnallinen 

kotouttamisohjelma 2003.) 

Tavoitteena on, että jokainen maahanmuuttaja käy ensin suomen alkeiskurssin, johon sisältyy 

keskeisenä yhteiskuntaoppi, ja sen jälkeen ainakin yhden jatkokurssin, johon sisältyy keskeisenä 

tehostettu työnhakukurssi ja työharjoittelu. (Mt.) 

Tavoitteena on myös, että jokainen maahanmuuttaja saavuttaa yleisen kielitutkinnon keskitason 

(YKI 2) kolmen ensimmäisen vuotensa aikana. Yleiset kielitutkinnot perustuvat lakiin 964/2004 ja 

valtioneuvoksen asetukseen 1163/2004. Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja 

kielitaitotutkintoja. Nämä tutkinnot mittaavat kielen osaamista erilaisissa käytännön tilanteissa, 

joissa aikuinen joutuu puhumaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä 

joko Suomessa tai ulkomailla. Vuodesta 2003 yleisen kielitutkinnon todistuksella on voinut osoittaa 

myös Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa. (Opetushallitus 2002.) 

Jokaisella maahanmuuttajalla, myös kauan Suomessa olleella, on oikeus suorittaa kielikoe 

työvoimahallinnon laskuun, siinä vaiheessa kun opettaja arvioi kielitaidon riittäväksi testin 

läpäisemiseen.   Esimerkiksi Tampereen terveydenhuolto-oppilaitokseen lähihoitajaopiskelijoiksi 

pyrkivien maahanmuuttajien tulee olla saavuttanut yleisen kielitutkinnon taso 3 ennen kuin 

maahanmuuttaja hakija voidaan hyväksyä opiskelijaksi varsinaiseen koulutukseen. (Mt.) Taitotasot 

arvioidaan asteikolla 1-6. Taitotaso 3 edellyttää yksilöltä seuraavia asioita: 

 ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos 

aihepiiri on suhteellisen tuttu 

 ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta 

 selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, 

yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista 

 hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset 

rakenteet (Opetushallitus 2002, 14–16.) 
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Suomalaiseen yhteiskuntaan, työelämään ja kulttuuriin perehdytyksen tahti ja painopisteet riippuvat 

paljolti siitä, onko kunnan uusi asukas aikaisemmin oleskellut Suomessa ja onko hänelle 

suomalainen tukiverkosto. Paluumuuttajilla on usein suomen kieli ainakin auttavasti hallinnassa. 

Työn tai puolison perässä tai perheenyhdistämisen kautta maahan muuttaneet ovat usein kielitaidon 

hankinnassa alkumetreillä, mutta heidän voi olla helpompi saada tukea lähipiiristään. 

(Opetushallitus 2002.) 

Turvapaikanhakuprosessin kautta Suomeen tulleet, ovat usein päätöstä odottaessaan, saanet jonkin 

verran perehdytystä maan tapoihin liittyen. Toisaalta heidän taustallaan saattaa olla rankkoja vainon 

tai kidutuksen kokemuksia, jolloin perehdytyksen painopiste on ollut eheytymisen tukemisessa. 

Tärkeää on, että näissä tapauksissa kuntoutusta jatketaan tarvittava aika asiantuntijan johdolla.  

Alkuvaiheen perehdytyksen ongelma on se, että kun muutoksia tulee lyhyen ajan sisällä paljon, 

maahanmuuttajan vastaanottokyky ei ole paras mahdollinen. Alueen kunnissa viranomaiset 

vastaavat kukin oman hallintoalansa osalta tiedonkulusta maahanmuuttajille. Varoja toimintaan on 

normaalien toimintamenojen puitteissa (Mt.). 

Sosiaalityössä tavoitteena on, lyhyesti ilmaistuna, ongelmia ennaltaehkäisevä työ ja itsenäisen 

selviytymisen tukeminen. Kotouttamistyön tavoitteena on, että maahanmuuttajat ovat tietoisia 

ainakin seuraavista kuntien perusturvapalveluista: sosiaalityö, kasvatus- ja perheneuvonta, 

kotipalvelu, asumispalvelut, laitoshuolto, perhehoito sekä omaishoidon tuki, lasten ja nuorten 

huolto, lasten päivähoito, kehitysvammaisten erityishuolto, vammaispalvelut, päihdehuollon 

palvelut, lastenvalvojan palvelut sekä elatustuki ja toimeentulotuki. Maahanmuuttajien 

tukiverkostot saattavat usein olla pieniä sukulaisten jäätyä kauas, joten sosiaalitoimen rooli 

korostuu. Siksi kotouttamissuunnitelmien teossa työvoimatoimistossa on aina oltava yhteyshenkilö 

perusturvasta. (Mt.) 

Yli 18-vuotiaiden perusopintoja varten laaditaan maahanmuuttajan perusopetussuunnitelma silloin, 

kun peruskoulua ei ole käyty tai tiedoissa esiintyy selviä puutteita. Suunnitelmassa katsotaan tarve 

suomen kielen, yhteiskuntaopin, historian, maantiedon ja biologian opiskeluun sekä esim. 

matematiikan, fysiikan ja kemian opintoihin niin, että toisen asteen jatko-opinnoissa ja työelämässä 

tarvittava suomenkielinen peruskäsitteistö tulee tutuksi. (Mt.) 

Maahanmuuttajien ammatillinen peruskoulutus toteutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa 

mahdollisuuksien mukaan tuettuna. Tampereella kolme oppilaitosta tuottaa maahanmuuttajille 
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sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Nämä oppilaitokset ovat Tampereen ammattiopisto, Tampereen 

aikuiskoulutuskeskus sekä Tampereen sosiaali- ja terveysalan oppilaitos. Pääsääntöisesti 

koulutustarjonta koostuu sosiaali- ja terveysalalle valmentavista ja valmistavista koulutuksista ja 

kielen opetuksesta, mutta joukkoon mahtuu myös suoraan ammattiin johtavia koulutuksia. 

Oppilaanohjaajat ja koulukuraattorit tukevat opinnoissa (Tampereen Kaupunki 2004). 

Olen itse asunut siirtolaisena Ruotsissa ollessani lapsi, 70–80-luvuilla ja olen kokenut sen tunteen, 

johon kuuluu tietynlainen juurettomuus ja jopa häpeä omista lähtökohdista. Ruotsissa sain muiden 

suomalaisten ohella kuulla olevani ”Finnjävel”, joka tarkoittaa karkeasti käännettynä suomalaista 

paholaista ja suomessa minua kutsuttiin paluumuuton jälkeen ”Hurriksi”, joka taas lienee vastaava 

kuvaus ruotsalaisesta ei-toivotusta ihmisestä. Mielestäni etenkin alaikäiset maahanmuuttajat tulisi 

suojata epäasialliselta kritiikiltä ja avainasemassa korostuvat silloin puheeksi ottamisen sekä 

varhaisen puuttumisen taidot nimenomaisesti viranomaisten, median ja ihan meidän kaikkien 

toimesta. 

Maahanmuuttaja opiskelijana tuo tullessaan monia haasteita oppimisympäristölleen, joista 

keskeisempiä haasteita ovat kieleen, ja vuorovaikuttamisen taitoihin liittyviä. Aikuisten 

opiskelijoiden etuna on kuitenkin, sen että he ovat valmiimpia itseohjautuvaan opiskeluun kuin 

lapset. Aikuisen itseohjautuvuutta voi tukea monella tavalla opetuksessa, mutta täytyy huomioida, 

että kaikilla ei ole samanlaisia itseohjautuvuuden taitoja. Itseohjautuvalla aikuisella opiskelijalla 

tulee olla kypsyyttä, omata vahvaa itsetuntemusta sekä omata luottamusta ja uskoa siihen, että 

selviytyy ja kykenee suoriutumaan opinnoista. (Pasanen, Ruuskanen & Vaherva 1989.) 

 

”Jos ihminen ei ymmärrä maan ihmisten kieltä, hän ei voi koskaan ymmärtää sen 

syvintä psyykkistä olemusta” (Padilla 1980). 

 

Ilman riittävää suomen kielentaitoa ei maahanmuuttajille aukea polkua esimerkiksi lähihoitajan 

ammattiin, tämä tuli esiin jo aiemmin terveydenhuolto-oppilaitoksen valintakriteereissä, jossa 

vaadittiin vähintään YKI 3 tasoista suomen kielen taitoa. Myös toisiin ammatteihin opiskelu on 

mahdotonta tai ainakin kovin haastavaa ilman riittävää kielitaitoa.  Kieltä ja sen oppimista onkin 

syytä tarkastella tässä yhteydessä hieman tarkemmin, sillä onhan kyse hyvin merkittävästä asiasta, 
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joka integroi, mobilisoi sekä sosiaalistaa maahanmuuttajia yhteiskuntaan. Kieli on väline, jolla 

ihminen:  

1) kommunikoi 

2) hankkii tietoa 

3) välittää tietoa 

4) varastoi tietoa 

5) ilmaisee itseään 

6) ajattelee 

7) vaikuttaa. 

 

Kieli sisältää sanastoa, kielioppia ja sääntöjä, kuinka sitä käytetään. Kielitaidolla tarkoitetaan näiden 

kaikkien osa-alueiden hallintaa. Koska kaikki osa-alueet sisältävät runsaasti kielen käyttäjien 

kulttuuria, tarkoittaa kielen osaaminen myös kielenpuhujien kulttuurin tuntemista. Kielen käytön 

osa-alueet ovat vastaanottaminen, johon kuuluvat kuunteleminen sekä lukeminen ja tuottaminen, 

johon kuuluvat puhuminen, kirjoittaminen ja ajatteleminen. (Miettinen, Laukkanen, Mämmi & 

Oristo 1994, 30.) 

Tässä yhteydessä on myös tärkeää tuoda esiin opettajan rooli ihan yleisestikin oppimiseen ja 

opiskeluun liittyvissä käytänteissä ja kulttuureissa. Opettajalta vaadittavia ominaisuuksia ovat mm. 

aitous, tasa-arvoisuus ja muutosten sietokyky. Opettajan rooli maahanmuuttajien parissa korostuu ja 

hänen vastuulleen jää monia erilaisia opiskeluilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä, kuten opiskelijoiden 

tuki, positiivisen ilmapiirin luominen, tarkoituksenmukaisten opetusmenetelmien käyttö ja 

opiskelijoiden motivointi vain joitakin mainitakseni. (Pasanen, Ruuskanen & Vahvera 1989.) On 

ensiarvoista, että jokainen opettaja voi omalla ammattiosaamisellaan luoda yhdessä 

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa ratkaisuja, toimintamalleja ja oppimistyylejä, 

jotka helpottavat kulttuurin ja ammatin oppimista. (Lappalainen 2006, 262.) Kommunikoinnin ja 

kulttuuristen pelisääntöjen opettaminen on haasteellista ja mielestäni moni käytänne ja asia ikään 

kuin siirtyvät kokeilun ja hiljaisen tiedon välityksellä opiskelijalle. 

Hiljainen tieto on sidottu kiinteästi ihmisten toimintaan, menettelytapoihin, rutiineihin, arvoihin, 

tunteisiin ja ihanteisiin. Kyseessä on hyvin henkilökohtainen tieto, tätä tietoa on vaikea pukea 
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sanoiksi ja sitä on vaikea jakaa. Hiljainen tieto sisältää sekä teknisiä että kognitiivisia osatekijöitä. 

Tekniset osa-alueet liittyvät taitotietoon ja ammattitaitoon. Kognitiiviset tekijät liittyvät mentaalisiin 

malleihin, joiden turvin ja avulla ihmiset hahmottavat, ymmärtävät sekä käsitteellistävät 

ympäröivää todellisuutta. (Choo 1998.) 

Kuinka hyvin opiskelija sitten soveltaa erilaisia kulttuuriin ja kommunikointiin liittyviä osa-alueita 

ja kuinka oikeansuuntaisesti hän eri asioita ymmärtää on myös kovin mielenkiintoinen pohdinnan 

aihe, mutta tämän tutkimuksen puitteissa en valitettavasti voi jäädä sitä pohtimaan laajemmin. 

Itse pidän yleisesti ajatellen keskeisenä, toisten ihmisten kohtaamisiin liittyviä tilanteita. Positiivista 

vastaanottoa, ennakkoluulottomuutta, rohkeutta sekä ymmärrystä meiltä maassa jo asumaan 

tottuneilta ihmisiltä siitä, että nämä ihmiset ovat tulleet tänne kantamaan korttansa yhteisen hyvän 

kekoon, ja että heissä piilee suuret voimavarat sekä kyvyt onnistua, kunhan me emme omalla 

tekemisellämme ja asenteellisuudellamme lannista heitä.  

 

2.5 Pirkanmaan hoiva-alan tulevaisuus ja maahanmuuttajat 

 

Pirkanmaalla maahanmuuttajia on suhteellisesti ja myös absoluuttisesti eniten Tampereella. 

Suhteellisesti maahanmuuttajaväestön osuus korostuu myös Tampereen naapurikunnissa 

Ylöjärvellä ja Pirkkalassa (Virtanen, Niinikoski, Karinen & Paananen 2004). 

Tampereen kaupunkistrategian linjauksiin on nähty vaikuttavan maahanmuuton lisääntyminen 

tulevaisuudessa. Kaupungin ikääntyvää väestörakennetta tasapainottaa jatkuvasti lisääntyvä 

ulkomaisen työvoiman ja maahanmuuttajaperheiden osuus väestöstä. Tampereen kaupungin vision 

2012 strategisissa päämäärissä on nostettu esille monikulttuurisuus, joka nähdään kaupungin 

voimavarana. Se merkitsee eri kulttuurien välistä yhteistyötä, rinnakkaiseloa ja kunnioitusta. 

Monikulttuurisuuteen kuuluu eri vähemmistöryhmien tasavertainen kohtelu ja asenteiden 

molemminpuolinen avoimuus. Jokaiselle maahanmuuttajalle taataan mahdollisuus osallistua 

suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin koulutukseen. Kantaväestön suhtautumiseen pyritään 

vaikuttamaan tehostetulla tiedotuksella sekä eri kanssakäymisen muodoilla (Mt.).  
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Tampereen menestyksen kannalta yksi tärkeimmistä tekijöistä on, että koulutetut ja osaavat ihmiset 

haluavat toimia paikkakunnalla. Koulutetun ja osaavan työväestön saatavuuden turvaamisessa 

ulkomaisen työvoiman rekrytoinnilla nähdään olevan keskeinen merkitys. Tampereen kaupungilta 

edellytetään strategian mukaan valmiutta tukea rekrytointia muun muassa järjestämällä tarvittavaa 

koulutusta sekä tarvittaessa avustaa yrityksiä työntekijöiden rekrytoinnissa ulkomailta. Tärkeäksi 

nähdään myös se että kaupunki tukee maahanmuuttajien kotoutumista uuteen ympäristöönsä (Mt., 

13). 

Hoivapalveluiden osalta kuntasektori on hyvin merkittävä työnantaja. Tarkastelen tässä 

hoivapalvelualaa kunnallisten palveluiden kautta vaikka yksityisen sektorin sekä kolmannen 

sektorin osuus hoivapalveluiden tuottajina onkin kasvussa. Alalla maahanmuuttajakysymys on 

ajankohtainen ja jatkuvasti merkitystään kasvattava seikka niin työvoiman kuin asiakkuudenkin 

näkökulmasta. Maahanmuuttajien osuus työvoimasta on kuitenkin Pirkanmaalla vielä pieni. 

Maahanmuuttajia työskentelee alalla lääkäreinä sekä hoitajina. Alalle kouluttautuvien 

maahanmuuttajien määrä on kasvamassa, mikä näkyy muun muassa aktiivisena osallistumisena 

pätevöitymiskoulutuksiin. Alaan linkittyy tiiviisti myös laitoshuolto, jonka osalta maahanmuuttajat 

ovat kasvava työvoiman lähde. 

Etniseltä taustaltaan työllistyneet maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeninen joukko, joskin esim. 

Viron kansalaisilla on etunaan suomen kielen nopea omaksuminen. Kielitaito onkin merkittävä 

rekrytointiperuste ja esimerkiksi lääkäreiden on osoitettava suomen kielen taitonsa 

kielitodistuksella. Sen sijaan perushoidon puolella kielitaitovaatimus ei ole aivan näin tiukka. 

Heikommallakin kielitaidolla onnistuvat harjoittelijan tehtävät sekä monet avustavat tehtävät. 

Kielitaidon lisäksi toinen merkittävä pohjavaatimus työntekijöille on alan koulutus. Hakijoiden on 

hallittava työsuojeluun ja hygieniaan liittyvät asiat. Kulttuurisista eroista huolimatta työntekijöiden 

on voitava suorittaa kaikki vaadittavat työtehtävät. Rekrytoinnin osalta merkittävä väylä on 

sijoittuminen työhön, opiskelijana harjoittelun kautta sijaisuuksiin ja tätä kautta vakituiseen työhön. 

Hoiva-alalle on jo tällä hetkellä ajoittain vaikea rekrytoida riittävästi työvoimaa. Pirkanmaalla 

työvoimapulaa on kaikkien erikoisalojen sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Jatkossa tilanteen 

ennustetaan entisestään vaikeutuvan alalla vahvasti vaikuttavan eläköitymisen vuoksi. Esimerkiksi 

Tampereen sairaanhoitopiirin osalta eläkkeelle jää vuosittain noin 30 henkilöä, mutta 

vuosikymmenen vaihteeseen mennessä luku kasvaa jopa 50 henkilöön vuodessa. (Virtanen, 

Niinikoski, Karinen & Paananen 2004, 26–27.) 
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Ammattiryhmä Työllisyyden muutos 

2000–2015 

Poistuma 2000–2015 Uuden työvoiman 

tarve 2000–2015 

Hoitotyö 8 700 10 440 19 140 

Palvelutyö 2 460 13 310 15 770 

Tuotannon ja 

liikenteen johto ja 

asiantuntijatyö 

9 630 5 870 15 500 

Teollinen työ -1 780 17 060 15 300 

Talouden hallinnon 

johto- ja 

asiantuntijatyö 

4 420 4 550 8 970 

Opetus- ja kulttuurityö 2 460 4 490 6 950 

Toimistotyö -1 550 6 510 4 960 

Rakennustyö 270 3 960 4 230 

Liikennetyö -560 3 020 2 460 

Suojelusalan työ  380 1 240 1 620 

Maa- ja 

metsätaloustyö 

-2 340 3 430 1090 

Tuntematon -1 520 2 200 680 

Postityö -640 880 240 

Yhteensä 19 930 76 980 96 910 

 

Kuvio 1. Arvioitu ammattirakenteen muutos Pirkanmaalla 2000–2015 (Maakuntien liitot OPH, Tilastokeskus 2000).  

 

Voidaan siis päätellä, että hoiva-alalalla työvoimapula tulee tulevaisuudessa olemaan merkittävä ja 

että oman maan kansalaisten lisäksi työntekijöitä tarvitaan muualta maailmasta. Monikulttuurinen 

osaaminen sekä joustavuus korostunevat ja ainakin etniset vähemmistöt saavat osakseen 

laadukkaampaa hoivapalvelua, mikäli kohdalle sattuu esimerkiksi omaa äidinkieltä taitava 
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lähihoitaja. Tämä on esimerkiksi etenkin dementoituneiden ihmisten hoidossa tärkeä asia, sillä 

vaikka ihminen olisi oppinut suomenkielen taidon, on dementialla muistiin vaikuttava vakava 

vaikutus ja ainoaksi kommunikoinnin kieleksi voi tällöin jäädä ensimmäinen oma äidinkieli. Jos 

hoivapalvelua tarjoavassa yksikössä ei ole ko. kieltä taitavaa työntekijää, jää tämä ihminen vaille 

tärkeitä vuorovaikutuksen kokemuksia. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sijaisjärjestelyistä vastaava työvoimasihteeri Leena Tarra kertoo:  

 

”Hoitoalalle työvoiman saaminen lyhytaikaisiin (alle 12 vuorokautta) sijaisuuksiin on 

välillä hyvin työlästä ja jopa mahdotonta. Kuukausitasolla tulee eri osastoilta n. 1000 

pyyntöä erilaisiin lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ja niiden täyttäminen jo nykyisinkin 

hoitaja- ja sijaisarsenaalin suhteen on haasteellista. 60 % tästä sijaistarpeesta saadaan 

täytettyä, tosin täytyy mainita, että joukkoon mahtuu myös epäpäteviä sijaisia, 

esimerkiksi opiskelujen loppuvaiheessa olevia. Osastot siis pyörittävät työtoimintaansa 

jatkuvasti 40 % sijaisvajeella, paikaten itse puuttuvan työntekijän paikkaa ja erilaisin 

työhön liittyvien järjestelyjen avulla. On sanomattakin selvää, että työn kuormittavuus 

lisääntyy ja täytyy vielä mainita, että tulevaisuus pelottaa.” (Tarra 2008) 
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3 HYVINVOINTI OPISKELUSSA 

 

Hyvinvoinnilla tarkoitamme yksilöllisesti tarkasteltuna eri asioita. Toiselle hyvinvointi on hyvää 

toimeentuloa tai ihan yleisesti hyvää elämää, elämää jonka yksilö kokee mielekkääksi ja 

arvokkaaksi. Konun mukaan hyvinvointi tarkoittaa jotakin hyvää ja positiivista tai ainakin 

negatiivisen ja huonon puuttumista. (Konu 2002.) Hyvinvoinnin perustan luovat toimeentulo, 

toimintakykyisyys, terveys sekä sosiaaliset verkostot. Hyvinvointi ilmenee tyytyväisyytenä 

elämään, onnellisuutena ja mahdollisuutena kehittää sekä toteuttaa itseään. (Ylitalo 2005.) 

Hyvinvointiin liittyy läheisesti elämänlaadun käsite. Elämänlaatu sisältää ihmisen taustan, 

kulttuurin, ympäristön, sosiaalisen tilanteen sekä iän. Nämä asiat vaikuttavat ihmisen 

näkemyksiinsä elämän merkityksestä ja laadusta. Elämänlaatuun sisällytetään usein neljä 

ulottuvuutta: 

1) tyytyväisyys elämään 

2) käsitys itsestä 

3) terveys 

4) sosioekonomiset tekijät.(Konu 2002). 

Elämänlaadun katsotaan koostuvan useista osatekijöistä, joiden avulla elämänlaadun olennaisia 

piirteitä voidaan tunnistaa. Täytyy kuitenkin huomioida, että elämänlaatu ja elämisen kokemukset 

ovat aina subjektiivisia kokemuksia. 

Opiskeluympäristöllä on suuri merkitys opiskelijan ja opettajan hyvinvointiin. Oppilaitoksen 

sisäiset dynamiikat heijastavat ihmisten omia käsityksiä terveydestä sekä terveyskäyttäytymisestä. 

Opettaja- opiskelijasuhde on yksi opiskeluun ja hyvinvointiin vaikuttava asia. Suhteet 

kanssaopiskelijoihin sekä yleinen ilmapiiri luo hyvinvointia tai horjuttaa sitä. Tämän tutkimuksen 

osalta opiskelijan ja ympäristön kohtaamisella on suuri merkitys, sillä hyvinvointiin vaikuttavat 

osatekijät voivat joko tukea opiskelijaa selviytymään menestyksellisesti opinnoista tai sitten haitata 

hänen suoritustaan. Mikäli esimerkiksi oppilaitoksen kirjastosta ei löytyisi vaikkapa kurdinkielistä 

sanakirjaa, sellaista, joka sisältäisi hoitoalan termejä, haittaisi tämä maahanmuuttaja opiskelijan 

suoriutumista. Hyvinvointi opiskelun kontekstissa on laaja asia ja siihen liittyvät olennaisesti kaikki 
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ne samat asiat, jotka vaikuttavat hyvinvointiimme yleensä. Oppilaitoksen ympäristössä 

hyvinvointiin vaikuttavat lisäksi opiskelukulttuuri ja perinteet.  

 

3.1 Psykososiaalisen tuen määritelmä 

 

Sosiaalityöhön psykososiaalinen käsite tulee amerikkalaisen Case work- tradition sekä 

yksilökohtaisen sosiaalityön menetelmien kautta. Suomessa sosiaalityö on perinteisesti rakentunut 

julkisen ja yhtenäisen järjestelmän varaan, millä on pyritty takaamaan kaikille yhtäläiset oikeudet 

apuun ja oikeusturvaan. (Weckroth 2007, 429.) 

Psykososiaalisen työn määrittäminen selkeästi on hankalaa, sillä käsitettä käytetään lukuisissa eri 

asiayhteyksissä. Vaikeaksi määrittelyn tekee myös se, etteivät työtavat ole selkiytyneet.  

Psykososiaalista työtä ei ole täsmällisesti määritelty eikä teoreettisesti perusteltu (Granfelt 1993, 

194). Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pariin psykososiaalinen käsite tuli 1990 luvulla 

(Weckroth 2007,427.) Laajasti ajatellen psykososiaalinen työ viittaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

työhön, jota tehdään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa ja jossa työn kohteena ovat sekä 

psyykkiset että sosiaaliset kysymykset. Psykososiaalinen orientaatio voidaan nähdä ihmissuhdetyön 

perussuuntauksena, jolloin psykososiaalisuus ymmärretään suuntautumistavaksi, joka yhdistää 

suurta joukkoa erialisia ammatteja, jolloin huomio kiinnitetään siihen, miten psykososiaalinen 

orientaatio todellistuu tietyissä ammateissa. (Granfelt 1993, 177.) Oma mielenkiintoni sijoittuu 

tässä tutkimuksessa opettajan ja maahanmuuttajataustaisen opiskelijan keskinäiseen kokemukseen 

psykososiaalisesta työstä sekä sen tarpeellisuudesta lähihoitajan opinnoissa.  

Psykososiaalinen työ perustuu professionaaliseen tietoon ja kokemukseen. Psykososiaalinen työ 

edellyttää, että byrokraattisesti normitetun rutiinin tilalle tulee tieteelliseen tietoon perustuva 

yksilöllinen ongelmien selvittely. Toimenpiteiden sisällöksi muotoutuu keskustelu ja työskentelyn 

kohteena on koko yksilö. (Raunio 1993, 108–110.) Psykososiaalinen työ liittyy tilanteisiin, jossa 

esiintyy päihteitä, hankalia ihmissuhteita, mielenterveysongelmia, väkivaltaa, kriisejä tai muita 

sellaisia asioita, jotka haittaavat yksilön selviämistä omassa arjessaan. Tyypillisesti työalueina ovat 

mm. lastensuojelu, mielenterveystyö ja päihdetyö. (Sipilä, 1989.) Psykososiaalinen työ ei ole 

terapiamuoto, vaan yksi laajalle levinnyt sosiaalityön orientaatio, jossa terapeuttisuus on tietoisesti 
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tunnustettu työn osa-alue ja jossa työskentelyyn otetaan mukaan myös taloudelliset, sosiaaliset ja 

psyykkiset ongelmat. (Granfelt 1993, 177; 222–224). Huomioitavaa on, että psykososiaalinen 

voidaan rinnastaa sosiaalisen kanssa medikaalisen mallin haastajana, jolloin psykososiaalisen 

merkitys tulee hyvin lähelle yksilöpsykologiaa. Näkemys ihmisestä yhtä aikaa biologisena, 

psykologisena ja sosiaalisena tuo käsitteenä psykososiaalisen ihmisyyden eri osa-alueiden 

luo.(Weckroth, 2007, 428.) 

Granfeltin mukaan psykososiaalisen työn tavoitteena on muutoksen aikaansaaminen asiakkaan 

ajattelussa, toimintatavoissa, sosiaalisissa suhteissa sekä sosiaalisessa tilanteessa. Granfelt tekee 

eron myös psykososiaalisen korjaavan työn ja ennaltaehkäisevän työn välille. Hänen mukaan 

korjaava työ kohdistuu sellaisiin asiakasryhmiin, joiden elämässä on paljon vaikeuksia. 

Ennaltaehkäisevä työ nähdään tiedonvälityksenä ja valistuksena. (Mt., 211.) 

Itse olen sitä mieltä, että lähihoitajaksi opiskelevien maahanmuuttajien psykososiaalinen tuen tarve 

korostuu, enemmän ennaltaehkäisevänä psykososiaalisena työnä. Terveydenhuolto-oppilaitos 

instituutionakaan ei tarjoa sellaisia puitteita, että konkreettinen auttaminen vaikkapa taloudellisissa 

kysymyksissä olisi mahdollista. Toisaalta oppilaitoksessa on oppilashuoltotyöryhmä, pappi ja 

opiskelijoilla on mahdollisuus päästä vaikkapa psykologin puheille, joten kyllä mahdollisuuksia 

myös korjaavaan psykososiaaliseen työhön on, mutta suppeammassa mittakaavassa, kuin 

sosiaalityössä yleisesti. Oppilaitos toimii kuitenkin mielestäni hedelmällisenä varhaisen 

puuttumisen sekä puheeksi ottamisen areenana ja monta kertaa rohkea lähestyminen ja suora 

vuorovaikutus saattavat helpottaa tilannetta, ennen kuin ongelma pääsee liian pahaksi. Esimerkkinä 

oma kokemukseni opiskelijasta, joka nukahti hetkeksi tunnille. Kysyin häneltä tunnin jälkeen, että 

voisinko tehdä jotakin hyväksesi, sillä näytät siltä, että jokin olisi huonosti. Opiskelija kertoi 

olevansa riippuvainen särkylääkkeistä ja ettei meinaa enää suoriutua opiskeluista. Tässä kohtaa 

häntä valistettiin ja ohjattiin hoitoon ja asia saatiin korjattua. Myös neuvonnan ja henkisen 

tukemisen sekä motivoinnin osuutta ei tule vähätellä. Opettajan aktiivinen kuuntelu, läsnä oleminen 

sekä asioihin rohkeasti puuttuminen saattaa oikein ajoitettuna toimia vahvistavana ja 

oppimisvalmiuksia edistävänä tekijänä.  

 

 



25 

 

3.2 Sosiaalinen – ja psyykkinen hyvinvointi 

 

Erik Allardtin mukaan yhteiskunnallisen hyvinvoinnin määritelmänä voidaan pitää elintasoa, 

yhteisyyssuhteita ja itsensä toteuttamisen eri muotoja. (Allardt 1971). Tämä tarkoittaa, terveyttä, 

koulutusta, työllisyyttä, asumista ja tuloja. Yhteisyyssuhteet pitävät sisällään paikallisyhteyden, 

ystävyyssuhteet ja perheyhteyden. Allardtin mukaan itsensä toteuttamisen muodoiksi lukeutuvat 

arvonanto, poliittiset voimavarat, korvaamattomuus sekä mielenkiintoinen tekeminen ja 

toiminta.(Mt.) 

Hyvinvointivaltion perustana pidetyt yhteiskunnalliset rakenteet ovat olleet viime vuosikymmenenä 

muutoksessa. Asuminen on keskittynyt kaupunkialueisiin. Työelämän muutos on luonut 

uudentyyppiset työmarkkinat ja työsuhteet. Perheen rooli on muuttunut ja ihmisten 

toimeentuloehdot ja elämäntavan perusta ovat muuttuneet. (STM 2007.) 

Sosiaalipoliittisesti tämä tarkoittaa sitä, että on ryhdytty entistä enemmän painottamaan ehkäisevää 

toimintaa ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lähtökohtana on sosiaalisten näkökohtien 

huomioonottaminen kaikilla politiikan eri sektoreilla. Keskeisessä asemassa ehkäisevän 

sosiaalipolitiikan toteuttamisessa on yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden viranomaisten 

kuten esimerkiksi koulutoimen ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoista ja muista palveluista 

vastaavien viranomaisten välillä. Idea olisi tunnistaa toimintoihin liittyvät ongelmat ja puuttua 

niihin varhaisessa vaiheessa.(Mt.) 

Opettajien suhdetta monikulttuurisuuteen on tutkittu edellisen tutkimuksen jatkotutkimuksena, 

Opettaja kulttuurien leikkauspisteessä tutkimuksessa (Miettinen ja Pitkänen, 1999) tarkasteltiin 

peruskoulun ja lukion opettajien käsityksiä maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta sekä 

maahanmuuttajaopetuksen silloisesta tilasta. Tutkimus osoitti, että opettajat ovat periaatteessa 

kulttuurisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden kannalla. Pyrkimys moniarvoisuuteen nähtiin 

usein tasa-arvonäkökulman työssä. Opettajat eivät juuri pohtineet opetuksen vaikutuksia 

maahanmuuttajaopiskelijoiden näkökulmasta. Opettajat tunsivat myös pelkoa kulttuurisen 

moninaisuuden mukanaan tuomista vaatimuksista ja vaikeuksista. 

Erityisen suureksi ongelmaksi koettiin resurssien riittämättömyys, kielivaikeudet, ajan puute, 

työmäärän lisääntyminen, erityisjärjestelyt, perheiden kanssa syntyneet ongelmat sekä työrauhaa 
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häiritsevät tekijät. Tutkimuksen perusteella opettajien tulisi saada nykyistä enemmän tietoa 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kulttuureista ja entisestä kotimaasta. Opettajilla tulisi olla 

tietoa maahanmuuttajien kulttuurisen sopeutumisen prosessista ja pakolaisuuteen liittyvistä asioista. 

Opettajat tarvitsisivat myös käytännön ohjeita siitä, kuinka toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. 

Opettajan tulisi tunnistaa opiskelijoiden erilaiset maailmankuvat, aikakäsitykset ja oppimistyylit. 

(Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2001, 15.) 

Ihminen on psykofyysissosiaalinen kokonaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmisen toimintaan 

vaikuttavat oma mieli, sosiaalinen tilanne ja kehollisuus. Ihmisen fyysinen taso on biologisesti 

erottamaton osa ihmisen toimintaa. Biologisilla tekijöillä on yhteys muun muassa temperamenttiin 

ja oppimisvalmiuksiin. Ihmisen kokemat tunteen ilmenevät myös fyysisesti ja esimerkiksi paha olo 

ja stressi voivat laukaista fyysisen sairauden.  Ihmisen biologisia ominaisuuksia ja psyykkisiä 

ominaisuuksia ei voida mielestäni erottaa toisistaan ja sosiaalinen tukee psyykkistä ja päinvastoin.  

Tämän tutkimuksen kontekstissa on keskeistä ymmärtää ihmistä kokonaisvaltaisena yksilönä. 

Maahanmuuttaja opiskelijan osa ei varmasti ole helppo ja kulttuuristen ja muiden syiden vuoksi 

psyykkinen ja sosiaalinenkin toiminta voi hieman poiketa valtavirran toiminnasta. Tämä täytyisi 

osata ottaa huomioon ja koulutuksen puitteissa luoda sellaisia kestäviä ja joustavia rakenteita, jotta 

maahanmuuttaja voisi opiskella ja kokea, että hänet hyväksytään täysin omana persoonanaan, 

omana ainutlaatuisena yksilönä. 
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4 OPPIMINEN SOSIOKULTTUURISENA ILMIÖNÄ 

 

Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppiminen nähdään kulttuurisesti muotoutuneiden ajattelutapojen 

välittymisenä, jonka keskeinen muotona on oppijan ja ohjaajan välinen vuorovaikutus. Tämän 

vuorovaikutuksen välityksellä ja avulla oppija sosiaalistuu kulttuuriin ja pääsee osalliseksi 

kulttuurin tarjoamista älyllisistä välineistä. Olen omassa opettajantyössäni huomioinut 

vuorovaikutuksen merkityksellisyyden ja avaruuden, nimenomaan silloin, kun uutta asiaa 

opiskellaan yhdessä. Pelkän teorian esiin tuominen ja ”auki” keskusteleminen on riittämätöntä, 

mikäli vuorovaikutuksessa on puutteita ja näitä puutteita maahanmuuttajilla on runsaasti ja yleensä 

ne ovat sidoksissa kulttuurisiin eroavaisuuksiin. Eroavaisuuksia esiintyy puhutussa ja kirjoitetussa 

kielessä, erilaisten ohjeiden ymmärtämisessä sekä vihjeiden ymmärtämisessä. 

Vygotskin sosiokulttuurisen teorian keskeisin sanoma on, että jotta voimme ymmärtää yksilöä ja 

hänen kehittymistään, tulee meidän ymmärtää hänen sosiaalisten suhteiden systeemiä, jossa hän 

elää ja kehittyy. Yksilö sijoittuu historialliseen kehityskulkuun sukunsa ja sukupolvensa 

kokemusten kautta. Voidaan todeta, että ylempi kognitiivinen kehitys ja läheisesti ympäristön 

vaikutuksesta tapahtuva oppiminen ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa toisistaan. Vaikka 

Vygotsky on painottanut työssään lapsen ja aikuisen välistä suhdetta olen sitä mieltä, että hänen 

teoriansa pätee hyvin myös aikuisiin.  Uskon, että vuorovaikutuksen onnistumisella on keskeinen 

asema oppimisessa, etenkin silloin, kun oppija on toisesta kulttuurista lähtöisin (Lehtinen & 

Kuusinen 2001). 

 

4.1 Holistinen ihmiskäsitys 

 

Lauri Rauhalan muotoilema holistinen ihmiskäsitys, kuten hän on itse toteaa, on erittäin hyvin 

perusteltavissa oleva. Siitäkin huolimatta, että ihmisen olemassaolossa on sellaista perusluonteista 

erilaisuutta, jota ei voida redusoida yhdestä olemismuodosta toiseen, on tätä olemassaoloa 

tarkasteltava perusstruktuurinsa mukaan, eli holistisesti. Rauhalan (1983, 32) mukaan ihmisen 

ontologinen perusmuotoisuus voidaan esittää kolmijakoisena. Ihminen reaalistuu olemisen 
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perusmuotojen—tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden—kautta ja niiden 

mukaisesti. Tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden olemistapa ja 

tapahtumisperiaatteet eroavat merkittävällä tavalla toisistaan, mutta ihmisen olemassaolon kannalta 

jokainen olemismuoto on välttämätön sekä merkittävässä asemassa.  

Tajunnallisuus muodostaa Rauhalan mukaan inhimillisen kokemisen kokonaisuuden. 

Tajunnallisuuden fundamentaalinen struktuuri on mielellisyyttä (Sinn), eli tajunnallisuuden 

olemispuoli konkretisoituu nimenomaan mielien ilmenemisenä ja mielien keskinäisenä 

organisoitumisena. Rauhala (1983, 34–35) on määrittänyt mielen eräänlaiseksi merkityksen 

antajaksi, jonka avulla ymmärrämme ja tiedämme erilaiset ilmiöt ja asiat joksikin. Mieli siis antaa 

asian tai ilmiön aina jo jonakin tajunnan tilassa eli elämyksessä; mieli ilmenee tai koetaan 

elämyksellisesti. Mieliä ovat objektien, ilmiöiden ja asiaintilojen nimet. Mielet suhteutuvat toisiinsa 

mielellisyyden eli sisäisen merkitsevyyden sitomina.  

Tajunnallisina suhteina (mielen suhde objektiin, ilmiöön tai asiaintilaan) mielet muodostavat 

merkityssuhteita. Edelleen merkityssuhteet muodostavat erilaisia verkostoja, joiden pohjalle 

maailmankuvamme ja käsitykset itsestämme ja muista rakentuvat. Rauhala (1983, 35) on osuvasti 

sanonut, että ”merkityssuhteessa ihminen asettuu ymmärtävällä tavalla suhteeseen situaatioonsa”; 

vasta mieli antaa mielen mielelle. Merkityssuhteiden kannalta ei ole oleellista, kuinka selviä, 

jäsentyneitä ja kohdallisia ne ovat. Mielet eivät välttämättä ilmene selvästi tai täsmällisesti 

elämyksessä, eivätkä ne välttämättä asetu mielekkääseen suhteeseen mihinkään asiaan nähden. 

Merkityssuhteet voivat olla sekä epäsuotuisia että suotuisia. Edelleen uudet mielen ilmentymät 

suhteutuvat jo olemassa olevaan tiedettyyn ja tunnettuun kokemusperustaan (eli 

merkityssuhdeverkostoon); vanha kokemustausta toimii ymmärtämisyhteytenä, johon suhteutuen 

uusi mieli organisoituu merkityssuhteeksi (merkityssuhdeverkostossa). Tätä ymmärtämisyhteyttä, 

sikäli kun se on uutta mieltä tulkitseva ja sijoittava, Rauhala (1983, 37) nimittää horisontiksi. 

Tajunnallinen tapahtuma etenee, niin hyvässä kuin pahassa, historian varassa ja määrittyy edelleen 

jatkuvasti historiaansa kartuttavana merkityssuhteiden organisoitumisena. Siten tajuntaan sinänsä ei 

voi esineenomaisesti ”laittaa” eikä ”ottaa” asioita; tajunta toimii ymmärtämisen, 

merkityksellistämisen kautta. Tajunnallisten tapahtumien suunta, ollessaan positiivinen, tarkoittaa 

sitä, että tajunnassa ei esiinny erityisen vaikeasti vääristyneitä merkityssuhteita; merkityssuhteiden 

kokonaisuus muodostaa sisällöllisesti ristiriidattoman verkoston. Negatiivinen suunta tarkoittaa taas 

sitä, että tajunnassa vallitsee vääristyneitä, epäselviä tai puutteellisesti jäsentyneitä merkityssuhteita; 
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merkityssuhteiden kokonaisuus muodostaa sisällöllisesti ristiriitaisen ja yksipuolisen (esimerkiksi 

pelkkään tietoon tai tunteeseen nojaavaa) verkoston.(Rauhala 1983, 40.)  

Kehollisuus ihmisen olemassaolon perusmuotona on, aina struktuurinsa, eli sen piirissä esiintyvän 

tapahtumisen, mukainen ja sellaisena pelkistyy pitkälti orgaanisiin tapahtumiin. Rauhala (1983, 40) 

on kehollisuuden kontekstissa erottanut toisistaan mielellisyyden ja mielekkyyden ulottuvuudet. 

Mielellisyys määrittää tajunnallisia, ei kehollisia tapahtumia. Kehollisuuden mielekkyys määrittyy 

anatomis-fysiologisten prosessien kautta ja siten orgaanisten tapahtumien mielekkyyden 

osoittaminen edellyttää anatomis-fysiologisin metodein suoritettua kuvausta. Tämän orgaanisen 

tapahtumisen syvin olemus on aina elämä sinänsä (samaan tapaan kuin tajunnallisuus on 

olemuksellisesti mielellisyyttä).  

Kehollisuutta voidaan lähestyä myös vaikuttamisen näkökulmasta käsin. Esimerkiksi sairaanhoidon 

ja kuntoutuksen kontekstissa keho näyttäytyy ”mielekkäänä” vaikutuskanavana. Myös 

kauneudenhoidon ja urheiluun liittyvien työmuotojen kohdalla keho näyttäytyy mielekkäänä ja 

ensisijaisena vaikuttamiskanavana.  

Situationaalisuus määrittyy Rauhalan ajattelussa ihmisen kietoutuneisuutena todellisuuteen oman 

elämäntilanteensa kautta ja mukaisesti. Siten kietoutuminen situaation rakennetekijöihin eli 

komponentteihin määrittää luonteenomaisesti ihmisen situationaalista olemista. Situaatio sinänsä 

rakentuu komponenteista, joista osa määräytyy kohtalonomaisesti ja osa on itse valittavissa. 

Jälkimmäisiin komponentteihin lukeutuvat mm. puolisot, ystävät, harrastukset ja työ ja edellisiin 

puolestaan geenit, kansallisuus, yhteiskunta ja kulttuuripiirit. Situaatio jakautuu edelleen 

konkreettisiin ja ideaalisiin komponentteihin. Konkreettisiin komponentteihin kuuluvat mm. 

ravinteet, saasteet, maantieteelliset ja ilmastolliset olot, ympäristön fyysiset rakennelmat, erilaiset 

yhteiskunnan ja kulttuurin muodosteet sekä reaalisen inhimillisen kanssakäymisen muodot, ja 

tietenkin luonto. Ideaalisia komponentteja ovat puolestaan arvot ja normit, henkisen ilmapiirin 

muodot, uskonnolliset ja aatteelliset muodosteet, ihmissuhteet koettuina sisältöinä, taide ja luonto. 

Merkittävintä komponenttien kohdalla on se, mitkä niistä ovat faktisia eli muodostavat situaation 

reaalisisällön eli määrittävät sitä, mitä ihminen situationaalisessa tajunnassaan ja kehon 

prosesseissaan on. (Rauhala 1983, 42.) Situaation komponentin vaikutussuhde on siten, 

välttämättömyyssuhde; situaatiossa ihminen on suhteessa ja tämä suhteessa oleminen on 

komponenttien ”vaikutuksen alaisuutta, kuten Rauhala (1983, 43) on asian ilmaissut. Näin ollen 

komponentin faktisuudella on aina jonkinlainen vaikutussuhde ihmisen olemassaolon tapaan ja 
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laatuun. Jotta ihminen voi esimerkiksi tuntea rakkauden hurmaa tai viiltävää vihaa, täytyy hänen 

situatiossaan olla kohde tälle rakkaudelle tai vihalle. Rauhalan (1983, 43) esimerkkiin nojaten, kun 

ihminen tuntee pelkoa, hänen situatioonsa on valikoitunut jokin pelottava komponentti; 

komponentti, joka merkitsee esiymmärrystä hänen varsinaiselle tajunnalliselle kokemukselle. Tämä 

situationaalisuuteen sisältyvä esiymmärrys pääsee edelleen tajunnassa ja kehossa ”vaikuttavaksi” 

eri tavoin; kaikkea faktisia komponentteja ei tarvitse aina tajunnallisesti kokea, vaan niihin voidaan 

olla yhteydessä pääsääntöisesti kehokanavan kautta (esim. myrkyt, saasteet, lepo). Toisaalta 

ideaaliset faktisuuden lajit, arvot ja normit, ovat luonteeltaan sellaisia, jotka tulevat koetuiksi ja 

ymmärretyiksi nimenomaisesti tajunnan kanavan kautta.  

Myös situaation ja identiteetin välinen suhde muodostaa Rauhalan muotoilemassa holistisessa 

ihmiskäsityksessä varsin merkittävän juonteen; ihmisen identiteetti määrittyy välittömästi 

situationaalisuuden pohjalta. Identiteetti määrittyy siten yksilöitynä situationaalisuuden muotona. 

Esimerkiksi isä on mies, jolla on ainakin biologinen, sosiaalinen, juridinen tai psykologinen suhde 

yhteen lapseen; suhde tähän tiettyyn lapseen on hänen olemassaolonsa muoto, mikä edelleen 

ilmenee nimityksessä isä. Situaatio sinänsä, kaikkine lajeineen ja muotoineen, on aina myös 

ainutkertainen. Yksilöllisyys on itsessään jo pitkälle asetettu komponenttien kohtalonomaisen 

valikoituneisuuden myötä, ja syvenee osaltaan persoonallisten valintojen kautta. Edelleen 

kaikkinaiset muutokset, niin pienet ja mitättömät, kuin myös suuret muutokset, vaikuttavat 

situaation reaalisisältöihin (ja siten situationaalisiin suhteisiin). (Rauhala 1983, 45.) Rauhalan 

situationaalisen perusmuoto kokonaisuudessaan antaa mahdollisuuden ymmärtää asian tai asiantilan 

suhdetta merkityssuhteen muodostukseen. Ihmiselle ilmenee, tajunnassa jokin mieli, joka joutuu 

horisonteissa koeteltavaksi. Situaatio tarjoaakin siten varsin merkittävän elämäntilanteeseen 

vaikuttamisen kanavan, koska juuri situaation komponentteja muuntelemalla voidaan edelleen 

aikaansaada positiivisia tajunnan kehityssuuntia (ja eliminoida esimerkiksi sellaisia situationaalista 

faktisuutta, josta kokemuksen tasolla seuraa pelkoa stressiä, turvattomuutta ja huolta). Nämä 

muuntelut ovat riippuvaisia siitä, että asian sisältö ylipäänsä ymmärretään tajunnassa; mielellisen 

sisällön on saatava reaalinen asema ja tehtävä ihmisen maailmankuvassa. Ja vasta tämän 

”horisontin” pohjalta voidaan ylipäänsä tarkastella toiminnan ja käyttäytymisen ulottuvuuksia, 

tarkoittaen sitä, miten tajunta ja situaatio itsessään vaikuttavat toimintaan, aikaansaavat ja selittävät 

itse toimintaa.  
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Edmund Husserl on, ihmisen toiminnan ja käyttäytymisen selittämistä ja tutkimista koskien, 

erottanut personalistisen ja luonnontieteellisen lähestymistavan. Merkittävin lähestymistapoja 

erottava tekijä liittyy syyn käsitteen sisältöön ja ymmärtämiseen. Siinä missä luonnontieteellinen 

lähestymistapa pohjautuu humelaiselle syyn käsitteelle, personalistinen lähestymistapa korostaa 

toiminnan motivaationaalista ja toiminnallista perustaa. Sara Heinämaan ja Joona Taipaleen (2007, 

352) mukaan ihmistieteiden personalistinen selitysmalli käsittelee toimijaa kokevana subjektina, 

jolla ensinnäkin on erilaisia intentionaalisia ja elämyksellisiä suhteita ympäröivään maailmaan ja 

joka toiseksi muodostuu näiden suhteidensa kokonaisuudesta. Tämä ihmisen subjektius, 

situationaalinen oleminen, suhteutuu kohteisiinsa eri tavoin; subjekti aistii, havaitsee, tuntee, 

haluaa, tahtoo, uskoo, päättelee, tietää ja muodostaa moraalisia arvostelmia. Myös subjektin 

toimintaa kohdistuu erilaisiin kulttuurisiin asioihin ja ilmiöihin; esineisiin, välineisiin, 

kanssaihmisiin ja heidän tekoihin, teoksiin ja muihin aikaansaannoksiin, ympäröivän luonnon 

eliöihin, elementteihin ja materiaaleihin. Personalistisen selitysmallin mukaan nämä teot, toiminnat 

ja liikkeet eivät ole selitettävissä kausaalisen syyn kautta; näitä toimintoja, tekoja ja liikkeitä 

motivoivat henkilön kokemukset ja hänen kokemansa asiat. (Heinämaa & Taipale 2007, 353.)  

 

4.2 Minäpystyvyys  

 

Minäpystyvyyden käsitteellä tarkoitetaan karkeasti omaa toimintaa ja sen vaikuttavuutta 

motivaation lähteenä. Meillä ihmisillä on erilaisia käsityksiä omasta osaamisestamme, opimme 

helposti vierasta kieltä tai suoriudumme hankalista sosiaalisista tilanteista jne. (Lehtinen & 

Kuusinen 2001). Vastaavasti voimme epäillä omaa pystyvyyttämme joissain muissa suorituksissa. 

Esimerkiksi matemaattisten yhtälöiden ratkaiseminen, tai erityistä taituruutta vaativan 

urheilusuorituksen suorittaminen voi olla asia, josta epäilemme, ettemme selviä. Tällaista 

uskomusten joukkoa Bandura (1986) on kuvannut käsitteellä self-efficacy. Käsitettä on suomennettu 

mm. tehokkuususkomuksella ja omaehtoisella tehokkuususkomuksella, käytän tässä yhteydessä 

self-efficacyn käsitteestä suomennosta minäpystyvyys. (Mt., 225.) 

Minäpystyvyyden käsitteellä viitataan niihin uskomuksiin, joita yksilöllä on omista resursseistaan 

organisoida ja toteuttaa toimintoja jostain suorituksesta selviämiseksi toivotulla tavalla (Schunk 
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1991). Käsitettä on mielestäni hyvä käsitellä tässä kontekstissa, koska maahanmuuttajataustaisen 

opiskelijan käsitykset omasta minäpystyvyydestään voivat olla vääristyneet. Ymmärrykseni mukaan 

kulttuuriset paineet, kieli sekä sopeutuminen yleisesti saattavat heikentää omaa luottamusta itseen ja 

omiin kykyihin ja sitä kautta vaikuttaa niihin uskomuksiin ja asenteisiin, joita opiskelijalla on 

omaan oppimiseen sekä motivaatioon liittyen. Toisaalta saattaa olla niinkin, että opiskelija on 

kielteinen ja suhtautuu ylimalkaisesti opiskeluun ja tämä suhtautumistapa voi olla ymmärrykseni 

mukaan seurausta samasta minäpystyvyyden vääristymästä. 

Käsitykset oman minän pystyvyydestä voivat syntyä hyvin monenlaisten tekijöiden seurauksena. 

Mikäli henkilöllä on esimerkiksi toistuvia epäonnistumisia tietyntyyppisissä tehtävissä, syntyy 

vähitellen uskomus siitä, ettei hän pysty suoriutumaan kyseisen alueen tehtävistä. (Lehtinen & 

Kuusinen 2001.) Oletuksena on, että suorituksiin liittyvillä emotionaalisilla tuntemuksilla on suuri 

merkitys omaa pystyvyyttä koskevien käsitysten muodostumiselle. Minäpystyvyys ei kuitenkaan 

määräydy vain konkreettisten suorituskokemusten kautta, vaan siihen vaikuttavat myös olennaisesti 

kasvatuksen ja muun sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta välittyneet uskomukset (Mt., 226). 

Maahanmuuttajaopiskelijan kokema vuorovaikutus on merkittävä asia oman minäpystyvyyden 

kannalta. Bandura (1986) painottaa, että myös muiden ihmisen toiminnan havainnointi voi olla 

minäpystyvyyttä koskevien uskomusten lähteenä. Esimerkiksi maahanmuuttajaopiskelija voi 

identifioitua hyvin pärjäävään ja rauhalliseen lähihoitajaan, joka onnistuu hyvin tehtävissään ja 

näin ollen uskoa myös itsekin suoriutuvansa annetuista tehtävistä hyvin. Omat uskomuksen omista 

mahdollisuuksista vahvistuvat. 

Minäpystyvyyden käsitettä voidaan myös mitata. Minäpystyvyys vaikuttaa seuraaviin seikkoihin:  

1) millaisia tavoitteita henkilö valitsee 

2) millaisiin tehtäviin hän ryhtyy 

3) ajatteluprosessien tasoon 

4) sitkeyteen. 

Oman itsensä haastaminen, perikasiantamattomuus sekä vaativimpien tehtävien vastaanottaminen 

edellyttää korkeampien ajatteluprosessien käyttöä ja usko omaan pystyvyyteen rohkaisee ja 

kannustaa henkilöä päämäärän tavoittelemisessa. Yhdistämällä minäpystyvyyden käsitteen 
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toimintakontekstiin Schunk (1991) esittää teoreettisen mallin itsesäätelystä oppimis- ja 

suoritusprosesseissa.  
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Kuvio 2. Minäpystyvyys ja itsesäätely oppimis- ja suoritusprosessissa (Schunk 1991). 

 

Suoritustilanteessa yksilö asettaa tavoitteet ja ryhtyy sen jälkeen toimiin, joiden uskoo edistävän 

tavoitteiden saavuttamista. Banduran ja Schunkin tutkimusten mukaan tavoitteen spesifisyys ja 

läheisyys synnyttävät korkeamman minäpystyvyyden kokemuksen kuin yleiset tai kaukaiset 

tavoitteet (Bandura & Schunk 1983). Minäpystyvyyden ja tavoitteiden oletetaan olevan yhteydessä 

sen toiminnan laatuun, johon henkilö ryhtyy tavoitteen tai päämäärän saavuttamiseksi. Tässä 

prosessissa taas tehtävään suuntautuneet ja itsearviointiin liittyvät toiminnot ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Tehtävän suoritukseen liittyvät toiminnot ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. Tehtävän suoritukseen liittyvät toimenpiteet auttavat tavoitteen saavuttamisessa, josta 

taas syntyy kokemus edistymisestä. Tämäntyylinen kokemus puolestaan motivoi jatkamaan 

menestykselliseksi osoittautunutta toimintaa. Toiminnan menestyksellisyys ja omien affektiivisten 

reaktioiden arviointi suorituksen aikana puolestaan vaikuttavat tulevaan tavoitteen asetteluun ja 

minäpystyvyyteen (Lehtinen & Kuusinen 2001, 227).  

Oman minän tulkinnat suorituksiin ryhdyttäessä, suoritusten aikana sekä suoritusten jälkeen ovat 

olennainen osa minäpystyvyyttä. Esimerkiksi negatiivinen käsitys omasta itsestä, omaan minään 

liittyvät negatiiviset ennakoinnit, epäonnistumisen pelko ja itsensä kokeminen voimattomana 

vaikuttavat olennaisesti motivaatioon ja minäpystyvyyteen.  

Esimerkkitapauksessa opiskelija (pelkää injektion antamista), olkoon hänen nimensä tässä Maria, 

ymmärtää, että mikäli hän ei anna injektiota on siitä opiskelun etenemisen kannalta hankalia 

seuraamuksia. Tavoitteiden spesifisyys ja läheisyys synnyttävät korkeamman minäpystyvyyden 

kokemuksen kuin yleiset tai kaukaiset tavoitteet.  Tässä tapauksessa kaikki ryhmäläiset kiertävät eri 

pisteissä antamassa injektioita toisilleen yhdessä ja samassa hoitoluokan (luokka on rakennettu 

mahdollisimman autenttisesti sairaalan potilassalia muistuttavaksi) tilassa, opiskelijoilla on hoitajan 

vaatetus ja käytös edellyttää asennetta, kuten olisimme tekemisissä oikeiden potilaiden kanssa, 

harjoitteluun kuuluu myös potilaan kohtaamisen kannalta keskeiset tehtävät (nimen varmistaminen, 

allergioiden kysyminen jne.). Minäpystyvyyden ja tavoitteiden oletetaan olevan yhteydessä sen 

toiminnan laatuun, johon yksilö ryhtyy tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä prosessissa tehtävän 

suuntautuneet ja itsearviointiin liittyvät toiminnot ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tehtävän 

suoritukseen liittyvät toimenpiteet auttavat tavoitteen saavuttamisessa, josta taas syntyy kokemus 
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edistymisestä. Marian kohdalla injektion antamiseen liittyvät esivalmistelut onnistuivat hyvin, 

aseptinen järjestys oli oikea, potilas oli oikea jne. Tällainen kokemus motivoi jatkamaan 

menestyksellisesti osoittautunutta toimintaa. Toiminnan menestyksellisyys ja omien affektiivisten 

reaktioiden arviointi suorituksen aikana puolestaan vaikuttavat tulevaan tavoitteen asetteluun ja 

minäpystyvyyteen. Maria antoi kädet täristen, itkien elämänsä ensimmäisen injektion onnistuneesti. 

Hän sai tehtävän onnistumisesta minulta ja toisilta opiskelijoilta positiivista ja kannustavaa 

palautetta ja ei mennyt kuin 15 min, kun hän antoi uuden injektion, tällä kertaa varmemmin ja ilman 

kyyneleitä. 

 

4.3 Sosiaalisen työn rooli opetustyössä 

 

Lauri Rauhala toteaa kirjassaan, Ihmiskäsitys ihmistyössä, että sosiaalityö on vaikuttamista 

ihmiseen situaation (olemassaolo suhteina todellisuuteen) kautta. Tarkoittaen, että sosiaalityö on 

tällöin jotakin sellaista, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisen elämäntilanteeseen ja siten kohdistuen 

situaatioon. Sosiaalityötä tehdään lakien ja asetuksien puitteissa ja sosiaalityöntekijät voidaan nähdä 

”inhimillisen tutkaverkoston” muodostajina. (Rauhala 1983). 

Sosiaalityö toimii joko ainoana ja riittävänä auttavan ja tukea-antavan toiminnan muotona tai 

toisten, eri kanavien kautta ihmiseen kohdistuvien vaikuttavien työmuotojen rinnalla tai 

täydennyksenä (Rauhala 1983). Nämä molemmat tuen ja auttamisen menetelmät edellyttävät, että 

muuntelemalla eri situaatioiden komponentteja, voidaan edistää ihmisen elämänhallintakeinoja. 

Opiskelijasta huolehtiminen on kiinteä osa oppilaitosten toimintaa.  Oppilashuollolla tarkoitetaan 

opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 

edistämistä ja ylläpitämistä.(OPM 2002). Oppilashuolto tunnistaa ja korjaa sekä sosiaalisia, 

terveydellisiä ja psyykkisiä vaikeuksia. Hyvä oppilashuolto toimi ennaltaehkäisevällä työotteella ja 

on moniammatillinen. Perinteisesti oppilashuollon asiakas on oppilas. Asiakas voi kuitenkin olla 

myös opettaja, perhe, ryhmä tai kouluyhteisö. Terveydenhuolto-oppilaitoksessa, tarpeen mukaan 

kokoontuvaan, oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja 

opettajajäsen, joka usein on psykiatristen aineiden opettaja. Oppilashuoltoryhmissä seurataan 

oppilaiden edistymistä sekä sovitaan tarvittaessa toimenpiteistä, työnjaosta ja yhteydenpitoon 
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liittyvistä asioista. Opiskelijoiden ja opettajien lisäksi yhteistyötä tehdään myös sosiaali- ja 

terveystoimen palveluyksiköiden kanssa. Lisäksi oppilashuoltoryhmissä käsitellään oppilaitoksen 

käytänteisiin sekä viihtyvyyteen liittyviä asioita. Esimerkiksi tutkimukseen osallistuneiden 

oppilaitoksessa, Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksessa, maahanmuuttajataustaisten 

opiskelijoiden toivomuksien mukaisesti ruokaan on kiinnitetty huomiota ja vaihtoehtoja on 

muokattu etnisille vähemmistöille sopiviksi. 

Maahanmuuttajille järjestetään ammattiin johtavia koulutuksia useilla eri aloilla. Hoitoalalle 

maahanmuuttajia kaivataan lisää yhteiskuntamme muuttuessa monikulttuurisemmaksi ja 

haastavammaksi. Tekemäni kyselytutkimuksen sekä oman opettajankokemukseni pohjalta 

päättelen, että ammattiopettajan rooli ei ole aikuisia maahanmuuttajia opettaessa ollenkaan rajattua 

ja selkeää, yksinkertaistettua opettamisen työtä, vaan sosiaalityön osaamista tarvittaisiin paljon. 

Toki sosiaalityön osasia tarvitaan myös muussa opetustyössä, esimerkiksi erityistä tukea 

tarvitsevien aikuisten opetuksessa sekä lukihäiriöistä kärsivien opiskelijoiden parissa, mutta 

maahanmuuttajien kanssa tilanne mielestäni korostuu moninaisuuden sekä haasteellisuuden 

johdosta. Mielestäni sosiaalista työtä tehdään ammatillisissa oppilaitoksissa, se että puhutaanko 

sosiaalityöstä, sosiaalisesta työstä, palvelusta, ohjauksesta, neuvonnasta, tuesta, oppilashuollosta 

jne. vaihtelevat. Perusväittämäni kuitenkin on, että maahanmuuttajat tarvitsevat opiskelunsa 

tukemiseksi myös sosiaalisen työn ja etenkin psykososiaalisen tuen palveluita, jotta asiat ja opiskelu 

sujuisivat. sosiaalinen hyvinvointi sekä psyykkinen hyvinvointi tarvitsevat toinen toistaan, jotta 

ihminen voi opiskella ja jotta ihminen voisi mahdollisimman hyvin.  

Sosiaalityön ja mm. opetustyön peruskatsomuksena voidaan mielestäni pitää jo aiemmin 

esittelemääni holistista ihmiskäsitystä. Pidän tärkeänä, että alalla toimivat ammattilaiset omaisivat 

holistisen ihmiskäsityksen piirteitä. Tarkoitan tällä sitä, että yleinen asennoituminen ihmiseen olisi 

mahdollisimman kokonaisvaltainen, eettinen avoin ja avarakatseinen. Tämä on hyvä lähtökohta 

myös maahanmuuttajia kohdatessa.  Pyrittäisiin huomioimaan ihminen tajunnallisena (psyykkis-

henkinen olemassaolo), kehollisena(olemassaolo orgaanisena tapahtumisena) ja situaatioon 

liittyvänä olentona. Oman elämänhistorian ja kulttuuriperinnön omaavana ajattelevana, tuntevana ja 

kokevana olentona, jolla on samanarvoinen merkitys suhteessa toiseen ihmiseen. Ihmiskäsityksen 

pitäisi siis ensisijaisesti paljastaa, millaisissa olemisen perusmuodoissa ihminen on todellistunut. 

Näistä erilaisista olemismuodoista seuraa empiiriselle tutkimukselle erilaisia tutkimustehtäviä. 

Ihmiskäsityksen tulee myös perustella ja oikeuttaa nyt ja aina väistämättömästi valitseva 
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erilaisuudesta johtuva monitieteisyys. Toisaalta ihmiskäsityksen pitää osata osoittaa, miten ihminen 

on kuitenkin kokonaisuus. (Rauhala 1983.) Sosiaalista työtä oppilaitoksissa tehdään paljon uskon, 

että tulevaisuudessa sosiaalisen työn rooli korostuu elämän hektisyyden ja vaativuuden myötä. 
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5 TUTKIMUKSEN AINEISTO JA TOTEUTUS 

 

Eri viranomaisten viime vuosina laatimat selvitykset sekä tutkijoiden ja tutkimuslaitosten tekemät 

tutkimukset näyttävät osoittavan, että Suomen muuttuminen monikulttuurisemmaksi yhteiskunnaksi 

ei ole kaikilta osin sujunut ongelmitta. Etnisiin vähemmistöihin kohdistuvia etnisiin alkuperään 

perustuvia ennakkoluuloja, etnistä syrjintää ja suoranaista rasismia esiintyy. Syrjintää kohdistuu 

sekä maahanmuuttajiin, että niin sanottuihin Suomen perinteisiin etnisiin vähemmistöihin 

(Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2001, 14). 

Maahanmuuttajaryhmistä suomalaiset suhtautuvat myönteisemmin pohjoismaalaisiin, inkeriläisiin 

ja anglosakseihin, kielteisemmin suhtaudutaan venäläisiin, somaleihin ja yleensä arabeihin. Suurien 

kaupunkien asukkaat, naiset ja hyvin koulutetut näyttävät suhtautuvan maahanmuuttajiin ja etnisiin 

vähemmistöihin muita myönteisemmin. Myös suhtautuminen eri maahantuloryhmiin vaihtelee. 

Suomalaisten mielestä turisteja, tiedemiehiä ja opiskelijoita pitäisi ottaa suomeen enemmän. 

Taloudellisista syistä tulevia, muusikoita, ravintolanpitäjiä ja työnhakijoita pitäisi suomalaisten 

mielestä ottaa vähemmän (Mt., 14.) 

Empiirinen tutkimus on aina luonteeltaan erittelevää siten, että tutkimustulokset antavat sektoroitua 

kuvaa kokonaisuudesta. Tämä asiantila ei ole koskaan minkäänlaisen empiirisen tutkimuksen 

kehityksen avulla poistettavissa. Ei voi olla yhtä ainoata empiiristä tiedettä, joka tutkii ihmistä 

kokonaisuutena yhdentyyppisen metodisen järjestelyn varassa. Empiirisen tutkimuksen tehtävänä 

on kuvata ja selvittää ilmiötä ihmisen kokonaisuuden piirissä siten, että erityyppiset sovellukset 

kävisivät mahdolliseksi. (Mt., 20.) 

Empiirinen tieto ihmisessä on paitsi kapea-alaista, aina myös vain toistaiseksi pätevää. Se on 

tuomittu vanhenemaan ja antamaan tilaa uudelle tiedolle. Samankin tieteen piirissä ihmistä voidaan 

tutkia hyvin monella tavalla. Vaikka ihminen olisi tutkittu kuinka perusteellisesti tahansa, aina 

häntä voidaan tutkia vielä uudella tavalla. Mielestäni sosiaalityön tutkimus on tästä erinomainen 

esimerkki. Jokainen empiiris-tieteellinen tutkimus on ja selitys on vain likiarvo täydellisestä 

totuudesta. Tällaista ideaalista totuutta ihmistutkimus pyrkii parhaimmillaan lähestymään. 

Tietomme ihmisestä on suhteellista ja ihmistutkimuksesta voidaan todeta, ettei se ole koskaan 

valmis. (Mt., 20.) 
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Koska empiirinen ihmistutkimus on aina vain matkalla ihmisen yhä täydellisempään 

ymmärtämiseen, tarkoittaa tämä sitä, että empiirisen ihmistutkimuksen on jatkuvasti orientoiduttava 

uudestaan. On ymmärrettävä myös, että ihmiskäsitys ei sinänsä määrää sitä menetelmää miten 

empiiristä tutkimusta on tehtävä. Tutkijalla on valta hypoteesien asettelulle, metodien kehittelylle 

jne. (Mt., 20–21.)  

Vaikka en ole suoranaisesti tekemässä empiiristä ihmistutkimusta sivuaa tässä tutkimuksessa 

aiheena oleva psykososiaalisten merkitysten käsittely olennaisesti ihmisenä olemisen ontologiaa, 

että katson edellä ja jo aiemmin mainittujen asioiden esiintuomisen keskeiseksi ja tutkimukseni 

kannalta tärkeiksi asioiksi. 

 

5.1 Diskurssianalyysista 

 

Diskurssi- käsite on peräisin ranskankielen sanasta discours, joka merkitsee esitelmää, puhetta tai 

juttelua. Discours taas on peräisin latinankielen sanasta discursus, joka tarkoittaa ympäriinsä 

juoksemista. Diskurssi on siis termi, joka tarkoittaa kahta asiaa. Sillä tarkoitetaan 

vuorovaikutuksellista prosessia ja myös tämän prosessin lopputulosta. Diskurssin käsite sisältää 

ajatuksen siitä, että merkityksistä puhuttaessamme emme voi pitää niitä abstrakteina, vaan 

diskurssit tuotetaan konteksteissa, jotka ovat historiallisia, institutionaalisia ja sosiaalisia.(Lehtonen 

1996, 69–70.) 

Diskurssianalyysin tehtävänä on selvittää, millä tavoin ihmiset jäsentävät käsityksiään 

todellisuudesta ja sen tutkimuskohteena on kulttuuri. Diskurssianalyysissä tutkitaan mm. tekstiä, 

puhetta, viestejä ja dialogeja. Näitä ilmaisuja pidetään tietyssä ajassa ja paikassa tapahtuvina 

sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoina. Voidaan muodostaa merkitysrakenteita ja tarkastella 

millaisia ilmaisutapoja eli diskursseja ilmaisut edustavat. Usein käytetty tapa kuvata diskurssia on 

nähdä se tapana puhua ja/tai tapana ajatella. Diskurssi voidaan nähdä myös sosiaalisena toimintana 

ja vuorovaikutuksena. Diskurssi voidaan nähdä myös tiedon muotona. (Fairclough 1995, 54–55.) 
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Diskurssilla ymmärretään puheen ja kirjoitetut tekstin kaikenlaisia muotoja. Tekstiin voidaan 

soveltaa monenlaisia lukutapoja, joiden tavoitteena on selvittää miten erilaisia merkityksiä 

tuotetaan.( Eskola 1991). 

Diskurssianalyyttista aineistoa voidaan ymmärtää monien resurssien mahdollisuutena. (Wetherel & 

Potter 1992, 105.) Diskurssianalyysi on aktiivista ja sosiaalista todellisuutta luovaa toimintaa. 

Tarkoituksen ydin on nähdä asiat, jotka ovat silmiemme edessä. (Wittgenstein 1981, 80.) 

Tutkimuksen ollessa diskurssianalyyttista saa se onnistuessaan aikaan huomioita, joilla on 

sosiaalisessa toiminnassa ja tulkinnoissa tärkeä asema. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen kirjallista diskurssia eli tekstiä. Diskurssin ollessa merkityskehys, 

jonka puitteissa asioita ja ilmiöitä liitetään toisiinsa jostakin niitä yhdistävästä näkökulmasta. Eli 

asiat merkityksellistetään tavalla, joka yhdistää kaikkia diskurssin osasia. 

Koska diskurssianalyysejä on erilaisia, pohdin tässä hieman diskurssianalyysin lähtökohtia oman 

työni kannalta. Diskurssin ollessa tekstimuodossa nähdään se ei-verbaalisena viestintänä.  Kun 

tarkastelemme tekstiä, voidaan liikkua kolmella toisiinsa kytkeytyvällä tasolla. Lähettäjä- sanoma- 

vastaanottaja – asetelma toimii myös tekstiä analysoidessamme. Tekstiä tutkittaessa lähtökohtana 

on teksti ja voimme analysoida sitä seuraavalla tavalla: 

1. tekstistä tutkitaan mitä se kertoo ja mihin se viittaa 

2. kysytään miksi teksti on tuotettu, mitä se kertoo, miten ja kenelle se on suunnattu, miten 

teksti merkityksellistetään, kuka vastaanottaa tekstiä ja mitä subjektiasemia teksti tarjoaa ja 

millaisia aineksia teksti sisältää, ovatko ainekset sopusoinnussa keskenään vai ei. 
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Kuvio 3. Viestintätilanteen kriittisen diskurssianalyysin viitekehys (Fairclough 1995). 

Kuviosta aukeaa Fairclouchin (1995, 59) viestintätilanteen kriittisen diskurssianalyysin näkökulma. 

Kieli on hedelmällinen lähtökohta, koska kielenkäyttö rakentaa aina yhtäaikaisesti sosiaalisia 

identiteettejä, sosiaalisia suhteita ja tieto- ja uskomusjärjestelmiä. Fairclouchin mukaan 

viestintätilanteessa yhtyvät teksti, diskurssikäytäntö ja sosiokulttuurinen käytäntö. 

Diskurssianalyysissa tutkitaan niiden keskinäisiä suhteita. 

Tämän tutkimuksen puitteissa keskityn analysoimaan Fairlouchin mallin mukaisesti, tarkemmin 

tekstiä, mitä se kertoo ja mihin se viittaa. Pyrin löytämään yhtymäkohtia kyselylomakkeiden 

vastauksista ja pyrin ryhmittelemään tutkimukseni kannalta keskeisiä kokemuksia hieman 

tarkemmin yhteisten otsikoiden alle. 

 

4.2 Tutkimustehtävä 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää millaiset asiat vaikuttavat myönteisesti siihen, että 

maahanmuuttajaopiskelija pärjää ja selviytyy lähihoitajan opinnoista. Tarkoituksena on ollut myös 

selvittää millaiset asiat toimivat selviytymisen ja pärjäämisen uhkatekijöinä. Millaiset asiat 

haittaavat tai häiritsevät opiskelua. Millaisia psykososiaalisia tuen muotoja opiskelijat ja opettajat 

ovat kokeneet tarpeelliseksi opintojen sujuvuutta edistävinä tekijöinä. Etsin vastauksia 

psykososiaalisen tuen muodoista. Keskeisenä aineistona etsin opettajien sekä opiskelijoiden 

kokemuksia, toiveita ja kehittämisen tarpeita psykososiaaliseen tuen tarpeeseen liittyen.  

Kiinnostukseni tutkimuksen aihetta kohtaan kypsyi hiljalleen käytännön opetustyötä tehdessä ja 

oltuani vuoden maahanmuuttajaopiskelijoiden ryhmänohjaajana, tutkimuksen kysymykset 

hahmottuivat ja selkiytyivät. Törmäsin opettaessani usein tilanteisiin, jossa pohdittiin ja ratkottiin 

erilaisia elämänhallintaan ja sosiaalityöhön liittyviä ongelmia. Opiskelijat kyselivät omista 

sosiaaliturvaetuuksistaan, sukulaisen kuoltua hautaamiseen liittyvistä käytänteistä, lapsen 

oikeuksista, terveydenhuollon palveluista jne. Kysymykset liittyivät sosiaaliturvaan, politiikkaan, 

terveyteen, kulttuuriin ja omaan pärjäämiseen opiskeluissa ja elämässä yleensä. Annoin usein 

neuvoja opiskelijan tai hänen sukulaisen tai ystävän hankalan tilanteen ratkaisemiseksi, esimerkkinä 
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vaikka väkivaltainen puoliso, mistä he voisivat hakea apua ja turvaa, tai esimerkiksi sairas lapsi ja 

perheen oikeudet lapsen sairastaessa. Koin, että nämä erilaiset ja monipuoliset kysymykset olivat 

tärkeitä ja olisivat keskeisesti häirinneet opiskeluista selviytymistä, mikäli en olisi kiinnittänyt 

niihin ansaittua huomiota. Toinen merkittävä huomioni liittyi maahanmuuttajataustaisen 

opiskelijoiden itseensä luottamiseen. Tuntui usein siltä, että opiskelijat tarvitsivat erityisen paljon 

kannustusta ja opettajan roolissa sain usein ”valaa uskoa ja rohkeutta” opiskelijoihin ja heidän 

kykyihinsä selviytyä annetuista tehtävistä. Toistuva kannustus ja rohkaisu korostuivat opinnoissa ja 

työssäoppimisen käytännön harjoitteluissa. Esimerkiksi vaikka suomen kielen taito, omaa kielitaitoa 

vähäteltiin ja monipuolista kielenkäyttöä välteltiin. Uskallus ja opiskeluun ”heittäytyminen” oli 

ajoittain vaikeaa. Opettajan roolilla oli tällaisissa asioissa keskeinen asema ja aktiivinen ja 

luottamusta herättävä motivoiva työote jaksoi kannatella myös kykyjään, taitojaan ja 

selviytymistään epäilevää opiskelijaa. 

Teoreettisia käsitteitä tutkimuksessa edustaa päällimmäisenä psykososiaalinen, psyykkinen ja 

fyysinen hyvinvointi. Tarkoittaen sitä, että psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia edesauttavat 

psykososiaaliset menetelmät, sillä niiden turvin opiskelija kenties selviytyy opinnoistaan 

sujuvammin. Teoreettisia käsitteitä analysoidaan kyselytutkimuksen vastausten perusteella ja 

avoimien kysymysten osalta aineistosta etsitään diskurssianalyysin keinoin. Diskurssianalyysin 

menetelmällä tarkastelen kyselyn vastauksia siten, että pohdin mitä kirjoitetaan, eli mitä teksti 

kertoo ja laajennan pohdintaa ja selvitystä tarkastelemalla mihin kirjoitettu teksti viittaa. Uskon, että 

tällaista menetelmää käyttäen saan kiinni tutkimustehtävästäni ja löydän vastauksia 

psykososiaalisen tuen tarpeista ja muodoista niin opiskelijoiden kuin opettajienkin teksteistä.  

Ennen varsinaista tutkimuksen toteutuksen kuvausta esittelen lyhyesti lähihoitajan koulutusta 

suomessa vuonna 2008. Lähihoitajaksi voi opiskella oppisopimuksella, aikuiskoulutuksessa, 

nuorisokoulutuksessa sekä yhdistetyssä lähihoitaja-lukio koulutuksessa. Lähihoitaja on toisen 

asteen oppilaitoksesta valmistuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilainen. Sosiaali- ja 

terveydenhuoltoalan perustutkinnon suorittaneen lähihoitajan työ sisältää käytännön hoito – ja 

hoivatyötä, kasvatusta, kuntoutusta sekä asiakaspalvelutehtäviä. Lähihoitajan koulutus antaa 

nykyään kelpoisuuden ammattikorkeakouluopiskeluun. Lähihoitajan tutkinnon laajuus on 120 

opintoviikkoa ja kestää koulutustavasta riippuen 2-3 vuotta. Lähihoitajan tutkintoon kuuluvat 

sosiaali- ja terveysalan perusopinnot, jotka on jaettu kasvun tukemiseen ja ohjaamiseen, hoitoon ja 

huolenpitoon sekä kuntoutumisen tukemiseen. Lisäksi tutkintoon kuuluu yksi valinnainen 
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koulutusohjelma eli suuntautumisvaihtoehto. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat: asiakaspalvelun ja 

tietohallinnan koulutusohjelmaensihoidon koulutusohjelma, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 

koulutusohjelma, mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma, sairaanhoidon- ja huolenpidon 

koulutusohjelma, suu ja hammashoidon koulutusohjelma, vammaistyön koulutusohjelma sekä 

vanhustyön koulutusohjelma.(Tampereen ammattiopisto 2007.) 

Koulutus sisältää teoriaopetuksen lisäksi työssä oppimisen jaksoja sekä jokaisen tutkinnon osien 

näytöt. Näyttö tarkoittaa suunniteltua, mahdollisimman itsenäistä työtoimintaa ennalta laaditun 

kirjallisen näyttösuunnitelman mukaisesti viiden työpäivän osalta. Näyttöjä arvioivat näytön 

arviointiin oikeuttavan koulutuksen saaneet työpaikan ammattilaiset sekä ohjaava opettaja, jolla on 

näyttömestarin koulutus. 

 

5.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa aineistona itse laatimaani strukturoitua kyselytutkimusta. 

Kysely on ollut kynällä täytettävä lomake. En ole ohjeistanut lomakkeiden täyttäjiä. Strukturoitu 

kyselylomake sisälsi myös avoimia kysymyksiä, joiden käyttö laadullisessa tutkimuksessa on 

mielestäni perusteltua. Avoimet kysymykset olivat suunnattuja kysymyksiä, osa kysymyksistä 

suunnattiin opiskelijoille ja osa kysymyksistä suunnattiin opettajille. Näiden suunnattujen 

kysymysten avulla pyritään saamaan vastauksiin mielipiteitä ja arvostuksia. Ihmisten välisessä 

kanssakäymisessä merkitysten ja asioiden ymmärtäminen yhteisesti on haastavaa ja tässä 

tutkimuksessa haasteellisuutta lisäsivät kulttuuriset ja kielelliset eroavaisuudet. 

Tutkimusjoukko koostui viidestä maahanmuuttajataustaisesta opiskelijasta sekä viidestä sosiaali- ja 

terveysalan opettajasta, kaikki olivat naisia iältään 22–54-vuotiaita. Tutkimusaineisto kerättiin 

Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksessa keväällä 2007. Kyselylomakkeita oli kahta erilaista, 

toinen lomake oli tarkoitettu opettajille ja toinen maahanmuuttajataustaisille aikuisille 

lähihoitajaopiskelijoille. Kyselylomakkeissa tavoitteena oli etsiä nimiä ja määritelmiä tuen tarpeista, 

kokemuksia tuen saamisesta ja antamisesta sekä yleisesti kokemuksia opettamisesta ja opiskelusta, 

kun kyseessä ovat maahanmuuttajataustaiset aikuiset opiskelijat sekä sosiaali- ja terveysalan 

opettajat. 
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Opettajilla, josta kaikki olivat suomalaisia, olivat vaihtelevat kokemukset 

maahanmuuttajataustaisten lähihoitajiksi opiskelevien ihmisten opettamisesta ja keskimääräisesti 

opetusta oli annettu n. 3.3- vuotta per opettaja. Opettajilla oli kaikilla muodollinen pätevyys ja 

korkeakoulututkinto. Heillä ei ollut sosiaalityöntekijän taustaa, mutta neljällä viidestä oli aikaisempi 

hoitoalan tutkinto. Kolme viidestä vastanneesta opettajasta oli asunut ulkomailla. Opettajat olivat 

kaikki ajautuneet sattumalta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettajiksi, kukaan ei ollut 

alkujaan hakeutunut varta vasten maahanmuuttajien pariin työskentelemään vaan opiskelijoiden 

saapuessa oppilaitoksiin työhön sisältyi maahanmuuttajien opetusta. Opettajat eivät olleet saaneet 

erityisesti maahanmuuttajien opettamiseen liittyvää koulutusta. 

Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat olivat kaikki aikuisia ja olivat kotoisin Venäjältä, 

Afganistanista, Filippiineiltä, Iranista sekä Ukrainasta. Kaikki opiskelivat lähihoitajan ammattiin 

Tampereen terveydenhuolto-oppilaitoksessa ja opiskelua oli takana, tutkimuksen teon aikoihin, 

enemmän kuin 1,5- vuotta. Opinnot kestävät keskimäärin 2.5 vuotta. Jokainen opiskelija oli hakenut 

opiskelemaan lähihoitajaksi aikaisemmin, mutta ei ollut onnistunut saamaan opiskelupaikkaa 

ensimmäisellä yrittämällä. Opiskelijat olivat siis motivoituneita ja kiinnostuneita valmistumaan 

lähihoitajan ammattiin. Filippiiniläisellä opiskelijalla ja Ukrainasta kotoisin olevalla opiskelijalla oli 

entuudestaan kotimaassaan hankittu hoitoalan tutkinto. Tutkimusta tehdessäni kaikki opiskelijat 

olivat suorittaneet toisen kolmanneksen lähihoitajan opinnoista, eli olivat jo opinnoissaan ”voiton 

puolella”.  Tämä on mielestäni tärkeä huomio ja antaa tutkimukselle hieman lisäarvoa, sillä 

opiskelijoiden esittämät vastaukset ovat hieman pidemmän ajan kokemuksia eikä ihan alkuvaiheen 

tuntemuksia. Pidän opiskelijoiden sekä opettajien vastauksia arvokkaina. 

Kyselytutkimuslomaketta oli kahta erilaista, toinen oli tarkoitettu opiskelijoille ja toinen opettajille. 

Kysyin siis opettajilta ja opiskelijoilta hieman eri tavoin psykososiaaliseen tukemiseen liittyviä 

asioita. Opettajat ja opiskelijat saivat vastata kyselyyn anonyymisti ja ennen kyselyn antamista 

vastaajille selvitettiin kyselyn tarkoitus ja painotettiin luottamuksellisuutta ja avoimuutta. Heille 

kerrottiin, että tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja ja menetelmiä, jotta 

maahanmuuttajataustaiset opiskelijat onnistuisivat opinnoissaan. Psykososiaalista käsitteenä ei 

erikseen avattu, vaan vastaajat saivat itse määritellä käsitteen ja siihen liittyvät merkitykset ja asiat.  

Opettajat ja opiskelijat olivat mielestäni ymmärtäneet kyselyn kysymykset hyvin. Vastaukset olivat 

kysymyksenasettelun kanalta oikeansuuntaisia ja itseäni ilahdutti vastausten monipuolisuus. 
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Kyselyssä vastaajat saivat kirjoittaa vapaasti ja ilman paineita ja tämä näkyi vastauksissa, jotka koin 

rohkeiksi ja rakentaviksi. 

Psykososiaalisia tuen muotoja selvitin kysymällä muun muassa opettajilta millaisissa asioissa he 

ovat auttaneet maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja millaisia erityisen tuen tarpeita he kokevat 

ko. opiskelijaryhmällä olevan. Opiskelijat puolestaan vastasivat muun muassa siihen, että ovatko 

opettajat auttaneet heitä muissa, kuin opiskeluun liittyvissä asioissa ja millaisiin asioihin opiskelijat 

toivoisivat heidän kanssaan työskentelevien opettajien kiinnittävän huomiota. Kyselyn osalta 

palaute oli rohkaisevaa ja opiskelijat kokivat arvokkaaksi sen, että heidän asioihin kiinnitetään 

huomiota ja vastauksissa nousi esiin tarve saada heidän omaa ääntään kuuluviin. Opettajien 

mielestä tutkimusta on hyvä tehdä ammatillisissa opinnoissa olevien maahanmuuttajien tuen 

kartoittamiseksi. 
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6 MAAHANMUUTTAJA OPISKELIJAN TARPEET – tutkimuksen tulokset 

 

Opiskelu sekä opettaminen eivät ole pelkästään mekaanista suorittamista ja opintoviikkojen 

keräämistä, vaan kyseessä on mielestäni myös yhdessä ja yksilönä kasvaminen. Tällainen kasvu 

korostuu etenkin sosiaali- ja terveysalan opinnoissa. Olen itse aikaisemmalta koulutukseltani 

Mielenterveyshoitaja ja koen edelleenkin jossain määrin identiteettini ”hoitajaksi”. Tarkoitan sitä, 

että ammattikulttuuriin ja hoitajaksi kasvamiseen liittyy kovin paljon muutakin, kuin uuden 

ammatin oppimista ja hallitsemista. Omaa inhimillisyyttä, etiikkaa, arvoja, valintoja ja 

käyttäytymistä reflektoidaan ja peilataan vallitseviin tilanteisiin. Sanotaan, että hoitotyötä tekevät 

eivät ole koskaan valmiita, vaan heidän matkansa ammatillisessa mielessä jatkuu läpi koko työuran.  

Tässä tutkimuksessa etsin psykososiaalisen tuen muotoja, tarpeita ja asioita, joiden turvin 

maahanmuuttajataustaiset opiskelijat selviytyvät opiskelusta. Painopiste on psykososiaalisissa tuen 

muodoissa ja niiden tarpeissa, mutta toki kognitiiviset ominaisuudet liittyvät keskeisesti opinnoista 

selviämiseen. En tässä tutkimuksessa kuitenkaan selvittele suoranaisesti oppimaan oppimista vaan 

oppimisen taidot tulevat tutkimuksessa esille muun muassa kykynä ymmärtää ja hahmottaa omaa 

tilannettaan ja omaa paikkaansa opiskelijan kontekstissa. Mielestäni kaikilla opiskelijoilla, jotka 

osallistuvat tutkimukseen, oli melko hyvät kognitiiviset valmiudet ja siltä osin kykyä suoriutua 

ammattiopinnoista. Tutkimuksen aineistosta nousi selkeästi esille yhteisinä nimittäjinä sekä 

opettajien ja opiskelijoiden vastauksista vuorovaikutustaitojen sekä psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin tärkeys ja merkittävyys. 

Terveys on WHO:n määritelmän mukaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila 

sisältäen ihmisen autonomian. (WHO 1984). Onni ja terveys ovat eri asioita ja onnen ja terveyden 

suhde vaihtelee. Tämä tarkoittaisi mielestäni sitä, että sairaus yleensä tekee ihmisen onnettomaksi, 

mutta jos ajatellaan terveyden olevan sairauden puuttumista ja, että terveys katsotaan olevan 

yleismaailmallinen ihmisen perusoikeus, ei terveenä oleminen välttämättä tee ihmistä onnelliseksi, 

onni on siis subjektiivinen tila.  

Hyvinvointi ilmenee tyytyväisyytenä elämään, onnellisuutena ja mahdollisuutena toteuttaa ja 

kehittää itseään. (STM 2006.) Subjektiivinen hyvinvoinnin tunne kuvaa ihmisen arvoja, 

tuntemuksia ja uskomuksia. Se kuvaa onnellisuutta, tyytyväisyyttä elämään sekä positiivisia ja 
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negatiivisia tunteita. Se on enemmän kuin hetkellinen onnellisuuden tunne. Menneet tapahtumat, 

nykyisyys ja tulevaisuus odotuksineen liittyvät yhteen tyytyväisyydeksi elämään, positiiviseksi 

kokonaisuudeksi ja mielentilaksi, jos niillä on ihmisen kohdalla enemmän painoarvoa kuin 

kielteisillä tunteilla ja kokemuksilla. Hyvinvointi kuvaa myös ihmisen sijoittumista yhteiskunnassa. 

Hyvinvointiin kuuluvat myös ihmisen kyky suoriutua työstä ja opinnoista ja mahdollisuudet käyttää 

avustavia henkilöitä apuna. 

Arjen kanssakäyminen tuo jatkuvasti eteemme erilaisia tilanteita, joissa joudumme tulkitsemaan 

toisten ihmisten viestejä, toiveita ja aikomuksia. Omaamme kaikki oman elämänhistoriamme ja 

omat tavat ja mallit tulkita ja hahmottaa asioita ja tilanteita.  Vuorovaikutus ihmisten välillä ei ole 

koskaan yksiulotteista tai yksisuuntaista, vaan kyseessä on jaettu sosiaalinen tapahtuma. 

Vuorovaikutuksen kanavia ovat mm. katsekontakti, kieli, kosketus, kasvonilmeet, distanssi, 

vaikeneminen, syrjään vetäytyminen, hiljaisuus ja vastaamatta jättäminen ovat viestejä. (Heiskanen 

& Salonen 1997).  

Vuorovaikutustaidot ja vuorovaikuttaminen eri ulottuvuuksineen vaikuttavat tutkimuksen 

analysoinnissa keskeisesti. Toimivat vuorovaikutussuhteet muiden ihmisten kanssa tukevat 

olennaisesti sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Jotta vuorovaikutus olisi onnistunutta, edellyttää 

se monenlaisia tietoja ja taitoja, empatiakykyä sekä kykyä ottaa toinen ihminen näkemyksineen ja 

ominen maailmankatsomuksineen huomioon. (Heiskanen & Salonen 1997). 

Tutkimuksen aineistosta nousi esiin useita mielenkiintoisia havaintoja, joita olen analyysissa 

sijoitellut psyykkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen hyvinvoinnin yläkäsitteiden alle. Etsin 

vastauksista psykososiaalisen työn kannalta keskeisistä asioista ja huomioista. Analysoin vastauksia 

diskurssianalyysin mukaisesti siten, että nimenomaisesti tutkin sitä mitä tekstit kertovat ja mihin 

niillä viitataan. Tarkemmin vielä siten, että tarkastelen samaa asiaa opettajan kannalta, opiskelijan 

kannalta ja vielä kehittämisen kannalta. Tutkimuksen tavoitteena on nähdä asiat, jotka ovat 

silmiemme edessä. Mitkä asiat auttavat maahanmuuttaja-opiskelijaa selviämään opinnoista ja 

millaista tukea on selviämisessä tarvittu, saatu tai jääty ilman. Teen siis johtopäätöksiä vastausten 

tekstien perusteella ja pohdin laajemmassa mielessä sitä, mihin tekstit viittaavat.  
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Kuvio 4 Analyysimetodin taulukko 

 

Jaottelen tässä tutkimuksessa tutkimustulokset edellä esitellyn mallin mukaisesti sosiaalisen 

hyvinvoinnin ja psyykkisen hyvinvoinnin yläkäsitteiden alle. Tarkoittaen sitä, että pohdin 

sosiaalista hyvinvointia opiskelijan kannalta suhteessa psykososiaaliseen tukeen. Etsin siis 

vastauksista psykososiaalista Nostan tutkimustehtävän kannalta keskeisiä huomioita esille. 

Jakamalla nämä kaksi hyvinvoinnin ulottuvuutta omiksi yläkäsitteiksi saan tieteellisessä mielessä 

tutkimuksesta enemmän ”irti”, kuin että jos tarkastelisin niitä yhdessä. Käytännössä psyykkinen ja 

sosiaalinen hyvinvointi liittyvät kiinteästi toisiinsa eikä niiden erottaminen ole mielekästä, mutta 

analyysin kannalta näiden hyvinvointikäsitteiden erottaminen on mielestäni perusteltua, koska saatu 

aineisto auttaa meitä näkemään ja hahmottamaan niitä asioita ja keinoja, joiden turvin opiskelija 

selviytyy. 
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6.1 Sosiaalinen hyvinvointi  

 

Sosiaalinen hyvinvointi koostuu mm. asumiseen, opiskeluun, opiskelijayhteisöön, perheeseen, 

vapaa-aikaan, ystävyyssuhteisiin sekä toimeentuloon liittyvistä asioista. Sosiaaliseen hyvinvointiin 

liittyy myös toisten ihmisten kunnioitus sekä erilaisuuden arvostaminen ja hyväksyminen.  

Elli Aaltonen, on tavoittanut kestävää hyvinvointia tarkastelevassa puheessaan myös sosiaalisen 

hyvinvoinnin ytimen: 

”Kestävä hyvinvointi tarkoittaa ehkäiseviä, ihmisen omaa toimintakykyä edistäviä, 

hoitavia ja kuntouttavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Se tarkoittaa 

uudistettua perusturvaa, toimivaa koulutusjärjestelmää ja sitä, että jokaisella 

kansalaisella on paikka, jota hän itse kutsuu kodiksi. Se tarkoittaa yhteistä huolenpitoa 

ympäristön puhtaudesta ja esteettömyydestä. Ja edelleen kestävä hyvinvointi tarkoittaa 

suvaitsevaa asenneilmapiiriä ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä julkisen 

rinnalla.” (Aaltonen 2007.) 

Viimeiset pari vuosikymmentä ovat olleet yhteiskunnallisen murroksen aikaa. Sosiaaliturvan 

heikennykset, hyvinvointipalvelujen pirstaloituminen, kilpailu, markkinat, arvojen väliset ristiriidat, 

tietoyhteiskunnan nopea kehitys, työelämän uudet vaatimukset ja työttömyys ovat koetelleet 

ankarasti kansalaisten aineellista ja henkistä kestävyyttä. Sosiaalipolitiikan muutokset ovat lisänneet 

henkistä pahoinvointia, Kiikkalan (2006) mielestä nyt tarvittaisiin kulttuurista suurta muutosta, jotta 

Suomi olisi välittävä, kannustava ja luova paikka, jossa asua ja elää ja, jossa ihmiset voisivat hyvin. 

Esillä on myös ollut kestävä kehitys ja sosiaalinen kestävä kehitys tarkoittaa mielestäni terveitä 

elämäntapoja, oikeudenmukaisuutta sekä hyviä ihmissuhteita.  

Bauman (2002) analysoi yhteiskunnan tilaa toteamalla, että elämänhallinnan-, terveyden- ja 

sairauden mallit ja käsitykset eivät enää ole yksiselitteisiä ja niitä on liikaa ja ne antavat ristiriitaisia 

viestejä ja määräyksiä. Voidaan väittää, että kyky tehdä valintoja ja nähdä erilaisia vaihtoehtoja 

sekä asettaa tavoitteita ja päämääriä ovat keskeisiä sosiaalisia taitoja. Näiden eri kykyjen mukaan 

ihmiset tulevat lajitelluiksi eri tavalla pärjääviin. (Heiskanen 2005.) 
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Yksilöllistyminen tarkoittaa sitä, että ihmisillä tulee olla varustusta epävarmuuteen, jatkuvaan 

muutokseen, valintojen tekemiseen, itsensä kehittämiseen ja kilpailutilanteissa pärjäämiseen. 

Päämäärien asettelusta ja tavoitteiden laatimisesta on näin ollen tullut osa ”kansalaispätevyyttä”. 

Epävarmuutta synnyttävät puutteelliset tai puuttuvat rakenteet ja se, että ihmisen tulisi olla 

muutosvalmiudessa, sopeutua jatkuvasti uusiin asioihin ja vaatimuksiin. (Mt., 11.) Tämä ei 

luonnollisestikaan ole helppoa ja saattaa ajaa ihmisiä ahdinkoon ja sivuun sosiaalisilta elämän 

areenoilta. 

Tutkimuksessa sosiaalista hyvinvointia tuotiin esiin usealla eri tavalla. Opiskelijat toivoivat tietoa 

oikeuksistaan, säädöksistä, kulttuurista. Opettajat toivoivat lisäksi lisää resursseja, harjoittelua ja 

vastuuta. Analyysissa nousi selkeästi esille kolme keskeistä asiakokonaisuutta. 

1) Tiedon puute 

2) Liian vähäinen harjoittelu 

3) Kulttuurin tuntemuksen puute 

Koettiin, että mikäli nämä asiat ovat pielessä, vaarantuu opiskelijan selviäminen opinnoista. Sekä 

opiskelijat, että opettajat näyttäisivät tutkimuksen tulosten perusteella olevan samaa mieltä näistä 

asioista. 

Tiedon puutteen osalta aineistosta korostuivat tukiopetuksen tarve, tieto omista oikeuksista, 

neuvonnan ja ohjauksen tarve työkulttuuriin ja kulttuuriin liittyen yleisesti. Esiin nousi myös kieli ja 

etenkin opiskelijat kokivat tärkeänä, että heitä opettavat opettajat puhuvat selkeää suomea ja että 

opiskeluun liittyviä asioita tehtäisiin ja ymmärrettäisiin yhdessä.  

”Esimerkiksi maahanmuuttajille opisto antaa mahdollisuus käyttää opiskelijaterveydenhuolto. Se on hyvä. 

Mutta myös hyvä jos meilla on lakimies (juristi) oikeustieteilijä, jotka hoittaa maahanmuutajien asioita. Joka 

voi antaa neuvoja.” Opiskelija Afganistanista 

On huomattava aineistosta kuvattavien tiedon puutteita tarkasteltaessa, että kyseessä ei ollut pelkästään 

opiskeluun liittyvistä asioista informoiminen vaan aiheet ulottuivat opiskeluaiheiden ulkopuolelle, kuten 

edellä oleva opiskelijan esimerkki antaa ymmärtää. Esimerkissä opiskelija toivoi oppilaitoksen järjestävän 

juridista konsultaatiota. Vastauksissa tuli esiin myös toiveet saada opettajalta tietoa esimerkiksi sosiaaliturva-

asioista ja maahanmuuttajien oikeuksista ja viisumiasioista. Tietoa tarvittiin siis hyvin paljon muihin, kuin 

opiskeluun suoranaisesti liittyvistä asioista. Opettajan osuus on tiedon siirtoon liittyen suuri ja opettajan 
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läsnäolo ja motivaatio heijastuvat opiskelijan tiedonmäärään. Esimerkiksi, mikäli opettaja ei varmista 

opiskelijalta, että hän on ymmärtänyt informaatiota oikein, voi opiskelija jäädä ilman tarpeellisia tietoja ja 

täten hänen suorituksensa huonontua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuvio 5 Tiedon puute, analyysikaavio  

 

Tutkimuksen perusteella opiskelijat tarvitsevat siis tietoa ja ohjausta omista oikeuksistaan. Nämä 

oikeudet liittyvät opintoihin, oppilaitoksen ja ihmisten käytänteisiin ja myös omaan muuhun 

elämään tarvitaan tietoa, liittyen esimerkiksi sosiaaliturvaan ja oikeusturvaan. On ymmärrettävää, 

että esimerkiksi Kelan asiakirjat tai dokumentit tuottavat päänvaivaa meille suomalaisille ja ovat 

joskus vaikeaselkoisia, niin myös maahanmuuttajat kokevat dokumenttien tulkitsemisen vaikeaksi 

ja tällaisiin asioihin on käytetty opettajaa apuna ja tulkkina.  

Sosiaalinen hyvinvointi opiskelussa liittyy myös omaan kykyyn omaksua ja hallita hoitotyön 

tehtäviä ja käytänteitä. Opiskelijat kokivat tarpeellisena, että erilaisia opiskelussa eteen tulevia 

asioita saisi harjoitella yhdessä enemmän. Tämä tarkoittaa teorian ja käytännön opiskeluun liittyvää 

harjoittelua. Esimerkiksi laboraatio-tunteja koettiin olevan liian vähän. Laboraatio-tunneilla 

opiskellaan muun muassa injektioiden antamista, katetrointia, verenpaineen mittausta, asentohoitoja 
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ja muita hoitotyön kannalta elintärkeitä taitoja. Ymmärrän hyvin opiskelijoiden sekä opettajien 

tuskan aihetta käsitellessä, kun resurssit ovat vajavaiset ja yksinäistä puurtamista jää paljon. On 

muistettava, että maahanmuuttajataustainen opiskelija voi joutua opiskelemaan esimerkiksi sängyn 

osien nimet ensiksi, ennen kuin pääsee kiinni varsinaiseen hoitotyön opiskeluun. Sanat kuten, jarru, 

sängynpääty, pyörät, patjansuojus jne. voivat tuottaa hankaluuksia. Mikäli verrataan suomenkielistä 

opiskelijaa vastaavassa tilanteessa maahanmuuttajataustaiseen opiskelijaan, ei opettajan tarvitse 

erikseen kertoa tai opettaa mikä on sängynpääty, vaan opiskelussa päästään heti ns. asiaan, joka 

voisi tämän esimerkin valossa olla vaikka sängyn oikea korkeus vuodepotilasta käännettäessä. 

 

     

Kuvio 6 Liian vähäinen harjoittelu, analyysikaavio 

 

Opettajien vastauksissa tuli esiin myös tarve oppimisen opiskeluun. Maahanmuuttaja opiskelijoilla 

voi olla kovin toisistaan poikkeavat opiskelutaustat ja kokemukseni mukaan esimerkiksi Venäläinen 

opiskelija oppi helposti esimerkiksi matematiikkaa ja suoriutui lääkelasku-kurssista ilman suuria 

ongelmia, kun taas Afganistanista kotoisin oleva opiskelija kamppaili matemaattisten asioiden 

kanssa, koska matematiikan perusteiden hallinta puuttui täysin, ei osattu jakolaskuja jne. 

Opiskelutekniikka ei tule automaationa opiskelupaikan mukana, vaan opiskelua täytyy myös oppia.  
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”Itse pidän psykososiaalisen tuen antamisena myös sitä, että jatkuvasti motkotan opiskelijoiden 

hoitamattomista asioista muun muassa poissaoloista ja suorittamattomista kursseista enkä anna 

selitysten muuttaa mieltäni.” Sosiaali- ja terveysalan opettaja 

”Maahanmuuttajien koulutuksessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota asioiden tekemiseen ja 

ymmärtämiseen lukemisen sijasta.” Opiskelija Filippiineiltä 

Yllä olevat esimerkit antavat viitettä siitä, että kehittämisen tarpeita liittyen harjoitteluun ja sen 

vähyyteen tunnistetaan niin opiskelijoiden kun opettajienkin taholta. Tarvitaan nimenomaisesti 

sellaisia resursseja, joiden avulla luottavainen ja turvallinen oppiminen säilyisi. Hoitoalalla 

työskennellään vastuullisissa ihmisten terveyttä konkreettisesti käsiteltävien asioiden parissa ja 

epävarmuus on huono asia. En usko, että meistä kukaan tahtoisi olla asiakkaana terveydenhuollon 

palvelussa, jossa ammattilainen ei osaisikaan toimia vaan, hän haparoisi, ei ymmärtäisi tai muuten 

laiminlöisi tehtäviään. Sanonta ”kukaan ei ole seppä syntyessään” pitää erityisen hyvin paikkansa 

hoitoalalla, sillä harjoittelu antaa varmuutta suoriutua haasteellisista tehtävistä. 

Kolmantena suurena asiana tutkimuksessa nousi esiin kulttuuriin liittyvät asiat. Sosiaalisen 

hyvinvoinnin kannalta kulttuurilla on hyvin merkittävä asema. Opiskelijat kokivat, että ovat liian 

heppoisin tiedoin liikkeellä kohti ammatillista hoitajuutta ja kaikesta mahdollisesti kulttuuriin 

liittyvästä toivottiin tietoa ja ymmärryksen laajentamista. Monikulttuurisessa maailmassa myös 

terveydenhoidon- ja sairaanhoidon opiskelijoiden on tärkeää oppia kulttuurisia taitoja eli 

kulttuurista herkkyyttä ja kulttuurista kompetenssia. Kulttuurinen kompetenssi tässä yhteydessä 

kuvastaa mielestäni hoitotyön toimintatapaa, jossa ilmenee erilaisuuden kunnioitus, marginaalissa 

elävien yksilöiden oikeuksien puolustaminen ja epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden 

vastustaminen. Tämä tarkoittaa toiminnan tasolla ilmenevää herkkyyttä, sellaista herkkyyttä, johon 

voi liittyä hoitajan rohkeus sekä valmius kyseenalaistaa esimerkiksi sellaiset kulttuuriset 

toimintatavat, jotka loukkaavat ihmisarvoa. 

”Toivoisin selkeämpää neuvontaa opiskelijan oikeuksista, suomenkielen tukiopetusta, kulttuurin 

opetusta, laulaminen, leikeminen, tarinat, uskonto ja juhlat jne. ”Opiskelija Afganistanista 

Opiskelijan esimerkissä peräänkuulutettiin suomalaisen kulttuurin oppimista ja hahmottamista. 

Opettajien vastauksissa tuli esille myös tarve ymmärtää opiskelijan lähtökohtia ja kulttuurisia 
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ominaisuuksia, joten yhteisesti oltiin sitä, mieltä, että kulttuuriin perehtyminen palvelisi sekä 

opettajia ja opiskelijoita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7 Kulttuurin tuntemuksen puute, analyysikaavio 

 

Yleisesti kulttuuristen taitojen oppimista pidetään asteittaisena inhimillisen kehityksen prosessina, 

joka vaikuttaa holistisesti ihmisen asenteisiin, arvomaailmaan ja käytännön toimintaan. Kulttuurin 

herkkyyden kehittymistä voidaan kuvata portaittaisesti etenevän persoonallisuuden kehittymisenä; 

jatkumona, jonka ääripäitä ovat kulttuurien yksiarvoisuus ja kulttuurinen moniarvoisuus. (Bennet 

1993.) Kulttuuriseen kompetenssiin liittyy lähihoitajan kyvykkyys tunnistaa erilaisuutta ja 

kaavamainen ajattelu sekä kaavamainen toiminta haittaavat työskentelyä jota kielimuuri voi 

entisestään lisätä. (Meleis 1999.) Kulttuurisesti kompetentti hoitaja tiedostaa, että ihmisellä voi olla 

ongelmia päästä osalliseksi terveyspalvelujen piiriin pääsemisessä ja palvelujen laadussa, mikäli 

hän poikkeaa valtakulttuurin normeista esimerkiksi rodun tai seksuaalisen orientaation vuoksi (Mt.). 

Kulttuurin tuntemuksen puute

Opiskelija

Enemmän kulttuurin opetusta

Tapojen opettamista

Opettaja

Tietoja opiskelijan taustoista

Kehittämisen tarpeet

Kulttuuriin perehtyminen

Käytännön kulttuurin opiskelu

Työkulttuurin opiskelu
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Kulttuurisen kompetenssin kehittymiseen vaikuttavat ja sen edellytyksenä voidaan pitää 

pitkäaikaista kulttuurin vaikutuspiirissä elämistä, omaa motivaatiota ymmärtää toiseutta ja kykyä 

muuntautua toiseuden tuomiin uhkiin (Mt.). 

Sosiaalisen hyvinvoinnin uhkatekijöinä voidaan siis tutkimustulosten perusteella pitää asiantiloja, 

joissa opiskelija ei jostain syystä saa riittävästi tietoa omista oikeuksistaan. Oikeuksista, jotka 

vaikuttavat olennaisesti hänen selviytymiseensä opiskelusta. Tähän kuuluu esimerkiksi muun arjen 

ja opiskelun yhteensovittaminen. Esimerkkinä opiskelija, jonka lapsi tuli sairaaksi ja opiskelija 

ilmoittautui sairaslomalaiseksi työssäoppimisen paikkaan. Hän ei kuitenkaan tiennyt, että 

ainoastaan alle 10-v lapsesta voi jäädä itse sairaslomalle. Omista oikeuksista tietäminen luo 

turvallista pohjaa myös muulle toiminnalle elämässä ja omien oikeuksien peräänkuuluttaminen ja 

niistä huolehtiminen taas luo itseluottamusta ja varmuutta oman elämän hallinnasta ja 

itsemääräämisoikeudesta. Emme voi automaattisesti olettaa, että maahanmuuttajataustainen 

opiskelija osaa etsiä tietoa ja hakea tietoa omiin oikeuksiinsa liittyen, hän ei ehkä tiedä edes mitä 

etsiä tai hakea.  

Liian vähäinen harjoittelu taas vahvistaisi huonommuuden ja kyvyttömyyden kokemusta. On aivan 

riittävästi huolta siitä, kuinka maahanmuuttajataustainen opiskelija otetaan vastaan erilaisissa 

työyhteisöissä ja kuinka hän kestää ns. toissuden ja erilaisuuden paineet, että opiskelijan ei tarvitsisi 

suotta pelätä sellaisten asioiden puolesta, jolle voidaan yhdessä tehdä jotakin. Erilaisten 

vuorovaikutustilanteiden, hoitotoimien ja käytänteiden oppimiseen tarvittaisiin enemmän resursseja, 

jotta työssäoppiminen ja työskentely sairaiden ja apua tarvitsevien ihmisten kanssa olisi 

mahdollisimman luontevaa ja varmalla pohjalla. Tämä ”huono valmistautuminen” ahdisti sekä 

opiskelijoita, että opettajia. 

Sekä tiedon puute ja harjoittelumahdollisuuksien puute nivoutuvat yhteen kulttuurin tuntemukseen 

ja yhdessä näiden osa-alueiden laadukkaampi ja laajempi opiskelu takaisi monelle opiskelijalle 

varmemmat ja hedelmällisemmät lähtökohdat ammattia kohti pyrkiessä. Psykososiaalisia keinoja 

näiden osa-alueiden vahvistamiseksi tulevaisuudessa voisi olla esimerkiksi yksilökohtainen ohjaus 

ja neuvonta, tiedotustilaisuudet varta vasten maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, vaikkapa 

vielä niin, että mukana olisi tulkkeja, resurssien lisäämistä teoria ja käytännön opiskeluun sekä 

monipuolista kulttuuriin perehtymistä ohjatusti, myös muiden, kuin hoitotyöhön liittyvän tradition 

mukaisesti. 
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6.3 Psyykkinen hyvinvointi 

 

Mielenterveyden määrittelemisessä ollaan kulkemassa kohti laaja-alaisempaa, yhteisöllistä 

näkemystä. Tämän aikaisempaa joustavamman hyvinvointi – ja terveyskäsityksen korostamisen 

syinä on nähty monia erilaisia tekijöitä. Nämä tekijät liittyvät ympäristöön ja sosiaalisiin tekijöihin 

siltä osin, kun ne vaikuttavat terveyteen. (Heiskanen 2005.) Psyykkinen hyvinvointi vaatii 

pysyäkseen edes ”siedettävällä” tasolla monien kokonaisuuksien ja elämänalojen yhtäaikaista 

toimintaa ja ihmisten välistä kanssakäymistä. Mielenterveyttä voidaan ajatella tilaksi, jossa ihminen 

kokee oman elämänsä vähintäänkin siedettäväksi ja omaa psyykkisiä itsesäätelykeinoja eri 

elämäntilanteiden ja tapahtumien hallitsemiseksi. Nämä itsesäätelykeinot ovat yksilöllisiä ja toisten 

voimavarat ja persoonalliset piirteet ovat vahvempia ja toisilla taas heikompia. Itsesäätelykeinoihin 

vaikuttavat mm. opitut mallit. 

Yleisesti tiedetään, että maahanmuuttajien terveys on hyvä tulomaan valtaväestön terveyteen 

nähden. Tätä ilmiötä sanotaan terveen siirtolaisen vaikutukseksi (healthy migrant effect), mikä 

suureksi osaksi johtuu siitä, että tulijat ovat nuoria ja työkykyisiä ihmisiä. (Smith 2000.) Ajatellaan, 

että yleensä vain terveimmät kykenevät lähtemään sekä elämään läpi maahanmuuttajuuden 

prosessin. Maahanmuuttajien elämä on kuitenkin usein materiaalisesti, sosiaalisesti sekä 

psykologisesti raskasta, tästä johtuen maahanmuuttajan terveyden voimavarat ovat monella tapaa ja 

monelta taholta uhattuna. (Alitolppa- Niitamo 2005.) 

Maahanmuuttajien mielenterveyshäiriöiden taustalla vaikuttavat monet kulttuuriin ja 

henkilökohtaiseen elämänhistoriaan liittyvät tekijät. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen 

tutkimus tuo ilmi, että humanitaarisista syistä Suomeen tulevien pakolaisten on vaikea päästä 

mukaan normaaliin työelämään. He elävät yleisesti vielä yli kymmenenkin vuoden jälkeen 

työelämän ulkopuolella ja ovat yhteiskunnan tulonsiirtojen varassa. (Rauta 2005.) 

Kansainvälisten tutkimusten mukaan mielenterveyshäiriöt ovat tavallisia maahanmuuttajien parissa 

(Kokanovic 2001.) Maahanmuuttajanaiset kokevat terveytensä useammin huonoksi kuin 

maahanmuuttajamiehet (Olika villko – olika hälsa 2000, 56). Alhaisen koulutuksen on jo aiemmin 

tässä tutkimuksessa todettu olevan yhteydessä huonoon terveyteen ja heikossa taloudellisessa 

asemassa olevat kokevat terveytensä ja mielenterveytensä huonoksi. Terveyttä heikentävät myös 
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turvattomuuden ja yksinäisyyden kokemukset. Erityisesti mielenterveyttä heikentävät kielitaidon 

puutteellisuus sekä syrjinnän kokemukset (mt., 9-10). Maahanmuuttajamiesten yleisin 

poliklinikkakäyntien syy ICD-10 tautiluokituksen pääryhmien mukaan on psykiatria (11.5 %) 

Naisilla vastaava luku on 10.5 % (Gissler, Malin & Matveinen 2006). Yleisimmät hoitoon 

hakeutumisen syyt psykiatrian piirissä turvapaikanhakijoiden osalta sekä muiden maahanmuuttajien 

osalta ovat: masennus, trauma, ahdistuneisuus, unettomuus, kontrolloimaton käytös, itsemurha 

ajatukset sekä itsemurha yritykset, harhaisuus sekä yksinäisyys. (Sainola-Rodriguez & Koehn 2006, 

220.) 

Aineistosta nousi psyykkisen hyvinvoinnin kannalta esille kolme asiakokonaisuutta, joiden 

puuttuminen heikentäisi maahanmuuttajaopiskelijan selviytymistä opinnoista: 

1) Rohkaisun puute 

2) Kannustuksen puute 

3) Stressi 

Psyykkistä tukea, apua sekä puuttumista asioihin tarvittiin tutkimuksen mukaan paljon. Opiskelijat 

kokivat tarpeelliseksi psyykkisen tuen saamisen mahdollisuuden, tämä tuli esiin esim. toiveena, 

kokonaistilanteen parempana huomioimisena, erilaisina pyyntöinä, kannustuksen toiveina ja 

rohkaisun tarpeena. Tulkitsen tutkimuksen tuloksia siten, että psyykkisen hyvinvoinnin osalta sekä 

opiskelijat, että opettajat ovat samoilla linjoilla mitä tulee rohkaisuun, kannustukseen sekä stressiin.  

”Suurempi huomio opiskelijan elämäntilanteisiini, oman tai lapsen sairaudet on yleinen tapa ja se 

on mahdotonta ottaa pois. Sairaudet, lääkärikäynti, hammaslääkäri, tutkimukset, keskustelut, jos 

tarvitse korvata joka kerta se joskus liian paljon ja kiireinen tila.” Opiskelija Venäjältä 

Sekä opettajat että opiskelijat kokivat erityisessä asemassa olemisen haastavana ja vaativana. 

Maahanmuuttajataustainen opiskelija koki tarvitsevansa suomalaisia opiskelijoita enemmän 

ohjausta ja ihan konkreettista apua erilaisten asioiden hoitamiseksi. Opettajat taas kokivat 

antaneensa maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle enemmän aikaa, kuin suomalaiselle 

opiskelijalle. Opettajat kokivat myös, että maahanmuuttajataustainen opiskelija tarvitsi kannustusta 

ja rohkaisua, jotta hän luottaisi ja uskoisi omiin kykyihinsä. Opiskelijat toivoivat siis holistista 

otetta ohjaamiseen ja opetukseen ja opettajat toivoivat myös itselleenkin tukea ja resursseja. 

Havainnollistan tätä kaaviolla, joissa esiintyvät asiat olen nimennyt psyykkisen hyvinvoinnin 
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uhkatekijöiksi. Tarkoitan tällä sitä, että mikäli nämä asiat jätetään huomioimatta 

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden elämästä opintojen aikana, on todennäköistä, että 

selviytyminen ja suoriutuminen opinnoista ovat vaarassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8 Rohkaisun ja kannustuksen puute, analyysikaavio 

 

Ihmisten rohkaisu ja kannustus kuuluu olennaisena osana sosiaalityöhön. Kyseessä on yksi 

sosiaalityön menetelmistä. Se on valinta keskittyä asioiden myönteisiin puoliin ja ikään kuin käyttää 

arvostavaa katsetta. Avoin ilmapiiri on myös rohkaisevaa ja kannustavaa. Kannustamista ja 

rohkaisua voi tehdä kokoajan yhteistyön aikana. Tosin me suomalaiset emme kansana ole tässä 

kovinkaan hyviä, vaan toimintaamme leimaa vähäeleisyys. (Valtakunnallinen sosiaalityön 

yliopistoverkosto 2007.) Kannustaminen ja rohkaisu korostavat siis asioiden myönteisiä puolia ja 

luo myönteisiä merkityksiä. Kannustamisella voidaan tunnustaa ihmisen osaamista ja vahvistaa 

ihmisen vahvoja puolia. Kannustaminen korostaa subjektiutta ja saattaa sisältää epäsuoria 

ehdotuksia.(Mt.) 

Rohkaisun ja kannustuksen 
puute

Opiskelija

Ujous

Heikko usko omiin kykyihin

Opettaja

Konkreettinen apu

Huomio opiskelijan kokonais-

tilanteeseen

Kehittämisen tarpeet

Motivointi

Avoin ilmapiiri
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Rohkaisuun ja kannustamiseen liittyy mielestäni läheisesti motivaation ja voimaannuttamisen 

käsitteet. Nykyisten oppimiskäsitysten mukaan oppimista ei voi tapahtua ulkoisten ärsykkeiden 

kautta, vaan opiskelijan oma, aktiivinen ajattelutoiminta on oppimisprosessin keskeinen tekijä. 

Motivaatio on halukkuutta ja taipumusta toimia tietyllä tavalla. Konstruktivistisen 

oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on mahdollista vain itse kokemalla ja sen on tapahduttava 

aidossa oppimisympäristössä. Konstruktiivisen näkemyksen mukaan, oppiminen merkitsee sitä, että 

1) opiskelija itse aktiivisesti konstruoi omaa tietoa ja taitoa 

2) opiskelijan kyky itse ohjata ja vahvistaa oppimistaan ja tiedonkäsittelyään lisääntyy 

3) mielekästä opiskelua edellyttää selkeä tietoisuus tavoitteista ja niihin suuntautumisesta 

4) oppiminen on tilannesidonnaista 

5) oppiminen on sosiaalisesti välittynyttä 

6) opiskelijan vastuu korostuu 

7) opettajan rooli muuttuu 

8) oppimisen arviointi muuttuu 

9) opetussuunnitelmat muuttuvat joustavimmiksi. (Vauras, Lappalainen, Kaukiainen 1994, 9-

11) 

Motivaatio voidaan jaotella sisäisin ja ulkoisiin motiiveihin. Sisäisissä motiiveissa vaikuttavat tarve 

henkiseen kasvuun ja yleiseen kehittymiseen. Ulkoiset motiivit taas ovat käytännöllisiä ja 

hyötyarvoihin liittyviä seikkoja. (Paane-Tiainen 2000.) Motivaatiolla tarkoitetaan myös voimaa, 

joka ohjaa, suuntaa sekä ylläpitää yksilön toimintaa. motivaatio heijastuu toiminnan tietoisissa tai 

tiedostamattomissa tavoitteissa. Tavoite taas säätelee sitä, mitä yksilö pyrkii tekemään. (Tynjälä 

2002.) Tutkimuksen kannalta motivaatiolla on tärkeä paikkansa, sillä nämä opiskelijat ja opettajat 

osoittivat, että sitkeydellä ja päämäärätietoisella yhteistoiminnallisella työskentelyllä saavutetaan 

myös tuloksia. Päädyn tästä johtuen seuraavaan ajatukseen; mikäli motivaatio olisi ollut heikko, 

olisi oppimiseen liittyvät tuloksetkin voinut olla heikkoja. 

Abraham Maslow on tehnyt teorian ihmisen toiminnan vaikuttimista. Maslowin mukaan motiivit 

muodostavat hierarkian, jossa ensiksi pyritään tyydyttämään perustarpeita, kuten ravinnontarve ja 

lämpö ja seuraavaksi hierarkiassa pyritään tyydyttämään henkisiä tarpeita, kuten hyväksytyksi 

tuleminen, itsensä toteuttaminen ja itsensä ylittäminen. (Salovaara 1997.) 
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Tutkimuksen kontekstiin pelkistetysti käännettynä, tarkoittaisi tämä sitä, että, jotta opiskelija voisi 

onnistua opinnoissaan, tarvitsee hänen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta aluksi tuntea olevansa 

turvassa ja rauhassa, jonka jälkeen hän voi alkaa kehittämään itsessään henkisiä tarpeita ja asioita, 

kuten hyväksytyksi tulemista ja vaikkapa itsensä ylittämistä.  

Empowerment sanalla ei ole vakiintunutta suomennosta. Sitä on kuvattu muun muassa 

omavoimaisuutena, täysivaltaistumisena, valtaistumisena, valtauttamisena, voimaantumisena, 

omavoimaistumisena ja voimavaraistumisena (Kuronen 2004, 277). 

Sosiaalityön tavoite on lisätä ihmisen tai ryhmien elämänhallintataitoja. Empowerment tulee 

sosiaalityössä esiin lähtökohtana, johon vaikuttavat yksilön tai ryhmien asenne ja suhtautumistapa. 

(Rostila 2004, 280). Tavoitteena on siis valjastaa yksilön tai ryhmän toiminnalliset ja psyykkiset 

keinot käyttöön, jotta suoriutuminen arkeen ja elämään yleensä liittyvistä tehtävistä onnistuisi. 

Empowermentiin tähtäävää sosiaalityötä voidaan ymmärtää yhteisöllisenä työnä. (Kuronen 2004, 

280.) 

Yhteisöllisyys liittyy hyvään elämään. Sosiaalityössä yhteisöllisyys liittyy osallistumiseen ja 

osallisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön Hyvinvointi 2015- ohjelmassa korostetaan 

yhteisvastuun yhteiskuntaa. Sen mukaan kaikilla yhteiskunnan toimijoilla on mahdollisuus 

työskennellä hyvinvoinnin kehittymisen hyväksi sekä pyrkiä huonojen olojen ja syrjäytymisen 

estämiseen. Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan ydin on tukea yksilön nykyistä hyvinvointia ja 

hyvinvointia suojaavia tekijöitä. Toinen tehtävä on auttaa poistamaan hyvinvoinnin riskitekijöitä 

ennen kuin ne aktualisoituvat hyvinvoinnin vajeiksi. (STM, 2007.) 

Tutkimuksessa nousi esiin myös stressi. Stressiin liittyy yleisiä muutoksia fyysisellä ja psyykkisellä 

tasolla. Stressi heijastuu myös käyttäytymiseen. Stressin sietokyky on yksilöllistä ja stressi 

vaikuttaa ihmisiin monella tavoin. Stressaantuneesta saattaa tuntua, ettei hän hallitse 

elämäntilannettaan. Ongelmia esiintyy keskittymiskyvyssä ja päätöksien tekeminen hankaloituu. 

Vaikeat tilanteet saattavat tuntua uhkaavilta, kun ennen on voinut ottaa samanlaiset tilanteet vastaan 

haasteina.(Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry, 1999.)  

Tässä tutkimuksessa tutkitaan opettajien ja opiskelijoiden suhdetta psykososiaaliseen tukeen, 

liittyen opiskelijoiden selviytymiseen lähihoitajan opinnoissa. Tutkimuksessa on tuotu jo aiemmin 

esiin maahanmuuttajataustaisen opiskelijan erityisiä piirteitä. On myös huomioitava, että 
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maahanmuuttajia opettavilla sosiaali- ja terveysalan opettajilla on myös kannettavanaan toisenlaista 

vastuuta, kun kyseessä on erityisryhmä. Kuormittavuutta lisäävät erityispiirteiden kuten, kieli, 

kulttuuri, sopeutuminen jne. lisäksi vielä niukat resurssit ja ohjauksen puute. Tutkimuksen mukaan 

opettajat kokivat olleensa välillä kovin yksin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa. 

Esiin tulleita ongelmia oli pakko ratkaista yksin ja opiskelijoiden ohjaaminen ja vieminen muun 

muassa psykiatrin ja psykologin vastaanotoille koettiin raskaana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 9 Stressi, analyysikaavio 

 

Lyhytaikaista stressitilaa on vaikeampaa hahmottaa ja tunnistaa, kuin pitkään kestänyttä stressiä. 

Lyhytaikaisen stressin hallinnassa korostuvat arkiset konstit kuten liikunta, terveellinen ruokavalio, 

riittävä uni, harrastamisesta ja ihmissuhteista huolehtiminen. Pitkäaikainen stressitila vaikuttaa 

näkyvämmin. Fyysiset säryt ja kivut ovat yleisiä, ruokahaluun voi tulla muutoksia. Tehokkuus 

saattaa laskea ja muistiin voi liittyä ongelmia. Itsestä huolehtiminen voi jäädä vähemmälle. Ihminen 

Stressi

Opiskelija

Oppimisvaikeudet

Elämänhallinta vaikeudet

Opettaja

Työuupumus

Kollegiaalisen tuen vähyys

Kehittämisen tarpeet

Keskustelut

Opiskelun suunnittelu

Oireiden tunnistaminen
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on myös vaarassa sairastua psyykkisesti (depressio) tai fyysisesti (stressi alentaa ihmisen 

vastustuskykyä), mikäli stressi jää hoitamatta. (Mt., 2-3.)  

Maahanmuuttajataustaiset aikuisopiskelijat tarvitsevat opinnoista selviämisen tueksi rohkaisua ja 

kannustusta opettajilta. Lisäksi tarvitaan stressioireiden tunnistamista ja opetuksen suunnittelua 

sellaiseksi, että opiskelijan kokonaistilanne tulee huomioiduksi. Opettajien tulisi siis mielestäni 

tunnistaa stressin oireita ja puuttua esiintyviin ongelmiin ja tilanteisiin hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Uskon, että tämä vaikuttaisi positiivisesti opiskelijoiden psyykkiseen hyvinvointiin. Yhtälailla 

opettajien tulisi itsekin huolehtia omasta jaksamisestaan ja hakea tarvittaessa tukea myös omaan 

työhönsä. 

Monet tilanteet opiskelussa luovat jännitteitä ja pelkoja ja useat asiat, joita me suomalaiset pidämme 

itsestään selvyytenä (esimerkiksi vaikkapa apteekkipalveluja) ovat maahanmuuttajataustaiselle 

opiskelijalle mahdollisesti uusia asioita. Avoin keskustelu, resurssit ja läsnä oleminen opettajien 

taholta toisi opiskelijoille valmiuksia pärjätä eri tilanteissa ja luottaa itseensä. Tutkimuksessa tuli 

esiin toive, siitä, että myös suomalaiseen kulttuuriin liittyviä asioita opiskeltaisi, eikä vain 

lähihoitajan ammattitutkintoon ja hoitotyön kulttuuriin liittyviä asioita. Koen tämän asian oikein 

tärkeänä ja merkityksellisenä toiveena, mutta aikuiskoulutuksen ollessa Työvoimatoimistoiden ja 

TE-keskuksien rahoittamia pelkäänpä, etteivät resurssit jatkossakaan kata ylimääräisiä kursseja 

mahanmuuttajataustaisten lähihoitajaksi opiskelevien opintoihin. Tarvetta integraatioon olisi. 

Tutkimuksen mukaan sekä opettajat, että opiskelijat nimesivät psyykkisen hyvinvoinnin keskeisiksi 

tekijöiksi rohkaisun, kannustuksen ja stressin. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli näitä asioita ei 

huomioida maahanmuuttajataustaisen opiskelijan opiskelutapahtumassa lisää se riskiä epäonnistua. 

Psykososiaalista tukea tarvitaan etenkin psyykkisen hyvinvoinnin kannalta rohkaisun, kannustuksen 

sekä stressin ymmärtämiseen liittyvissä asioissa. Tämä vaatii panostusta opettajalta ja koko 

oppimisympäristöltä. 

Ilahduttavaa on se, että kannustus ja rohkaisu muun opetus ja opiskelutapahtuman ohella ei juuri 

vaadi lisäresursseja. Pikemminkin on kyse valinnasta ja toimintakulttuurista. Pientenkin asioiden 

huomiointi ja positiivinen palaute lisää mielestäni motivaatiota ja on hyvin tärkeää 

maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle, jo siitäkin syystä, että hän on mahdollisesti kulttuurisesti, 

sosiaalisesti ja psyykkisesti heikommalla, kuin vastaavassa tilanteessa oleva suomalainen opiskelija. 

Epävarmuus, itseluottamus, paineensietokyky ja toimintakyky yleisesti voivat olla opiskelijalle 
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suuria haasteita, joiden selviämiseksi hän tarvitsee jatkuvaa kannustusta ja rohkaisua. Keinot voivat 

olla esimerkiksi pieniä sanoja ja tekoja, huomionosoituksia, selityksiä, ohjausta ja avunantoa. Läsnä 

oleva, kuunteleva ja itsensä tunteva opettaja ymmärtää myös tilannetajun päälle ja osaa oikeaan 

aikaan ja oikeassa kontekstissa luoda rohkeutta ja kannustaa opiskelijaa eteenpäin. Mikäli 

kannustaminen ja rohkaisu jäävät vähälle, seuraa siitä yksinäisyyden kokemusta, ulkopuolisuuden 

kokemusta ja ikävimmillään stressiä ja suorituskyvyn laskua.  
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7 LOPUKSI 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että erilaisia keskustelun ja kehittämisen aiheita ja alueita 

maahanmuuttajien opiskeluun ja opinnoista selviämiseen liittyen löytyy useita. Tutkimuksen 

tulosten perusteella maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tarvitsevat enemmän tietoa omista 

oikeuksistaan ja valtavirran kulttuuriin perehdyttämistä. Nämä oikeudet liittyvät opiskelun ja 

työkulttuurin käytänteiden ja säädöksien lisäksi arjen selviämisen kannalta keskeisiin asioihin, 

kuten sosiaaliturvaan ja suomalaisiin tapoihin. He kokivat, että opiskelussa tapahtuvaa harjoittelua 

lisäämällä itseluottamus ja varmuus hoitajaksi opiskelussa kasvaisivat. Heitä opettaneet opettajat 

olivat näistä asioista samaa mieltä. Opettajat kokivat myös, että opiskelijat tarvitsevat tukea 

opiskelutekniikan löytämiseksi sekä keinoja opintojen suunnittelemiseksi ja vielä tukemiseksi siten, 

että opiskelija kokee olonsa turvalliseksi ja rohkaistuksi. Stressin ja elämänhallinnan tunnistaminen 

koettiin tarpeellisena ja opiskelua ja opetusta edistävinä seikkoina. Kokonaisuutena voisin todeta, 

että mikäli kouluttavat tahot kiinnittäisivät intensiivisemmin huomiota opiskelijoiden sekä 

opettajien psyykkisiin ja fyysisiin hyvinvointia ylläpitäviin ja niitä lisääviin tekijöihin parantuisi 

opiskelijoiden opintosuoritukset ja opettajien jaksaminen maahanmuuttajia opettaessa. 

Maahanmuuttajataustainen opiskelija tarvitsee psykososiaalista tukea, jotta hän kokisi pärjäävänsä. 

Kieli itsessään asettaa itsetunnolle ja itseluottamukselle haasteita, lisäksi sitä tuo epävarmuus 

omasta toiminnasta suhteessa valtavirran kulttuurisiin tapoihin ja käytänteisiin. On tärkeää 

huomioida, että maahanmuuttajalla on paljon asioita, jotka hän opiskelujen aikana saattaa kohdata 

ensimmäistä kertaa ja yhteiskuntamme opiskelu ammatillisella tasolla saattaa herättää hämmennystä 

ja pelkoa.  

Tutkimuksen kannalta keskeistä on huomioida, että psyykkinen hyvinvointi ja sosiaalinen 

hyvinvointi nivoutuvat yhteen vuorovaikutuksen kanssa. Nämä kokonaisuudet eivät toimi ilman 

toisiaan ja tästä johtuen on erittäin tärkeää ymmärtää vuorovaikutussuhteita ja vuorovaikutuksesta 

aiheutuvia haasteita. Karkeasti voisin todeta, että vaikka opettajalla olisi runsaasti kompetenssia ja 

substanssia opetettaviin aiheisiinsa liittyen, mutta hän olisi kyvytön vastaanottamaan opiskelijan 

reaalista elämäntilannetta sekä olemaan oikeasti saatavilla ja läsnä, jää maahanmuuttaja opiskelijan 

suoritus vajaaksi opiskelijan omaan potentiaaliin nähden. Vuorovaikutus ja kyky ottaa vastaan myös 

muita, kuin opiskeluun liittyviä asioita kuuluvat mielestäni olennaisesti maahanmuuttajia opettavan 

opettajan rooliin. Ilman tätä kykyä ja aitoa kiinnostusta opiskelijan koko elämäntilanteeseen, 
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oppimisen savutukset voivat olennaisesti huonontua. Väittäisin, että opettajan vuorovaikutustaidot 

ja psykososiaaliset taidot nousevat keskeiseen asemaan silloin, kun arvioimme maahanmuuttajien 

selviytymistä opinnoista. 

Viimeistään nyt olisi aika keskustella ja kovaan ääneen siitä, että mitä hyötyä ja järkeä on 

pompottaa aikuisia työkuntoisia maahanmuuttajia erilaisissa työvoimatoimiston järjestämissä 

valmistavissa koulutuksissa? Nämä koulutukset antavat jonkinlaista perustuntumaa esimerkiksi 

hoiva-alan työstä ja palvelevat varmasti osaa maahanmuuttajista. Systeemissämme pyörii kuitenkin 

työkuntoisia ihmisiä, joilla osalla on jo kotimaastaan hoiva-alan koulutus ja joilla on motivaatiota 

työllistyä alalle. Nyt he eivät pääse osalliseksi ammatillisiin koulutuksiin, koska paikkoja on liian 

vähän ja resursseja opiskelussa ei kohdenneta järkevästi tai niitä on liian vähän. Tämä tarkoittaa 

sitä, että me suomessa emme ymmärrä käyttää hyödyksemme tämän erityisryhmän taitoja ja 

motivaatiota vaan annamme heidän kirkastaa tilastoja olemalla erilaisilla kursseilla, joista saatu 

hyöty jää pitkällä tähtäimellä maahanmuuttajalle kuitenkin laihaksi, sillä ilman ammattitutkintoa 

täällä ei oikein hoiva-alalle tai muillekaan ammattialoille töihin pääse. Maahanmuuttajille on 

tarjolla muun muassa seuraavia ammattialalle valmentavia ja ohjaavia koulutuksia, keväällä 2008: 

 asiakaspalvelu ja ATK-koulutus maahanmuuttajille 

 hotelli- ja ravintola-alan ohjaava koulutus maahanmuuttajille 

 maahanmuuttajien ohjaava koulutus 

 puhdistuspalvelujen perustutkinnon osatutkinto maahanmuuttajille 

 Selkis – selkiytä mahdollisuutesi työhön ja koulutukseen 

 työelämävalmiudet ja työnharjoittelu maahanmuuttajille 

 työelämään ohjaava koulutus mahanmuuttajille. 

Koulutuksia tarjosivat muun muassa aikuiskoulutuskeskukset, instituutit ja yliopistot. On hyvä, 

että maahanmuuttajille on tarjolla koulutusta ja erilaisia integraatioon tähtääviä, kansallisessa 

tasolla non-stopeina, järjestettäviä kursseja ja perehdytystä. Kielen ja kulttuurin opiskelun 

tärkeyttä ei tule ollenkaan vähätellä. Heitän silti ilmoille ajatuksen siitä, että olisiko todellakin niin, 

että esimerkiksi 30–40-vuotias jo aiemmin hoiva-alalla työskennellyt aikuinen ihminen ei yhtäkkiä 

tietäisikään miksi ”tahtoo isona” tai, että hän ei osaisi työelämän pelisääntöjä?  Vaan hän käy 

erilaisia valmentavia ja valmistavia kursseja, jotta päämäärä ammatillisista tavoitteista 

tulevaisuuden suhteen kirkastuisi? Vai olisiko niin, että koska muutakaan ei ole tarjolla tai 

mahdollisuudet päästä ammatillisiin koulutuksiin ovat aika kapeat, niin hän menee ja osallistuu 
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näihin kursseihin ollakseen edes jossain määrin yhteiskunnassa osallisena ja mukana. Itse olin 

mukana haastattelemassa työvoimatoimiston kustantamaan lähihoitajakoulutukseen pyrkiviä 

ihmisiä ja koin hämmentävänä, että haastateltavaksi päätyi lentokoneasentajana aiemmin 

työskennellyt mies, joka sanoi, että työvoimatoimistosta ohjattiin hänet hakemaan hoitajaksi, 

koska alalla on tarjolla työtä. Hoitoalasta voin jo 15-vuoden kokemukseni perusteella todeta, että 

ulkoiset motiivit, kuten esimerkiksi raha ovat pitkällä tähtäimellä huonoja motivaation lähteitä, 

vaan enemmänkin sisäisiksi motivaation lähteiksi luokiteltavat halu työskennellä ihmisten parissa 

ja auttamisen halu kantavat ja kestävät alalla. Lentokoneasentajan motivaatio oli siis ulkoinen. 

Mietin, että miksi ihmeessä tätä aikuista liki 50-vuotiasta miestä pompotetaan tällä tavalla. Olisiko 

mielekkäämpää kohdentaa näiden aikuisten ja motivaatiota omaavien ihmisten resurssit ja 

potentiaali suoraan ammattiin johtaviin koulutuksiin ja kursseihin vaikka lisäämällä resursseja ja 

kognitiota koulutusta järjestävien tahojen puitteissa? Miksi heittää hukkaan jo aiemmin opittu, sen 

sijaan, että voisimme vahvistaa ja perehdyttää ihmisiä omaan kulttuuriimme ja työkulttuuriimme? 

Olisiko kaikkien tämä etu? Aikuiset ihmiset saisivat opiskella ammatin joka kelpaisi EU-maissa. 

Heidän hyvinvointinsa lisääntyisi ja ennen kaikkea yhteiskunnallinen osallistuminen ja 

kontribuutio kasvaisivat.  

Sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin osalta tutkimuksen tulosten perusteella keskeiseen 

asemaan nousi siis tiedon puute, harjoitteluun käytettävät resurssit, kulttuurin tuntemuksen tarve, 

rohkaisu, kannustus sekä stressin huomiointitaidot sekä niihin ajoissa puuttuminen. Nämä asiat 

ovat tärkeitä ja arvokkaita huomioita, vaikka tutkittavien joukko oli määrältään aika suppea. Olen 

yllättynyt siitä, että tutkimuksen tulokset olivat niin samankaltaisia sekä opettajien, että 

opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna. Tämä antaisi uskoa siihen suuntaan, että ongelmat ovat jo 

tiedossa ja tiedostaminen on tärkeä askel kohti muutosta.  

Maahanmuuttajataustaista työvoimaa tarvitaan Suomessa tulevaisuudessa enenevissä määrin ja 

mitä laadukkaammin ja nopeammin saamme työkykyiset ihmiset koulutuksen ja osaamisen pariin 

sen paremmin meillä on ammattinsa osaavaa, monipuolista kulttuurista taitoa ja tietoa hallitsevaa 

tekijää yhteiskunnan käytettävissä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että resursseja ja 

toimintatapoja muuttamalla lähihoitajaopiskelijat selviäisivät jouheammin opinnoistaan. Tämän 

huomion puitteissa voidaan todeta, että mikäli opettajat ja opiskelijat toimisivat yhdessä selkeän 

tavoitteen eteen, ennalta ehkäisevän psykososiaalisen tuen turvin, loisi se paremmat puitteet 

maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle selviytyä opinnoista ja integroitua ammattilaiseksi 
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haastavalle sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle.  

“Thank you for giving me a chance to have a new life!” (Lähihoitajaksi valmistunut, filippiiniläinen 

opiskelija kiitoskortissaan opettajalle, huhtikuussa 2008). 
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KYSELY OSIO 1, OPETTAJILLE 

 

1) Oppilaitos________________________________________________ 

 

2) Sukupuoli 

        1. Mies 

        2. Nainen 

 

3) Syntymävuosi______________ 

 

4) Kuinka monta vuotta olet toiminut käytännön opetustyössä maahanmuuttajia 

opettaen (lähihoitajan opinnot)? 

 

 

     ______________ vuotta. 

 

5) Mistä maista opettamasi lähihoitajaopiskelijat ovat kotoisin? 

 

 

6) Miten määrittelet psykososiaalisen tuen? 

 

 

7) Millaista tukea olet ammatissasi antanut maahanmuuttajaopiskelijoille? 
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8) Miten arvioit tuen vaikuttaneen opiskelijoiden tilanteeseen? 

 

 

9) Millaisia erityisiä tuen tarpeita huomioit maahanmuuttajaopiskelijoiden keskuudessa? 

 

 

10) Muuta kommentoitavaa 
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KYSELY OSIO 2, LÄHIHOITAJAOPISKELIJOILLE 

 

1) Oppilaitos________________________________________________ 

 

2) Sukupuoli 

        1. Mies 

        2. Nainen 

 

3) Syntymävuosi______________ 

 

4) Mistä maasta olet kotoisin?__________________________ 

 

 

5) Kauanko olet asunut Suomessa?_____________________ 

 

6) Montako kertaa pyrit opiskelemaan lähihoitajaksi, ennen kuin tulit 

valituksi?_____kertaa. 

 

 

7) Mikä on suomenkielen tasosi? (esim. taso 3, jos testattu), taso______. 

 

8) Lähihoitajaksi opiskeleminen on haasteellista maahanmuuttajille, voisitko kertoa 

millaista tukea olet tarvinnut opettajilta selviytyäksesi opinnoista. Esimerkiksi 

neuvontaa, tukiopetusta, keskusteluapua jne. 
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9) Ovatko opettajat auttaneet sinua muissa asioissa, kuin opiskeluun liittyen? Esim. 

sosiaaliasioissa, perheasioissa, raha-asioissa jne. 

 

10) Millaisiin asioihin toivoisit, että maahanmuuttajien kanssa työskentelevät opettajat 

kiinnittäisivät huomiota? 

 


