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Tutkielmassani tutkin maahanmuuttajien kotoutumisen yhteiskunnallista ympäristöä, johon 

yhteiskunnalliset hallinnolliset instituutiot omien järjestelmiensä kautta olennaisesti liittyvät. 

Tutkielmani empiirisen aineiston muodostavat maahanmuuttajille hallinnollisesta viitekehyksestä 

käsin kirjoitetut oppaat, jotka ovat suunnattu puhuttelemaan juuri maahanmuuttajayleisöä. Tutkin, 

kuinka oppaissa kerrotaan maahanmuuttajille kotoutumisesta ja kuinka oppaissa rakennetaan 

maahanmuuttajien kotoutumisen kuvaa ylhäältä viranomaisperspektiivistä käsin. Keskeisimmät 

tarkastelunäkökulmat tutkielmassani ovat maahanmuuttajien kotoutumisen resurssit ja erityisesti 

maahanmuuttajien sosiaaliset suhteet yhtenä yhteiskuntaan kiinnittävänä voimavarana.  

Teoreettis-metodologisena lähestymistapana tutkielmassani on sosiaalinen konstruktionismi ja 

empiirisen aineistoni analyysin lähestymistapana käytän diskurssianalyysiä ja erityisesti sen 

valtasuhdepainotteista suuntausta. Oppaista paikantui keskeisesti viisi diskurssia, jotka olivat 

kaikissa tutkimissani oppaissa toistuvasti läsnä. Oppaiden mahdollisuudet kertoa maahanmuuttajille 

kotoutumisesta olivat sidoksissa ennen kaikkea kotoutumislakiin, jota nimitän tutkimuksessani 

laillisuusdiskurssiksi. Tämä laillisuusdiskurssi kytkeytyi oppaissa olennaisesti sitä toimeenpaneviin 

instituutioihin, jolloin laillisuusdiskurssi kytkeytyi osaksi valtapainotteista hallintodiskurssia.  

Oppaat tarjoavat maahanmuuttajalle kotoutumisensa apuvälineeksi aktiivista toimijan identiteettiä, 

joka paikantui oppaistani toimijuusdiskurssina. Maahanmuuttaja esitetään oppaissa aktiivisena 

toimijana, joka kotoutumisensa aikana opiskelee, hankkii tietoja ja taitoja suomalaisesta 

yhteiskunnasta ja osallistuu. Tämä toimijuusdiskurssi on yksi oppaiden tarjoama maahanmuuttajan 

resurssi sopeutua yhteiskuntaan. Lisäksi maahanmuuttajan kotoutumisen kuvaa rakennetaan 

oppaissa voimakkaasti osana työelämää ja sen osallisuutta. Maahanmuuttajan yksi keskeinen 

voimavara sopeutumisen prosessissa oppaissa on työllistyminen, jota nimitän tutkimuksessani 

työllistymisdiskurssiksi. Osaltaan tämä kertoo myös oppaiden halusta vakuuttaa myös muut kuin 

maahanmuuttajat heidän sopeutumisensa motiiveista. Viimeisenä resurssina yhteiskuntaan 

sopeutumisessa oppaat tarjoavat maahanmuuttajalle verkostoitumisen mahdollisuuden, jota nimitän 

tutkimuksessani verkostoitumisdiskurssiksi. Kaikki nämä diskurssit kertovat tutkimuksessani 

kuitenkin samasta asiasta: maahanmuuttajille halutaan oppaissa viestittää aktiivista kotoutumisen 

kuvaa.  

Asiasanat: maahanmuuttajat, kotoutuminen, akkulturaatio, sosiaalinen pääoma, sosiaalinen 

konstruktionismi, valtasuhdepainotteinen diskurssianalyysi. 
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The subject of my research is to study the societal environment that immigrant´s are going to face 

after their emigration to Finland. This environment is studied from the focus of society and 

governmental organizations. As an empirical data I´m using the documental guidebooks, which are 

written especially to the immigrants to help their integration process and to give them advices in the 

beginning of their integration process. I will examine, how these guidebooks are describing the 

integration process to the immigrants and how they are building the picture of the integration to the 

immigrants from the state authorities’ point of view. The central aspects of my research are the 

immigrants own resources and especially the immigrants own social relations as a holding point to 

the Finnish society. 

As a theoretical-methodological approach I will use social construction and as an approach to study 

my empirical data, I will use discourse analysis and specially it´s power-emphasized tendency. 

From the guidebooks it was possible to name five central and dominant discourses, which were 

constantly present in all the guidebooks I examined. The guidebooks possibilities to tell about the 

integration to immigrants were tied to the Finnish law of integration and which I named at my thesis 

as the legal discourse. This legal discourse was integral part of the power-emphasized governance 

discourse, and which were also tied into one another. 

All the guidebooks were telling immigrants, that the active and energetic orientation to adaptation 

was also the best and easiest way to integration. At my research I named this as the active performer 

discourse, in which immigrants were displayed as the active performers who study and are willing 

to learn new skills and arts during their integration process. This active performer discourse was 

displayed as one central resource to the immigrants to integrate themselves to the Finnish society. 

Also working life and being part of labour markets was introduced as one central resource to the 

immigrants during their integration process. I named this as the employment discourse. At last the 

guidebooks were offering to the immigrants a possibility to make contacts with Finnish people and 

with another immigrants as a goal to make new friends and contacts during their integration 

process. This discourse was named as the net working discourse. All these discourses I examined, 

were giving the active and energetic picture of adaptation and integration alike to the immigrants, 

but perhaps also to the Finnish people as well.  

Keywords: immigrants, integration, acculturation, social capital, social construction, power-

emphasized discourse analysis. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 Maahanmuuttopoliittiset keskustelut 

 

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttopolitiikka tutkimuksen aiheena on aina ollut ajankohtainen 

aikakaudesta riippumatta. Ihmiset ovat kautta aikojen muuttaneet valtiollisten ja kulttuuristen 

rajojen yli toisiin maihin. Esimerkiksi 1900-luvun alussa Amerikan raitti oli lukuisille suomalaisille 

mahdollisuus mennä etsimään amerikkalaista unelmaa, työtä ja toimeentuloa, tapaa olla ja elää. 

Enää ei 1970-luvun Ruotsiin muutossa ollut ehkä samanlaista romanttista nostalgian kaipuuta kuin 

Amerikkaan muutossa aikoinaan oli, mutta Ruotsi ja Volvon tehtaat tarjosivat joillekin silloin sitä, 

mitä tuolloin Suomessa kaikille ei ollut: työtä ja toimeentuloa, uusia elämisen tapoja sekä elämisen 

mahdollisuuksia. Myös maahanmuuttajat keskuudessamme ovat jo luonnollinen, itsestään selvänä 

pidetty asia, eikä kirkonmäellä nähdystä neekeristä tehdä enää paikallislehteen juttua kuin 

esimerkiksi vielä 1950-luvulla (ks. Lehtonen 2004, 248). Ajat ovat muuttuneet, mutta myös 

suomalaiset ovat muuttuneet. Suomalaiset muuttavat ja Suomeen muutetaan. Se, mikä kaikkia 

maahanmuuttajia lopulta yhdistää, on sopeutumisen eli integraation prosessi. Kaikkien 

maahanmuuttajien on tavalla tai toisella otettava kantaa omaan sopeutumisen tapaansa ja 

muodostettava suhde kohtaamansa maan valtaväestöön, kulttuuriin ja sen tapoihin. 

 

Nykyiset keskustelut yhteiskunnassa väestön ikääntymisestä ja sen myötä työmarkkinoiden 

kohtaamasta työvoimapulasta, työperäisen maahanmuuton lisäämisestä sekä yhteiskunnan 

muuttumisesta monikulttuurisemmaksi ovat varmasti kaikille tuttuja (ks. esim. Forsander ym. 2001; 

Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006, 3; Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 127; Liebkind 

2000, 181; Niinikoski ym. 2004; Trux 2000). Maahanmuuttajat keskustelun aiheena on nyt paitsi 

ajankohtainen, mutta myös muodikas. Lisäksi maahanmuuttopolitiikka aiheena aiheuttaa 

keskustelijoissa usein voimakkaita tunteita ja harvoin aihe jättää ketään kylmäksi mielipiteiden 

sarallakaan. Usein näitä maahanmuuttopoliittisia keskusteluja on värittänyt huoli siitä, mistä 

löydetään työntekijät tulevaisuudessa, ja kuinka maahanmuuttajatyövoimaa voisi käyttää 

tulevaisuudessa hyödyksi. Keskustelujen keskiössä on ollut erityisesti työvoimapulan näkökulma, 

jolloin maahanmuuttajatyövoimaa tarvitaan tulevaisuudessa paikkaamaan huoltosuhteeseen tulevaa 

vajetta suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Lisäksi nämä maahanmuuttopoliittiset keskustelut 

ovat olleet hyvin yhteiskunta- ja työnantajalähtöisiä, ja maahanmuuttajien integraatiokeskusteluissa 

on painotettu lähinnä maahanmuuttajien materiaalisen sopeutumisen kysymyksiä, kuten asunnon tai 
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toimeentulon järjestämiseen liittyviä asioita. Maahanmuuttajien sosiaalisen sopeutumisen 

kysymykset ovat jääneet paitsioon, ja maahanmuuttajan sosiokulttuurinen sopeutuminen on usein 

heidän itsensä vastuulla.  

 

Suomi on perinteisesti ollut maahanmuuton myöhäisherännyt maa, jossa vielä 1990-luvun alussa 

Somaliasta saapuneet ulkomaalaiset aiheuttivat ihmetystä – nk. ”somalisokin” (ks. Aallas 1991). 

Sen jälkeen maahanmuuton lisääntyessä 1990-luvun vaihteessa alkoi Suomi säännöstellä tiukasti 

omaa ulkomaalaispolitiikkaansa (Paananen 2005, 174). Maahanmuuttajien pelättiin vievän 

suomalaisten työpaikat (ks. esim. Jaakkola 1999; Paananen 2005, 174) ja maahanmuuttajat koettiin 

pikemminkin uhkana kuin taloudellisena resurssina (Forsander 2002, 11). Myöhemmin 

maahanmuuttajien integrointi ja kotouttaminen ovat vakiinnuttaneet asemansa 

yhteiskuntapoliittisissa keskusteluissa (Paananen 2005, 4). Maahanmuuttajien integraation 

yhteydessä tarkoitetaan niitä toimia, joita maahanmuuttajia vastaanottava yhteiskunta tekee 

maahanmuuttajien sopeutumisen edistämiseksi. Tällaisia toimia ovat muun muassa 

maahanmuuttajien asuntoasioiden järjestäminen sekä maahanmuuttajien kieli- ja 

työllisyyskoulutukset. (Emt., 4) Suomessa myös termi monikulttuurisuus siirtyi tutkimuksista 

laajaan käyttöön vasta 1980–90 -luvuilla (Paananen 1999, 16). Puhuessamme monikulttuurisesta 

Suomesta, josta löytyy tilaa myös maahanmuuttajille, puhumme samalla myös omista 

asenteistamme ulkomaalaisia ja kansallisvaltiotamme kohtaan (emt., 15). Maahanmuuttopoliittiset 

keskustelut ovat aina jollakin tapaa arvolatautuneita, joihin myös keskustelijan omat asenteet ja 

mielipiteet maahanmuuttajista ja maahanmuuton järjestelemisen kysymyksistä liittyvät.  

 

Maahanmuuttajien Suomeen tulo ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta, ja kulttuurien 

yhteentörmäykset aiheuttavat kysymyksiä. Maahanmuuttajat voivat kohdata Suomeen saapuessaan 

monia vaikeuksia ja moni maahanmuuttaja voi kokea itsensä myös syrjäytyneeksi. Huolimatta 

useista maahanmuuttajien ja kansainvälisten muuttoliikkeiden mukanaan tuomista haasteista, 

kuluttavat länsimaat huomattavan määrän voimavaroja sopeuttaakseen maahanmuuttajia (Paananen 

2005, 4). Nykyisin monikulttuurisuus on yhteiskunnissa pikemminkin sääntö kuin poikkeus 

(Liebkind 2000, 13) ja enää ei maahanmuuttajien kohdalla ole kysymys pelkästään kulttuurisista 

asioista, vaan maahanmuuttajien sopeutumisesta on muodostunut myös taloudellinen ja poliittinen 

kysymys (ks. esim. Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2006, 3; Liebkind 2000;  

Paananen 2005, 4; Trux 2000). Suomessa maahanmuuttajien tärkeimpänä yhteiskuntaan 

integroitumisen mittarina on edelleen pidetty maahanmuuttajien työllistymistä, jonka yhteyteen 

esimerkiksi kielitaidon ja sosiaalisten suhteiden kysymykset katsotaan jakaantuvan kuin itsestään 
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(Forsander 2000; Forsander ym. 2001, 8; Forsander 2002, 9; Jaakkola, T. 2000; Jasinskaja-Lahti 

ym. 2002, 22; Paananen 2005, 4). Selvää myös on, että Suomi elää ja kokee muutosten aikaa: 

maahanmuuton lisääntyminen on merkki yhdestä yhteiskunnan sisällä vaikuttavista prosesseista, 

jolloin entiset tavat ja tottumukset, vakiintuneet kategoriat ja jäsennykset joutuvat muutoksen alle 

(Jokinen ym. 2004b, 19).  

 

Maahanmuuttajan kotoutumisen ja integraation tutkimusta on usein perusteltu paitsi aiheen 

ajankohtaisella luonteella työmarkkinoiden ja talouselämän näkökulmasta käsin, mutta myös sillä, 

että Suomeen saapuneet maahanmuuttajat voivat toimia suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisina 

jäseninä vain, jos he ovat kotoutuneet Suomeen hyvin (Liebkind 2004, 10). Maahanmuuttajia 

käsittelevä sopeutumistutkimus on erityisen tärkeää tämän päivän maailmassa, jossa sekä 

siirtolaisuus ja pakolaisuus lisääntyvät koko ajan (Liebkind 1994, 25). Mitä monikulttuurisemmaksi 

yhteiskuntamme muuttuu, sitä tärkeämpää on myös tutkia ja ymmärtää kulttuurien kohtaamisista 

johtuvia ilmiöitä (emt., 9). Monikulttuurisuus aiheena tulee lisäksi lisääntymään tulevaisuudessa 

yhteiskunnallisissa keskusteluissa sekä yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa (ks.  esim. Lehtonen 

& Löytty 2003, 7, 11). Monikulttuurisuuden, kotoutumisen ja integraation tutkimus on tärkeää ja 

ajankohtaista myös sen vuoksi, että Suomeen saapuneilla maahanmuuttajista ei ole juuri paljon 

”hyötyä” suomalaiselle yhteiskunnalle, mikäli maahanmuuttaja ei ole koe olevansa tarpeeksi 

työkykyinen tai jos maahanmuuttaja kokee itsensä yhteiskunnasta ja sen elämäntavasta 

syrjäytyneeksi.  

 

Lisäksi maahanmuuttajien huono sopeutuminen voi aiheuttaa vastaanottavassa yhteiskunnassa lisää 

ongelmia paitsi taloudellisesti, mutta myös poliittisella tasolla mahdollisten kulttuuristen välisten 

konfliktien syntymisen takia (Liebkind 1994, 225). Maahanmuuttajien ja valtaväestön välillä 

puhjenneista konflikteista on olemassa esimerkkejä myös Suomesta: Pohjoisessa Kemin kunnassa 

purkautuneet väkivaltaisuudet paikallisten ja turvapaikanhakijoina saapuneiden maahanmuuttajien 

kesken ovat vain yksi esimerkki siitä, mitä voikaan tapahtua, mikäli maahanmuuttoon ja 

integraatioon liittyviin kysymyksiin ei olla valmiita panostamaan. (ks. esim. Aalto 2009) Tällaisten 

konfliktien yhteydessä moni varmasti myös pohtii, onko vastakkainasettelun aika maahanmuuttajien 

ja suomalaisten välille saapunut maahanmuuttajaväestön lisääntymisen myötä myös suomalaiseen 

yhteiskuntaan?  
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1.2 Tutkimustehtävä 

 

Tutkimukseni aiheenani ovat maahanmuuttajat. Tutkin maahanmuuttajia, heidän kohtaamaansa 

kotoutumisen yhteiskunnallista ja poliittis-hallinnollista ympäristöä ja sitä, kuinka 

maahanmuuttajille kohdennetut opaskirjaset rakentavat maahanmuuttajan kotoutumisen kuvaa 

ylhäältä viranomaisperspektiivistä käsin. Näillä opaskirjasilla tarkoitan mm. työvoimahallinnon 

laatimia esitteitä, joiden kohderyhmänä on kotoutumisvaiheessa olevat maahanmuuttajat. 

Tutkimuksessani selvitän, millaista kotoutumisen kuvaa tutkimani oppaat rakentavat 

maahanmuuttajille viranomaisten hallinnollisesta näkökulmasta käsin ja millaista kotoutumisen 

politiikkaa ne maahanmuuttajille välittävät. Yksi tutkimukseni tarkastelunäkökulma on 

maahanmuuttajien sosiaaliset suhteet kotoutumisprosessin osana.  Tutkin, kuinka tutkimani 

opaskirjaset konstruoivat maahanmuuttajien sosiaalisten suhteiden olemassaoloa yhtenä 

maahanmuuttajan kotoutumisen voimavarana. Tutkimukseni tarkoituksena ei ole tavoittaa 

maahanmuuttajien ääntä, mielipiteitä ja ajatuksia, vaan tutkimukseni tarkastelunäkökulma lähtee jo 

olemassa olevasta aineistosta. Myös kirjoitetut tekstit tuottavat samalla yhteiskunnallisesti 

rakennettua etnisyyttä, monikulttuurisuutta ja oman kansallisen identiteetin kuvaa: suomalaisuutta 

ja ei-suomalaisuutta, meitä ja muita (Vuori 2007, 128). Niin myös tutkimani oppaat. 

 

Yksi tutkimukseni tarkastelunäkökulma nousee maahanmuuttajien sosiaalisista suhteista ja 

sosiaalisten kontaktien olemassaolosta yhtenä maahanmuuttajien kotoutumisen voimavarana ja 

resurssina. Opaskirjojen antamaa kotoutumisen kuvaa voisi kuvata myös Huttusen (2002, 16) 

mukaan hallinnolliseksi diskurssiksi ja sen tuottamaksi kuvaksi kotoutumiseen. Tällöin 

hallinnollinen diskurssi lähtee siitä ajatuksesta, että uusi asuinmaa on automaattisesti myös uusi 

kotimaa tänne saapuville maahanmuuttajille (emt., 16).  Tutkimukseni tarkastelunäkökulma on 

hallinnollinen ja institutionaalinen peruslähtökohdaltaan, jolloin tutkin maahanmuuttajien 

kotoutumista sen poliittis-hallinnollisesta kontekstista käsin. Tutkin maahanmuuttajille luotujen 

opaskirjojen rakentamaa kotoutumisen kuvaa myös kokonaisvaltaisena prosessina, mutta myös 

sosiaalisena konstruktiona. Tällöin myös kirjoitettu teksti voidaan tulkita sosiaalisen todellisuuden 

rakentajaksi.  

 

Tutkimukseni peruslähtökohtana on ymmärrys maahanmuuttajien kotoutumisen prosessin 

kokonaisvaltaisesta luonteesta, jolloin maahanmuuttajien yhteiskuntaan sopeutuminen on monien 

osiensa summa. Ymmärrän tutkimuksessani maahanmuuttajien kotoutumisen prosessin 
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kokonaisuutena, jonka yksittäiset tekijät muodostavat, eikä niinkään yksittäinen suuri tekijä, kuten 

maahanmuuttajan työllistyminen tai suomen kielen omaksuminen. Maahanmuuttajien kotoutumisen 

prosessissa myös maahanmuuttajille tarjotuilla yksittäisillä voimavaratekijöillä, resursseilla, on oma 

roolinsa sitoa maahanmuuttajia kohdemaansa yhteiskuntaan. Tällöin maahanmuuttajien sosiaaliset 

suhteet toimivat vain yhtenä, mutta tärkeänä yksittäisenä resurssina maahanmuuttajien 

sopeutumisen prosessin kokonaisuudessa. Myös maahanmuuttajien sosiaalisia verkostoja voidaan 

pitää myös yhtenä onnistuneen integraation ja maahanmuuttajan sosiaalisen pääoman mittarina 

(Reuter & Jaakkola 2005, 26).  

 

Tutkimukseni keskeiset kysymykset ovat: millä tavalla maahanmuuttajien kotoutumisen prosessi on 

ylhäältä käsin olevasta hallinnollisesta viitekehyksestä lähtien rakennettu ja millaisina 

toiminnallisina subjekteina maahanmuuttajat oppaissa esitetään. Tutkin, millaisia toiminnallisia 

ulottuvuuksia maahanmuuttajille oppaissa on rakennettu ja millaisia toiminnallisia identiteettejä 

maahanmuuttajille on oppaissa ylhäältä käsin annettu. Tämän jälkeen lähden kartoittamaan 

maahanmuuttajien kotoutumisen prosessia määrittelemällä oppaiden luomien diskurssien ja 

puhetapojen kautta sitä, millä tavalla maahanmuuttajien kotoutuminen on opaskirjoissa määritelty. 

Tämän jälkeen esittelen maahanmuuttajien kotoutumisen prosessiin liittyviä voimavaroja ja 

resursseja. Tällöin pohdin kysymystä siitä, mitkä ovat ne oppaiden esittämät sopeutumisen keinot ja 

resurssit, jolla maahanmuuttajan oletetaan sopeutuvan kohdemaansa yhteiskuntaan. Millaisia 

voimavaroja ja resursseja sopeutumiseen oppaat maahanmuuttajille sopeutumisen prosessin 

yhteydessä tarjoavat? Tällöin pohdinnan alle tulevat myös ne resurssit, jotka edesauttavat 

maahanmuuttajaa solmimaan suhteita kantaväestöön, kuten maahanmuuttajan kielitaito ja 

kohdemaan kielen hallinta (ks. Liebkind 2004).  

 

Maahanmuuttajan ylittäessä jonkin maan valtiolliset ja kulttuuriset rajat, on hänen myös otettava 

tavalla tai toisella kantaa seuraaviin väittämiin: Kuinka tärkeää minulle on säilyttää oma kulttuurini 

ja oman alkuperäisen kulttuuriini perustuva identiteetti? Lisäksi: kuinka tärkeää minulle on luoda ja 

ylläpitää hyvät suhteet vastaanottavan maan valtaväestöön ja sen yhteiskuntaan? (Berry ym. 1992) 

Kun eri kulttuurit ovat kontaktissa toisiinsa, voidaan tällöin tutkia niitä muutoksia, joita 

maahanmuuttajassa tapahtuu hänen sopeutuessaan vieraaseen maahan ja sen väestöön (Liebkind 

1994, 25). Ihmisen erilaiset sopeutumiskeinot voivat vaihdella myös hänen arvomaailmansa, 

ihanteidensa ja asenteidensa mukaan, mutta myös näissä voi maahanmuuttajalla tapahtua muutoksia 

(Berry ym. 1992). Tällöin maahanmuuttajien sopeutumis-, eli akkulturaatiotutkimuksen avulla 
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voidaan saada selville ihmisen sopeutumisprosessi uudessa elämäntilanteessa silloin, kun 

maahanmuuttaja kohtaa vieraan maan ja sen kulttuurin.  

 

Tutkimukseni yksi keskeinen tarkastelunäkökulma on, kuinka maahanmuuttajien sosiaalinen ja 

sosiokulttuurinen sopeutuminen on esitetty suhteessa John W. Berryn kehittelemään 

akkulturaatioteoriaan ja sen sisältämiin sopeutumisstrategioihin. Näin ollen tutkimukseni kysymisen 

tapa on osaltaan myös teorialähtökohtainen ja oma kysymisen tapani on vahvasti sidoksissa oman 

tutkimukseni teoriataustaan. Pohdin Berryn akkulturaatioteorian kautta kysymystä 

maahanmuuttajien sosiaalisista suhteista kotoutumisen prosessin osana. Millaisia merkityksiä 

maahanmuuttajien sosiaaliset suhteet saavat opaskirjoissa suhteessa maahanmuuttajien omaan 

etniseen väestöön ja kohdemaan valtaväestöön? Millaista kotoutumisen politiikkaa opaskirjaset 

välittävät maahanmuuttajille suhteessa maahanmuuttajien sosiaalisiin suhteisiin? 

 

Maahanmuuttajan sosiaaliset suhteet, suhteet omaan etniseen väestöön ja kohdemaan valtaväestöön 

voidaan myös tulkita maahanmuuttajan yhdeksi kotoutumisen voimavaraksi, joka auttaa 

maahanmuuttajaa sopeutumaan kohdemaansa yhteiskuntaan. Maahanmuuttajan sosiaalisten 

suhteiden merkitys maahanmuuttajan yhtenä sopeutumisen voimavarana kiteytyy mielestäni myös 

hyvin sananlaskussa: ”Kotini on siellä, missä sydämenikin on”. Itse liitän kyseiseen sananlaskun 

kodin merkityksen liittyvän myös läheisesti ihmissuhteisiin, jolloin maahanmuuttajan ympärillä 

olevat ihmissuhteet ja niiden läheisyys arkielämässä saavat maahanmuuttajan tuntemaan itsensä 

sopeutuneeksi myös vieraassa yhteiskunnassa.  

 

Tutkimustani eteenpäin vievänä voimana on ollut ajatus siitä, että myös maahanmuuttajien 

kotoutuminen on jollakin tapaa ylhäältä käsin säännelty ja kontrolloitu prosessi.  Maahanmuuttajan 

saavuttua Suomeen hän kohtaa useita kotoutumistoimenpiteitä, jotka perustuvat Lakiin 

maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (193/1999). Forsanderin 

mukaan maan valtiollinen suhtautuminen ulkomaalaisiin saa muotonsa ulkomaalaispolitiikan eri 

muodoissa, kuten kotouttamislaissa (2002, 15). Kotouttamislaki on samalla myös poliittinen 

kannanotto maahanmuuttajien vastaanottamiseksi yhteiskunnan täysivaltaisiksi kansalaisiksi. 

Maahanmuuttajalle laaditaan kotoutumissuunnitelma kotoutumislain puitteissa ja hänelle tarjotaan 

paikallisviranomaisten taholta kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja resursseja (Jasinskaja-Lahti 

ym. 2002, 21). Lisäksi maahanmuuttajan kanssa työskentelevien viranomaisten tehtävänä on 

saatella maahanmuuttaja osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja opastaa heitä tuntemaan sen lakeja, 

käytäntöjä ja kulttuuria (Vuori 2007, 128). Maahanmuuttajalla ei aina ole vapautta itse päättää, 
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kuinka kotoutua kohdemaahansa: maahanmuuttajien kohdemaan pakolais-, vähemmistö- ja 

siirtolaispolitiikka vaikuttavat myös siihen, kuinka maahanmuuttaja voi kotoutua kohdemaahansa 

(ks. esim. Jasinskaja-Lahti ym. 2002; Liebkind 2004, 57; Matinheikki-Kokko 1994, 83; Virtanen 

2002, 21). Näin ollen yksi tutkimukseni keskeinen tausta-ajatus on tunnustaa maahanmuuttajan 

kotoutumisen kontekstuaalisuus ja maahanmuuttajan kohtaamat kotoutumisen reunaehdot. 

Maahanmuuttajan kotoutuminen hallinnollis-institutionaalisesta näkökulmasta tapahtuu aina 

jostakin kontekstista käsin, joka myös määrittelee maahanmuuttajien toiminnan ja valinnan vapautta 

heidän kotoutumisprosessinsa aikana.  

 

Mielekkäin tapa minulle jäsentää tutkimustani on ollut erityinen kotoutumisen asennon käsite. 

Asennon käsite kuvaa Laura Huttusen (2002, 29 - 30) kuvauksen mukaan maahanmuuttajan 

kokemusta erityisesti tilasta ja paikasta, maahanmuuttajan kokemaa tunnetta omasta paikastaan 

maailmassa. Huttunen on alun perin käyttänyt asennon käsitettä kuvatakseen maahanmuuttajan 

omaa suuntautuneisuutta suhteessa aikaan ja paikkaan (emt., 29). Itse kuvaan tutkimuksessani 

maahanmuuttajan asennon käsitettä kuvailemaan sitä asennoitumistapaa, jolla maahanmuuttaja 

kohtaa kohtaamaansa kohdemaan ja sen väestön.  Maahanmuuttaja kohtaa kohdemaansa sekä sen 

valtaväestön aina tietyssä asennossa ja asennoitumistavassa johonkin. Tämä kuvaa myös sitä 

suhtautumistapaa, jolla maahanmuuttaja asennoituu ja sopeuttaa itseään kohdemaahansa. Omassa 

tutkimuksessani olen kiinnostunut selvittämään maahanmuuttajan kohtaamaa poliittis-hallinnollista 

asentoympäristöä. Millaisia asentoympäristöjä viranomaispuheet maahanmuuttajan kotoutumiseen 

luovat? Se, miten tai kuinka maahanmuuttajan on mahdollista ottaa asentoaan ja kotoutua Suomeen 

ja suomalaisuuteen, voidaan katsoa olevan myös ylhäältä käsin rajattua ja kotoutumislain kautta 

hallinnoitua. Nämä muodostavat myös maahanmuuttajan kotoutumisen reunaehdot. (ks. Laki 

maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 493/1999) Kotoutuminen 

on alun perin hallinnollinen termi, joka on keksitty kuvaamaan niitä toimenpiteitä, joiden uskotaan 

auttavan maahanmuuttajaa selviytymään ja integroitumaan parhaiten suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Itse kuvailisin kotoutumista myös maahanmuuttajan parhaan mahdollisen asennon ottamiseksi 

suhteessa kohdemaan yhteiskuntaan.   
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2. MAAHANMUUTTAJAT JA KOTOUTUMINEN 

 

2.1 Kotoutumislaki ja kotoutumisohjelma kotoutumisen kivijalkana 

 

Maahanmuuttajien kohdemaahan integroitumiseen vaikuttavat hyvin monet eri tekijät. Paitsi 

maahanmuuttajan yksilölliset ominaisuudet ja oma motivaatio sekä halu sitoutua kohdemaahan, 

vaikuttaa maahanmuuttajan kotoutumiseen myös ennen kaikkea maahanmuuttajia vastaanottavan 

kohdemaan harjoittamat maahanmuuttopoliittiset ja yhteiskuntaan sopeuttamisen käytännöt. 

Ensimmäisen kerran maahanmuuttajien vastaanottoon yhteiskunnallisella ja hallinnollisella tasolla 

reagoitiin vuoden 1997 hallituksen laatiman maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman kautta. 

Tuolloin maahanmuuttajien kotoutumisen tarkoituksena nähtiin maahanmuuttajien osallistuminen 

taloudelliseen, poliittiseen sekä sosiaaliseen elämään täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä, jolloin 

maahanmuuttajien oikeudet ja velvollisuudet ovat yhdenvertaisia valtaväestön kanssa. (ks. esim. 

Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 20; Liebkind 2000, 172; Liebkind 2004, 30; Virtanen 2002, 19) 

Suomessa maahanmuuttajien kotoutumisen polkua on siten määritellyt poliittisella tasolla ennen 

kaikkea maahanmuuttajien kotoutumislaki. 

 

Itse kuvailisin kotoutumislakia myös poliittiseksi ja hallinnolliseksi kannanotoksi, jossa 

määritellään maahanmuuttajan paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa suomalaisten keskuudessa, ja 

jossa maahanmuuttajan kotoutumisen reunaehdot tulevat nimetyiksi. Tämä vaikuttaa myös siihen, 

kuinka maahanmuuttajien on mahdollista ottaa asentoaan ja asennoitua kohdemaansa yhteiskuntaan. 

Kotoutumislaki ja sen sisältämät lain kohdat voidaan myös nähdä maahanmuuttajille luotuina 

pelisääntöinä, joita maahanmuuttajien oletetaan noudattavan muiden suomalaisten rinnalla. 

Maahanmuuttajien yhteiskunnallinen asema määrittyy siten paitsi maahanmuuttajien omista 

kotoutumisen motiiveista, mutta ennen kaikkea myös siitä, mitä maahanmuuttaja saa tai hänen on 

mahdollista tehdä kotoutumisensa aikana. Forsander (2001, 43) määrittelee maahanmuuttajien 

kotoutumislakia hyvänä esimerkkinä maahanmuuttajien velvoitteesta integroitua kohdemaahansa. 

Kotoutumislaki paitsi velvoittaa maahanmuuttajat, mutta myös maahanmuuttajien kanssa 

työskentelevät viranomaiset työskentelemään maahanmuuttajien aktiivisen integroitumisen 

puolesta. Mikäli maahanmuuttaja ei osallistu omaan integroitumisprosessiinsa, on se myös 

kotoutumislain mukaan sanktioitua. (Forsander 2001, 43; Virtanen 2002, 21) Kotoutuminen on 

siten maahanmuuttajille paitsi uuden elämänvaiheen alku, mutta samalla myös hallinnollinen ja 
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poliittinen prosessi, jossa määrittyvät maahanmuuttajan oikeudet ja velvollisuudet vastaanottavan 

maan yhteiskuntaa kohtaa. 

 

Suomalaisen maahanmuuttopolitiikan kivijalka, maahanmuuttajien kotoutumislaki linjaa erilaisten 

kotoutumistoimenpiteiden tähtäävän maahanmuuttajien kotouttamiseen sekä maahanmuuttajan tasa-

arvon ja valinnanvapauden edistämiseen (KotoutumisL 1§ 1 mom). Lain tavoitteena on ”edistää 

maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnanvapautta toimenpiteillä jotka tukevat 

yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja taitojen saavuttamista ---” (KotoutumisL 1§). 

Varsinaiseksi poliittiseksi tavoitteeksi maahanmuuttajien integroiminen yhteiskuntaan tuli vasta 

1980-luvulla (Liebkind 2004, 30). Kotoutumislain mukaan maahanmuuttajan kotouttamisella 

tarkoitetaan ”maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja 

yhteiskunnan toimintaan omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen” (KotoutumisL 2 § 1 mom.). 

Kotoutumislain tavoitteena on siten tukea maahanmuuttajan työllistymistä, mutta samalla myös 

tukea maahanmuuttajan oman etnisen identiteetin ja kulttuurin ylläpitämistä.  

 

Vuoden 1997 jälkeen kotoutumisohjelman tavoitteet eivät ole juuri muuttuneet, ja 

maahanmuuttajien kotoutumisen tavoitteet ovat yhä samoja. Yleisiksi toimenpiteiksi 

maahanmuuttajien kotouttamiseksi on nähty maahanmuuttajan koulutuksen sekä työllistymisen 

tukeminen, toimeentuloturvan järjestämistä sekä maahanmuuttajan oman äidinkielen ja kulttuurin 

säilymisen tukemista. Myös valtaväestön asenteisiin on pyritty vaikuttamaan 

suvaitsevaisuuskasvatusta lisäämällä (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 20; Liebkind 2004, 31). Lisäksi 

maahanmuuttajan kotoutumista edistäviksi voimavaroiksi on katsottu myös maahanmuuttajan omat 

sosiaaliset kontaktit: ”Kotoutuminen ei tapahdu myöskään tyhjiössä, vaan maahanmuuttaja 

tarvitsee kontakteja kantaväestöön” (VNS 5/2002, 8). Laajemmalla tasolla kotoutumislain 

tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnassa vallitsevaan arvoilmapiiriin, jotta se olisi 

monikulttuurisempi ja kulttuurisesti moniarvoinen, vastavuoroinen ja suvaitsevainen myös 

maahanmuuttajia kohtaan (VNS 5/2002, 9). Yhtäältä kotoutumislain voidaankin katsoa olevan 

myös poliittisesti muotoiltu kannanotto sille, kuinka maahanmuuttajiin sekä pakolaisiin liittyviin 

kysymyksiin ylhäältä käsin on reagoitu ja millainen maahanmuuttajien kotoutumisen ihannekuvan 

tulisi olla.  

 

Myöhemmin valtionneuvoston selonteossa vuonna 2002 (5/2002, 21) kotoutumislain 

toimeenpanosta ja seurannasta kävi ilmi, että useimmille maahanmuuttajille ei ollut selvinnyt 

varsinaisen kotoutumisohjelman ideaa ja tarkoitusta. Useimmat maahanmuuttajat eivät pitäneet 
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kotoutumisen yhteydessä pakollisena laadittavaa kotoutumissuunnitelmaa hyödyllisenä, eikä 

suunnitelman tekeminen vaikuttanut maahanmuuttajien mielestä mihinkään. Joidenkin 

maahanmuuttajien mielestä lisäksi kotoutumissuunnitelma oli vain jäänyt ”tiikeriksi” paperille, 

ilman minkäänlaisia konkreettisia ja näkyviä tuloksia. Myös kotoutumissuunnitelman sisältöön 

vaikuttaminen oli jäänyt puutteelliseksi joidenkin maahanmuuttajien kohdalla, jolloin 

maahanmuuttoviranomainen oli päättänyt maahanmuuttajan puolesta siitä, mihin kursseille ja 

koulutuksiin maahanmuuttaja hakeutui. Osa haastatelluista maahanmuuttajista ei edes ymmärtänyt, 

mihin kotouttamissuunnitelmalla pyrittiin ja mitä kotouttamissuunnitelma oikein edes tarkoittaa. 

(VNS, 5/2002, 21) Kotoutumislain tavoitteena on ollut mahdollisimman tehokas ja joustava 

maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ensisijassa työllisyyden ja 

koulutuksen keinoin (emt.,5), mutta harvoin maahanmuuttajien kotoutuminen tapahtuu ilman 

ennalta arvaamattomia haasteita. Se, kuinka maahanmuuttajien keskuudessa kotoutumislain 

puitteissa tarjotut palvelut vastaanotetaan ja kuinka niihin maahanmuuttajien tasolla reagoidaan, ei 

ole maahanmuuttoviranomaisten hallinnassa oleva asia. Myös työssäni empiirisen osuuden 

muodostavat kotoutumisesta kertovat oppaat ovat hallinnollisesta ja poliittisesta näkökulmasta 

kirjoitettuja, jolloin on eri asia, kuinka esitteiden jopa suoranaiset ohjeet kotoutumiseen 

maahanmuuttajien keskuudessa otetaan vastaan ja kuinka niihin maahanmuuttajien keskuudessa 

reagoidaan (ks. esim. Vuori 2007, 131). 

 

Pohtiessamme kotoutumislakia ja sen tehtävää maahanmuuttajien kotouttamisen prosessissa, on 

aina myös hyvä muistaa se konteksti ja ympäristö, jonka puitteissa lainsäädäntö Suomessa tapahtuu. 

Paananen (1999, 18) toteaa, että maahanmuuttajista käydyt julkiset keskustelut ovat aina samalla 

myös suuremman yhteisön itsereflektiota. Tällöin keskustellessamme maahanmuuttajien 

sopeutumisesta, keskustelemme samalla myös ihannekansalaisemme ääriviivoista. Kansasta luodut 

ihannekuvat ovat olleet myös perinteisesti kansakunnan eliitille ja sivistyneistölle tapa rakentaa 

omaa identiteettiään ja paikkaansa kansakunnan kartalla (Alapuro 1993, 7-8). Ennen fennomaanisen 

liikkeen mukana eliitti otti etäisyyttä rahvaaseen muotoilemalla sivistyneen ja oppineen kansalaisen 

tunnusmerkkejä, jolloin rahvasta pyrittiin kiinnittämään kansallisvaltioon yhteisen kielen ja 

kulttuurin kautta (Paananen 1999, 17–18). Ihannekansalaisen kuvan rakentamisen tarve ja tapa 

näkyy myös maahanmuuttajalle laaditussa kotoutumisohjelmassa: siinä muotoillaan poliittisella ja 

virkamiestasolla niitä ominaisuuksia, joita integroituneella ja sivistyneellä maahanmuuttajalla tulisi 

olla. Suomen kielen ja yhteisten kulttuuristen käytöstapojen omaksuminen voidaan tulkita olevan 

myös maahanmuuttajalle symbolinen ele halusta osoittaa kuuluvansa osaksi suomalaisuutta ja 

suomalaista kansakuntaa. Yhteinen, oma kieli on olennainen osa suomalaisten etnistä identiteettiä, 
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jolloin suomen kielen arvostus ja vakiintunut asema yhteiskunnassa viestii myös maahanmuuttajille 

suomen kielen hallinnan tärkeydestä sopeutumisprosessin osana. Suomen kielen omaksuminen on 

samalla maahanmuuttajille viimeinen takuu osoituksena maahanmuuttajien halustaan lunastaa 

paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi kotoutumislaki sekä kotoutumisohjelma kertovat 

hallinnollisella tasolla maahanmuuttajille siitä, millaista käyttäytymistä heiltä odotetaan ja millainen 

kotoutumisen prosessin tulisi olla (Matinheikki-Kokko 1994, 93). Huttusen (2004, 135) mukaan 

muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa maahanmuuton lisäännyttyä 1990-luvulla on käyty 

jopa suoranaisia kamppailuja siitä, kenet voidaan katsoa kuuluvaksi yhteiskunnan täysivaltaiseksi 

jäseneksi ja kenet ei. Integraatiosta terminä on tullut käytännössä ihannetila, johon voidaan liittää 

maahanmuuttajien hyvinvointia kuvaavia toiveita ja mielikuvia (Paananen 2005, 180) sekä rakentaa 

omaa kansallista identiteettiä. Perinteisesti suomalaisuutta ja suomalaisia kansakuntana ovat 

määritelleet sivistyneistö, jolloin myös avoimet dialogit kansalaisten keskuudessa kansalaisuuden 

eri määritelmistä ovat jääneet toteutumatta (Lehtonen & Löytty 2003, 8-9). Kansalaisuuden ja 

suomalaisuuden määritelmät muuttuvat, täsmentyvät tai jopa vaihtavat kokonaan muotoaan, jolloin 

suomalaisuus käsitteenä voidaan tulkita jatkuvasti käynnissä olevaksi diskurssiiviseksi 

kamppailuksi siitä, mitä suomalaisuus on ja kenellä on oikeus olla suomalainen ja määritellä 

suomalaisuuden piirteitä (ks. esim. Jokinen & Juhila 2004b, 29). Maahanmuuttajien määrän 

lisääntyessä on aiheellista myös pohtia sitä, tarvittaisiinko kansalaisuudesta käytäviä avoimia 

dialogeja juuri nyt, kun maahanmuuttopolitiikka aiheena herättää tunteita ja maahanmuuttajien 

määrä on Suomessa kasvussa. Demokratia järjestelmänä vaatii myös avoimuutta ja dialogisuutta eri 

kansalaisten kesken kansalaisuuden määritelmistä ja siitä, mitä suomalaisuus on ja mitä kaikkea se 

myös voisi olla.  

 

2.2 Maahanmuuttajan, kotoutumisen, integraation ja resurssin käsitteet 

 

Jotta tutkimuksellani olisi jokin peruspohja, johon tutkimukseni voi rakentaa, on tarpeen myös 

määritellä ne keskeiset peruskäsitteet, jotka tutkimukseni rakentamisessa ovat olennaisia. 

Tutkimukseni keskeiset käsitteet voidaan tulkita ja analysoida monesta eri tarkastelunäkökulmasta 

käsin, mutta seuraavaksi erittelen tutkimukseni käsitteistön juuri siten, kun itse olen ne kokenut 

mielekkääksi tavaksi ymmärtää. Apuna määrittelyssä käytän valitsemaani kirjallisuutta.  

 

Käsitteellä maahanmuuttaja tarkoitetaan yleensä henkilöä, joka on muuttanut Suomeen, ja joka ei 

ole Suomeen muuttaessa Suomen kansalainen (Forsander 2002, 10). Maahanmuuttajan käsite on 
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ollut myös perinteisesti sosiaali- ja työvoimahallinnon viranomaisten suosima sana, joka on vielä 

Paanasen (1999, 11) mukaan suomen kielessä suhteellisen uusi. Maahanmuuttajan käsite on myös 

luonteeltaan inkluusiivisempi kuin ulossulkevan tuntuinen ulkomaalainen termi (Forsander 2002, 

78). Käsitteellä ulkomaalainen tarkoitetaan yleensä henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen. 

Juridisessa kielenkäytössä termin ulkomaalainen käyttö lakkaa yleensä siinä vaiheessa, kun henkilö 

saa Suomen kansalaisuuden. Käsitteeseen maahanmuuttajuus on yleensä liitetty myös paitsi 

poikkeamaa kansalaisuudesta, mutta myös kulttuurisesti ja sosiaalisesti määräytyvä toiseus, joka ei 

ole hallinnoitavissa oleva termi. (Forsander 2002, 10) Tätä Huttunen (2004, 135) on kuvannut siten, 

että vaikka maahanmuuttaja saisi täysimääräisen oleskeluluvan Suomeen sen tuomin oikeuksin ja 

velvollisuuksin, ovat maahanmuuttajat silti marginaalisessa asemassa toisiin ulkomaalaisen 

leimaavan identiteetin vuoksi.  

 

Käsite siirtolaisuus on määritelty henkilönä, joka muuttaa pysyvästi kohdemaahansa 

aikomuksenaan hankkia siellä elantonsa (Liebkind 1994, 9). Siirtolaisina ulkomaille muuttavista 

ihmisistä on lukuisia, joista 1900-luvun alun Amerikkaan kohdistunut muuttoaalto lienee 

kuuluisimpia. Siirtotyöntekijä eroaa siirtolaisesta, jolloin siirtotyöntekijän on aikomuksena jäädä 

työnteon kohdemaahansa väliaikaisesti, ei pysyvästi (emt., 9). Esimerkkinä tästä ovat Suomeen 

kesäisin saapuvat marjanpoimijat tai rakennustyömiehet ulkomailta. Pakolainen sen sijaan on 

määritelty henkilöksi, joka on kotimaassaan perustellusti joutunut vainon tai syrjinnän kohteeksi 

rodun, uskonnon, kansallisuuden, sosiaalisen aseman tai poliittisen mielipiteensä vuoksi. 

Pakolaisten vastaanotto perustuu YK:n yleissopimukseen pakolaisten vastaanotosta sekä Suomen 

omaan kansalliseen lainsäädäntöön. (Emt., 10)  

 

Paluumuuttaja on Liebkindin (1994, 9-10) mukaan määritelty ulkosuomalaiseksi, joka on asunut 

useamman vuoden ajan ulkomailla ja joka palaa takaisin Suomeen pitkän ajan kuluttua. Tästä 

esimerkkinä ovat ruotsin-, tai inkerinsuomalaiset. Yhteistä kaikille edellä mainituille 

maahanmuuttajaryhmille on se, että ne muodostavat Suomeen saavuttuaan uusia etnisiä 

vähemmistöjä (Liebkind 1994, 9-10). Toinen yhteinen tekijä heille on se, että heistä jokainen tulee 

muodostamaan oman henkilökohtaisen kannanottonsa kohdemaahansa, jolloin he ottavat asentoaan 

Suomeen kotoutumisen muodossa.  Millaisen asennon kukin maahanmuuttaja lopulta Suomeen ja 

suomalaisuuteen ottaa, on riippuvainen paitsi maahanmuuttajan henkilökohtaisista ominaisuuksista, 

mutta myös niistä yhteiskunnallisista reunaehdoista, jotka maahanmuuttaja Suomeen saapuessaan 

kohtaa.  
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Käsitteen integraatio voidaan määritellä siten, että tällöin hahmotellaan sitä kokonaisuutta, jonka 

osaksi maahanmuuttaja on integroitumassa (Forsander 2002, 34). Integraatio on samalla prosessi, 

jossa maahanmuuttajat osallistuvat kohdemaan yhteiskuntansa sosiaalisiin, kulttuurisiin ja 

institutionaalisiin toimintoihin, maahanmuuttaja on toisin sanoen integroitunut kohdemaahansa 

jollakin tasolla (emt., 35). Integraatio voidaan määritellä myös tilaksi, jossa vähemmistöön kuuluva 

maahanmuuttaja ei eristäydy, syrjäydy eikä sulaudu enemmistökulttuuriin, vaan on kiinteässä 

vuorovaikutuksessa enemmistön kanssa säilyttäen oman kuitenkin oman kulttuuri-identiteettinsä 

(Lepola 2002, 11). Kotoutumisen termi keksittiin alun perin kotoutumislain valmistelun yhteydessä. 

Kotoutuminen saa merkityssisältönsä tavalla, joka samalla kuvaa maahanmuuttajan tunnetiloja 

kotona olemisesta asian positiivisessa merkityksessä. (Paananen 2005, 177) Kotoutuminen terminä 

on siten hallinnollinen ja se on keksitty suomalaisten suuhun paremmin istuvaksi termiksi 

integraation sijaan. Maahanmuuttajiin liittyvässä sopeutumistutkimuksessa käsitteellä integraatio on 

kuitenkin tarkoitettu yläkäsitteenä maahanmuuttajan tarvetta kuulua johonkin tai joutua 

ulossuljetuksi jostakin (Forsander 2001, 32).  

 

Käsitteenä resurssi voidaan tulkita olevan myös synonyymi termien keino tai voimavara kanssa. Itse 

nostan resurssin käsitteen oman tutkimukseni yhteyteen kuvaamaan niitä voimavaroja tai keinoja, 

joita maahanmuuttaja tarvitsee Suomeen sopeutuessaan. Olen kiinnostunut kysymyksestä, millaisia 

keinovalikoimia integroitumiseen maahanmuuttajille luodut opaskirjaset heille omissa 

diskursseissaan rakentavat. Tällöin maahanmuuttajien resursseina heidän 

integroitumisprosessissaan voivat olla sekä inhimillisistä että sosiaalisista pääomista rakentuvat 

voimavarat. Lähes poikkeuksetta maahanmuuttajien integroitumisesta kirjoitettuun kirjallisuuteen 

on liitetty maahanmuuttajan suomen kielen taito ja sen merkitys yhtenä maahanmuuttajan 

sopeutumisen peruselementtinä. Maahanmuuttajan suomen kielen taito voidaan katsoa olevan osa 

maahanmuuttajan inhimillistä pääomaa. Muuta maahanmuuttajan inhimillistä pääomaa voi olla 

paitsi maahanmuuttajan koulutus, mutta myös maahanmuuttajan ammattitaito ja työkokemus 

(Forsander 2002, 52). Tällöin esimerkiksi maahanmuuttajan suomen kielen taidon ja osaamisen 

tärkeys korostuu siten, että suomen kielen hallinta auttaa maahanmuuttajaa luomaan sosiaalisia 

suhteita kantaväestöön ja integroitumaan kohdemaahansa sosiaalisesti. Lisäksi suomen kielen taito 

on maahanmuuttajalle olennainen resurssi maahanmuuttajan työllistymisen kannalta (Ekholm & 

Forsander 2001, 64). Suomen kielen osaaminen voidaan katsoa olevan olennainen perustaito, jota 

työelämään pyrkivä maahanmuuttaja tarvitsee edistääkseen työnsaantiaan. 
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Sosiaalisen pääoman käsite on alun perin lähtöisin taloustieteen piiristä 1980–1990 -luvuilta 

(Forsander 2002, 57). Käsitteen rasitteena on ollut sen sekava käyttötapa eri yhteyksissä, jolloin ei 

ole ollut varmuutta siitä, kuinka sosiaalista pääomaa tulisi mitata tai mitä ylipäätään koko käsitteellä 

tarkoitetaan (Halpern 2005, 1). Sosiaalinen pääoma voidaan myös ymmärtää maahanmuuttajan 

yhtenä resurssina, jolla hän sopeuttaa itseään kohdemaansa yhteiskuntaan. Forsanderin mukaan 

sosiaalinen pääoma rakentuu yhteisöllisesti, mutta se on jokaisen yksilöllisesti haltuunotettava 

voimavara (2002, 85). Kun aineellinen pääoma, kuten raha ja omaisuus, ovat konkreettisia pääoman 

muotoja, ja inhimillinen pääoma, kuten kielitaito ja koulutus, vähemmän konkreettisia, on 

sosiaalinen pääoma Liebkindin (2004, 79) mukaan kaikkein vähiten konkreettisin pääoman muoto: 

se syntyy ihmisten välisissä sosiaalisissa kontakteissa ja vuorovaikutuksellisissa prosesseissa. 

Lyhyesti ilmaistuna sosiaalinen pääoma tarkoittaa ihmisten sosiaalisista verkostoista syntyviä 

yksilöllisiä ja yhteisöllisiä voimavaroja, ja joiden toimintaa säätelevät yhteisön piirissä muodostuvat 

normit (Halpern 2005, 4). Sosiaalinen pääoma on myös määritelty ihmisen sijoituksena sosiaalisiin 

suhteisiin, jossa voidaan odottaa myös vastavuoroisuutta (Lin 2003, 19). Käsitteellä on myös sen eri 

ulottuvuudet: luottamus ja sosiaaliset kommunikointiverkostot. Luottamus sosiaalisen pääoman 

muotona on tärkeää, koska sillä maahanmuuttaja voi vakuuttaa muut ihmiset kyvyistään sitoutua ja 

panostaa kohdemaahansa, esimerkiksi portinvartijat tai työnantajat. (Forsander 2002, 85) 

Portinvartijalla tarkoitan tässä yhteydessä esimerkiksi työvoimahallinnon tai sosiaalialan 

viranomaisia, joilla omalta osaltaan on valtaa säädellä myös maahanmuuttajan keinoja ja resursseja 

sitoutua kohdemaahansa esimerkiksi toimeentulotuen myöntämisen avulla. 

 

2.3 Aikaisempi maahanmuuttajiin liittyvä tutkimus  

 

Maahanmuuttajista, etnisistä suhteista ja kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta tehdyt 

tutkimukset ovat käsitelleet maahanmuuttajiin liittyviä aiheita hyvin erilaisista näkökulmista käsin. 

Sosiologiassa, psykologiassa ja erityisesti kulttuuriantropologiassa aihetta on tutkittu omilla 

teorioilla ja menetelmillä, usein eri tieteenalojen käsitteitä soveltaen. (Liebkind 1994, 14) 

Aikaisemmin maahanmuuttajista tehtyjä tutkimuksia on käsitelty paitsi eri tieteenalojen 

näkökulmista käsin, mutta myös erilaisista sisällöllisistä perspektiiveistä lähtien. Maahanmuuttajista 

tehtyjen tutkimusten näkökulmat ovat vaihdelleet paitsi tutkittavan subjektin identiteetin 

(siirtotyöntekijä, pakolainen jne), lähtömaan (Ruotsi, Venäjä jne), iän (maahanmuuttajanuoret vrt. 

ikääntyvät maahanmuuttajat), sukupuolen (maahanmuuttajanaiset) tai tutkittavan näkökulman 

(vastaanottava yhteiskunta, kohdemaan viranomaiset, valtaväestö, maahanmuuttajat) mukaan. 
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(Liebkind 1994, 16) Myös tutkimukset maahanmuuttajista kasvatustieteissä ovat lisääntyneet, 

jolloin on tutkittu erityisesti maahanmuuttajaoppilaita osana koulu- ja muuta kasvatusympäristöä 

(ks. esim. Alitolppa-Niitamo 2004). Myös rasismiin ja rotusyrjintään liittyvät tutkimukset ovat 

olleet yleisiä maahanmuuttajiin liittyviä tutkimuksen aiheita yhteiskuntatieteissä (ks. esim. 

Jasinskaja-Lahti ym. 2002; Salonen & Villa 2006).  

 

Selvää on, että näin laajaan aiheeseen tutustumisen haasteena on tutkimuksen runsaus ja 

käsiteavaruuden pohjattomuus. Seuraavaksi kartoitan Suomessa tehtyä maahanmuuttajiin ja 

maahanmuuttajien sopeutumiseen liittyvää tutkimusta lyhyesti ja pääpiirteittäin, itselleni 

mielekkään kirjallisuuden avulla.  

 

Maahanmuuttajille laadittuja oppaita on aikaisemmin tutkinut Jaana Vuori (2007) artikkelissaan 

”Perheen nimissä. Maahanmuuttajien opastusta tasa-arvoon”. Vuoren tutkimuksen mukaan 

maahanmuuttajille suunnatuista opaskirjoista kyettiin havaitsemaan ylhäältä käsin kirjoitettuja piilo-

oletuksia maahanmuuttajista opaskirjojen opastaessa maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaisen 

yhteiskunnan pelisääntöihin. Usein hallinnoidut ja viranomaisnäkökulmasta kirjoitetut 

kotoutumisen ja integraation opaskirjaset olivat lähinnä tuotettu laillisuusnäkökulmasta käsin, ja 

jotka samalla toimivat maahanmuuttajien opaskirjojen reunaehtoina (Vuori 2007). Tällöin 

opaskirjojen takana suurin vaikutin on ollut juuri kotoutumislaki, joka määrittelee poliittisella ja 

hallinnollisella tasolla sitä, kuinka kotoutuminen on ylhäältä käsin nähty ja millä tavalla 

maahanmuuttajien paikkaa yhteiskunnassa tulisi rakentaa. Maahanmuuttajien ohjeistaminen 

oppaissa oli Vuoren tutkimuksen mukaan mustavalkoista ja asioita yksinkertaistavaa, eikä 

maahanmuuttajien omaa ääntä ja mielipiteitä kuunneltu opaskirjoissa (Vuori 2007, 161 - 164). 

Osaltaan Vuoren tutkimat opaskirjat osana kotoutumislakia ovat toimineet myös peilinä, josta 

suomalaiset katsovat itseään, jota vasten suomalaiset voivat reflektoida omaa kuvaansa suhteessa 

itseen ja muihin. (Emt., 162)  

 

Tutkija Liisa Kososen väitöskirja ”Growing up Vietnamese in Finland - Looking Back 12 Years 

Later: The Well-Being and Sociocultural Adaptation of Vietnamese as Children or Adolescents and 

as Young Adults” (2008) on tutkinut 12 vuoden määrällisenä pitkittäistutkimuksena vuosien 1979 - 

1992 aikana Suomeen venepakolaisina saapuneiden vietnamilaisten lasten ja nuorten kulttuurista ja 

sosiaalista sopeutumista akkulturaatio-, eli kulttuurisen sopeutumisen tutkimuksen näkökulmasta. 

Kososen mukaan parhaiten sopeutuivat juuri ne nuoret maahanmuuttajat, jotka olivat säilyttäneet 

myös vietnamilaisen identiteettinsä, kielensä ja arvomaailmansa. Tutkimuksessa selvitettiin 
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vietnamilaisten maahanmuuttajien psyykkisen hyvinvoinnin kokemuksia ja sosiokulttuurisen 

sopeutumisen kysymyksiä suhteessa akkulturaation, eli sosiokulttuurisen sopeutumisen, 

lopputulokseen. Yksittäiset akkulturaation ulottuvuudet, kuten kieli, arvo ja identiteetti, 

osoittautuivat tärkeämmiksi tekijöiksi maahanmuuttajan psyykkiselle hyvinvoinnille ja 

sosiokulttuuriselle sopeutumiselle kuin kaksikulttuuriset sopeutumisen muodot, joissa yhdistyivät 

kieli, arvo ja identiteetti. Myös maahanmuuttajan suomen kielen taidon kohenemisella oli yhteyksiä 

psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen ja sosiokulttuuriseen sopeutumiseen. Lisäksi lapsena tai 

nuorena maahanmuuttajan koettu syrjintä vaikuttivat maahanmuuttajan psyykkiseen hyvinvointiin 

negatiivisesti tulevaisuudessa ja kykyyn sopeutua sosiokulttuurisesti aikuisena. Näin ollen Kososen 

tutkimus vahvisti, että varhain maahanmuuttaja lasten ja nuorten psyykkisiin ongelmiin, esimerkiksi 

masennukseen, puuttuminen sekä etnisten ryhmien välisten suhteiden parantaminen ovat tarpeen 

maahanmuuttajien kotouttamisessa.  

 

Aikaisemmin maahanmuuttajan sosiaalista sopeutumista ja sosiaalisia verkostoja ovat tutkineet 

Anni Reuter ja Magdalena Jaakkola artikkelissaan ”Venäjänkielisten, vironkielisten ja 

kaksikielisten maahanmuuttajien sosiaaliset verkostot” (2005) sekä Karmela Liebkind (ks. esim. 

1994; 2000; 2004). Usein maahanmuuttajan muuttaessa vieraaseen maahan, hänen aikaisemmat 

ystävä- ja sukulaisverkostot heikentyvät tai katkeavat jopa kokonaan. Sen sijaan jos 

maahanmuuttaja muuttaa suomalaisen puolison perässä, hänen sosiaaliset verkostot voivat myös 

laajentua. Reuter ja Jaakkola (2005) ovat tutkineet venäjän- ja vironkielisten sekä kaksikielisten 

maahanmuuttajaryhmien (inkerinsuomalaisten) sosiaalista integroitumista määrällisen tutkimuksen 

avulla. Reuter ja Jaakkola mittasivat tutkimuksessaan maahanmuuttajien sosiaalista integroitumista 

mittaamalla maahanmuuttajien ystävyyssuhteiden lukumäärää, yksinäisyyden kokemuksia, 

asuinalueen ja työpaikan etnistä koostumusta, suomalaisten naapurien suhtautumistapaa sekä 

mittaamalla maahanmuuttajien yhteiskunnallista aktiivisuuttaan esimerkiksi järjestötoimintaan 

osallistumisen avulla. Tutkimuksesta selvisi, että vironkieliset, toiselta äidinkieleltään suomalaiset, 

iältään vanhemmat, pienellä paikkakunnalla asuvat, suomalaisen kanssa avioituneet ja 

toimihenkilöammateissa toimivat olivat muita maahanmuuttajaryhmittymiä enemmän sulautuneet 

osaksi valtaväestöä ja sen kulttuuria (Reuter & Jaakkola 2005, 38). Lisäksi muita 

maahanmuuttajaryhmittymiä eristäytyneimpiä omiin etnisiin verkostoihin olivat venäjänkieliset, 

pääkaupunkiseudulla asuvat, toisen maahanmuuttajan kanssa yhteistaloudessa asuvat ja työelämän 

ulkopuolella olevat maahanmuuttajat, kuten työttömät, opiskelijat tai äitiyslomalla olevat (emt., 38).   
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Maahanmuuttajien sosiaalisen integraation puuttumista valtaväestöön selittivät Reuterin ja 

Jaakkolan tutkimuksen mukaan eniten maahanmuuttajan äidinkieli ja etninen tausta. 

Ystävyyssuhteiden solmiminen edellyttää usein yhteistä kieltä ja samankaltaista kulttuuria (emt., 

36). Lisäksi maahanmuuttajien kohdalla Suomessa asutun ajan pidentyessä, maahanmuuttajien 

suomalaiset verkostot ja kontaktit valtaväestöön lisääntyivät. Toiseksi parhaiten maahanmuuttajien 

sosiaalisten verkostojen etnistä rakennetta selittivät asuinpaikkakunnan koko, jolloin pienemmällä 

paikkakunnalla maahanmuuttajien ystäväverkostot olivat suomalaisempia kuin suurimmissa 

kaupungeissa. Maahanmuuttajien sosiaalisiin verkostoihin vaikuttivat Reuterin ja Jaakkolan (2005, 

37) mukaan lisäksi se, oliko kyselyyn vastannut maahanmuuttaja ilmoittanut olevansa suomalaisen 

vai saman etnisen taustan omaavan kanssa parisuhteessa. Suomalaisen kanssa avioituminen takaa 

maahanmuuttajalle jo valmiiksi sosiaalisia kontakteja muiden suomalaisten kanssa perhe- ja 

sukulaisverkostojen kautta. Myös yhteiskunnallisen tuotantoelämän ulkopuolella oleminen, kuten 

opiskeleminen ja työttömyys, selittivät sosiaalisten verkostojen puuttumista suomalaisten kanssa 

(emt., 37). Tutkimuksesta selvisi, että maahanmuuttajien kuuluminen sekä kantaväestön 

suomalaisiin että oman maahanmuuttajataustaisiin sosiaalisiin verkostoihin oli yleisintä. Kolmella 

neljästä maahanmuuttajasta oli sekä omia että suomalaisia työtovereita, perheenjäseniä että muita 

ystäviä. Viidesosalla maahanmuuttajista ei sitä vastoin ollut yhtään läheistä suomalaista työtoveria, 

perheenjäsentä tai toveria, ja he olivat eniten eristäytyneitä omiin etnisiin yhteisöihinsä suomalaisiin 

tutustumisen kustannuksella. Maahanmuuttajien syrjäytyminen eli marginalisaatio oli tutkimuksen 

mukaan kaikkein harvinaisin sosiaalisen kanssakäymisen muoto, jolloin tutkimuksessa ainoastaan 

yksi sadasta maahanmuuttajasta ilmoitti, ettei hänellä ollut yhtään läheistä ihmistä elämässään. 

(Emt., 38). Näin ollen pakolaisina Suomeen saapuvien maahanmuuttajien haja-asuttaminen eri 

puolille Suomea ei välttämättä ole maahanmuuttajien etnisten suhteiden koostumuksen kannalta 

huono ratkaisu, vaan tällöin maahanmuuttajien sosiaaliset suhteet ovat suomalaisempia kuin 

muualla ns. maahanmuuttajalähiöissä asuvien ulkomaalaisten suhteet suomalaisiin.  

 

Lisäksi maahanmuuttajien akkulturaatiota eli sosiokulttuurista sopeutumista tutkinut 

sosiaalipsykologian tutkija Karmela Liebkind on teoksissaan ”Maahanmuuttajat – kulttuurien 

kohtaaminen Suomessa” (1994), ”Monikulttuurinen Suomi – Etniset suhteet tutkimuksen valossa” 

(2000) sekä ”Venäläinen, virolainen, suomalainen: kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen 

Suomeen” (2004) käsitellyt maahanmuuttajien ja suomalaisen yhteiskunnan kohtaamisia useista eri 

näkökulmista. Yhteistä kaikille näille teoksille on se, että niissä käsitellään maahanmuuttajien 

kotoutumiseen keskeisesti liittyviä käsitteitä kuten etnisyys, etninen identiteetti, monikulttuurisuus 

ja rasismi. Toinen painotus näissä tutkimuksissa on ollut maahanmuuttajien yleinen hyvinvointi. 
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Liebkind on tutkinut teoksissaan niitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa maahanmuuttajien 

hyvinvointiin positiivisella tai negatiivisella tasolla sopeutumisprosessin aikana. Lisäksi Liebkind 

on tutkinut erityisesti venäläisten, virolaisten ja inkerinsuomalaisten paluumuuttajien kokemuksia 

Suomeen sopeutumisesta akkulturaatiotutkimuksen näkökulmasta (ks. Venäläinen, virolainen, 

suomalainen…2004). Lisäksi Inga Jasinskaja-Lahden toimittama teos ”Rasismi ja syrjintä 

Suomessa – Maahanmuuttajien kokemuksia” (2002) on tarkastellut samaan teemaan liittyen 

maahanmuuttajien syrjintäkokemuksia eri elämänalueilla: kuinka maahanmuuttajia syrjitään 

työnhaussa, kaduilla, liikennevälineissä ja naapurustossa. Lisäksi teoksessa tutkittiin 

maahanmuuttajien kokemuksia rasistisista uhkauksista ja väkivallasta.  

 

Maahanmuuttajia osana suomalaisia, ja yhä enemmän kansainvälistyviä työmarkkinoita on tutkinut 

erityisesti Seppo Paananen. Paanasen ”Työvoimaa rajan takaa” (1993) teos käsittelee 

maahanmuuttajatyövoiman vastaanottoa työmarkkinajärjestelmän käsitteen avulla, jolloin 

työmarkkinat ovat Paanasen mukaan paitsi osa taloutta, mutta myös osa sosiaalista vuorovaikutusta. 

Tutkimus vahvisti, että suomalaiset ja ulkomaalaiset työntekijät ovat eriarvoisessa asemassa 

toisiinsa nähden suomalaisilla työpaikoilla, ja etniset ristiriidat ovat astuneet 

maahanmuuttajatyövoiman myötä myös työmarkkinoille. Myös yhteiskunnan yleisen 

taloustilanteen ja erityisesti laman ja taloudellisen taantuman nähdään vaikuttavan suomalaisten 

ulkomaalaisasenteisiin (Jaakkola 1999), mikä vaikuttaa puolestaan siihen, kuinka työnantajat 

suhtautuvat työtä hakeviin maahanmuuttajiin silloin, kun samasta työpaikasta kilpailee suomalainen 

työtön työnhakija. Maahanmuuttajat ovat usein toisarvoisessa asemassa kantaväestöön nähden 

työmarkkinoilla ja erityisesti Suomeen 1990-luvulla tulleet pakolaiset ovat saaneet Paanasen (1999) 

mukaan töitä huonosti. Maahanmuuttajien syrjintä työmarkkinoilla on sitkeää, ja Paananen jopa 

väittää teoksessaan ”Suomalaisuuden armoilla. Ulkomaalaisten työnhakijoiden luokittelu” että 

”työmarkkinat eivät ole erityisen otollinen kotouttamisen areena” (1999, 128). Lisäksi Paanasen 

toimittamassa teoksessa ”Maahanmuuttajien elämää Suomessa” (2005) tarkastellaan 

maahanmuuttajien elinoloja yksittäisistä teemoista lähtien. Maahanmuuttajien elinoloja on tutkittu, 

jotta voidaan yksittäisten elinoloja mittaavien indikaattorien avulla mitata samalla myös 

maahanmuuttajien syrjäytymisriskien kasautumista verrattuna koko valtaväestön elinoloihin. 

Paanasen teos avaa maahanmuuttajiin liittyvään tutkimukseen myös uuden ja yllätyksellisen 

näkökulman: monessa suhteessa maahanmuuttajien elinolot ovat samantapaiset kuin koko muunkin 

väestön. 
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Yleensä maahanmuuttajista tehtyjen tutkimusten puutteena on ollut maahanmuuttajien äänen ja 

mielipiteiden pois jääminen eri tutkimuksista. Maahanmuuttajia on tutkittu useista eri näkökulmista 

eri menetelmillä, mutta maahanmuuttajien omasta näkökulmasta ja äänestä lähtöisin olevat 

tutkimukset ovat olleet harvassa. Laura Huttusen tutkimus ”Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin 

merkitykset maahanmuuttajien omaelämäkerroissa” (2002) tutkii, millaisia merkityksiä 

maahanmuuttajat antavat kodille, mihin maahanmuuttajat tuntevat kuuluvansa, ja mitkä ovat 

maahanmuuttajan omat yhteiskuntaan kiinnittymisen paikat sopeutumisensa aikana. Huttusen 

narratiivinen tutkimus maahanmuuttajien omaelämäkerrallisista teksteistä on antanut myös 

maahanmuuttajille omia puheenvuoroja heidän kotoutumisensa prosessiin. Ja kuten Huttunen asian 

osuvasti tutkimuksessaan ilmaisee: ”Siis paljon puhetta maahanmuuttajista, vähän puheenvuoroja 

maahanmuuttajilta” (2002, 14).  

 

Tutkija Annika Forsander on tutkinut maahanmuuttajaväestöä erityisesti etnisyyden, työn ja 

yhteiskunnallisen osallistumisen sekä integraatio- ja vähemmistöpolitiikan käsitteiden kautta 

teoksessa ”Monietnisyys, yhteiskunta ja työ” (2001). Teoksessa ”Luottamuksen ehdot. 

Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla” (2002) Forsander kartoittaa 

maahanmuuttajien työmarkkina-aseman kehittymistä 1990- luvun suomalaisilla työmarkkinoilla. 

Maahanmuuttajien työmarkkina-asema on otettu tarkasteluun tavallista laajemmasta näkökulmasta 

käsin ja sen tarkoituksena on muun muassa tarkastella pohjoismaisen hyvinvointivaltion kykyyn 

vastata monikulttuuristuvan yhteiskunnan haasteisiin. Suomalaisen elinkeinoelämän näkökulmaa 

enemmän painottava tutkimus Forsanderilta on ”Sykettä ja suvaitsevaisuutta. Globaalin osaamisen 

kansalliset rajat” (2004) tarkastelee suomalaisen yhteiskunnan elinkeinoelämää globaalin 

kilpailukyvyn ja maahanmuuttajatyövoiman näkökulmasta käsin.  

 

Maahanmuuttajista tehtyjä tutkimuksia on siten tehty runsaasti sekä erilaisista näkökulmista ja 

painotuksista käsin. Tällöin koko maahanmuuttajiin liittyvän kirjallisuuden hahmottaminen on 

vaativa ja työläs tehtävä. Eniten maahanmuuttopoliittista kirjallisuutta leimaakin juuri näkökulmien 

ja painopisteiden moninaisuus, joka myös antaa pirstaleisen kuvan maahanmuuttajiin ja 

maahanmuuton ilmiöön liittyvästä tutkimuksesta. Yksi maahanmuuttotutkimuksen keskeinen 

heikkous on juuri ollut liiallinen hajanaisuus, ja lukijan tunne siitä, että maahanmuuttajiin liittyvissä 

tutkimuksissa ei ole yksinkertaisesti maltettu keskittyä vain yhteen ja relevanttiin näkökulmaan.  

Joissakin maahanmuutto- ja siirtolaisuustutkimukseen liittyvissä teoksissa on ollut voimakas tarve 

kertoa kaikki kaikesta maahanmuuttajiin ja maahanmuuttajien sopeutumiseen liittyvistä 

yhteiskunnallisista ilmiöistä kaikkine nyansseineen ilman selkeää painotusta yhteen kattavaan osa-
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alueeseen. Maahanmuuttajiin liittyvän tutkimuksen osalta selkeä fokusoituminen on tarpeen, eikä 

kaikkea ole edes mielekästä yrittää hahmottaa yhden tutkimuksen puitteissa.  

 

Maahanmuuttajiin liittyvän tutkimuksen voimakas hajanaisuus kertoo ehkä myös osaltaan 

maahanmuuttovirtojen vähyydestä Suomessa: alkoihan maahanmuutto Suomeen voimistua 

oikeastaan vasta 1990-luvun puolivälin jälkeen ja yhä Suomessa on yhä verrattain vähän 

maahanmuuttajia verrattuna muihin Euroopan maihin. Ilmiön nuoruus on saanut aikaiseksi 

maahanmuuttajiin liittyvän tutkimuksen aallon, jolloin tutkimus on voinut jäädä sisällöltään liian 

pirstaleiseksi. Toinen heikkous maahanmuuttajiin liittyvän tutkimuksen osalta on ollut etenkin 

maahanmuuttajien hallinnollisen ympäristön tutkimisen sivuuttaminen osittain maahanmuuttajien 

kotouttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Tämä osaltaan voi johtua juuri maahanmuuttajien 

kotouttamisen ilmiön pitämisestä liiankin itsestään selvänä: kuinka osaisi nähdä kotouttamislain 

vaikutuksia maahanmuuttajien sopeutumisen prosessiin, ellei asiaa tarkemmin alkaisi edes pohtia. 

Silti selkeä fokusoituminen maahanmuuttajiin liittyvän tutkimuksen osalta on tarpeen, jolloin myös 

eri tieteenalojen väliset erikoistumiset maahanmuutto- ja siirtolaisuustutkimuksissa tulisivat 

selkeämmin näkyville. 
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3. MAAHANMUUTTAJAT SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA 

 

Tässä luvussa kartoitan lyhyesti Suomen maahanmuuttopoliittista historiaa, maahanmuuttajaväestön 

määrää ja rakennetta Suomessa, sekä yleisimpiä syitä maahanmuuttajien saapumiselle Suomeen. 

Lisäksi kartoitan maahanmuuttajien sopeutumisen yhteiskunnallista ympäristöä: millaiseen 

yhteiskuntaan maahanmuuttajat ovat kiinnittymässä ja kuinka maahanmuuttajien paikka 

yhteiskunnassa voidaan nähdä ja tulkita myös sen kriittisestä näkökulmasta tulkittuna. Tällöin 

analysoin maahanmuuttajien yhteiskunnallisen aseman kysymystä käsitteiden syrjäytyminen ja 

marginaali kautta, jolloin yhteiskunnasta syrjäytynyt maahanmuuttaja voidaan katsoa olevan myös 

epäonnistuneen integraatioprosessin tulos (ks. esim. Liebkind 2004).  

 

Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus eivät ole yhteiskunnassamme uusi asia. Esimerkiksi 

saamelaiset ja romanit ovat asuttaneet maaperäämme jo vuosisatoja, mutta ihmisten liikkuvuuden 

lisääntyessä myös etnisten ja monikulttuuristen vähemmistöjen määrä on kasvanut (Liebkind 1994, 

9). Lehtonen ja Löytty huomauttavatkin, että monikulttuurisuuteen ja etnisiin vähemmistöihin 

suhtaudutaan usein ikään kuin kyse olisi täysin uudesta ja historiallisesta asiasta (2003, 7). Lehtosen 

ja Löytyn mielestä näin ei kuitenkaan ole, vaan julkisuudessa huomio on keskittynyt pikemminkin 

viime vuosikymmeninä Suomeen saapuneihin maahanmuuttajiin, vaikka saamelaiset, romanit ja 

ruotsinsuomalaiset ovat olleet maassamme jo vuosisatoja (emt., 7). Suomella on myös rikas historia 

idän ja lännen välisenä rajamaana, jolloin idästä Venäjän valtakeskuksesta Suomeen on saapunut 

vahvoja vaikutteita lännessä sijaitsevan Ruotsin ja muiden Euroopan ydinalueiden lisäksi (Karisto 

ym. 1999, 43).  

 

Suurten siirtolaisuus- ja muuttoliikevirtojen kannalta Suomi on sen sijaan ollut maantieteellisen 

sijaintinsa sekä kylmän ilmastonsa vuoksi syrjässä, mutta nykyisin yhä useampi maahanmuuttaja 

ajautuu Suomeen joko tietoisesti tai omasta tahdostaan riippumatta (vrt. pakolaiset). Paananen 

(1993, 2) on jakanut kansainvälisen muuttoliikkeen taloudellisten syiden sekä poliittisten syiden 

vuoksi muuttaviin. Taloudellisten syiden vuoksi muuttavat hän on edelleen jakanut siirtolaisiin sekä 

vierastyövoimaan, joita tarvittiin erityisesti toisen maailmansodan jälkeen Keski-Euroopassa 

jälleenrakennuskauden alussa. Poliittisten syiden vuoksi muuttavia kutsutaan yleisesti pakolaisiksi. 

(Paananen 1993, 2) Suomi vastaanotti ensimmäiset pakolaisensa vuonna 1973, jolloin maahamme 

saapui 200 chileläistä ja vietnamilaista pakolaista (Liebkind 1994, 11). Huolimatta Suomen 
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historiasta idän ja lännen välisenä rajamaana, on Suomen varsinainen maahanmuuttopoliittinen 

historia verrattain lyhyt (Liebkind 2004, 17). 

 

Tilastokeskuksen mukaan ulkomailta Suomeen muutti vuoden 2007 aikana 26 050 henkeä. Määrä 

on 3 600 edellisvuotta suurempi ja samalla suurin itsenäisyytemme aikana. (Muuttoliike 2007) 

Huolimatta maahanmuuttajaväestön voimistuvasta kasvusta, on ulkomaalaisten määrä Suomessa 

suhteessa pienempi kuin mitä muissa Euroopan maissa (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 16; Liebkind 

2004, 17). Siirtolaiset edustavat myös monta etnistä ryhmää ja erilaisia kulttuureja. Suurimmat 

kansalaisuusryhmät maahanmuuttajista muodostavat venäläiset, virolaiset, ruotsalaiset ja 

somalialaiset (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 16; Liebkind 2004; Niinikoski ym. 2004, 9). Suomeen on 

myös tullut paluumuuttajia etenkin Ruotsista, entisen Neuvostoliiton alueelta, Venäjältä ja Virosta 

(Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 17).  

 

Myös maahanmuuttajien maahan tulon syyt ovat vaihdelleet. Esimerkiksi vuonna 2004 60 

prosenttia maahanmuuttajista saapui Suomeen perhesiteiden perusteella, 20 % hakeutuakseen 

lyhytkestoisiin työsuhteisiin Suomessa, 15 % humanitaarisista syistä, ja 5 % hakeutuakseen 

työmarkkinoille. Työn perässä Suomeen vuonna 2004 muuttaneiden määrä on ollut suhteellisen 

vähäinen, kun ottaa huomioon esimerkiksi perhesyiden, kuten suomalaisen kanssa avioituminen 

merkityksen Suomeen saapumiselle. Esimerkiksi vuoden 2003 lopussa Pirkanmaalla 

maahanmuuttajien osuus kokonaisväestöstä oli vain 2,7 %. (Niinikoski ym. 2004, 9) 

 

3.1 Maahanmuuttajat yhteiskunnan marginaalissa 

 

Lisääntyvän monikulttuurisuuden myötä nykyisin on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomioita 

maahanmuuttajien vastaanottamiseen, kansainvälisten muuttoliikkeiden hallintaan poliittisella ja 

hallinnollisella tasolla sekä rakentamaan yleistä yhteiskunnallista ilmapiiriä 

vastaanottavaisemmaksi maahanmuuttajia kohtaan. Maassamme asuvien vähemmistöjäsenten 

sopeutuminen ja syrjäytyminen ei ole ainoastaan riippuvainen heistä itsestään, ja maahanmuuttajien 

yhteiskuntaan sopeutuminen tapahtuu aina vuorovaikutuksessa valtaväestön kanssa (Liebkind 2004, 

103). Hyvät etniset suhteet maassamme edellyttävät paitsi maahanmuuttajien sopeutumista 

yhteiskuntaamme, mutta myös suomalaisten sopeutumista maahanmuuttajiin (Jasinskaja-Lahti ym. 

2002, 127). Tätä Trux (2000, 10) on kuvaillut siten, että kansainvälistyminen ei tarkoita ainoastaan 
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suomalaisten muuttamista ulkomaille ja ulkomaalaisten muuttamista Suomeen: kansainvälistyminen 

merkitsee samalla myös suomalaisten omaa muutosta.  

 

Yksi poliittinen vastaus yhteiskunnan lisääntyneeseen monikulttuurisuuteen on kotoutumislaki, joka 

on poliittisesti hallinnoitu kannanotto sille, millaisessa ympäristössä maahanmuuttajan on 

mahdollista ottaa asentoaan kohdemaahansa eli Suomeen (ks. KotoutumisL). Yksi keskeinen 

pohdinnan aihe tässä luvussa on kysymys siitä, kuka sopeutuu ja mihin. Sopeutuvatko 

maahanmuuttajat Suomeen vai voisivatko suomalaiset oppia sopeutumaan myös monikulttuuriseen 

yhteiskuntaan, jossa maahanmuuttajat voisivat toimia suomalaisten rinnalla yhdenvertaisina 

kansalaisina niin oikeuksiltaan kuin velvollisuuksiltaan?  

 

Vaikka Suomessa maahanmuuttajien vastaanotto on suojattu ja säädelty lain avulla, voidaan 

suomalainen hyvinvointiyhteiskunta silti nähdä ristiriitaisena kulttuurisena kenttänä myös 

maahanmuuttajien kannalta (Jokinen ym. 2004b, 10). Maahanmuuttajista käydyissä keskusteluissa 

käytetään usein myös sanaa marginaali. Maahanmuuttajien paikka yhteiskunnassa voidaan tulkita 

myös kriittisestä sosiaalityön näkökulmasta käsitteen marginaali kautta. Kuinka maahanmuuttajien 

yhteiskunnallinen asema voidaan sosiaalisesti kriittisestä, marginaalista näkökulmasta nähdä, sitä 

kysymystä seuraavaksi pohdin.  

 

Jokisen ym. (2004b, 10–11) tutkimuksen mukaan ihmisen yksi tapa rakentaa omaa identiteettiään 

on luoda eroja suhteessa toisiin, itseen ja muihin. Tällöin esimerkiksi ihmisen etninen tausta voi 

Jokisen ym. (emt., 10–11)  mukaan toimia omaan identiteettiin erontekoa luovana rakennusaineena.  

Tällöin ihmiselle on luonteva tapa jäsentää hänelle itselleen katsottuna jotakin uutta ja vierasta on 

kategorisointi ja luokittelu. Omasta itsestä poikkeavia ihmisiä, esimerkiksi maahanmuuttajia 

voidaan asettaa luokkiin ja kategorioihin pelkästään heidän poikkeavan ulkonäkönsä pohjalta. 

Ihmisten ja asioiden luokittelu tuo myös omalta osaltaan ihmiselle turvaa kohdata uusi asia, jolloin 

luokittelu toimii mielestäni myös asian hallinnoimisen ja kontrollin apuna. Jokisen ym. (2004b, 10) 

mukaan erontekoja ja marginalisoivia kategorioita tuotetaan ja uusinnetaan paitsi arkipäiväisissä 

käytännöissä, mutta myös institutionaalisissa konventioissa. Näin ollen maahanmuuttajat eivät 

välttämättä tule nähdyksi ja kohdelluksi yksilöinä, vaan oman marginalisoivan kategoriansa 

edustajina (emt., 10).  

 

Ulkoapäin annettujen määritelmien ja luokkien antaminen tuo tullessaan myös kokemuksia 

leimatusta identiteetistä ja tuo tällöin mukanaan myös negatiivisia kategorioita sekä identiteettejä, 
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kuten Kulmala (2006, 6) on omassa väitöskirjassaan todennut. Luokittelusta riippuen ihmiset 

voidaan nähdä esimerkiksi maahanmuuttajina, vanhuksina, naisina, kotiäiteinä, rikollisina tai 

vammaisina: luokittelemme ja kategorisoimme ihmisiä kaikenaikaa, joko tietoisesti tai 

tiedostamatta, ja tämä tuo omalta osaltaan myös turvaa ja kokemusta tuon poikkeaman 

hallitsemisesta. Jokinen ym. määrittelevät marginaaliin asemaan asetettujen ihmisten paikkaa ja 

tilaa yhteiskunnassa vastinparien keskus ja marginaali kautta (2004b, 12). Yhteiskunnalliseen 

marginaaliin asetettujen ihmisten olemassaolo ja tila määrittyy ennen kaikkea keskuksen 

näkökulmasta käsin, jolloin keskuksen ja marginaalin väliset suhteet ovat väistämättä myös 

valtasuhteita ja kamppailua vallasta siten, kenellä on valtaa määritellä yhteiskunnallisesti soveliaan 

kansalaisen ääriviivoja (emt., 12).  

 

Myös suomalainen hyvinvointivaltio on Jokisen ym. (2004b, 13) mukaan rakentunut vahvasti yhden 

keskuksen idealle. Tällöin ihanteena on katsottu olevan kansalainen, joka joko on tai on vahvasti 

pyrkimässä kohti keskusta, kohti samanlaista elämäntyyliä kuin keskustan keskiössä olevat muut 

ihmiset. Vaikka hyvinvointivaltio pyrkii rakentamaan tasa-arvoista yhteiskuntaa ja vetämään 

marginaaliryhmiä kohti keskusta, tulee se samalla paradoksaalisesti myös itse tuottaneensa 

marginaalisuutta nimeämällä marginaaliryhmiä ja luokittelemalla ihmisiä heidän ominaisuuksiensa 

perusteella (Jokinen ym. 2004b, 13; Liebkind 2004, 41). Tällöin kysymys kuuluu: Millä tavalla 

maahanmuuttajien tulisi integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan? Kuinka maahanmuuttajat on 

mahdollista vetää keskukseen sisään ilman, että maahanmuuttaja samalla menettää jotakin hänelle 

kuuluvasta kulttuuriperimästään ja etnisestä identiteetistään? Tulisiko maahanmuuttajien kohdalla 

keskuksen sopeutua myös maahanmuuttajiin vai maahanmuuttajien ainoastaan keskukseen? Jokinen 

ym. näkeekin keskuksen ja marginaalin välisen rajan alati muuttuvana (2004b, 15). Valtakulttuurin 

ominaisuuksista ja marginaalien rajoista käydään neuvottelua ja valtakamppailua kaiken aikaa, 

jolloin keskeisimmäksi nousee pohdinta siitä, kenellä on valtaa määritellä ja normittaa 

ihannekansalaisen ääriviivoja. Kenellä on valtaa määritellä ja luoda yhteiskunnan keskuksessa 

olevan ja yhteiskuntaan integroituneen kansalaisen ominaisuuksia silloin, kun ohjataan 

maahanmuuttajan kotoutumisen ihannekuvaa ja toivottua suuntaa?  

 

Myös Laura Huttunen pohtii omissa tutkimuksissaan maahanmuuttajan kokemuksia 

yhteiskunnallisen marginaalin reunalta (ks. esim. 2002; 2004). Huttunen kuvaa tutkimuksissaan 

maahanmuuttajien paikkaa yhteiskunnassa maahanmuuttajien kirjoitettujen kokemusten kautta 

heidän kuvatessaan elämäänsä Suomessa: maahanmuuttajat kuvaavat kirjoituksissaan 

kokemuksiaan irrallisuudesta ja paikattomuudesta. Huttusen mukaan ulkomaalaisten kokemusten 
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mukaan maahanmuuttaja nähdään kasvottomana massansa edustajana, ei yksilönä, joka olisi 

samalla suomalaisten muodostaman yhteisön täysivaltainen jäsen (2004, 134). Maahanmuuttajien 

läsnäolo suomalaisessa yhteiskunnassa on tunnustettua, mutta he sijoittuvat Huttusen mukaan 

marginaaliin suhteessa suomalaiseen kulttuuriin ja sen sosiaaliseen keskukseen. Tällöin jonkin 

maan kansalaisuus ei ole pelkästään juridinen tosiasia, vaan myös kulttuurisesti määrittyvä 

ominaisuus ihmisessä. (Emt., 136) Myös Huttunen tunnustaa maahanmuuttajien integroitumiseen 

liittyvän ongelman, jota myös itse aikaisemmassa kappaleessa jo hieman pohdin: kuinka 

maahanmuuttajan on mahdollista säilyttää erilaisuutensa joutumatta samalla marginaaliseen 

asemaan. (Emt., 136) Myös maahanmuuttajan kategorisoiminen kasvottomaksi maahanmuuttajien 

massaksi on Huttusen mukaan vaikeuttanut maahanmuuttajien sosiaalisten suhteiden luomista ja 

arjen yhteisöihin osallistumista. Myös työnantajien kokemat ennakkoluulot maahanmuuttajia 

kohtaan olivat maahanmuuttajien kertomuksissa vahvasti läsnä: kuinka todistaa muille olevansa 

tarpeeksi kyvykäs työntekijä huolimatta siitä, että on ulkomaalainen? (Emt., 140–141) Kuinka saada 

mahdollisuus tulla kohdatuksi ihmisenä ja yksilönä, ei vain oman massakategoriansa edustajana?  

 

Lisäksi Huttunen pohtii artikkelissaan myös oman tutkimukseni kannalta keskeistä kysymystä 

maahanmuuttajien oman äänen kuuluville saamisesta (2004, 142). Laura Huttusen mukaan 

maahanmuuttajien oma ääni ja mielipiteet eivät aina tule kuulluksi siellä, missä yhteiskunnallista 

osallisuutta ja osattomuutta piilotajuisesti jaetaan ja tuotetaan (emt., 142). Yksi paikka jakaa 

yhteiskunnallista osallisuutta ovat myös kirjoitetut tekstit, mukaan lukien oppaat ja muut 

maahanmuuttajille kirjoitetut esitteet. Tällöin on mielenkiintoista pohtia kysymystä siitä, 

esitetäänkö maahanmuuttajayleisölle kirjoitetuissa oppaissa ohjeistuksia maahanmuuttajan 

integroitumisen rakentumisesta vain keskuksesta marginaaliin päin ilman, että maahanmuuttajan 

omaa ääntä on edes kuultu? Ja kenellä on valtaa ja oikeus määritellä yhteiskunnallisesti kelpoisen ja 

integroituneen kansalaisen luonteenpiirteitä?  

 

3.2 Maahanmuuttajien syrjintä ja syrjäytyminen 

 

Maahanmuuttajat voivat kohdata myös monimuotoista syrjintää yhteiskunnassamme. Laajemmin 

maahanmuuttajien sijoittumista marginaaleihin on pohtinut sosiologian tutkija Stuart Hall, joka 

pohtii myös kansakunnan ja kansalaisen identiteetin käsitteen syntymistä ja olemassaolon 

merkitystä (1999). Laajentaakseen ymmärrystä mm. maahanmuuttajien kokemalle syrjinnälle, 
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Stuart Hall avaa laajemmin etnisen sekä kansalaisuuteen perustuvan identiteetin syntyä ja taustaa 

sosiologisesta näkökulmasta käsin.  

 

Etniset identiteetit perustuvat Hallin mukaan ihmisen tunteeseen kuulua johonkin etniseen, 

kielelliseen, rodulliseen, uskonnolliseen ja ennen kaikkea kansalliseen kulttuuriin (1999, 19). Tunne 

siitä, että tuntee kuuluvansa johonkin, esimerkiksi kansakuntaan, luo ihmiselle perusturvallisuuden 

tunnetta aikana, jolloin ainoastaan varmaa on se, että epävarmuus jatkuu ja on tullut pysyväksi 

olotilaksi. Kansalliset kulttuurit, joihin olemme alun perin syntyneet, ovat modernin maailman yksi 

kansallisen identiteetin lähteistä. Siten suomalaisuus voidaan nähdä jatkuvasti käynnissä olevaksi 

kansallisen identiteetin tuottamisen tulokseksi, joka muuttuu kaikenaikaa ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa toisiin (Lehtonen ym. 2004, 9). Kansalliset identiteetit eivät ole myös mikään 

pysyvä mielentila, vaan aina kesken oleva projekti, joka muotoutuu ihmisten välisissä 

kohtaamisissa (emt., 195). Tällainen puhe voidaan katsoa olevan myös metaforista ja 

diskurssiivista: kansallinen identiteetti ei ole geneettistä, vaan kulttuurista alkuperää. Kansallista 

identiteettiämme ei ole koodattu geneettiseen alkuperäämme, vaan se tulee kulttuurien 

olemassaolosta ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisiin. Hallin mukaan kansallisen identiteetin 

juurtunut olemus perustuu ihmisen tarpeeseen representoida ja identifioida itseään osana jotakin 

laajempaa yhteisöä, esimerkiksi osana kansakuntaa. (Hall 1999, 45–46) Lisäksi Hall väittää 

kansallisten kulttuurien olemassaolon olevan pelkkää harhakuvaa ja ihmisten mielikuvissa olevia 

asiantiloja, joka toimii tapana rakentaa omaa käsitystä ihmisenä suhteessa itseen ja toisiin. (Emt., 

47) Kuvitellun kansakunnan olemassaoloa pitävät yllä esimerkiksi kansallisten historiakirjoitusten 

olemassaolo, kansallisten traditioiden ja kansakunnan perustamismyyttien läsnäolo. (ks. esim. Hall 

1999, 47–51; Hautaniemi 2001, 25; Lehtonen ym. 2004)  

 

Jos maahanmuuttaja käsitetään yhteiskunnan marginaaliksi väestönosaksi, voidaan tällöin myös 

pohtia maahanmuuttajan asemaa laajemmin syrjäytymisen käsitteen pohdinnan kautta. 

Maahanmuuttajien syrjäytyminen Suomessa on vakava ongelma ja syrjäytyminen ovat samalla 

maahanmuuttajan kotoutumisen pahin este (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 36). Maahanmuuttajien 

kotoutumisen ongelmiksi on siten määritelty paitsi erilaisten aineellisten ja inhimillisten resurssien 

puuttuminen ja eri muodoissa esiintyvä tahallinen tai tahaton syrjintä (emt., 22). Tällöin myös 

suomalaisten tavalla suhtautua maahanmuuttajiin on merkitystä maahanmuuttajien 

kotoutumisprosessin kannalta (Jaakkola 1999). Syrjinnän käsite on moniulotteinen ja syrjäytymisen 

käsitteen englanninkielisten termien social marginality ja social exclusion suomennokset (Liebkind 

2004, 40) viittaavat myös aikaisemmin pohtimaani marginaalin ja keskuksen käsitteisiin. 
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Syrjäytynyt on myös vastakohta integroituneelle. Syrjäytyminen viittaa yhteiskunnassa myös 

yhteiskunnassa marginaaleissa elämiseen ja syrjäytyminen voidaan määritellä myös prosessiksi, 

jonka tunnusmerkkeinä on erilaisten resurssien puute ja köyhyyden kasautuminen (emt., 42–44). 

Syrjäytyminen voidaan määritellä myös sen vastinparin, hyvinvoinnin kautta. Erik Allardt (1976, 

21) on määritellyt hyvinvoinnin tilaksi, jossa ihmisellä on mahdollisuus saada keskeiset tarpeensa 

tyydytetyiksi. Allardt sisällyttää hyvinvoinnin määritelmään myös elämänlaadun, joka tarkoittaa 

muutakin kuin aineellisten tarpeiden tyydyttämistä (emt., 18). Syrjäytyminen ei ole pelkästään 

puutetta aineellisista resursseista ja hyvinvoinnin puutetta, vaan syrjäytyminen yleiskäsitteenä 

voidaan ymmärtää laajemmin myös henkisen hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden köyhyytenä ja 

puuttumisena. Syrjäytyminen voidaan nähdä myös prosessina, jonka tunnusmerkkinä on erilaisten 

valtaväestön keskimääräisen elämäntyyliin pääsemiseksi tarvittavien resurssien puuttuminen, 

esimerkiksi aineellisten ja sosiaalisten resurssien vähyys. (Liebkind 2004, 42)  

 

Huomattavaa on myös, että syrjäytymisen käsite on moniulotteinen: ihminen voi olla syrjäytynyt 

palkkatyömarkkinoilta, mutta kokea silti elämänsä sosiaalisilta suhteiltaan rikkaaksi ja antoisaksi. 

Mutta toisaalta maahanmuuttajien kohdalla syrjäytymisen prosessi voi merkitä maahanmuuttajille 

erilaisten puutteiden kasautumista: Esimerkiksi työstä syrjäytyminen aiheuttaa maahanmuuttajalle 

toimeentulon vaikeuksia, mikä puolestaan voi vaikuttaa maahanmuuttajan terveydentilaa 

heikentävästi. Tämä puolestaan voi vaikeuttaa maahanmuuttajaa ylläpitämästä sosiaalisia 

suhteitaan. Työstä syrjäytyminen, toimeentulovaikeuksien ja heikon terveyden kasautumisen 

ongelmat tuntuvat myös maahanmuuttajan kohdalla valtaväestöä voimakkaammin hänen henkisessä 

terveydentilassaan: maahanmuuttajalla on ympäristön muutoksen vuoksi vielä erityinen 

sopeutumis- eli akkulturaatiostressi rasitteenaan. (Liebkind 1994, 35; Liebkind 2004, 72–73) 

Akkulturaatiostressi tarkoittaa lyhyesti ilmaistuna maahanmuuttajalle paikanvaihdoksesta 

aiheutunutta ylimääräistä psyykkistä kuormitusta, jolloin maahanmuuttajan vieraaseen kulttuuriin 

sopeutuminen voi olla maahanmuuttajalle lisää psyykkistä stressiä aiheuttava tilanne (ks. esim. 

Liebkind 2000, 17; Liebkind 2004, 80). Näin ollen maahanmuuttajalle syrjäytymisen vaikutukset 

tuntuvat valtaväestöön verrattuna moninkertaisina. Maahanmuuttajan syrjäytyminen voidaan 

käsittää myös integroituneen ja yhteiskunnan keskiössä olevan ihmisen vastakohtana.  

 

Myös valtaväestön suhtautumistapaa maahanmuuttajia kohtaan on tutkittu syrjäytymistutkimuksen 

ohessa, mikä osaltaan vaikuttaa maahanmuuttajan kokemukseen siitä, kuinka tervetulleeksi hän 

itsensä kokee kohdemaassaan (ks. Jaakkola 1999). Jos vastaanottavan yhteiskunnan ilmapiiri 

maahanmuuttajia kohtaan on rasistinen ja leimaava, on selvää, ettei maahanmuuttaja sopeudu 
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helposti kohdemaahansa. Magdalena Jaakkolan (1999; 2000) tutkimuksissa suomalaisten 

suhtautumisesta maahanmuuttajiin ilmeni, että kaikkein kielteisimmin maahanmuuttajiin 

suhtautuivat juuri ne väestönosat, jotka kokivat oman asemansa esimerkiksi työmarkkinoilla 

uhatuiksi. Jaakkolan (1999) mukaan kielteisimmin maahanmuuttajiin suhtautuivat juuri 

maaseudulla asuvat, vähän kouluttautuneet miehet, joilta puuttuivat suoranaiset kontaktit 

maahanmuuttajiin. Usein kielteisesti maahanmuuttajiin suhtautuneet kuuluivat joko työväestöön, 

työttömiin tai maanviljelijöihin. Usein tahallisen tai tahattoman syrjinnän taustalla on kilpailu 

niukoista resursseista, kuten vähenevistä työpaikoista (Liebkind 2000, 175). Liebkindin mukaan 

maahanmuuttajien kokema psykologinen syrjintä ja rasismi voi johtaa maahanmuuttajan kielteiseen 

minäkuvaan, heikkoon itsetuntoon ja kokemukseen leimautumisesta (2004, 108). Psykologisella 

tasolla rasismi voi siis olla uhkailua, nimittelyä, omaisuuteen kohdistuvaa vahingontekoa tai vain 

tietyn ryhmän suosimista toisen kustannuksella (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 29). 

Kokonaisuudessaan itse kuvaan rasismia ja maahanmuuttajien syrjintää toiminnaksi, jossa 

maahanmuuttajia tai muita vähemmistönedustajia kohtaan käyttäydytään siten, etteivät he tunne 

itseään tervetulleiksi tai toivotuiksi jäseniksi yhteiskunnassamme. Tämä vaikuttaa empimättä myös 

maahanmuuttajien omaan tapaan sopeutua ja ottaa asentoaan kohdemaahan.  

 

Jos maahanmuuttajien syrjintä on sen sijaan rakenteellista ja järjestelmään sisälle upotettua, voi se 

vaikeuttaa maahanmuuttajan ammatillisten tavoitteiden saavuttamista ja näin vaikeuttaa 

maahanmuuttajan työpaikan saantia (ks. Forsander 2002). Siten maahanmuuttajista käytyjen 

keskustelujen yhteydessä reflektoimme myös omaa suhtautumis- ja asennoitumistapaamme 

maahanmuuttajia kohtaan. Siihen, kuinka tervetulleeksi maahanmuuttaja itsensä kokee, voi 

valtaväestö omalla suhtautumistavallaan myös vaikuttaa. Maahanmuuttajien syrjintä, oli se sitten 

tahallista tai tahatonta, on yksi maahanmuuttajien kohtaama ongelma kohdemaansa yhteiskunnassa 

erilaisten materiaalisten ja henkisten resurssien puutteen ohella (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 22).  

 

Maahanmuuttoon liittyviä materiaalisia ja henkisiä riskitekijöitä on luokiteltu sen mukaan, mitä 

maahanmuuttajalle voi tapahtua maahanmuuton jälkeen. Maahanmuuttajan entiset sosiaaliset 

verkostot voivat jäädä lähtömaahan ja kohdemaan väestöön voi olla vaikeaa ottaa kontaktia jo 

pelkästään kielivaikeuksien vuoksi. Yhteistä kieltä valtaväestön kanssa ei välttämättä heti löydy ja 

uusien sosiaalisten suhteiden solmiminen valtaväestön kanssa voi olla vaikeaa. Maahanmuuttajan 

kielivaikeudet voivat myös vaikeuttaa maahanmuuttajan kontaktien saamista etenkin työnantajiin ja 

maahanmuuttajan sosio-ekonominen asema voi laskea jyrkästikin. Maahanmuuttaja voi kokea 

itsensä yksinäiseksi ja kotiin jääminen voi vieraannuttaa maahanmuuttajan kohdemaan 
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yhteiskunnasta entisestään. Myös pelkästään etniseltä taustaltaan saman kulttuurin edustajien kanssa 

seurustelu voi vieraannuttaa maahanmuuttajan valtaväestöstä. Lisäksi jos valtaväestö suhtautuu 

kielteisesti maahanmuuttajiin ja yhteiskunnallinen ilmapiiri ei ole vastaanottavainen 

maahanmuuttajia kohtaan, voi tämä aiheuttaa entisestään erityistä sopeutumisstressiä 

maahanmuuttajille (Liebkind 1994, 32; Liebkind 2000, 17). Näin ollen maahanmuuttoon liittyy aina 

myös merkittäviä riskejä ja ongelmia, eikä maahanmuuttajien Suomeen sopeutuminen ole aina 

välttämättä niin helppoa kuin yleisesti ottaen voidaan ajatella.  

 

Kariston ym. (1999, 108) mukaan syrjäytyminen voi tarkoittaa ihmiselle työmarkkinoiden 

ulkopuolelle joutumista, yhteiskunnalle tyypillisten kulutustottumusten puuttumista, joutumista 

sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen ulkopuolelle ja osattomuutta yhteiskunnallisesta 

vallankäytöstä. Syrjäytyminen tulee ymmärtää myös paitsi materiaalisena puutteena ja köyhyytenä, 

mutta samalla myös erilaisten pääomien puuttumisena: ihminen voi kokea itsensä osaamattomaksi 

esimerkiksi sosiaalisen pääoman suhteen, jolloin se vaikuttaa ihmisen sosiaalisten kontaktien 

luomiseen (emt., 112). Syrjäytyminen on määritelty siis prosessina, jonka tunnusmerkkeinä on 

erilaisten resurssien puutteen kasautuminen (Liebkind 2004, 42). Maahanmuuttajan integraatioon 

vaikuttavat siten myös erilaisten materiaalisten ja inhimillisten resurssien puute, mutta myös 

maahanmuuttajien kokema tahallinen tai tahaton syrjintä (Jasinskaja-Lahti ym. 2002, 22; Liebkind 

2000, 80). Nämä yhdessä voivat siten aiheuttaa maahanmuuttajan yhteiskunnasta syrjäytymistä, 

jolloin maahanmuuttaja ei koe olevansa integroitunut tai hän kokee osattomuutta joillain elämän 

osa-alueilla, kuten sosiaalisissa suhteissa. Liebkindin mukaan (2004, 61) maahanmuuttaja on 

integroitunut onnistuneesti kohdemaansa yhteiskuntaan silloin, kun maahanmuuttaja kokee 

voivansa henkisesti hyvin, ja kun maahanmuuttaja ei kärsi sopeutumisen aiheuttamasta stressistä.  

 

3.3 Maahanmuuttajien integraatio  

 

Tässä luvussa tarkastelen maahanmuuttajien integraatiota ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen liittyviä 

tekijöitä, kuten maahanmuuttajan sosiaalisia verkostoja maahanmuuttajan integroitumisen 

apuvälineenä. Tarkastelen maahanmuuttajien sopeutumista erityisesti sen sosiaalisesta 

näkökulmasta käsin ja pohdin, mitä integraatio tarkoittaa ja miten integroituminen sopeutumisen 

prosessina voidaan ymmärtää. Samalla luku toimii pohjustuksena seuraavassa luvussa käsiteltävää 

teoriaosuutta varten. Varsinaisena teoriaosuutena pohdin psykologi John W. Berryn 
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akkulturaatioteoriaa, joka käsittelee maahanmuuttajien integraatiota psykologisesta ja 

sosiokulttuurisesta lähtökohdasta käsin. 

 

Maahanmuuttajien integraatiota voidaan tarkastella paitsi yksilötasolla, mutta myös sen 

laajemmassa poliittisessa kontekstissa. Maahanmuuttajan integraatioon vaikuttavat paitsi 

maahanmuuttajan omat henkilökohtaiset ominaisuudet, mutta myös vastaanottavan maan poliittinen 

ja hallinnollinen ymmärrys maahanmuuttajien paikasta yhteiskunnassa. Ekholmin (2001, 166–167) 

mukaan maahanmuuttajien kotoutumiseen vaikuttavat vastaanottavien maiden 

maahanmuuttopoliittiset kulttuurit, jolloin käsitykset maahanmuuttajien integroimisesta 

yhteiskuntaan poliittisella tasolla vaihtelevat maittain ja yhteiskunnittain. Maahanmuuttajien 

voidaan olettaa sulautuvan eli assimiloituvan kohdemaahansa tai maahanmuuttajien voidaan olettaa 

säilyttävän oma kielensä sekä keskeisimpiä ominaisuuksia omasta kulttuurisesta perimästään. Näin 

ollen maahanmuuttajia vastaanottavan yhteiskunnan hallinnollinen näkemys maahanmuuttajien 

paikasta voi vaihdella assimilaatiopolitiikan suosimisesta monikulttuurisen maahanmuuttopolitiikan 

harjoittamiseen. (Emt., 166–167)  Maahanmuuttajan kohdatessa vieraan maan kulttuuri, joutuvat 

maahanmuuttajat usein miettimään uudelleen omaa yksilöllisyyttään, suhdetta omaan etniseen 

ryhmäänsä sekä kohdemaan kantaväestöön (Matinheikki-Kokko 1994, 93). Osaltaan 

maahanmuuttajan integraatio on siten myös maahanmuuttajan oma henkilökohtainen kokemus 

omasta sopeutumisestaan ja paikastaan kohdemaahansa yhteiskunnassa.  

 

Maahanmuuttajien integraatiota kohdemaan yhteiskuntaan voidaan myös kuvailla myös sanalla 

akkulturaatio (Liebkind 2000, 13). Akkulturaatio tarkoittaa yksilön sopeutumista uuteen kulttuuriin 

(emt., 17). Akkulturaatiota, integraatiota tai sopeutumista voidaan kuvailla myös sanoilla tila tai 

prosessi. Prosessina akkulturaatio tarkoittaa muutosta, joka tapahtuu ihmisessä hänen ollessa 

kosketuksissa toisen kulttuurin edustajan kanssa. Tällöin ollaan kiinnostuneita niistä muutoksista, 

joita ihmisessä tapahtuu hänen arvoisaan, uskomuksissaan, asenteissaan ja mielipiteissään. (Emt., 

13) Akkulturaatio toisin sanoen tarkoittaa niitä muutoksia, joita ihmisessä tapahtuu hänen 

ottaessaan kontaktia toisen kulttuurin edustajaan: Kuinka suomalaisena pysyisin, jos muuttaisin 

toiseen maahan ja olisin toisen kulttuurin vaikutuspiirissä? Kuinka paljon antaisin valtakulttuurin 

vaikuttaa omiin arvoihini, uskomuksiini ja mielipiteisiini? 

 

Akkulturaatiotutkimus keskittyy useimmiten kulttuuristen vähemmistöjen tutkimiseen ja heissä 

tapahtuvien psykologisten muutosten tarkasteluun (Liebkind 2000, 14). Maahanmuuttaja joutuu 
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jatkuvasti tarkastelemaan sitä, kuinka paljon hän on monikulttuurisuuden nimissä valmis 

säilyttämään omasta kulttuuristaan ja kuinka paljon hän on integraationsa vuoksi valmis luopumaan 

vanhoista tavoistaan (Liebkind 1994, 236). Sosiaalisen integraation prosessi voidaan myös 

ymmärtää siten, että maahanmuuttaja sopeutuu kohdemaahansa kahdella eri tavalla. 

Maahanmuuttaja joko sulautuu eli assimiloituu kohdemaahansa tai sitten suosii monikulttuurista 

sopeutumisen prosessia, jota myös on kutsuttu integraatioksi. Monikulttuurisen sopeutumisen 

prosessissa maahanmuuttaja suosii sekä valtakulttuurin arvoja, tapoja ja käytäntöjä, mutta haluaa 

silti säilyttää omasta etnisestä kulttuuristaan parhaiksi katsomiaan puolia. (Emt. 14) 

Maahanmuuttajan integraation syvyyttä on myös kuvattu maahanmuuttajan kielitaidon, kielten 

käyttöä ja sosiaalisten verkostojen avulla (Liebkind 2004, 57). Maahanmuuttajien sosiaalisten 

verkostojen olemassaolon on katsottu myös olevan maahanmuuttajan kotoutumista edistävänä 

suojaverkkona, jolloin maahanmuuttajan on helpompi sopeuttaa itseään kohdemaahansa (Liebkind 

1994, 232). Maahanmuuttajan sopeutumisen lopputulosta, oli se sitten hyvä tai huono, voidaan 

kuvata kuten muunkin väestön sopeutumista: kuvaamalla maahanmuuttajan henkistä hyvinvointia ja 

kokemuksia osallisuudesta yhteiskunnassa.  

 

Perinteisesti maahanmuuttajien integraatiota voidaan tulkita myös integraation lopputulosta 

tarkastelemalla. Varhaisissa siirtolaisuustutkimuksissa on Forsanderin ym. (2001, 34) mukaan nähty 

maahanmuuttajan integraatioprosessin lopputuloksen olevan aina sama: maahanmuuttaja lopulta 

sulautuu vähemmistönsä edustajana valtakulttuuriin, sen tapoihin ja tottumuksiin. Tästä myös 

syntyy Forsanderin ym. mukaan kuuluisa melting pot eli sulatusuunin käsite, joka kuvaa etenkin 

Amerikassa maahanmuuttajien sulautumista eli assimiloitumista kohdemaansa kulttuuriin (ks. esim. 

Forsander ym. 2001, 34; Hautaniemi 2001, 27–28). Tällöin jos integraatiolla tarkoitetaan 

sulautumista valtaväestöön, oletetaan maahanmuuttajan hylkäävän oman kielensä, kulttuurinsa ja 

elämäntapansa ja omaksuvan valtakulttuurin elämäntavat (Liebkind 1994, 36; Liebkind 2000, 171). 

Nykyisin maahanmuuttajien sopeutumista tuskin enää nähdään yhtä mustavalkoisesti ja nykyisin 

maahanmuuttajien yhteydessä on alettu keskustelemaan monikulttuurisen yhteiskunnan 

mahdollisuuksista. Perinteisesti on ajateltu, että kulttuurinen moniarvoisuus edellyttää kunkin 

etnisen ryhmän oman kulttuurin ja identiteetin säilyttämistä, mutta myös eri etnisten ja kulttuuristen 

ryhmien välisten sosiaalisten suhteiden edistämistä (Matinheikki-Kokko 1994, 88).  
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4. MARGINAALEISTA KESKIÖÖN: John W. Berryn akkulturaatioteoria  

 

Mistä sitten tiedämme, onko maahanmuuttaja kotoutunut kohdemaansa yhteiskuntaan vai ei? Millä 

tavalla maahanmuuttajan onnistunutta kotoutumista voidaan mitata ja kuinka voimme määritellä, 

milloin joku on ”oikealla tavalla” kotoutunut ja milloin ei? Ainakin teoriassa tähän kysymykseen on 

antanut omalta osaltaan vastauksen psykologian tutkija John W. Berry. Berryn akkulturaatio- eli 

sopeutumisteoria tutkii ihmisen käyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia erilaisten kulttuuristen 

ryhmittymien, kuten maahanmuuttajien kohdalla. Itse olen kokenut juuri Berryn 

akkulturaatiotutkimukset ja sen antaman teoriamallin mielekkääksi tavaksi ymmärtää ihmisessä 

tapahtuvia sosiaalisia ja sosiokulttuurisia muutoksia silloin, kun hän muuttaa vieraaseen maahan ja 

kohtaa maan valtaväestön ja sen kulttuurin.  

 

Alun perin akkulturaatio käsitteen klassinen määritelmä on peräisin 1930-luvun antropologian 

tutkimuksen piiristä (Liebkind 2004, 46). Lyhyesti määriteltynä akkulturaatio tarkoittaa eri 

kulttuureista tulevien ihmisten sosiaalista vuorovaikutusta ja näiden kontaktien seurauksena 

aiheutunutta kulttuurista muutosta joko toisessa tai molemmassa kulttuurisessa ryhmittymässä 

(emt., 46). Akkulturaatiotutkimukseen on myös vaikuttanut sosiologian tutkija Milton Gordoninin 

(1964) käsitykset maahanmuuttajien integroitumisesta. Gordon on kuvannut akkulturaatiota vain 

yhdeksi valtaväestöön sulautumisen eli assimiloitumisen muodoiksi. Näin Gordonin mukaan 

akkulturaatio tarkoittaa lopulta sitä, kuinka paljon jokin kulttuuriseen vähemmistöön kuuluva 

ryhmittymä on omaksunut valtakulttuurin piirteitä (emt.).  

 

Berry ym. (1992, 271) tarkastelee vähemmistöryhmien sopeutumisen prosessia paitsi ryhmätasolla, 

myös yksilötasolla. Berryn teoria selittää maahanmuuttajan tavoissa, asenteissa ja arvoissa 

tapahtuvia muutoksia silloin, kun eri kulttuurit kohtaavat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään 

(Berry 1980; Berry ym. 1992, 273). Tällöin ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka paljon 

maahanmuuttaja on halukas säilyttämään oman kulttuurisen ja etnisen identiteettinsä, ja kuinka 

maahanmuuttaja suhtautuu uuteen kulttuuriin ja valtaväestöön uudessa tilanteessa. Etnisellä 

identiteetillä tarkoitan tässä yhteydessä maahanmuuttajan omaan etniseen alkuperään kuuluvia 

sosiaalisia suhteita ja verkostoja. Kulttuuri käsitteenä voidaan ymmärtää tietynlaisena 

kollektiivisena tietoisuutena kuulumisesta johonkin (Hautaniemi 2001, 12). Hautaniemi (2001, 12) 

on myös kuvaillut kulttuuria siten, että kulttuuritonta ihmistä ei yksinkertaisesti ole. Kulttuuri 
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voidaan myös määritellä siten, että sillä tarkoitetaan jonkin yhteisön piirissä omaksuttua 

elämäntapaa, tapaa siis olla ja elää (emt., 14).  

 

Berryn akkulturaatioteoriassa maahanmuuttajien oletetaan säilyttävän oma etninen ja kulttuurinen 

alkuperänsä samalla, kun he omaksuvat valtakulttuurista sen parhaiksi katsomiaan puolia. 

Akkulturaatiolla voidaan tarkoittaa myös vastaanottavan maan kulttuurissa tapahtuvia muutoksia 

kahden tai useamman eri kulttuurin kohdatessa (Berry 1980, 213; Liebkind 2000). Vastaavasti 

akkulturaatio voidaan määritellä myös siten, että se on prosessi, jossa kaksi eri kulttuuria on 

vuorovaikutuksessa keskenään. Akkulturaatiossa toinen kulttuuriryhmittymistä on voimakkaampi 

prosessin edetessä kuin toinen, ja jossa käytännössä toinen kulttuuri on vaikutusvaltaisemmassa 

asemassa toiseen kulttuuriin nähden (Berry 1980, 217; Berry ym. 1992, 273). Tällöin toinen ryhmä 

joutuu sopeuttamaan itseään toiseen kulttuuriin, jolloin ollaan yleensä kiinnostuneita 

akkulturaatioprosessin lopputuloksesta: kuka joutuu sopeutumaan ja millä tavalla? Kuitenkin 

akkulturaatiolla tarkoitetaan tämän tutkimuksen yhteydessä maahanmuuttajan 

akkulturaatioprosessin lopputulosta, jota mm. Liebkind (2004, 49) ovat kuvanneet ihmisen 

psykologiseksi sopeutumiseksi kohdemaahansa. Mitä pidemmälle sopeutumisen prosessi etenee, 

sitä sopeutuneempi maahanmuuttaja teoriassa on (Berry ym. 1992, 274).  

 

Eri kulttuureista tulevat maahanmuuttajat saattavat omata hyvinkin erilaisia tapoja, tottumuksia, 

perinteitä sekä traditioita suhteessa kohtaamaansa yhteiskuntaan ja sen tapoihin. Maahanmuuttajan 

sosiaalinen sopeutuminen kohdemaahan on aina myös riippuvainen maahanmuuttajasta itsestään 

sekä tietenkin maahanmuuttajan omasta motivaatiosta sitoutua ja jäädä kohdemaahansa. Se kuinka 

maahanmuuttaja on tottunut kohtaamaan asioita, on aina myös riippuvainen hänen kulttuurisesta ja 

etnisestä identiteetistään. Jos olisin syntynyt kokonaan erilaiseen kulttuuriseen ympäristöön, olisi 

minulla varmasti myös erilaisia suhtautumisen tapoja esimerkiksi kodin, perheen, uskonnon tai 

ruoan suhteen. Maahanmuuttajien identiteetti perustuu yleensä heidän kulttuuriseen ja etniseen 

identiteettiin, ja erilaisten kulttuurien yhteentörmäykset aiheuttavat kysymyksiä etenkin 

maahanmuuttajien kohdalla. Maahanmuuttajan oma kulttuurinen ja etninen identiteetti vaikuttaa 

väistämättä myös siihen, kuinka maahanmuuttaja sopeuttaa itseään kohdemaansa kulttuuriin, 

yhteiskuntaan ja sen väestöön. Oma identiteetin perimä vaikuttaa myös maahanmuuttajien 

arvostukseen siitä, kuinka ympärillä olevat ihmiset nähdään osana omaa sopeutumisprosessia.  

 

Sosiologiassa kulttuuri-identiteetillä tarkoitetaan Liebkindin (1994, 22) mukaan tiettyyn 

kulttuuriryhmittymään kohdistuvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisiin arvoihin ja kieleen 



  

 

  34 

perustuvaa tietynlaista käyttäytymistä. Etnisellä identiteetillä Liebkindin (emt., 22) mukaan 

tarkoitetaan sen sijaan tietoisuutta omasta etnisestä perimästään ja samaistumista tiettyyn etniseen 

ryhmään. Tästä on pohjimmiltaan kyse myös Berryn akkulturaatioteoriassa, jossa maahanmuuttajat 

on luokiteltu erilaisiin sopeutumisen tavan luokkiin, jotka perustuvat maahanmuuttajan oman 

etnisen-, ja kulttuurisen identiteetin säilyttämisen tärkeyteen.  

 

Kun maahanmuuttaja kohtaa hänestä katsottuna uudenlaisen ympäristön, hän joutuu yleensä 

miettimään omaa suhtautumistapaansa suhteessa kohdemaansa kulttuuriin ja sen ihmisiin. Tällöin 

ollaan kiinnostuneita niistä sopeutumisen tavoista, tai toisin sanoen sopeutumisen strategioista, joita 

ihmiset käyttävät kohdatessaan vieraan maan tavat ja tottumukset (Berry ym. 1992, 278; Liebkind 

1994, 25). Maahanmuuttajan akkulturaatioasenteet perustuvat Berryn ym. (1992, 278) mukaan 

kahteen kysymykseen, joihin maahanmuuttajan tulee ennemmin tai myöhemmin maahanmuuttonsa 

aikana ottaa kantaa: Kuinka tärkeää minulle on säilyttää maahanmuuttajana oma kulttuurinen 

identiteettini? Ja kuinka tärkeää minulle on ylläpitää ja luoda suhteita valtaväestön kanssa? Näistä 

kysymyksistä on Berryn ym. (1992, 278–279) mukaan mahdollista muodostaa ainakin teoriassa 

neljä erilaista sopeutumisen strategiaa, jotka koskevat maahanmuuttajan omaa etnisen identiteetin 

ja kulttuurin säilyttämisen tärkeyttä sekä uusien sosiaalisten kontaktien solmimista valtaväestön 

kanssa. Esittelen Berryn akkulturaatiostrategiaan pohjautuen erilaisen variaatiokaavion (ks.kuvio 1), 

jonka olen muokannut Berryn akkulturaatiostrategianmallin pohjalta.  

 

Berryn ym. (1992, 278–279) erittelemät maahanmuuttajan integraation strategiat ovat integraatio, 

assimilaatio, separaatio sekä marginalisaatio. Integraatiostrategian omaksunut maahanmuuttaja 

haluaa luoda toimivat suhteet kohdemaansa valtaväestöön, mutta samalla myös ylläpitää 

alkuperäisiä etnisiä suhteitaan integroiduttuaan kohdemaahansa. Assimilaatioasenteen omaksunut 

maahanmuuttaja Berryn ym. mukaan haluaa hylätä, tai on jo hylännyt oman alkuperäisen 

kulttuurinsa, ja hakeutuu aktiivisesti kohdemaan kulttuurin ja sen valtaväestön kanssa kontakteihin. 

Maahanmuuttaja haluaa tällöin toisin sanoen sulautua eli assimiloitua täydellisesti kohdemaansa 

kulttuuriin, sen valtaväestöön ja sen tapoihin. Separaatiostrategian joko tietoisesti tai tiedostamatta 

valinnut maahanmuuttaja pyrkii Berryn mukaan säilyttämään oman etnisen identiteettinsä ja 

alkuperäisen kulttuurinsa, mutta eriytymään kohdemaansa yhteiskunnasta ja sen valtaväestöstä. 

Separaatiostrategian omaksuneella maahanmuuttajalla ei välttämättä ole edes motivaatiota luoda 

uusia sosiaalisia suhteita valtaväestön kanssa. Marginalisoitunut maahanmuuttaja sen sijaan ei pidä 

Berryn mukaan kontaktia oman kulttuurinsa edustajiin, eikä ole motivoitunut solmimaan 

valtaväestön kanssa sosiaalisia suhteita. Tällöin maahanmuuttaja on toisin sanoen syrjäytynyt 
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sosiaalisilta suhteiltaan sekä omasta etnisestä kulttuuristaan, että myös valtaväestön sosiaalisen 

elämän piiristä. (Emt., 278–279) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           KUVIO 1: 
          Maahanmuuttajan akkulturaatiostrategiat 

            muokattu Berryn 1990 ja Berry ym. 1992 
  pohjalta 

 

Berryn ym. mukaan (1992, 279) on kuitenkin hyvä muistaa, etteivät edellä mainitut 

maahanmuuttajan akkulturaation-, eli sopeutumisen strategiat ole yksiselitteisiä tai sellaisenaan 

tulkittavissa: jokainen maahanmuuttaja voi integroitua kohdemaahansa ja sen kulttuuriin eri tavoin, 

ja nämä suhtautumistavat voivat ilmetä käytännön elämässä eri ihmisten kohdilla eri tavoin. Yksi 

maahanmuuttaja voi valita tietoisesti sen, ettei halua solmia suhteita valtaväestöön, vaan pysyä 

”omassa kastissaan”, jolloin maahanmuuttaja on sosiaalisilta suhteiltaan eriytynyt. Toinen 

maahanmuuttaja voi sen sijaan pyrkiä täydelliseen assimilaatioon eli sulautumiseen työelämässä ja 

kolmas haluaa ehdottomasti ylläpitää integraatiota omien inhimillisten pääomiensa, esimerkiksi 

kielitaitonsa suhteen pyrkimällä kaksi- tai useampikielisyyteen. (Berry ym. 1992, 279). 

Akkulturaatiota ja akkulturaatioprosessin onnistumista tai epäonnistumista voidaan määritellä myös 

eri tavoin. Liebkindin (2004, 53) mukaan maahanmuuttajan sopeutumisprosessin epäonnistumista 

voidaan mitata sillä, kuinka paljon erilaisia syrjäytymisriskejä maahanmuuttajan elämään on 

kasautunut maahanmuuton jälkeen. Toisin sanoen maahanmuuttaja ei ole akkulturoitunut 
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Liebkindin (2004, 50) mukaan silloin, kun hän on syrjäytynyt kohdemaansa yhteiskunnasta. 

Integraatiovaihtoehto sopeutumisen muotona on siten osoittautunut suosituimmaksi akkulturaation 

muodoksi ja sillä on myös todettu olevan vahvin yhteys maahanmuuttajien hyvään ja 

onnistuneeseen sopeutumiseen (Liebkind 2000, 21). 

 

Berryn kehittelemä akkulturaatioteoria on myös saanut osakseen paljon kritiikkiä. Berryn teoriaa on 

Liebkindin (2004, 52) mukaan arvosteltu mm. siitä, että sen kahteen eri maahanmuuttajalle 

esitettävät kysymykset mittaavat eri asioita ja sen sisältämät kysymykset eivät ole symmetrisiä 

keskenään. Berryn teoria voidaan katsoa mittaavan maahanmuuttajan akkulturaation asenteita 

kahden eri asioita mittaavan kysymyksen kautta: toisessa maahanmuuttajalta kysytään 

valtaväestöön luomien suhteiden tärkeyttä ja toinen kysymys koskee maahanmuuttajan kulttuurisen 

identiteetin säilyttämisen tärkeyttä ja maahanmuuttajan asennetta säilyttää omaa kulttuurista ja 

etnistä identiteettiään. 

 

Tarkoituksenani on selvittää, kuinka tutkimani oppaat rakentavat maahanmuuttajan kotoutumista 

poliittisella tasolla maahanmuuttajan sosiaalisten suhteiden näkökulmasta käsin. Tarkoituksenani on 

pohtia, kuinka maahanmuuttajien kotoutuminen on käsitelty esitteissä Berryn akkulturaatioteorian 

valossa. Millä tavalla oppaat rakentavat maahanmuuttajan kotoutumista suhteessa maahanmuuttajan 

perheeseen, suhteessa omaan etniseen väestöön ja kohdemaan valtaväestöön? Sekä millaisia 

merkityksiä nämä painotukset oppaissa saavat?  
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5. SOSIAALINEN KONSTRUKTIONISMI JA DISKURSSINANALYYSI  

 

Tässä luvussa kerron tarkemmin tutkimukseni tutkimuksellisesta ja metodologisesta 

viitekehyksestä. Teoreettisena lähestymistapana hyödynnän sosiaalista konstruktionismia. Lisäksi 

liitän sosiaalisen konstruktionismin lähestymistavan yhteen diskurssianalyysin kanssa, jolloin 

diskurssianalyysin avulla mahdollistan aineistoni analyysin ja tulkinnan. Tarkastelen tutkimukseni 

aineistoa avoimesti ja aineistolähtöisesti, sosiaalisen konstruktionismin luomasta teoreettisesta 

viitekehyksestä lähtien. Siitä, millaisia merkityksiä ja tulkintoja maahanmuuttajien kohtaamasta 

kotoutumisen sosiaalisesta ja hallinnollisesta ympäristöstä tutkimani oppaat rakentavat, luo 

sosiaalinen konstruktionismi viitekehyksen näiden etsimiselle aineistosta. Ensin esittelen sosiaalisen 

konstruktionismin lähestymistapaa yhtenä aineiston käsittelemisen lähtökohtana, ja sen jälkeen 

kartoitan laajemmin diskurssianalyysiä aineiston analyysin apuvälineenä. Lisäksi tarkennan 

aineiston analyysin valtasuhdepainotteisen diskurssianalyysin hyödyntämiseen aineistossani. Siinä, 

millaisia puhetapoja ja merkityksiä maahanmuuttajille luoduista oppaista maahanmuuttajien 

sosiaalisen kotoutumisen prosessiin välittyy, antaa sosiaalisen konstruktionismin lähestymistapa 

sekä diskurssianalyysin käyttö mahdollisuuksia ymmärtää tutkittavaa aihettani. 

 

Paikannan oman tutkimukseni laadullisen haaraan, vaikkakin kyseisiä kahtiajakoja laadullisen ja 

määrällisen tutkimuksen välillä on usein kritisoitu (ks. esim. Alasuutari 1995, 18; Töttö 2000). 

Alasuutarin (1995, 44) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tärkeää on juuri merkitystulkintojen 

tekeminen ja arvoitusten ratkaiseminen: millaisia merkityksiä kukin tutkittava aihe itse tutkittavasta 

ilmiöstä kertoo? Kun laadullisessa tutkimuksessa kiinnitetään huomiota kulttuurisiin jäsennyksiin, 

ollaan yleensä kiinnostuneita miten tai miksi kysymyksistä. Millaisia jäsennyksiä tutkimani 

opaskirjaset maailmasta tekevät ja millaisia merkityksiä maahanmuuttajat integroitumiseen saavat? 

(Emt., 95, 97) Miksi maahanmuuttajien kotoutuminen niissä esitetään juuri niin kuin ne esitetään, 

miksei jollakin toisella tavalla? Tutkimuksellani pyrin menemään paitsi tutkimieni opaskirjojen 

taakse, mutta myös löytämään ne johtolangat, jotka lopulta vievät tutkimukseni vastaamaan itse 

rakentamaani teoreettiseen viitekehykseen (Alasuutari 1995, 68).  

 

Tutkimukseni perustuu siten sosiaalisen konstruktionismin pohjaan, joka on yksi laadullisen 

tutkimuksen suuntaus ja strateginen lähestymistapa. Olen kiinnostunut tutkimuksessani saamaan 

selville, kuinka maahanmuuttajille kohdennetut opaskirjat konstruoivat sosiaalista todellisuutta 

ympärillämme tutkimuskysymyksiini peilaten. Sosiaalinen konstruktionismi teoreettisena ja 
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strategis-metodologisena lähestymistapana korostaa ilmiöiden tulkinnallista ja kulttuurista 

luonnetta. Diskurssianalyysi puolestaan on kiinnostunut kysymyksestä, kuinka kieli ja muu 

merkitysvälitteinen toiminta luo sosiaalista todellisuutta ympärillämme. Kieli ja kielen kautta 

merkitystulkintojen tekeminen luo, uusintaa ja tulkitsee uudelleen sosiaalisia toimintoja ja ihmisten 

vuorovaikutusten prosesseja. Karkeasti ilmaistuna sosiaalinen konstruktionismi tarkoittaa siten 

tutkimuksellista lähestymistapaa, jonka mukaan sosiaalinen todellisuus ympärillämme rakentuu 

sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Kieli rakentaa sosiaalista 

todellisuutta, oli se sitten kirjoitettua tai puhuttua. Diskurssianalyysin mielenkiinto kohdistuu 

vallitseviin puhetapoihin eli diskursseihin. Diskurssianalyysin avulla voidaan saada esille myös 

oman tutkimukseni kannalta merkittäviä piilo-oletuksia ja äänettömiä painotuksia oppaiden 

luomasta kotoutumisen kuvasta. Diskurssianalyysi tutkii siten sosiaalisen todellisuuden 

rakentumista kielen kautta, jolloin sosiaalinen konstruktionismi toimii sen laajempana 

kattokäsitteenä ja teoreettisena viitekehyksenä. 

 

5.1 Sosiaalinen konstruktionismi lähestymisen tapana 

 

Sosiologi Zygmunt Bauman on todennut, että sosiologisen tutkimuksen yksi tarkoitus on tehdä 

ihmisistä herkempiä ja tietoisempia oman toimintansa vaikutuksista muuhun ympärillämme olevaan 

sosiaaliseen todellisuuteen (1997, 24–25). Arkisten asioiden kyseenalaistaminen ja laajemman 

ymmärryksen saavuttaminen itsestään selvänä pidettyihin asioihin on niin ikään myös oman 

tutkimukseni tavoitteena, jolloin tarkoituksenani on saada kattavampi kuva maahanmuuttajien 

kotoutumisesta ja sen hallinnollisesta ympäristöstä. Sosiologisessa tutkimuksessa elämän tutut osa-

alueet voidaan nähdä ja tulkita uudella tavalla ja samalla entiset varmoina pidetyt totuudet asettaa 

kyseenalaisiksi (emt., 27). Juuri tässä piilee myös sosiologisen tutkimuksen teon haaste ja ydin: 

kuinka kyseenalaistaa ja problematisoida itsestään selviä asioita? (Alasuutari 1995, 190–191) Tai 

kuten sosiaalisen konstruktionismin uranuurtajina pidetyt Berger Peter & Luckmannin Thomas 

(1994, 28) asian ilmaisee: ”miten on mahdollista, että subjektiiviset merkitykset muuttuvat 

objektiivisiksi tosiasioiksi?”. Sosiaalisen todellisuuden luonteen, sosiaalisen tutkimuksen 

mahdollistaminen, edellyttää siis sen ymmärtämistä, kuinka sosiaalinen todellisuus ympärillämme 

rakentuu (emt., 28). Sosiaalisen konstruktionismin tehtävänä on siten jokapäiväisten 

elämismaailmojen tutkiminen.  
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Sosiaalisen konstruktionismin keskeinen ajatus voidaan tulkita siten, että sosiaalinen todellisuus 

rakentuu erilaisissa diskursseissa sekä sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa toistemme 

kanssa (Jokinen ym. 1999).  Myös ympärillämme oleva kirjoitettu kieli sekä teksti toimivat 

sosiaalisen todellisuuden osina, ja joka näin on rakentamassa sosiaalista todellisuutta ympärillämme 

(emt.). Bergerin ja Luckmannin (1994, 13) mukaan sosiaalinen todellisuus ympärillämme rakentuu 

näin kielellisessä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Tällöin sosiaalinen 

konstruktionismi on kiinnostunut tutkimaan etenkin sellaisia arkielämän prosesseja, jolloin joistakin 

asioista muodostuu itsestään selviä ja osa kritiikitöntä todellisuutta (1999, 13). Berger & Luckmann 

(1994, 49) toteavat, että kieli antaa ihmisille mahdollisuuden omien kokemuksiensa objektivointiin 

ja sosiaalisten ilmiöiden tyypittelyyn ja kategorisointiin. Kieli itsessään siten välittää ihmisten 

kokemuksia ja ajatuksia maailmasta, ja jolloin kielen avulla ihmiset myös tuottavat, uusintavat ja 

ylläpitävät ympärillämme olevaa arkitodellisuutta ja elämismaailmaa (emt., 30, 50). Tällöin kielestä 

muodostuu sosiaalisen todellisuuden rakentaja. Sosiaalisen konstruktionismin tutkimuksen 

mielenkiinto kohdistuu juuri kielen tutkimiseen ja siihen, kuinka todellisuus rakentuu kielen kautta 

sosiaalisten vuorovaikutusprosessien kautta.  

 

Jokinen ym. kuvaa kieltä sosiaalisen todellisuuden kuvaamisen apuvälineenä, jonka kautta 

konstruoimme eli merkityksellistämme ne kohteet, joista puhumme tai kirjoitamme (2004a, 18). 

Sosiaalisen konstuktionismin luoman tulkinnan mukaan todellisuus ympärillämme ja tutkimusten 

kohteet sinänsä ovat vain yksi versio ja tarina todellisuudesta, koska yhtä ainoaa oikeaa todellisuutta 

ei ole. Siten maahanmuuttajille luodut ja kirjoitetut oppaat kertovat vain yhden version 

todellisuudesta, koska niiden kieli ja puheen tuottamisen tavat ovat olleet sidottuja sen aikaisiin 

sosiaalisiin vuorovaikutusprosesseihin sekä sen aikaisiin puheisiin maahanmuuttajien kotoutumisen 

politiikasta ja sen laajempaan maahanmuuttopoliittiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

 

Tutkija Vivien Burr on eritellyt tiettyjä sosiaalisen konstruktionismin suuntauksen tutkimuksille 

tyypillisiä piirteitä, jotka ovat enemmän tai vähemmän näkyvästi läsnä jokaisessa tämän 

lähestymistavan ”valinneissa” tutkimuksissa. Burrin (2003, 2-5) mukaan sosiaalisen 

konstruktionismin tunnusmerkkejä ovat kyky kritisoida itsestäänselvyyksiä, ymmärrys 

käsitteidemme historiallisesta ja kulttuurisidonnaisesta luonteesta, kyky tiedostaa tiedon syntyminen 

sosiaalisissa vuorovaikutusprosesseissa sekä tiedon sekä sosiaalisen toiminnan yhdistäminen. Burr 

(2003, 3) haastaa siten näkemään ympärillämme olevan sosiaalisen todellisuuden objektiivisten, 

ennakkoluulottomien perspektiivien kautta, jolloin todellisuus itsessään on vapaa kaikesta ennalta 

luoduista kategorioista ja tulkintatavoista. Todellisuus on olemassa itsessään ”tuolla ulkona” 
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luonnollisena ja itsessään valmiiksi ”puhtaana” kaikista tehdyistä ennakko-oletuksista. Sosiaalisen 

konstruktionismin yksi tavoite on nähdä tuo todellisuus vapaana ennalta luoduista, kulttuurisista ja 

historiallisista lähtökohdista kumpuavista tulkinnoista. (Emt., 4) 

 

Burr myös tiedostaa arkitiedon vallanomaisen luonteen ja sen vaikutuksen sosiaaliseen toimintaan: 

se, mitä pidämme esimerkiksi sosiaalisena ongelmana, vaikuttaa merkittävästi ne tiedot ja 

ennakkokäsitykset, mitä meillä on kyseisestä kohteesta (emt., 5). Sosiaalisen konstruktionismin 

tutkimukseen sisältyy siten myös arkitodellisuuden ja tiedon valta-aspektin ja kielen seurauksia 

aiheuttavan luonteen ymmärtäminen. Jokinen ym. (2004a, 45) kuvaavat sosiaalisen 

konstruktionismin ja diskurssianalyysin kytkeytymisestä valtaan seuraavasti: ”Tässä yhteydessä on 

myös syytä korostaa sellaista reflektiivisyyttä, jossa tutkija arvioi omaa suhdettaan valtaan. Kyse 

on siitä, miten diskurssit – sekä tutkimustuloksiksi saadut että ne, joihin tutkija itse tukeutuu – 

rakentavat sosiaalista todellisuutta, millaisia seurauksia niiden käyttöön mahdollisesti liittyy. 

Tämän vuoksi tutkijan on tärkeää olla sensitiivinen sen suhteen, mitä kaikkea hän omilla 

analyyttisillä tulkinnoillaan on tuottamassa ja mahdollistamassa”. 

 

Kieli on valtaa ja kieli luo, uusintaa ja parhaassa tapauksessa myös rikkoo sosiaalisesta 

todellisuudesta tehtyjä tulkintoja ja hegemonia-aseman saaneita diskursseja.  Sen vuoksi myös 

minulla kielen käyttäjänä on valtaa uusintaa, luoda tai rikkoa ympärillämme olevan sosiaalisen 

todellisuutemme kaavoja, ja jonka seurauksia tuottavasta vallasta koen olevani myös tietoinen. 

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan jokaisella on valtaa olla mukana rakentamassa sosiaalista 

todellisuutta ympärillämme juuri kielen avulla, jos vain osaa nähdä sen mahdollisuuden. 

Seuraavaksi tarkastelen laajemmin tutkimukseni analyyttistä työkalua, diskurssianalyysiä, oman 

tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen peilaten. Lisäksi painotan analyyttisena suuntauksena 

valtasuhdepainotteista diskurssianalyysiä. 

 

5.2 Diskurssianalyysi metodisena työkaluna 

 

Käytän diskurssianalyysin viitekehystä tutkimukseni kielellisenä tutkimus- ja analyysitapana, jonka 

laajempana kattokäsitteenä toimii siten sosiaalisen konstruktionismin teoreettinen viitekehys. 

Lisäksi tarkennan analyyttisena lähestymistapana valtasuhdepainotteista diskurssianalyysiä, jolloin 

olen kiinnostunut analysoimaan tästä painotuksesta lähtien kysymystä joidenkin jäsennystapojen 

saamasta vakiintuneesta luonteesta omassa aineistossani. 
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Diskurssianalyysi voidaan nähdä väljänä teoreettisena viitekehyksenä (Suoninen 1992, 125), joka 

sallii erilaisten painopisteiden ja tarkastelunäkökulmien esiintulon. Diskurssianalyysin sisällä löytyy 

myös erilaisia tutkimusorientaatioita ja sen väljä teoreettinen kehys antaa monia erilaisia 

diskurssianalyysin käytön mahdollisuuksia teoreettis-metodisena työkaluna. Diskurssianalyysi 

pohjautuu sosiaalisen konstruktionismin näkökulmaan, jossa siis kielen käyttöä ei nähdä siltana 

todellisuuteen, vaan osana todellisuutta itsessään (Jokinen ym. 2004a, 9). Diskurssianalyysi 

tutkimuksen teon metodina on kiinnostunut arkisten asioiden ymmärtämisen tavoista ja siitä, kuinka 

kieltä voidaan tarkastella myös tekemisenä ja sosiaalisen todellisuuden rakentajana (Suoninen, 

1999, 17). Kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta sosiaalisissa prosesseissa ja ne tavat, joilla ihmiset 

kuvaavat jotakin asiaa, otetaan tutkimuksen kohteeksi sellaisenaan (Suoninen 1999, 18). Kieli 

synnyttää mielikuvia ja erilaisia tulkintoja. Diskurssianalyysi tarkastelee kielen käyttöä siten 

toimintana ja tekemisenä sosiaalisissa prosesseissa ja kulttuurisissa ympäristöissä (Suoninen 1999, 

19-20).  

 

Todellisuus jäsentyy Jokisen ym. (2004a, 21) mukaan erilaisissa merkityssysteemeissä, joissa 

luokittelemme ja kategorisoimme ympärillämme olevia ilmiöitä. Merkitysten antaminen erilaisille 

sosiaalisille ilmiöille syntyy ihmisten välisissä vuorovaikutusprosesseissa, ja diskurssianalyysin 

mielenkiinto kohdistuu siihen, miten ja kuinka näitä merkityksiä tuotetaan (emt., 23). Jokisen ym. 

(2004a, 24) mukaan ympärillämme olevista sosiaalisista ilmiöistä on myös vallalla useita keskenään 

kilpailevia merkityssysteemejä, jotka merkityksellistävät eri tavoin käsiteltyjä ilmiöitä. Tällöin 

esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumisesta on vallalla keskenään kilpailevia käsityksiä siitä, 

kuinka maahanmuuttajien kotoutuminen tulisi nähdä ja millä tavalla maahanmuuttajien 

kotoutumisen kuvaa tulisi rakentaa.  

 

Jokinen ym. (2004a, 29) kuvaavat kilpailevien merkityssysteemien olemassaoloa valtakamppailuina 

siitä, mitkä diskurssit saavat muita diskursseja tukevamman jalansijan. Keskenään kilpailevat tarinat 

kotoutumisesta ovat osana sosiaalista todellisuutta ja ne otetaan tutkimuksen kohteeksi sellaisenaan. 

Tällöin myös pyritään menemään niiden merkitysten tuottamisen taakse ja tällöin mielenkiinto 

kohdistuu siihen, kuka tai mikä antaa merkityksiä tutkittaville ilmiöille. Merkityssysteemien sisällä, 

maahanmuuttajista käytyjen keskustelujen yhteydessä maahanmuuttaja voidaan nähdä samaan 

aikaan siten esimerkiksi pakolaisena, turvapaikanhakijana, siirtolaisena, somalina, sosiaalipummina 

jne. Samasta asiasta käytyjä keskusteluja on siten mahdollista käydä erilaisista diskurssipositioista 

käsin, eikä mikään argumentti edusta itsessään yhtä ainoaa totuutta kohteena olevasta keskustelusta. 

Erilaisia merkityssysteemejä kutsutaan myös diskursseiksi tai tulkintarepertuaareiksi (Jokinen ym. 
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1999; Jokinen ym. 2004a, 26). Yhtä oikeaa tapaa valita käsitettä kulloisessakin tutkimuksessa ei 

ole, vaan Jokisen ym. (2004a, 26–27) mukaan kummatkin voidaan määritellä ”verrattain eheiksi 

säännönmukaisiksi merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja 

samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta”. Myös ei-sanallisia tekoja, kuten sanalliset solvaukset, 

non-verbaaliset eleet tai piirrokset, voidaan tulkita merkityksellisinä toimintoina (Jokinen & Juhila 

1991, 24–27).  

 

Diskurssianalyyttistä tutkimusta tehdessä on syytä ottaa huomioon myös tutkittavan toiminnan 

kontekstuaalinen luonne. Tekstin kontekstuaalisuus diskurssianalyysin yhteydessä tarkoittaa sitä 

ymmärrystä, jonka mukaan analysoitavaa toimintaa tarkastellaan tiettyyn aikaan ja paikkaan 

sidoksissa olevana asiana, johon myös oma analyysi pyritään suhteuttamaan (Jokinen ym. 2004a, 

30). Tämä tarkoittaa myös sitä, että analysoitavat, maahanmuuttajille luotujen esitteiden 

vuorovaikutuksellinen konteksti ymmärretään osana laajempaa kokonaisuutta, jonka puitteissa 

esitteet on laadittu ja maahanmuuttajille kirjoitettu. Eräänlaiseksi puheen ja kielen tuottamisen 

tilaksi voidaan myös määritellä reunaehdot, joiden sisällä puhe tai kieli tulee synnyttää (emt., 34-

35). Tällöin maahanmuuttajille laadittujen esitteiden reunaehtona on toiminut ennen kaikkea 

kotoutumislaki, joka antaa tietyn ennalta määrätyn kaavan, kuinka maahanmuuttajien kotoutumista 

on mahdollista käsitellä ja mitä siitä on mahdollista kertoa. Diskurssianalyysin käyttämisessä ollaan 

siten kiinnostuneita siitä, millaisia tilannekohtaisia funktioita kielen käytöllä voidaan tuottaa (emt., 

42). Maahanmuuttajien kotoutumisesta kirjoitettujen esitteistä voidaan havaita erilaisia tapoja 

tuottaa puhetta ja maahanmuuttajien kotoutumisesta luotua todellisuutta, ja jotka voivat olla myös 

keskenään ristiriitaisia. Maahanmuuttajaa voidaan esimerkiksi kehottaa säilyttämään hyvät suhteet 

oman etnisen väestönsä kanssa, mutta samaan aikaan uusien sosiaalisten suhteiden luomista 

kantaväestöön voidaan korostaa puheesta etnisten suhteiden säilymisen kustannuksella. Näin ollen 

diskurssit ovat vahvasti yhteydessä myös valtaan (emt., 43) ja käsitykseen siitä, miten sosiaalisia 

suhteita käsitteellistetään ja kuinka niitä arvotetaan eri puheissa.  

 

Diskurssit eivät siis pelkästään tulkitse, mutta ne myös luovat sosiaalista todellisuutta rakentaen sitä 

itse (Berger & Luckmann 1994). Jokisen ym. mukaan on tärkeä muistaa, etteivät maailmassa 

ilmenevät diskurssit ole sellaisenaan valmiina, vaan ne ovat aina tehtyjä tulkintoja tarkasteltavasta 

ilmiöstä, jotka perustuvat aineiston ja tutkijan väliseen vuoropuheluun (2004a, 28). 

Diskurssianalyysin tehtävänä on siten tarkastella diskurssien maailmaa osana diskursseja tuottavia 

prosesseja, jotka puolestaan ovat sidoksissa sen laajempiin merkityssysteemeihin (emt., 28). 

Diskurssianalyysissä ollaan kiinnostuneita tyypittelemään ja laittamaan erilaisia esiintyviä 
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diskursseja erilaisiin teemoihin, mutta ennen kaikkea diskurssianalyysi on kiinnostunut siitä, miten 

diskursseja tuotetaan ja miten diskursseja käytetään asioiden argumentoinnin apuvälineenä 

erilaisissa artikulaatiokamppailuissa (emt., 28-29).  

 

Suonisen (2004, 73) mukaan diskurssianalyysissä on käytännössä kyse siitä, miten tutkija soveltaa 

ja tulkitsee aineistossa ilmeneviä merkityssysteemejä erilaisten institutionaalisten reunaehtojen 

rajaamissa vuorovaikutustilanteissa. Käytännön analyysityössä diskurssianalyysin 

vuorovaikutustaso on siten jatkuvassa vuoropuhelussa ideologisen tason kanssa (emt.). 

Diskurssianalyysin tarkastelun kohteena olevat ilmiöt voidaan myös kuvailla Suonisen (1999, 20) 

mukaan selonteoiksi. Näissä selonteoissa ihmiset tekevät Suonisen mukaan toisilleen maailmaa ja 

kuvauksen kohteena olevaa ilmiötä ymmärrettäviksi selontekojen avulla, jolloin ymmärretään myös 

se, että kukin selonteko on ikään kuin ”suodattunut” kunkin selontekoja tekevän ihmisen omien 

kulttuuristen linssien lävitse (emt., 20). Tällöin kriittinen lukija tunnustaa myös sen lähtökohdan, 

että maahanmuuttajille laadittujen opaskirjasten rakentamat kotoutumisen diskurssit ovat 

suodattuneita niitä laatineiden ihmisten omien kulttuuristen linssien lävitse.  

 

Myös instituutioihin kytkeytynyt valta ohjaa opaskirjasten tapaa ohjata maahanmuuttajien 

kotoutumista, sillä diskurssianalyysissä on myös tärkeää tunnustaa diskurssien tuottamisen 

reunaehdot ja diskurssien takana olevat instituutiot.  

 

5.3 Valtasuhdepainotteinen diskurssianalyysi metodisena korostuksena 

 

Valtasuhdepainotteiselle diskurssianalyysille on Jokisen ja Juhilan (2004, 75) ominaista kiinnostus 

diskurssien välisiin ja sisäisiin suhteisiin, kiinnostus analysoimaan miten tietyt diskurssit saavat 

hegemonisen aseman ja kuinka valta-aseman saaneet diskurssit vaikuttavat yhteiskunnallisiin 

ideologioihin. Jos aineisto on jo itsessään sen luonteinen, että aineistossa vallitsee 

kyseenalaistamattomia ja ”luonnollisena” pidettyjä totuuksia, jotka vievät elintilaa muilta 

mahdollisena pidettäviltä diskursseilta, voidaan valtasuhdepainotteisen diskurssianalyysin avulla 

avata hegemonia-aseman saaneita diskursseja (emt., 76-77) Etenkin, jos tutkimuksen aineisto on 

luonteeltaan homogeeninen sisällöltään ja jos aineistossa ei ole sisäistä variaatiota, voi aineiston 

luonne ohjata diskurssianalyysiä valtasuhteita painottavaan suuntaan (emt., 79). Tutkimukseni 

aineiston, maahanmuuttajille laadittujen opaskirjojen, yksioikoinen ja homogeeninen luonne sai 

minut valitsemaan juuri valtasuhdepainotteisen diskurssianalyysin hyödyntämisen mahdollisuuden 
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omassa tutkimuksessani, koska esitteiden kielenkäyttö on institutionaalispainotteista ja niissä on 

vain vähän sisäistä variaatiota maahanmuuttajien kotoutumisen tulkinnoissa. Itse olin kiinnostunut 

aineistoni luonteesta, jolloin aineistoni sisäinen joustamattomuus ja jäykkä luonne saivat 

mielenkiintoni suuntautumaan juuri maahanmuuttajan kotoutumisen kuvan reunaehtoihin ja 

vaihtoehdottomiin kotoutumisen diskursseihin. Vaikka Jokisen ja Juhilan (2004, 78) mukaan 

valtasuhdepainotteisen diskurssianalyysin hyödyntäminen vaatii tutkijalta rohkeutta jo 

ennakkoasetelmaltaan haastavan analyysin tekemiseen, kohdistuu mielenkiintoni juuri 

maahanmuuttajille kirjoitettujen esitteiden puheavaruuden homogeenisuuteen: mitkä tekijät ovat 

kahlitsemassa aineistosta heterogeenisuutta? Valtasuhdepainotteisessa diskurssianalyysissä 

lähdetäänkin ensin etsimään jo valmiiksi vahvoja, hegemonia aseman saavuttaneita diskursseja ja 

kyseenalaistetaan tämän jälkeen sitä, miksi juuri kyseisen diskurssin olemassaolo näyttäytyy 

aineistosta kritiikittömänä ja itsestään selvänä. (Emt., 76)   

 

Jokinen ja Juhila (1991, 69) toteavatkin, että ”mitä useammin ja useammassa yhteydessä tietyn 

diskurssin palat toistuvat sen hegemonisemmasta diskurssista saattaa olla kyse”. Lisäksi 

valtasuhdepainotteisen diskurssianalyysin hyödyntäminen korostuu aineistosta, jossa ”mitä 

itsestään selvempänä tai vaihtoehdottomampana joku diskurssi esiintyy, sitä vahvempi se on, vaikka 

se ei lukumääräisesti aineistoa dominoisikaan” (Jokinen & Juhila 2004, 81). 

Valtasuhdepainotteisen diskurssianalyysin hyödyntäminen on myös jo harjaantuneillekin tutkijoille 

vaikeaa, sillä hegemonisten diskurssien löytäminen aineistosta voi olla vaikeaa niiden arkipäiväisen 

luonteen ja itsestään selvän olemuksen vuoksi (emt., 81). Jokisen ja Juhilan mukaan aineistojen 

erilaisten diskurssien hegemonisoitumista tuotetaan, uusinnetaan ja rakennetaan pääsääntöisesti 

neljän eri strategian kautta. Aineistoa voidaan yksinkertaistaa, voidaan vedota konsensukseen ja 

kulttuurisiin konventioihin sekä eri diskursseja voidaan kietoa yhteen. (Emt., 95-96) Tutkijan 

tehtävänä on tällöin etsiä aineistosta diskursseja, jotka pyrkivät asioiden yksinkertaistamiseen ja 

naturalisoimiseen, itsestään selvänä ja kritiikittömänä pitämiseen. Tätä yksinkertaistamisen 

prosessia Jokinen ja Juhila kutsuvat myös tietojen ja käytäntöjen naturalisoimiseksi (2004, 91).  

 

Toisaalta valtasuhdepainotteista diskurssianalyysiä hyödyntävän tutkijan tulee myös varautua 

aineiston analyysiä tehdessään matkalla vastaan tuleviin yllätyksiin. Aineistosta voi tulla esiin myös 

monipuolisia erilaisia tulkinnan repertuaareja, eikä aineisto välttämättä näyttäydy luonteeltaan niin 

homogeeniselta kuin tutkijan esiymmärrys on antanut olettaa. (Emt., 80) Siksi on hyvä katsella 

aineistoa avoimin, monet tulkinnat, mahdollistavin silmin, eikä tyytyä tulkitsemaan asioita vain 

yhden linssin lävitse.  
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Itse olen juuri kiinnostunut valtasuhdepainotteisen diskurssianalyysin hyödyntämisestä sen vuoksi, 

koska usein juuri maahanmuuttajille laadittujen oppaiden argumentit ja väittämäpositiot 

näyttäytyvät kritiikittömiltä ja yksioikoisilta. Maahanmuuttajien kotoutumisen kuvan rakentaminen 

on usein homogeenista, eikä kotoutumista hahmoteta oppaissa kuin yhden näkökulman läpi. Olen 

kiinnostunut kysymyksestä, miksi maahanmuuttajille kirjoitettujen oppaiden hahmottamat 

kotoutumisen perspektiivit saavat niin mustavalkoisen ja yksioikoisen vaihtoehdottoman aseman ja 

miksi juuri maahanmuuttajan kotoutumisessa kieli- ja työllisyysasioiden korostaminen ovat saaneet 

vahvan hegemonistisen korostuksen. Lisäksi mielenkiintoni kohdistuu maahanmuuttajien 

subjektipositioiden etsimiseen aineistosta: millaisia toiminnallisia identiteettejä aineistossa 

maahanmuuttajille annetaan ja kuinka maahanmuuttajat oman elämänsä ja kotoutumisensa 

subjekteina oppaissa esitetään. 
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6. TUTKIMUKSEN AINEISTO 

 

Hirsjärven ym. (2007, 218) mukaan tutkimuksen ydinasian muodostaa aineiston analyysi, tulkinta 

ja johtopäätösten teko. Usein voidaan myös ajatella, että aineistoa voidaan lähteä analysoimaan 

vasta aineiston keruuprosessin jälkeen. Hirsjärven ym. mukaan näin ei useinkaan ole: aineistoa 

kerätään, analysoidaan ja myös tulkitaan koko tutkimusprosessin aikana, eikä tutkimuksen aineiston 

analyysi muodosta vain mekaanista työvaihetta aineiston keruuprosessin jälkeen (emt., 218). Yksi 

tapa lähteä purkamaan aineistoa on aineiston kuvaileminen, luokitteleminen, luokkien 

yhdisteleminen ja sen kautta selitysten hakeminen. Hakala (2005, 196) kuvaa aineiston 

tulkitsemisen vaihetta myös prosessiksi, jossa analyyttisen lukutavan kautta kyetään pilkkomaan 

aineisto temaattisiin kokonaisuuksiin ja sen kautta muodostamaan syntetisoiva päättely aineiston 

tuloksista. Oman tutkimukseni teon kohdalla oman työni aineiston avoin luonne vaati myös itseäni 

käymään jatkuvaa vuoropuhelua itse aineiston ja siihen kiinnittyvän teoreettisen viitekehyksen 

kanssa. Myös oman tutkimukseni teoreettinen viitekehys tutkimuskysymyksineen ovat hioutuneet 

vasta aineistoon syventymisen jälkeen. Seuraavassa luvussa kerron lyhyesti aineiston 

keruuprosessista ja sen eri vaiheista omassa työssäni: millainen tutkimukseni aineisto tarkalleen 

ottaen on, millä tavalla aineiston käytännössä keräsin ja kuinka tulen käsittelemään ja analysoimaan 

aineistoani.  

 

Diskurssianalyysin aineistoksi muotonsa puolesta soveltuvat hyvin erilaiset tekstit: haastattelut, 

lehtiartikkelit, julkiset asiakirjat jne. Tutkimukseni empiirinen aineisto muodostuu 

työvoimahallinnon, Mannerheimin lastensuojeluliiton sekä Ulkomaalaisten kriisikeskuksen ja 

Suomen mielenterveysseuran laatimista maahanmuuttajille suunnatuista esitteistä. Näitä esitteitä 

voisi nimittää myös julkisiksi dokumenteiksi, informaatioesitteiksi, oppaiksi tai opaskirjasiksi. Itse 

käytän myös näitä nimityksiä vaihtelevasti, mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö silti yhä puhuisi 

samasta asiasta. Nämä dokumentit ovat peräisin maahanmuuttajien palveluihin tarkoitetusta 

toiminnasta, kuten työministeriön Internet sivuilta. Nämä oppaat ovat siten kenen tahansa saatavilla 

joko suoraan työvoimatoimistoista haettuna tai Internet sivuilta tulostettavina tai katseltavina. 

Oppaiden Internetin sivuosoite löytyy tutkimukseni liiteluettelosta. Olen valinnut tutkimuksessani 

aineistona hyödyntämäni esitteet sen mukaan, että niiden kohderyhmänä on kotoutumisvaiheessa 

olevat maahanmuuttajat. Kotoutumisvaiheessa olevaksi maahanmuuttajaksi voidaan hallinnollisen 

näkökulman mukaan määritellä henkilö, joka on muuttanut Suomeen, ja jolla on kotikuntalaissa 

tarkoitettu kotipaikkakunta Suomessa (ks. KotoutumisL 3§ 1 mom.). Hallinnollisesta näkökulmasta 

katsottuna kotoutumisvaiheessa olevaksi maahanmuuttajaksi määritellään siten kaikki pysyvästi 
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Suomeen ulkomailta muuttaneet, myös Suomen kansalaiset (vrt. paluumuuttajat), mikäli he ovat 

omaa kotoutumistaan edistävien toimenpiteiden ja palvelujen tarpeessa. Itse määrittelen 

kotoutumisvaiheessa olevan maahanmuuttajan myös Berryn teoriaan peilaten henkilöksi, joka pohtii 

omaa sopeutumisen prosessiaan maahanmuuton seurauksena juuri sosiokulttuurisista näkökohdista 

peilaten (vrt. Berryn akkulturaatioteoria). Näin ollen rajaamisen kriteerinäni on ollut ennen kaikkea 

se, että tutkimani esitteet on täytynyt olla kirjoitettu maahanmuuttajayleisölle, eikä esimerkiksi 

maahanmuuttajien kanssa työskenteleville viranomaisille tai maahanmuuttajatyövoiman palkkausta 

harkitseville työnantajille. Näin ollen lähden paikantamaan teksteistä niitä diskursseja, jotka 

puhuttelevat juuri maahanmuuttajayleisöä. 

 

Tutkimukseeni valittuja esitteitä valikoin koko aineistosta yhteensä viisitoista kappaletta. Suomen 

kielen lisäksi suuri osa esitteistä oli käännetty lisäksi ruotsin ja englannin kielelle. Lisäksi joitakin 

esitteitä oli käännetty venäjäksi, viroksi, ranskaksi ja suurimpien pakolais- ja turvapaikanhakijoiden 

omalle äidinkielelle (somali, persia, arabia, vietnam, thai jne). Oman aineistoni muodostaa juuri 

suomen kielellä kirjoitetut oppaat. Seuraavaksi esittelen lyhyesti tutkimuksessani käyttämäni 

oppaat, jotka valikoituivat aineistooni karsivaa lukutapaa harjoittamalla, jolloin esilukemalla 

aineistoa rajasin epärelevantin tuntuiset oppaat pois lopullisesta aineistostani. 

 

Varsinaisena aineistona käytän tutkielmassani seuraavia oppaita. ”Kiinni työelämään” -esite antaa 

maahanmuuttajalle tietoa työstä ja koulutuksesta sekä työvoimatoimistojen palveluista. ”Koti 

Suomessa” -esite antaa maahanmuuttajille tietoa Suomessa asumisesta, opiskelusta ja 

sosiaaliturvasta Suomessa. ”Kotimaaksi Suomi - perustietoa kiintiöpakolaiselle” -esite on kirjoitettu 

Suomeen kiintiöpakolaisina muuttaville maahanmuuttajille, joille esitteen on tarkoitus antaa 

lisätietoa Suomesta ja Suomeen sopeutumisesta. ”Suomeen työhön?” -esite antaa maahanmuuttajille 

perustietoa elämästä ja työnteosta Suomessa. ”Suomi – uusi kotimaa” antaa maahanmuuttajille 

tietoa kotoutumisesta ja elämisestä Suomessa. Lisäksi yksi mielenkiintoinen esite on ”Tasa-

arvoisena Suomessa. Tietoa maahanmuuttajanaiselle, ja -miehelle”. Tämä esite käsittelee naisen ja 

miehen elämää Suomessa tasa-arvon näkökulmasta, jossa käsitellään myös maahanmuuttajien omaa 

sosiaalisen elämän piiriä Suomessa. ”Tervetuloa Suomeen” - esite antaa Suomeen muuttaville 

kiintiöpakolaisille perustietoa Suomesta ja kotoutumisen prosessista. ”Tietoa maahanmuuttajille 

asioimistulkkauksesta” -esite kertoo maahanmuuttajille tulkkipalveluiden käytön mahdollisuudesta. 

Lisäksi ”Turvapaikanhakijana Suomessa” -esite antaa maahanmuuttajalle tietoa asumisesta ja 

vastaanottokeskuksista Suomessa. ”Työelämätietoutta ulkomaalaiselle” -esite antaa tiivistetyn 

tietopaketin suomalaisen työelämästä maahanmuuttajille. ”Yhdistystoiminta -opas 
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maahanmuuttajille” oppaassa kerrotaan maahanmuuttajalle yhdistyksen perustamisesta ja samalla 

yhdistysten merkityksestä maahanmuuttajien kotoutumisen prosessin osana. Lisäksi ”Kotoutujan 

kirja” on tarkoitettu maahanmuuttajille erilaisten kotoutumistoimenpiteiden seurantaan. Lisäksi 

esitteessä ”Työnhaun pelisäännöt” -esitteessä kuvataan lyhyesti maahanmuuttajalle Suomessa 

työnhaun pelisääntöjä.  

 

Lisäksi olen valinnut aineistokseni Ulkomaalaisten kriisikeskuksen sekä Suomen 

mielenterveysseuran tuottaman opaskirjan ”Suomeen kotiutuminen – Maahanmuuttajan opas”.  

Oppaassa kuvataan maahanmuuttajan kotoutumisen prosessia eri kotoutumisen näkökulmista käsin 

ja se on kirjoitettu maahanmuuttajayleisölle. Lisäksi osan empiirisestä aineistostani muodostaa 

Mannerheimin lastensuojeluliiton tuottama opas ”Kototoiminta tutuksi kolmannella sektorilla – 

maahanmuuttajat mukaan kansalaistoimintaan”.  

 

Tutkimukseni koko aineistoluettelo löytyy tutkimukseni liiteluettelosta, jossa kuvaan 

tutkimuksessani käyttämäni opaskirjat yksityiskohtaisesti ja informatiivisesti läpi. 
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7. MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN HALLINNOITU KUVA 

 

Tarkastelen ensin yleisellä tasolla maahanmuuttajien kotoutumisesta rakennettua kuvaa opaskirjojen 

heijastaman konstruktion kautta. Tarkoituksenani on luoda ensin laajemmalla tasolla yleiskuva 

maahanmuuttajien integraation rakentumisesta, jonka jälkeen ryhdyn tarkastelemaan 

maahanmuuttajien kotoutumista syvemmin tutkimuskysymyksiini peilaten. Ensin tarkastelen, 

millaisina toiminnallisina subjekteina maahanmuuttajat opaskirjoissa esitetään ja millaisia 

toiminnallisia ulottuvuuksia maahanmuuttajille annetut roolit sisältävät. Toisin sanoen selvitän 

ensin, millaista käyttäytymistä maahanmuuttajalta odotetaan ja millaisia toiminnallisia rooleja 

maahanmuuttajalle kotoutumisensa aikana oppaissa annetaan. Tämän jälkeen tarkastelen millaisia 

diskursseja tai tulkintarepertuaareja maahanmuuttajien integraation prosessi saa sen laajemmalla 

yhteiskunnallisella tasolla. Tämä tapahtuu siten, että lähden ensin tarkastelemaan aineistostani sitä 

yhteiskunnallis-institutionaalista ympäristöä, johon maahanmuuttaja on integroitumassa. Tutkin, 

millaisia toiminnan mahdollisuuksia, velvollisuuksia ja oikeuksia maahanmuuttajalle 

kotoutumisensa aikana annetaan sekä mikä määrittelee maahanmuuttajan toiminnan pelikenttää 

kotoutumisen aikana.  

 

Tämän jälkeen lähden analyysissäni tarkastelemaan maahanmuuttajan kotoutumisen prosessia 

syvemmin tarkastelemalla kysymystä maahanmuuttajien kotoutumista edesauttavista resursseista. 

Millaisilla työkaluilla maahanmuuttajaa integroidaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja mitkä tekijät 

esitetään oppaissa maahanmuuttajan kotoutumista edesauttavina resursseina, voimavaroina tai 

keinoina? Lisäksi tarkastelen, millä tavalla maahanmuuttajien yhteiskuntaan kiinnittymistä 

helpottavat resurssit, kuten suomen kielen opiskelu ja yhteisen kulttuurisen koodin hallinta, 

opaskirjoissa konstruoidaan. Lähden hahmottelemaan maahanmuuttajien kotoutumisen kuvaa 

tarkastelemalla ensin niitä palasia, joista maahanmuuttajien integroituminen opaskirjasten luomien 

diskurssien mukaan koostuu. 

 

Tämän jälkeen lähden loppuluvuissani tarkentamaan analyysiäni syvempään suuntaan. Lähden 

paikantamaan aineistostani niitä puhetapoja ja diskursseja, jotka käsittelevät maahanmuuttajien 

suhteita sosiaaliseen elämään: maahanmuuttajan suhteita perheeseen, lähiomaisiin ja 

maahanmuuttajan suhteita omaan etniseen väestöön sekä kohdemaan kantaväestöön (vrt. Berryn 

akkulturaatioteoria). Lähden paikantamaan aineistostani niitä diskursseja, joissa rakennetaan 

maahanmuuttajien kotoutumisen kuvaa maahanmuuttajan sosiaalisten suhteiden näkökulmasta 
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käsin. Tällöin maahanmuuttajien sosiaaliset suhteet kietoutuvat yhteen niin Berryn 

akkulturaatioteorian kanssa, kuin myös sosiaalisen pääoman merkityksen kanssa.  

 

Poikkeukselliseksi oman aineistoni tulkintarepertuaarien etsimisen tekee se, että aineistoni koostuu 

joukosta informaatioesitteitä, joiden sisällöllinen viesti on kohdennettu yksisuuntaisesti 

maahanmuuttajille (ks. Jokinen & Juhila 1993, 24-29). Näin ollen en voi tietää, kuinka esitteiden 

sisältämät diskurssit, kotoutumisen palaset, otetaan maahanmuuttajayleisön keskuudessa vastaan ja 

millaisia vaihtoehtoisia selontekoja (ks. Suoninen 1999, 26) tai diskursseja esitteiden sisällöstä voisi 

maahanmuuttajien keskuudessa myös tuottaa. Esitteiden tuottamien diskurssien aiheuttama 

vuoropuhelu jää siten tämän tutkimuksen taakse. Lisäksi en voi tietää, kuinka esimerkiksi muille 

kielille käännetyt oppaat puhuttelevat maahanmuuttajayleisöä ja ovatko oppaiden kertomat asiat 

esitetty juuri samalla tavalla myös muissa esitteissä kuin mitä oppaiden suomen kielellä 

kirjoitetuissa oppaissa. 

 

Atkinsonin ja Coffeyn (2004, 58) mukaan julkisten dokumenttien tutkimuksessa on tärkeää myös 

muistaa se konteksti, jonka puitteissa tiettyjä dokumentteja on luotu. Atkinsonin ja Coffeyn mukaan 

aineisto voidaan sijoittaa aina sen organisaationaliseen kontekstiin, jossa vaikuttavat aina myös 

kyseisen organisaation oma kulttuuri ja siihen sisältyvät arvot. Lisäksi on tärkeää ymmärtää aina se, 

mihin tietyillä tekstillä pyritään ja millainen suhde niissä muodostuu tekstin tuottajalle ja sen 

vastaanottajalle eli kohdennetulle lukijalle. (Emt., 58, 73) Näin ollen tutkimukseni aineisto on 

kyettävä myös havainnoimaan tekstinä, joka on luotu tietyn organisaation (mm. työministeriö osana 

valtion hallintoa) puitteissa tietylle yleisölle (maahanmuuttajat). Esitteiden sisällölliset diskurssit 

ovat myös paljon niiden institutionaalisten reunaehtojen rajaamia, jolloin esitteiden suurin 

yksittäinen taustavaikuttaja on ollut maahanmuuttajille laadittu kotoutumislaki. Omasta 

aineistostani suorat lainaukset olen paikantanut omaan tekstiini kursivoinnilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  51 

7.1 Maahanmuuttajat kotoutumisensa rooleissa  

 

Aineistoni kanssa käymieni lukuisten vuoropuheluiden jälkeen minulle alkoi hahmottua selkeitä 

temaattisia kokonaisuuksia maahanmuuttajille laadituista oppaista ja siitä, millaisina toiminnallisina 

subjekteina maahanmuuttajat niissä on esitetty. Olen jaotellut maahanmuuttajille luotuja rooleja sen 

mukaan, millaisina subjekteina ja millaisia toimijaulottuvuuksia niissä maahanmuuttajalle annetaan 

(ks. esim. Jokinen ja Juhila 1999, 68; Jokinen ym. 2004a, 37-41). Tutkin, kuinka maahanmuuttajien 

identiteetti sekä toimijaulottuvuus paikantuvat kotoutumisprosessin osana. Jaottelin nämä 

maahanmuuttajille luodut toimijaulottuvuudet seuraavasti:  

 

- Maahanmuuttajan palkkatyöläisenä, maahanmuuttaja työelämän osallisena 

- Maahanmuuttaja pakolaisena/turvapaikanhakijana 

- Maahanmuuttaja yhteiskunnallisten palvelujärjestelmien asiakkaana 

- Maahanmuuttaja naisena/miehenä, äitinä/isänä, vaimona/aviomiehenä 

- Maahanmuuttaja kansalaisyhteiskunnan jäsenenä 

- Maahanmuuttaja potentiaalisena sosiaalisten häiriöiden aiheuttajana 

 

Tämä jaottelun lähtökohta toimii myös oppaiden järjestelemisen tavoissa. Joko oppaat oli selkeästi 

suunnattu pakolaisille tai oppaiden sisällöllinen suuntaus määritteli sen, millä tavalla 

maahanmuuttajat toiminnallisina subjekteina esitettiin. Oppaiden kerrottiin antavan 

maahanmuuttajalle tietoa esimerkiksi elämästä ja työnteosta Suomessa (ks. esim. Suomeen 

työhön?). Maahanmuuttajille luodut toiminnalliset identiteetit eivät siten olleet selkeästi läsnä, vaan 

ne muodostuivat myös sen mukaan, mistä asioista maahanmuuttajille annettiin oppaissa tietoa ja 

mistä asioista oppaat halusivat maahanmuuttajalle kotoutumisen yhteydessä kertoa. Oppaat 

jakaantuivat siten paitsi niiden kohdeyleisön paikantumisena, mutta myös niiden sisällöllisenä 

ulottuvuutena. Esimerkiksi maahanmuuttajan konstruoiminen palkkatyöläisenä, jopa yrittäjänä, 

seurasi mukana lähes jokaisessa oppaassa, jossa kerrottiin kotoutumisen tavoitteista ja kotoutumisen 

toivotusta suunnasta. Palaan näihin teemoihin ja maahanmuuttajille luotuihin toiminnallisiin 

identiteetteihin seuraavien lukujen aikana, jolloin syvennyn niihin tarkemmin lukujen varrella.  
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7.2 Maahanmuuttajien kotoutumisen hallinnoitu ympäristö 

 

Maahanmuuttajat integroituivat oppaissa Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan, jonka toimintaa 

ohjasivat tietyt säännöt ja lainalaisuudet. Kutsun maahanmuuttajan kotoutumisen yhteiskunnallista 

ympäristöä oppaiden luoman konstruktion kautta valtapainotteiseksi hallintodiskurssiksi. Tarkoitan 

tällä valtapainotteisella hallintodiskurssilla maahanmuuttajien kotoutumisen prosessin 

ymmärtämistä sen kontekstuaalisen luonteen kautta. Maahanmuuttajat integroituivat oppaissa aina 

suhteessa tiettyyn ympäristöön, joka oppaissa näyttäytyi suomalaisena yhteiskuntana (ks. esim. Koti 

Suomessa, 5). Valtapainotteinen hallintodiskurssi näyttäytyi oppaissa yhteiskunnallisiin 

instituutioihin kiinnittyvänä diskurssina ja puhetapana, jolloin maahanmuuttajan 

toimintamahdollisuudet kotoutumisensa aikana ovat sidoksissa yhteiskunnallisen vallan ytimeen: 

hallintoon. Oppaiden mahdollisuudet kertoa maahanmuuttajalle kotoutumisesta ja kotoutumisen 

sisällöstä ovat sidoksissa siten yhteiskunnalliseen kontekstiin, johon olennaisena osana liittyvät 

valtion ja kuntien hallinnolliset organisaatiot. Näin ollen oppaiden yksisuuntainen kertomisen tapa 

oli vahvasti sidoksissa sen hallinnolliseen ympäristöön, joka määrittelee myös sen, mitä oppaissa on 

mahdollista maahanmuuttajalle kotoutumisesta kertoa ja mitä ei. Tämä diskurssi on myös 

valtapainotteinen, koska oppaiden sisältö on lain puolesta legitimoitu muun muassa kotoutumislain 

(ks. KotoutumisL) kautta. Näin ollen oppailla on jo niiden lähtökohdiltaan paljon valtaa määritellä 

yksiselitteisesti maahanmuuttajan kotoutumisen prosessia ja sen sisältöä. Perustuvathan oppaat 

itsessään kotoutumislakiin ja sen vetämiin poliittisiin kannanottoihin maahanmuuttajien paikasta 

yhteiskunnasta.  

 

Itse hallintodiskurssin paikantaminen teksteistä tapahtui sen toistuvana esiintulona, joka ei 

välttämättä aina ollut aineistossa näkyvästi ja suorasti esillä. Huomioni kiinnittyi aluksi teksteissä 

maahanmuuttajan kotoutumisen määrittelyn jäykkyyteen ja maahanmuuttajalle tarjottujen 

toimintavaihtoehtojen vähyyteen maahanmuuttajan kotoutumisprosessin aikana.  Maahanmuuttajan 

kotoutumisen kaava näyttäytyi aina samana, ainoastaan oppaiden tavat kertoa kotoutumisen 

sisällöstä ja tarkoituksesta vaihtelivat kielellisesti ja teknisesti oppaasta toiseen. Maahanmuuttajan 

kotoutumisen sisällöllinen määrittely tapahtui myös tiettyjen kotoutumisen reunaehtojen puitteissa. 

Huomioni kiinnittyi siihen, mitä nämä reunaehdot maahanmuuttajalle ovat ja mistä ne tulevat. 

Lisäksi ennen kaikkea: mitkä tekijät ylläpitävät näitä reunaehtoja. 
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Hallintodiskurssin alle paikansin aineistostani laillisuusdiskurssin, jolla viitataan esitteissä 

maahanmuuttajia varten laadittuun kotoutumislakiin. Nämä diskurssit ovat myös toisissaan kiinni, 

sillä laillisuusdiskurssia ei olisi olemassa ilman sitä legitimoivaa hallintodiskurssia ja päinvastoin.  

 

”Kotoutumisella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttaja hankkii itselleen sellaisia tietoja ja taitoja, 

joiden avulla hän selviää uudessa kotimaassaan ja voi osallistua työelämään ja yhteiskunnan 

toimintaan tasavertaisena jäsenenä” (Koti Suomessa, 5). 

 

Koti Suomessa -oppaassa maahanmuuttaja toivotetaan ensin tervetulleeksi Suomeen, jonka jälkeen 

kerrotaan lyhyesti oppaan kertovan maahanmuuttajalle elämisestä ja toimimisesta Suomessa (ks. 

Koti Suomessa, 5). 

 

”Kotoutuminen tarkoittaa sitä, että sinä ja perheesi löydätte paikkanne suomalaisessa 

yhteiskunnassa” (Kotimaaksi Suomi, 19).  

 

”Kotoutumisen tavoitteena on, että alat selviytyä itsenäisesti Suomessa ja että sinusta tulee 

yhteiskunnan tasavertainen ja aktiivinen jäsen” (Kotimaaksi Suomi, 19). 

 

”Kotoutuminen merkitsee sopeutumista uuden kotimaan elämään ja myös itsenäisen toimeentulon 

järjestymistä” (Suomi uusi kotimaa, 5).  

 

”Kotoutumisen tavoitteet ovat: suomen tai ruotsin kielen oppiminen, uuteen asuinmaahan ja sen 

tapoihin tutustuminen, työllistyminen, oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen” (Kotoutujan kirja, 1, 

alkuperäisessä tekstissä eritelty omille sarakkeilleen ranskalaisilla viivoilla).  

 

”Kenenkään ei tarvitse kuvitella, että pystyisi sopeutumaan uuteen kulttuuriin heti. ---  

Sopeutumisen voidaan sanoa onnistuneen silloin, kun maahanmuuttaja tuntee sisäistä tasapainoa 

uuden ja vanhan välillä. Hän kunnioittaa toisia, vaikka samaan aikaan onkin säilyttänyt oman 

kulttuurisen identiteettinsä. Sopeutunut tuntee myös kuuluvansa yhteen muiden samassa maassa 

asuvien kanssa” (Suomeen kotiutuminen, 7). 

 

Maahanmuuttajan muutettua Suomeen fyysisesti, oppaissa korostetaan maahanmuuttajan henkisen 

paikan ja tilan löytämisen tärkeyttä suomalaisessa yhteiskunnassa ja Suomessa, uudessa 
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kotimaassaan. Maahanmuuttajan suomalaiseen yhteiskuntaan sosiaalistamisen prosessia, 

kotoutumista, kutsutaan oppaissa myös maahanmuuttajan paikan ja tilan löytämiseksi tai 

asettumiseksi (Kiinni työelämään!, 3). Oppaissa maahanmuuttajan paikaksi ymmärretään juuri 

suomalainen yhteiskunta, johon maahanmuuttaja on etsimässä muuttonsa jälkeen uutta asentoaan, ja 

jossa maahanmuuttajan halutaan selviytyvän, osallistuvan, sopeutuvan ja hankkivan erilaisia tietoja 

ja taitoja sekä tutustuvan uuteen asuinmaahan. Myös maahanmuuttajan itsenäisyyttä ja aktiivisen 

kansalaisen roolia korostetaan ja sitä, että maahanmuuttaja kykenee toimimaan itsenäisesti 

Suomessa ja olemaan yhteiskunnan tasavertainen ja aktiivinen jäsen (Kotimaaksi Suomi, 19). 

Maahanmuuttajia myös varoitetaan kotoutumisprosessin alkuhuuman haihtumisesta ja 

maahanmuuttajia kehotetaan suhtautuvan realistisin toivein omaan kotoutumiseensa (ks. Suomeen 

kotiutuminen, 7). Lisäksi maahanmuuttajalle kerrotaan, että kulttuuriin sopeutuminen tapahtuu 

nykäyksittäin kriisien kautta (Suomeen kotiutuminen, 8). 

 

”Kotoutuminen on monisäikeinen ja aikaa vievä prosessi, joka toteutuu yhteistyöllä” (Kotimaaksi 

Suomi, 19).  

 

”Suomeen muuttanut henkilö voi tehdä kotoutumissuunnitelman. Kotoutumissuunnitelmaan ovat 

oikeutettuja maahanmuuttajat, jotka ovat muuttaneet Suomeen --- Suunnitelman voi tehdä enintään 

kolmeksi vuodeksi. Suunnitelmassa sovitaan esimerkiksi, miten maahanmuuttaja hankkii suomen tai 

ruotsin kielen taidon ja perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta. Kotoutumissuunnitelman 

tarkoituksena on helpottaa Suomeen kotoutumista” (Koti Suomessa, 5).  

 

”Jokainen pakolainen tekee oman kotoutumissuunnitelman yhdessä sosiaalityöntekijän ja 

työvoimatoimiston virkailijan kanssa” (Kotimaaksi Suomi, 19). 

 

”Maahanmuuttajien kotouttamisesta on säädetty Suomessa laki, jonka tavoitteena on auttaa 

maahanmuuttajia pääsemään mukaan suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Työikäisten 

maahanmuuttajien pääsyä työelämään tuetaan. Näin sopeutuminen nopeutuu ja samalla saadaan 

muuttajien tiedot ja taidot käyttöön –koko yhteiskunnan hyödyksi” (Suomeen työhön? 14).  

 

”Kun Suomeen pysyvästi muuttanut, kotikunnan saanut maahanmuuttaja on työtön, hänellä on 

oikeus kotoutumissuunnitelmaan ja siinä sovittuihin palveluihin” (Suomeen työhön? 14).  
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”Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kunnan (sosiaalitoimi), työvoimatoimiston ja 

maahanmuuttajan kesken toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään 

yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. (Kototoiminta tutuksi 

kolmannella sektorilla, 3). 

 

Maahanmuuttajan oikeus kotoutumissuunnitelmaan toistuu lähes jokaisessa esitteessä. Tämän 

kotoutumissuunnitelman kerrotaan helpottavan ja edistävän maahanmuuttajan ja hänen perheensä 

kotoutumista. Maahanmuuttajan kotoutuminen esitellään oppaissa prosessiksi, jonka aikana 

maahanmuuttajan on tehtävä yhteistyötä hänen ympärillä olevien instituutioiden ja niitä edustavien 

virkamiesten kanssa. Jo kuten aikaisemmin totesin, mikäli maahanmuuttaja ei suostu osallistumaan 

omaan kotoutumisensa prosessiin, on se myös yhteiskunnan legitimaation kautta sanktioitua 

(Forsander 2001, 43). Kotoutumislaki on Forsanderin (emt.) mukaan hyvä esimerkki 

maahanmuuttajan velvoitteesta osallistua integroivaan eli kotouttavaan toimintaan. Käytännössä 

tämä tarkoittaa maahanmuuttajalle sitä, että hänen oikeutensa rahalliseen kotoutumistukeen on 

riippuvainen siitä, onko maahanmuuttaja tehnyt kotoutumissuunnitelman vai ei. Maahanmuuttajan 

oikeus on siten samalla myös velvollisuus, jonka tavoitteena on myös aktivoida maahanmuuttajia 

odottamalla heiltä aktiivista kotoutumista ja aktiivista toimijuutta vastineena heille tarjotuista 

kotouttamispalveluista (Virtanen 2002, 21).  

 

Maahanmuuttaja on oman kotoutumisensa prosessissa paitsi itsenäinen toimija, oman 

kotoutumisprosessinsa subjekti, mutta samalla myös erilaisten kotoutumistoimenpiteiden 

vastaanottaja, objekti. Oppaat sisältävät paljon erilaisia reunaehtoja, joissa määritellään se, mitä 

maahanmuuttajan on mahdollista tehdä kotoutumisprosessinsa aikana ja mitä ei. Maahanmuuttajan 

oma valinnan vapaus kotoutumisprosessinsa sisältöön on myös varsin rajattua. Esimerkiksi Koti 

Suomessa oppaassa (s. 5) maahanmuuttajalle kerrotaan ensin lyhyesti kotoutumissuunnitelman teon 

tärkeydestä, jonka yhteydessä maahanmuuttaja voi valita miten hankkii suomen tai ruotsin kielen 

taidon ja perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta. Maahanmuuttajan valinnanvapaus rajautuu 

siihen, millä tavalla hän aikoo hankkia edellä mainitut kotoutumisen perusedellytykset.  

 

Maahanmuuttajalle kotoutumisen velvollisuudesta kerrotaan lyhyesti oppaissa ”Suomi uusi 

kotimaa” (s. 10), ”Työnhaun pelisäännöt”, ”Tasa-arvoisena Suomessa” (s. 12) ja oppaassa 

”Kototoiminta tutuksi kolmannella sektorilla” (s. 3), jolloin maahanmuuttajalla on paitsi oikeus 

kotoutumissuunnitelmaan, mutta jonka velvoittavasta luonteesta tarkennetaan heti seuraavassa 

lauseessa: ”Tämä oikeus merkitsee myös velvollisuutta toimia siten, kun suunnitelmassa on 
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yhteisesti sovittu” (Suomi uusi kotimaa, 10) ja maahanmuuttajan velvollisuutena on osallistua 

suunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin (Kototoiminta tutuksi…, 3). Maahanmuuttajalla on siten 

paitsi oikeus hänelle laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan, mutta joka samalla näyttäytyy oppaista 

myös velvollisuutena.  

 

Oppaassa ”Suomi uusi kotimaa” maahanmuuttajalle kuvaillaan kotoutujan polku (s. 5). Tämän 

polun ensimmäinen vaihe on kotoutumissuunnitelman laadinta, jolloin maahanmuuttajalla on oikeus 

kotoutumissuunnitelmaan (ks. myös Suomeen työhön?, 15) silloin, kun maahanmuuttaja täyttää 

tietyt ennakkoehdot. Maahanmuuttajalla tulee olla pysyvä kotikunta Suomessa, hänen tulee olla  

käynyt Kelassa ja maahanmuuttajan tulee olla työtön työnhakija (emt., 5). Tämän jälkeen 

maahanmuuttajan kotoutumisen polulla seuraava vaihe on kotoutumiskoulutus, josta 

maahanmuuttaja saa valita tarpeen mukaan kielikoulutusta, työharjoittelua, yleissivistävää 

koulutusta, ammattikoulutusta ja ammattitaitojen täydentämistä. Viimeisenä vaiheena 

maahanmuuttajan kotoutumisen polulla on ohjaus työhön sekä valmennus työelämää varten. 

Lopuksi kotoutumisen polun päämääränä esitetään yleisesti elämä Suomessa. Maahanmuuttajan 

kotoutumisen alkutaivalta helpottaa siten kotouttamislaki (Suomi uusi kotimaa, 3). 

Kotoutumissuunnitelmat ovat maahanmuuttajia varten sen vuoksi, että kotoutuminen luo 

mahdollisuuksia parantaa oman elämän hallintaa (Suomi uusi kotimaa, 7) Sillä on myös merkitystä 

pakolaisen elämänhallinnan kannalta (Kotimaaksi Suomi, 1). 

 

Tämän hallintodiskurssin ytimen muodostaa maahanmuuttajien kotoutumiseen liitetty 

kotoutumissuunnitelma, joka on maahanmuuttajan kotoutumisen palapelin lähtökohta. Ilman tämän 

hallintodiskurssin läpikäymistä maahanmuuttaja ei voi edetä kotoutumisensa polulla kohti uusia 

diskursseja. Maahanmuuttajan kotoutumisen ennakkoehtona toimii siten kotoutumissuunnitelma, 

joka on yhteiskunnallisiin instituutioihin ja sen valtarakenteisiin kytkeytynyt reunaehto. Tämä 

kotoutumissuunnitelma saa siten oikeutuksensa paitsi yhteiskunnallisista instituutioista, mutta 

ennen kaikkea myös maahanmuuttajien kotoutumislaista, jota nimitän laillisuusdiskurssiksi. Näin 

ollen oppaista esiin tuleva laillisuusdiskurssi kytkeytyy vallan painottamaan hallintodiskurssiin 

kotoutumissuunnitelman ja sen laatimisen velvoittavan luonteen vuoksi. 

 

Oppaat perustelevat maahanmuuttajien kotoutumisprosessin naturalisoimista (ks. Jokinen & Juhila 

2004, 91) oikean tiedon tuottamisella. Oppaat ohjaavat maahanmuuttajia opastamalla tarkkojen 

tietojen ääreen, jolloin uuteen maahan muuttaminen sisältää aina yllätyksiä. Muutto sujuu 

mukavimmin oikean tiedon turvin (Suomeen työhön?, 4). Suomeen työhön? – oppaassa etusivulla 
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kerrotaan oppaan antavan Suomeen muuttoa harkitsevalle oppaan sisältävän tietoa oikean tiedon 

lähteistä. Jokisen ja Juhilan (2004, 91) mukaan naturalisoimiseen liittyy aina asioiden 

yksinkertaistamisen taito, jolloin jokin tietty asia alkaa näyttää itsestään selvältä ja luonnolliselta. 

Valtiovallan tuottama oikea tieto saa oikeutuksensa paitsi sen hallintodiskurssilta, mutta ennen 

kaikkea laillisuusdiskurssin näkökulmasta käsin.  

 

7.3 Maahanmuuttajan kotoutumisen resurssit 

 

Tässä luvussa tarkastelen, millaisia tulkintoja ja diskursseja maahanmuuttajan kotoutumista 

helpottavat resurssit ja sopeutumisen keinot saavat oppaissa. Edellä kuvatusta kävi jo ilmi, että 

maahanmuuttaja on oikeutettu hänelle laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan. 

Kotoutumissuunnitelma voidaan nähdä siten yksi maahanmuuttajan suomalaiseen yhteiskuntaan 

johdattelevana resurssina ja maahanmuuttajalle tarjottuna hallinnollisena palveluna. 

Maahanmuuttaja kotoutumisen prosessin osapuolena on konstruoitu oppaissa aktiiviseksi 

toimijaksi, jota nimitän toimijuusdiskurssiksi. Maahanmuuttajan aktiivinen toimijuus esitetään 

maahanmuuttajan yhtenä resurssina kotoutumisen prosessissa. Maahanmuuttaja konstruoidaan 

oppaissa aktiivisena, omaa kotoutumistaan edistävänä toimijana, joka lopulta sopeutuu elämään 

itsenäisesti Suomessa. Maahanmuuttaja kuvataan aktiiviseksi, omaa kotoutumistaan 

järjestelmällisesti ja suorastaan kaavamaisesti työstäväksi toimijaksi. Toisaalta maahanmuuttajan 

omat valinnan mahdollisuudet kotoutumisen suunnasta ja sisällöstä ovat myös rajattuna edellä 

mainitun hallinnollisen diskurssin hegemonia-aseman johdosta. Maahanmuuttaja näyttäytyy 

oppaissa omaa elämäänsä hallitsevana aktiivisena toimijana, mutta jonka toiminnan pelikenttä on 

rajattu instituutioihin kytkeytyneen vallan ja sen sisällä olevan laillisuusdiskurssin olemassaolon 

vuoksi. Maahanmuuttajalla ei aina ole paljon valtaa määritellä itse oman kotoutumissuunnitelmansa 

sisältöä ja niitä toimenpiteitä, joiden katsotaan edistävän maahanmuuttajan integroitumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan.  

 

Oppaat tarjoavat maahanmuuttajalle myös resursseja ja apukeinoja työstää omaa kotoutumisen 

prosessiaan eteenpäin. Maahanmuuttajalla on oikeus käyttää tulkkipalveluja asioidensa hoitamiseen 

(ks. esim. Koti Suomessa, 6; Tietoa maahanmuuttajalle) maahanmuuttaja saa palveluita ja 

sosiaalietuuksia (Koti Suomessa, 5), maahanmuuttajat voivat käyttää erilaisten instituutioiden 

tarjoamia palveluja kuten työvoimatoimiston palveluja ja maahanmuuttajat voivat tarttua heille 

tarjottuihin opiskelumahdollisuuksiin ja muuhun toimintaan pian muuton jälkeen (Tervetuloa 
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Suomeen, 3). Maahanmuuttajalle kerrotaan, että kotoutuminen vie aikaa ja onnistuu helpoimmin 

työn ja koulutuksen --- kautta (Kotimaaksi Suomi, 19). Maahanmuuttajaa kehotetaan olemaan 

rohkea ja oma-aloitteinen toimija, niin tällöin kotoutumisesi on helpompaa.  

 

7.3.1 Kielen opiskelu 

 

Maahanmuuttajan suomen tai ruotsin kielen opiskelu esitetään oppaissa paitsi mahdollisuutena, 

mutta myös vaatimuksena maahanmuuttajan kotoutumisprosessin aikana. Suomen tai ruotsin kielen 

opiskeluun hakeutuminen konstruoidaan maahanmuuttajalle myös resurssina ja mahdollisuutena, 

jolloin he voivat hakeutua työvoimatoimistoon etsimään tietoa koulutukseen hakeutumisesta (Koti 

Suomessa, 7; Suomi uusi kotimaa, 3).  

 

”Maan kielen omaksuminen auttaa kotoutumista ja helpottaa selviytymistä arkipäivän tilanteissa. 

Suomessa on kaksi virallista kieltä suomi ja ruotsi. Työelämässä suomen kielen taito on välttämätön 

(Koti Suomessa, 6).  

 

Kohdemaan kielen hallinta on oppaiden mukaan maahanmuuttajalle tärkeä avain, joka tuo tuttavia 

ja saa arjen toimet sujumaan kitkatta. Suomen tai ruotsin osaaminen vaikuttaa myös siihen, miten 

nopeasti maahanmuuttaja löytää sopivan työ tai opiskelupaikan. (Suomi uusi kotimaa, 3) 

Kohdemaan kielen opiskelun tärkeys ja merkitys myydään maahanmuuttajalle myös kotoutumislain 

kautta, jolloin kotouttamislain tavoitteena on varmistaa, että pääset työhön tai opiskelemaan 

suomea tai ruotsia ja tarvitsemiasi ammattitaitoja (Suomi uusi kotimaa, 5). Maahanmuuttajan 

aktiivinen toimijuus ahkeran opiskelun ja itsensä kehittämisen kautta tarkoittaa maahanmuuttajalle 

mahdollisuutta täysipainoiseen elämään (emt., 5). Maahanmuuttajan opiskelu markkinoidaan 

maahanmuuttajalle siten ennen kaikkea mahdollisuutena, jota varten kotoutumislaki on 

varmistamassa, ettei maahanmuuttaja jää ilman tarvitsemaansa opiskelupaikkaa. Kielen opiskelu on 

siten maahanmuuttajalle paitsi vapaaehtoiselta vaikuttava väline ja resurssi, joka auttaa 

kotoutumista ja helpottaa selviytymistä arkipäivän tilanteissa (Koti Suomessa, 6), mutta myös 

pakollinen osa maahanmuuttajan kotoutumisen prosessia. Tämä näyttäytyy maahanmuuttajalle 

paitsi mahdollisuutena ja oikeutena, mutta myös velvollisuutena suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. 

Terävimmin tämä ristiriita näyttäytyy esimerkiksi oppaiden ”Suomi uusi kotimaa” ja ”Kotimaaksi 

Suomi” välillä. Kohdemaan kielen opiskelu esitetään maahanmuuttajalle paitsi mahdollisuutena, 

jota maahanmuuttaja voi käyttää hyväkseen, mutta myös suoranaisena vaatimuksena.  
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”Kotoutuminen edellyttää, että opit suomen kielen, opit kuinka Suomen yhteiskunta toimii ja pystyt 

hoitamaan asiasi itsenäisesti” (Kotimaaksi Suomi, 19).  

 

”Kotoutumisen tavoitteena on, että alat selviytyä itsenäisesti Suomessa. --- Tämä vaatii sinulta 

ennen kaikkea, että opiskelet suomen tai ruotsin kieltä. Lisäksi sinun täytyy hankkia tietoa ja 

kokemusta suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta, palveluista ja tavoista. Sinun täytyy myös 

hankkia itsellesi sellainen ammattitaito, että voit elättää itsesi ja perheesi” (Kotimaaksi Suomi, 19).  

 

”Vastineeksi sinulta odotetaan aktiivista opiskelua, osallistumista ja vastuunottoa omasta 

elämäntilanteesta” (Kotimaaksi Suomi, 20). 

 

”Suunnitelmassa (kotoutumis-) sovitaan esimerkiksi, miten maahanmuuttaja hankkii suomen tai 

ruotsin kielen taidon ja perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta (Koti Suomessa, 5). 

 

”Maan kielen omaksuminen auttaa kotoutumista ja helpottaa selviytymistä arkipäivän tilanteissa. 

Suomessa on kaksi virallista kieltä suomi ja ruotsi. Työelämässä suomen kielen taito on 

välttämätön” (Koti Suomessa, 6). 

 

Erityisesti Kotimaaksi Suomi -oppaan toimijuusdiskurssi näyttäytyy käskevänä, vaihtoehdottomana 

ja joustamattomana, jolloin maahanmuuttajalla ei kahlittuna toimijana ole mahdollisuutta itse 

määritellä niitä resursseja, jotka voisivat hänen itsensä mielestä toimia parhaana kotoutumista 

edistävänä välineenä. Maahanmuuttajalla, tässä tapauksessa pakolaisstatuksella Suomeen 

muuttaneella, henkilöllä ei ole paljon omaa valinnanvapautta ja pelivaraa tilanteessa, jossa hänelle 

suorastaan jopa ylhäältä käsin kerrotaan, mitä hänen tulee tehdä vastineena (Kotimaaksi Suomi, 20) 

rahalliselle kotoutumistuelle.  

 

”Vastineeksi sinulta odotetaan aktiivista opiskelua, osallistumista ja vastuunottoa omasta 

elämäntilanteestasi” (Kotimaaksi Suomi, 20).  

 

7.3.2 Työllistyminen 

 

Maahanmuuttajan suomen tai ruotsin kielen opiskelu liitetään oppaissa usein yhteen 

maahanmuuttajan työpaikan saamisen kanssa.  



  

 

  60 

”Monet suomalaiset osaavat jonkin verran englantia. Ilman suomen tai ruotsin taitoa on kuitenkin 

hankala tulla toimeen. Jos ei puhu ainakin yhtä Suomen virallisista kielistä, työn löytäminen on 

melkein mahdotonta. Kielen opiskelu onkin tärkeää heti Suomeen muuton jälkeen” (Tervetuloa 

Suomeen, 7),  

 

tai kuten Koti Suomessa (s. 6) opas asian esittää ”Työelämässä suomen kielen taito on välttämätön” 

(Koti Suomessa, 6).  

 

Maahanmuuttajan suomen tai ruotsin kielen opiskelu aktiivisena toimijuusdiskurssin sisällä esiintyy 

oppaissa usein maahanmuuttajan työllistymiskeskustelun kautta. Maahanmuuttajan 

työmarkkinoiden osallisuuden ja työpaikan löytämistä voisi myös kuvailla paitsi maahanmuuttajan 

kotoutumisprosessin välineeksi, mutta myös osoituksena maahanmuuttajan onnistuneen 

kotoutumisen lopputuloksesta. Maahanmuuttajan kotoutuminen tähtää työllistymiseen ja työpaikan 

löytämiseen. Oppaissa korostettu työpaikan löytämisen diskurssi muovautui analyysiprosessissani 

työllistymisdiskurssiksi. Tässä diskurssissa maahanmuuttaja joko on tullut tai on tulossa töihin 

Suomeen (Työelämätietoutta ulkomaalaiselle). Maahanmuuttajalle hänen työllistymisensä tärkeyttä 

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion ideologiaan vetoamalla selvitetään esitteessä ”Tervetuloa 

Suomeen” (s. 8) seuraavasti: 

 

”Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin hyvinvointivaltio. Tämä tarkoittaa yksinkertaisten sitä, 

että kenenkään ei tarvitse nähdä nälkää. Jotta hyvinvointi voidaan turvata, tarvitaan siihen kaikkien 

työpanos. Silloin kun henkilö on terve ja työkykyinen, hänen odotetaan kouluttautuvan ammattiin ja 

elättävän itsensä ja perheensä omalla työllään”. 

 

Lisäksi oppaassa täsmennetään kotoutumissuunnitelmaan sisältyvän opiskelun tähtäävän 

työllistymistä varten (Kotoutujan kirja, 1; Tervetuloa Suomeen, 14). Lisäksi kotoutumissuunnitelma 

kannustaa tutustumaan Suomeen ja etsimään aktiivisesti työtä (Tervetuloa Suomeen, 14; Työnhaun 

pelisäännöt, 1). Myös naisia opastetaan hakeutumaan rohkeasti työelämään. 

 

”Suomessa sekä miehillä että naisilla on periaatteissa yhtäläiset mahdollisuudet hankkia ammatti 

ja työpaikka. Naisetkin ovat tavallisesti töissä kodin ulkopuolella” (Koti Suomessa, 7) 

 

”Suomessa naiset käyvät työssä kodin ulkopuolella lähes yhtä paljon kuin miehet” (Tervetuloa 

Suomeen, 10).  
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Maahanmuuttajan toimijuusdiskurssi kietoutuu yhteen työllistymisdiskurssin kanssa, jolloin 

maahanmuuttajaa kannattaa vaikka ottaa selvää työttömien toiminnasta mikäli maahanmuuttajalle 

työnsaanti on vaikeaa (Koti Suomessa, 7). Maahanmuuttajaa kehotetaan myös hankkimaan tietoja 

myös oman yrityksen perustamiseksi (emt., 7). Maahanmuuttajan aktiivisen toiminnan identiteetti 

seuraa mukana siten työllistymisdiskurssiin, jolloin työttömien toiminta, tai mikä tahansa muu 

hallinnollisten instituutioiden hyväksymä tai legitimoiva toiminta on parempi vaihtoehto kuin se, 

että maahanmuuttaja konstruoituisi oppaissa passiivisena toimijana. Maahanmuuttajille suunnatut 

oppaat kiertävät termit passiivisuus ja joutilaisuus uhallakin niin kaukaa, ettei se millään tavalla 

tulisi yhdistetyksi maahanmuuttajiin ja heidän kotoutumisensa prosessiin. Se, mistä tämä 

hegemonia-asemaan jämähtänyt aktiivinen toimijuusdiskurssi johtuu, on mielenkiintoinen 

pohdinnan aihe tutkimukseni johtopäätösosioissa.  

 

Myös pakolaisstatuksella Suomeen saapuneille luodaan uskoa työpaikan löytämiseksi oppaassa 

”Kotimaaksi Suomi” (s. 20): ”Sinulla on kolmena ensimmäisenä maassaolovuotenasi mahdollisuus 

keskittyä opiskelemaan suomen tai ruotsin kieltä, täydentää ammattitaitoasi ja hankkia muita 

Suomessa tarvittavia tietoja ja taitoja. Mahdollisesti työllistyt alle kolmessa vuodessa ja silloin alat 

saada palkkaa”.  

 

Maahanmuuttajien työllistymisdiskurssissa keskeisen aseman saa erityinen hyötynäkökulma, jolloin 

kotoutumissuunnitelma laillisuusdiskurssin osana luo alun omalle työuralle (Suomi uusi kotimaa, 

7). Lisäksi korostetaan, että kotoutumissuunnitelma tehdään enintään kolmen vuoden ajaksi tai 

jatkumaan siihen saakka kunnes maahanmuuttaja pääsee työhön (Kotimaaksi Suomi, 7; Suomeen 

työhön?, 15). Myös oppaassa ”Kiinni työelämään” maahanmuuttajalle kiteytetään muutamassa 

lauseessa koko kotoutumisen idea ja kotoutumisen tavoitteiden asettelun lähtökohta. 

 

”Kotoutumissuunnitelma on silta työelämään. Kun olet muuttanut Suomeen ja asettunut tänne 

pysyvästi, saat meiltä tukea hakeutuessasi työelämään” (Kiinni työelämään!, 3). 

 

7.4 Maahanmuuttajan sosiaaliset verkostot kotoutumisen tukena 

 

Tässä luvussa tarkastelen maahanmuuttajille suunnattujen oppaiden konstruoimaa kuvaa suhteessa 

maahanmuuttajien sosiaalisiin suhteisiin. Millaisia diskursseja ja tulkinnan mahdollisuuksia 

maahanmuuttajien sosiaaliset suhteet saavat esitteissä ja kuinka niissä rakennetaan 
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maahanmuuttajan sosiaalisen elämän piiriä. Olen kiinnostunut myös kysymyksestä, kuinka 

maahanmuuttajille kirjoitetut oppaat asemoituvat suhteessa John W. Berryn akkulturaatioteoriaan ja 

millaisia kannanottoja ne asettavat suhteessa maahanmuuttajan omaan etniseen alkuperäiseen 

väestöön ja kohdemaan valtaväestöön (ks. luku 3). Millä tavalla oppaat ohjeistavat 

maahanmuuttajaa ottamaan asentoaan sosiaalisen elämän pelikentällä? 

 

Oppaassa ”Koti Suomessa” (s. 6-8) maahanmuuttajille kerrotaan sosiaalisten kontaktien luomisen 

tärkeydestä. Sosiaaliset suhteiden solmiminen toimii maahanmuuttajalle uudenlaisen 

elämäntilanteen yhtenä resurssina, jonka avulla maahanmuuttaja voi sopeuttaa itseään helpommin 

suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 

”Useissa kaupungeissa on kansainvälinen kohtauspaikka, jossa maahanmuuttajat ja suomalaiset 

voivat tutustua, vaihtaa kokemuksia ja harrastaa” (Koti Suomessa, 6). 

 

”Luontevimmin uuden asuinmaan elämäntavoista saa tietoa tutustumalla muihin ihmisiin. 

Yhteyksiä suomalaisiin voi solmia lähipiirissä, vaikka talon pihalla tai erilaisten harrastusten 

parissa, kuten urheiluseuroissa ja opistojen opintopiireissä. Myös erilaisilla järjestöillä voi olla 

asuinalueellasi ystävätoimintaa ja harrastusryhmiä. Äidin ja isän kannattaa alusta saakka 

osallistua päiväkotien ja koulujen vanhemmille tarkoitettuun toimintaan” (Koti Suomessa, 7-8). 

 

Maahanmuuttaja esitetään oppaissa sosiaalisilta suhteiltaan aktiivisena toimijana ja potentiaalisena 

kansalaisyhteiskunnan jäsenenä, joka ryhtyy aktiivisesti itse verkostoitumaan muiden ympärillä 

olevien suomalaisten kanssa, vaikka oman asunnon pihapiirissä. Maahanmuuttaja oman 

kotoutumisprosessinsa aktiivisena työstäjänä seuraa mukana myös maahanmuuttajan sosiaalisten 

suhteiden pelikentälle. Toimijuusdiskurssi näyttäytyy vahvana ja maahanmuuttajaa kehotetaan 

oppaissa solmimaan rohkeasti uusia sosiaalisia suhteita suomalaisiin ja toimimaan aktiivisesti oman 

sosiaalisen verkostoitumisensa puolesta. Nimitän tätä oppaissa maahanmuuttajien sosiaalisten 

suhteiden solmimisen ohjeistamista verkostoitumisdiskurssiksi. Vaikka termi verkostoituminen on 

alun perin taloustieteen piiristä ja sillä tarkoitetaan ensisijaisesti yritysten verkostoitumista ja 

hakeutumista yhteistyöhön keskenään, käytän termiä verkostoitumisdiskurssi tutkimukseni 

yhteydessä kuvaamaan sitä tapaa, jolla maahanmuuttajia kehotetaan tutustumaan ja hankkimaan 

uusia sosiaalisia kontakteja ympärillä olevien suomalaisten kanssa. Itselläni oppaiden tavasta 

puhutella maahanmuuttajia tuli mieleen mielikuva verkkojen heittämisestä mahdollisimman laajalle 
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alueelle uusien sosiaalisten kontaktien syntymisen toivossa. Maahanmuuttaja esitetään aktiivisena 

verkostoitumaan pyrkivänä kansalaisyhteiskunnan jäsenenä. 

 

”Perhe, sukulaiset ja ystävät ovat maahanmuuttajan paras tuki uudessa ympäristössä” (Koti 

Suomessa, 8).  

 

”Oman kotimaan ulkopuolella asuessa huomaa nopeasti myös, miten tärkeitä äidinkieli, oman 

kulttuuripiirin elämäntapa, ruoka, musiikki ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat. Monilla 

paikkakunnilla toimii maahanmuuttajien yhdistyksiä ja ystävyysseuroja” (Koti Suomessa, 8).  

 

”Sopeutuminen sujuu sitä vaivattomammin, mitä nopeammin kiinnityt suomalaiseen elämään: 

hankit suomalaisia ystäviä, alat tehdä samoja asioita kuin suomalaiset ja jatkat työtäsi tai 

opiskeluasi myös uudessa maassa. Samalla kunnioitat ja arvostat omaa maatasi ja kulttuuriasi” 

(Suomeen kotiutuminen, 39).  

 

Maahanmuuttajaa kehotetaan kotoutumisprosessinsa kuluessa tutustumaan, vaihtamaan kokemuksia 

ja harrastamaan (Koti Suomessa, 6). Maahanmuuttajalle kerrotaan erilaisten järjestöjen toiminnan 

mahdollisuuksista ja yhtenä potentiaalisena maahanmuuttajia kiinnostavana järjestönä oppaissa 

esitellään Suomen Punainen Risti (SPR). Oppaassa ”Suomeen työhön” (s. 9) kerrotaan että Suomi 

on yhdistysten maa. Maahanmuuttajat voivat kartuttaa kielitaitoaan ja samalla tutustua maahan ja 

sen asukkaisiin myös monenlaisissa yhdistyksissä - kulttuurin, urheilun, erilaisten harrastusten ja 

vaikkapa hyväntekeväisyyden parissa”. Yhdistyksiä kuvaillaan oppaassa Suomeen työhön (s. 16) 

silloiksi maahanmuuttajan entisen ja nykyisen maailman välillä. Yhdistystoimintaan osallistumista 

markkinoidaan maahanmuuttajille otsikolla ”siltoja ja rakentavaa yhdessäoloa” (Suomeen työhön, 

16). Jos maahanmuuttajan paikkakunnalta ei löydy maahanmuuttajille sopivaa yhdistystä, 

neuvotaan maahanmuuttajaa perustamaan silloin vaikka oma yhdistys (ks. Yhdistystoiminta, 6).  

 

Oppaiden lähtökohtaoletuksena on, että Suomeen muuttaessaan maahanmuuttaja voi kokea itsensä 

yksinäiseksi ja tämän vuoksi maahanmuuttajalle kerrotaan sosiaalisesta kanssakäymisestä 

suomalaisten ja oman perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa. Erityisesti jos maahanmuuttajan oma 

perhe ei asu Suomessa, kontaktien solmiminen muihin Suomessa asuviin on erityisen tärkeää 

(Tervetuloa Suomeen, 3). Maahanmuuttajia paitsi kehotetaan olemaan aktiivisia sosiaalisten 

suhteiden solmijoita, mutta myös olemaan rohkeita järjestötoimintaan kiinnostusta esittäviä 

kansalaisia. Maahanmuuttajille suunnattujen oppaiden tarkoituksena lienee myös luoda kuva 
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maahanmuuttajista integroitumaan pyrkivinä, sosiaalisilta suhteiltaan aktiivisina ja suomalaisia 

ymmärtävinä (Suomi uusi kotimaa, 3) tasa-vertaisina kansalaisina.  

 

”Kun liikut ja harrastat, tutustut ihmisiin, tapoihin ja kieleen. Vaikka suomalaiset voivat tuntua 

etäisiltä, useimmat ovat kyllä valmiita vastaamaan kysymyksiisi. Tekemistä ja ystäviä voit löytää 

erilaisista järjestöistä, seuroista, opistoista ja myös maahanmuuttajien omista yhdistyksistä” 

(Tervetuloa Suomeen, 14).  

 

”Sinun täytyy myös oppia uusi kulttuuri, tavat, säännöt ja keinot, joilla saat hyväksyntää ja 

arvostusta muilta” (Kotimaaksi Suomi, 24).  

 

Maahanmuuttajaa kehotetaan olemaan paitsi aktiivisia, mutta samalla myös sinnikkäitä solmimaan 

uusia sosiaalisia kontakteja suomalaisten kanssa. Suomalaisia oppaat kuvailevat hiljaisina, 

pohdiskelevina ja vetäytyvinä, jotka ovat ujoja tutustumaan ulkomaalaisiin (Suomeen kotiutuminen, 

4). Lisäksi kerrotaan, että Suomessa myös monet yksityiset ihmiset ylläpitävät ihmissuhteitaan 

teknisten laitteiden välityksellä (Kotimaaksi Suomi, 14). Lisäksi maahanmuuttajalle kerrotaan jo 

etukäteen, että suomalaiseen voi olla ensin vaikea tutustua, mutta kun olet siinä onnistunut, he ovat 

rehellisiä ja hyviä ystäviä (emt., 20). Maahanmuuttajien sosiaalisten suhteiden solmiminen 

suomalaisten kanssa on oppaiden mukaan tärkeää ja maahanmuuttajalle kerrotaan myös oman 

kulttuurin säilyttämisen merkityksestä. 

 

”Kotoutuminen ei tarkoita luopumista omasta kulttuurista, omasta taustasta. Oma eletty elämä on 

meille jokaiselle tärkeä voimavara. Muuttajien tuomat eri maiden ja kansojen tavat rikastavat myös 

suomalaista kulttuuria ja elämää” (Suomi uusi kotimaa, 9).  

 

Maahanmuuttajaa kehotetaan olemaan luopumatta omasta etnisestä alkuperästään, koska kulttuurien 

monipuolisuus rikastavat myös suomalaista kulttuuria ja elämää (Suomi uusi kotimaa, 9). Tämä 

hyötynäkökulma maahanmuuttajan verkostoitumisdiskurssin kanssa seuraa vahvasti mukana, sillä 

maahanmuuttajien mukanaan tuomasta kulttuurin moninaisuudesta on hyötyä myös suomalaiselle 

yhteiskunnalle ja sen kulttuurielämälle. Myös Kotoutujan kirjassa maahanmuuttajalle kerrotaan, että 

kotoutumisen tavoitteena on paitsi tutustua uuteen asuinmaahan ja sen tapoihin, mutta myös oman 

kielen ja kulttuurin säilyttäminen. Maahanmuuttajan integroimisen pyrkimys oppaissa esiintyy 

tavoitteena, jossa maahanmuuttajan oletetaan tutustuvan suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen 
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kulttuuriin, mutta samalla myös säilyttävän myös oman kulttuuripiirin elämäntapa (Koti Suomessa, 

8).  

 

Selkeimmin tämä oppaiden Berryn teoretisoima integraatiostrategiaan pyrkiminen esiintyy 

esimerkiksi oppaassa Koti Suomessa, jossa kerrotaan maahanmuuttajalle lasten päivähoitoon ja 

varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista. Maahanmuuttajaperheen vanhempia kehotetaan viemään 

lapsi kunnalliseen päivähoitoon, jossa samalla lapsi saa leikkikavereita ja tutustuu suomalaiseen 

elämäntapaan ja kieleen (s. 15). Lisäksi maahanmuuttajavanhemmalle korostetaan että 

päivähoidossa tuetaan myös lapsen omaa kulttuuria ja äidinkieltä, koska on tärkeää, että lapsi 

hallitsee oman äidinkielensä (s. 15–16). Maahanmuuttajan oman kulttuurisen alkuperän kunnioitus 

oppaissa näyttäytyy esimerkiksi kouluruokailun järjestämisen tavassa, jossa oppaat kertovat että, jos 

oppilaalla on erikoisruokavalio, voi siitä neuvotella koulun kanssa erikseen ennen kuin lapsi menee 

kouluun (Koti Suomessa, 19; Tasa-arvoisena Suomessa, 9; Tervetuloa Suomeen, 15). Vanhemmat 

voivat myös neuvotella lapsensa uskonnonopetuksen järjestämisestä siten, että kouluissa 

järjestetään myös elämänkatsomustiedon opetusta vaihtoehtona uskonnonopetukselle (emt). 

Erilaisten vaihtoehtojen tarjoamisen tavoitteena on vahvistaa heidän (maahanmuuttajalasten) 

monikulttuurista identiteettiään (Tasa-arvoisena Suomessa, 9).  

 

Sosiaalisten suhteiden solmimisen merkitys korostuu oppaissa myös työllistymisen yhteydessä. 

Maahanmuuttajaa kehotetaan olemaan aktiivinen, jolloin kontaktit ja kulttuurin tuntemus edistävät 

parhaiten maahanmuuttajan työllistymistä (ks. esim. Tervetuloa Suomeen, 14). Maahanmuuttajaa 

kehotetaan ylläpitämään myös omaa etnistä identiteettiään, koska oman identiteetin ehjänä 

pitämisen kannalta tärkeää on säilyttää yhteydet omaan kulttuuriin. Tärkeintä on oma kieli. (Emt., 

25). Lisäksi maahanmuuttajalle kerrotaan olevan tärkeää, että tutustut uusiin ihmisiin, joilta saat 

tukea: sekä maanmiehiisi että suomalaisiin, jokaiselle ihmiselle on tärkeää tuntea kuuluvansa 

johonkin ryhmään, sukuun ja yhteiskuntaan. (Emt., 25) 

 

Oppaassa ”Koti Suomessa” maahanmuuttajalle kerrotaan lisäksi asumisesta ja asumisen tavoista 

Suomessa. Maahanmuuttajalle kerrotaan vuokra-asumiseen liittyen asuintalojen säännöistä mm. 

seuraavasti. ”Kun muuttaa uuteen asuntoon, on hyvä tutustua talon järjestyssääntöihin. Niissä 

kerrotaan talon yhteisistä ohjeista ja säänöistä” (s. 9) Vuokrasopimuksen tekemistä varten 

maahanmuuttajaa kehotetaan lisäksi muistamaan jos vuokraa ei makseta ajallaan tai vuokralainen 

viettää häiritsevää elämää, vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasuhteen. (s. 9). Lisäksi 

pakolaisstatuksella Suomeen saapuvalle kerrotaan elämisestä Suomessa ja asumisesta kerrostalossa 
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”Kerrostalossa on tietyt järjestyssäännöt, joita on tärkeätä noudattaa, jotta ei tule turhia ongelmia 

naapureiden kanssa. Esimerkiksi kerrostaloissa pitää noudattaa hiljaisuutta, on klo:22.00–7.00” 

(Kotimaaksi Suomi, 10).  

 

”Suomalaiset luultavasti pitävät hiljaisuudesta enemmän kuin maailman muut kansat. Suomalaiset 

kunnioittavat toisia ihmisiä siten, etteivät häiritse heitä. Jos yhteisissä tiloissa tai parvekkeella 

meluaa, monet suomalaiset kokevat sen kotirauhan häiritsemisenä. Talossa on arkisin 22.00-07.00 

ja viikonloppuisin 23.00-08.00 hiljaisuus. --- Hiljaisuusaikana annetaan naapureille yörauha. 

Valvominen tekee asukkaat vihaisiksi sitä kohtaan, joka jatkuvasti häiritsee.” (Kotimaaksi Suomi, 

11).  

 

Maahanmuuttajan ja suomalaisten sosiaalisia suhteita korostaa oppaissa myös erityinen 

sosiaalistamisen pyrkimys, jolloin maahanmuuttajia opastetaan integroitumaan suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja paikallisiin asuinalueisiin yhteisesti luotuja sääntöjä ja suomalaisia kunnioittaen. 

Oppaat kertovat maahanmuuttajalle asumisesta vuokra-asunnoissa, joissa on pyrkimys myös 

olemaan häiritsemättä muita suomalaisia naapureita. Lähtökohtaoletuksena on, että 

maahanmuuttajat olisivat luonnostaan häiriöitä aiheuttavia naapureita, joille tulee erikseen 

informoida esimerkiksi kerrostalossa asumisen pelisäännöistä ja hiljaisuusaikojen noudattamisen 

tärkeydestä. 

 

Lisäksi maahanmuuttajalle kerrotaan viranomaisten kanssa asioimisesta, jolloin on hyvä tietää, että 

Suomessa heidän toimintansa perustuu lakiin ja sääntöihin. Siksi esimerkiksi ystävyys tai uhkailu 

eivät vaikuta viranomaisten päätöksiin. (Tervetuloa Suomeen, 14) 

 

Maahanmuuttajat esitetään oppaissa myös yllättävästä näkökulmasta, jossa maahanmuuttajat 

sosiaalistetaan asuinympäristössä vallitseviin sääntöihin kertaamalla esimerkiksi kerrostalossa 

asumisen säännöistä ja viranomaisten kanssa työskentelyn tavoista. Maahanmuuttajat konstruoidaan 

oppaissa myös potentiaalisina sosiaalisten häiriöiden aiheuttajana, jotka häiritsevät 

kerrostalonaapureitaan ja jotka mahdollisesti ryhtyisivät uhkailemaan viranomaisia tai vaikuttamaan 

muuten heidän tekemiinsä päätöksiin. Lisäksi vastaanottokeskuksissa asuvia maahanmuuttajia 

muistutetaan oppaassa Turvapaikanhakijana Suomessa (s. 2), että kaikkien viihtyvyyden takia on 

tärkeää noudattaa sääntöjä. Maahanmuuttajan verkostoitumisdiskurssi näyttäytyy oppaista 

vahvana ja maahanmuuttajaa kehotetaan sekä säilyttämään oma etninen identiteetti ja sen myötä 

sosiaaliset suhteet oman kulttuuriperimänsä edustajiin, mutta samalla luomaan uusia sosiaalisia 
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suhteita suomalaisten kanssa suomalaisia kunnioittaen. Maahanmuuttajia varoitetaan myös 

verkostoitumisdiskurssin sisällä olemaan aiheuttamasta häiriöitä lähiympäristössään muille 

suomalaisille, jotta suomalaiset eivät häiriintyisi. Oppaissa korostetaan erityisten sääntöjen 

noudattamista. Näin ollen maahanmuuttajille oppaiden luomat toiminnalliset identiteetit ovat 

vaihtelevia, mutta samalla yllättäviäkin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  68 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

8.1 Oppaiden luomat kotoutumisen kuvat 

 

Oppaissa annetaan maahanmuuttajalle opastusta ja tietoa Suomesta, sen maantieteestä, ilmastosta, 

kulttuurista, taloudesta ja hallinnosta. Lisäksi maahanmuuttajille kerrotaan asumiseen, terveyden-, 

ja sosiaalipalvelujen käyttöön liittyvistä asioista. Maahanmuuttajaperheille kerrotaan lasten ja 

nuorten koulutukseen ja opiskeluun liittyvistä asioista sekä kokonaisuudessaan oppaissa tuodaan 

ilmi kotoutumissuunnitelman sisältöä ja merkitystä maahanmuuttajan hyvinvoinnin ja 

elämänhallinnan kannalta. Lisäksi jotkin oppaat kertovat varsin yksityiskohtaisesti 

maahanmuuttajalle esimerkiksi kauppa-asioinnilla tarvittavista tiedoista, ja kuinka esimerkiksi 

pakolaisena Suomeen saapuvat maahanmuuttajat vastaanotetaan ja mitä heille tulee saapumisensa 

jälkeen tapahtumaan. Oppaiden tarkoituksena lienee osaltaan myös turvallisuuden tunteen 

välittäminen tilanteessa, jossa maahanmuuttaja on juuri saapunut Suomeen ja on siten vasta oman 

kotoutumisprosessinsa alkuvaiheessa. Oppaiden sävy on turvallisuushakuinen ja vakuutteleva. 

Jotkin oppaat (ks. esim. Suomeen kotiutuminen) ovat sävyiltään ja sisällöltään myös 

maahanmuuttajien tunteisiin vetoavia ja jopa hieman naiivin ja holhoavan oloisia.  

 

Pääsääntöisesti oppaiden huomio on keskittynyt siten yleisellä tasolla tietojen antamiseen 

maahanmuuttajille Suomesta, suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisista. Oppaissa kerrotaan 

maahanmuuttajille lisäksi, mitä kotoutuminen tarkoittaa ja millaista käyttäytymistä heiltä 

kotoutumisensa aikana odotetaan. Tämä käy hyvin ilmi esimerkiksi maahanmuuttajille annetuissa 

ohjeissa, jossa heille annetaan tietoa kerrostaloasumiseen liittyvistä säännöistä ja hiljaisuusajoista.  

Oppaiden luonne on siten varsin informatiivinen. Lisäksi oppaiden kertomisen tapa on 

yksinkertainen ja todellisuutta yksinkertaistavaa. Maahanmuuttajalle kerrotaan varsin selkeällä ja 

yksinkertaisella tavalla kotoutumisesta ja siitä, mitä kaikkea maahanmuuttajien kotoutuminen tulee 

pitämään sisällään. Asioiden yksinkertaistaminen oppaissa lienee tarpeen, sillä yhden oppaan 

puitteissa ei ole edes mahdollista ryhtyä kertomaan maahanmuuttajille kotoutumisen kaikkia sen 

puolia. Lisäksi maahanmuuttajayleisölle suunnatut oppaat on ehkä tarkoituksellisesti kirjoitettu 

yksinkertaisesti ja selkeästi ilman monimutkaisia korulauseita kotoutumisen sisällöstä juuri sen 

vuoksi, että kaikki maahanmuuttajat eivät välttämättä ymmärrä monimutkaisesti kirjoitettuja 

esitteitä ja niiden sisältöä. Tämä puolestaan voi johtua siitä, että maahanmuuttajat väestönä ovat 

niin heterogeenistä: Suomeen saapuvat maahanmuuttajat voivat olla niin luku- ja 
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kirjoitustaidottomia, kuin akateemisen koulutuksen saaneita huippuosaajia.  Oppaiden kirjoitustyyli 

viitannee siten siihen, että ne ovat suunnattu juuri suomen kieltä osaamattomille tai vain hyvin 

vähän osaaville maahanmuuttajille. Lisäksi oppaiden kohdeyleisönä on juuri työttömät tai vailla 

opiskelupaikkaa olevat maahanmuuttajat, jotka ovat kotoutumista tukevien palveluiden tarpeessa.  

 

Lisäksi oppaat antavat maahanmuuttajille Suomeen saapumisesta ja kotoutumisen prosessista 

positiivisen ja ehkä vailla perusteitakin liian optimistisen kuvan. Maahanmuuttajan kotoutumisen 

prosessi etenee oppaissa suoraviivaisesti kohti integroitumista ja vailla vastoinkäymisiä 

kotoutumisen aikana. Kotoutumisen prosessi esitetään oppaissa yksinkertaistaen suoraviivaisena 

polkuna, jonka loppupisteenä on maahanmuuttajan työllistyminen suomalaisille työmarkkinoille ja 

yleistäen elämä Suomessa (ks. Suomi uusi kotimaa, 5). Lisäksi maahanmuuttajille vakuutetaan 

suomalaisiin kontaktien saaminen olevan yksinkertaista ja helppoa, vaikka suomalaiset kuvataankin 

oppaissa ujoiksi ja aroiksi (ks. Suomeen kotiutuminen, 22).  

 

Maahanmuuttajat esitetään oppaissa kaikkein mieluiten potentiaalisena työvoimana, joka tähtää 

kotoutumisensa jälkeen suomalaisille työmarkkinoille. Tämän lisäksi maahanmuuttaja paikantuu 

oppaista mm. turvapaikanhakijan ja pakolaisen identiteettiin kiinnittyneenä, riippuen siitä, 

millaiselle yleisölle oppaat on ylhäältä käsin kirjoitettu. Lisäksi maahanmuuttaja paikantuu oppaista 

lähes poikkeuksetta yhteiskunnallisten sosiaalipalveluiden ja sosiaalietuuksiin oikeutettuna 

asiakkaana, ja jotkin oppaat sisältävät hyvinkin täsmällistä tietoa maahanmuuttajalle erilaisista 

sosiaalietuuksista Suomessa. Kaikki maahanmuuttajille oppaissa luodut toiminnalliset identiteetit 

kertovat oppaiden luomasta aktiivisesta toimijuudesta, jossa maahanmuuttaja kotoutuu, opiskelee, 

hankkii itselleen tietoja ja taitoja, harrastaa ja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Maahanmuuttaja paikantuu oppaista aktiivisena toimijana, joka on maahanmuuttajan yksi resurssi 

kotoutua Suomeen. Nimitin tätä tutkimuksessani toimijuusdiskurssiksi. Suomen kielen opiskelu ja 

itsensä kehittäminen paikantuu aktiivisen toimijuusdiskurssin osana yhtenä maahanmuuttajan 

sopeutumisen keinona ja voimavarana. Aktiivinen toimijuus yhteiskunnassa ja aktiivisen 

kansalaisen rooli on oppaissa lisäksi yksi maahanmuuttajan resurssi integroitumiseen ja lopulta 

työllistymiseen ja palkkatyöhön pääsemiseen. Maahanmuuttajan työllistymisen roolia yhtenä 

integraation resurssina nimitin tutkimuksessani työllistymisdiskurssiksi. 

 

Maahanmuuttajien konstruoiminen oppaissa aktiivisena kansalaisena johtuneekin ennen kaikkea 

oppaiden kontekstuaalisesta luonteesta, jota tutkimuksessani nimitin valtapainotteiseksi 

hallintodiskurssiksi. Maahanmuuttajien vaihtoehdot kotoutumiseen ja erilaisiin toiminnallisiin 
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ulottuvuuksiin toistuivat oppaissa vähäisinä, eivätkä oppaat tarjonneet sisällöllisesti juurikaan tästä 

kontekstista poikkeavia kotoutumisen tapoja maahanmuuttajille. Maahanmuuttajien kotoutumisen 

reunaehdot olivat oppaissa toistuvasti läsnä ja nämä reunaehdot saivat oikeutuksensa ennen kaikkea 

tutkimuksessani nimittämästäni laillisuusdiskurssista eli kotoutumislaista. Kotoutumislailla on 

oppaissa lähtökohtaisesti paljon valtaa sanella maahanmuuttajille sitä, mitä maahanmuuttajilta 

kotoutumisensa aikana odotetaan ja millaisiin toiminnallisiin rooleihin maahanmuuttajat on 

kotoutumisprosessinsa aikana sidottuja. Tämä on mielestäni tosin ymmärrettävääkin: saavathan 

maahanmuuttajat vastineena aktiivisesta kotoutumisen prosessistaan sosiaaliturvaa, joka on 

maahanmuuttajille kotoutumiseen sitova kannustin. 

 

Maahanmuuttajan oikeus kotoutumissuunnitelmaan toistui oppaissa säännöllisin väliajoin. Tosin 

samalla maahanmuuttajan oikeus kotoutumissuunnitelmaan näyttäytyi maahanmuuttajalle myös 

velvollisuutena, jota hallintodiskurssin hegemonia-asema laillisuusdiskurssin kautta ylläpiti. 

Maahanmuuttajalla ei näiden diskurssien varjossa ole juurikaan valtaa päättää itse, mitkä toimisivat 

heidän mielestään integroitumista parhaiten edesauttavina resursseina tai kotoutumisensa välineinä. 

Näin ollen tutkimukseni yksi metodologinen korostus, valtasuhdepainotteinen diskurssianalyysi sai 

oikeutuksensa metodisena tutkimuksen teon välineenä juuri näistä lähtökohdista käsin. Hegemonia-

aseman saavuttaneita diskursseja aineistosta löytyi, ja nämä paikantuivat aineistosta ennen kaikkea 

laillisuusdiskurssin ja valtapainotteisen hallintodiskurssin osina. 

 

Maahanmuuttajilta odotettiin oppaiden mukaan aktiivista suomen kielen opiskelua, uuteen 

asuinmaahan eli Suomeen ja suomalaisiin tutustumista, työllistymistä ja myös oman kulttuurin 

ylläpitämistä. Maahanmuuttajan kouluttautuminen ja suomen kielen opiskeleminen näyttäytyivät 

oppaista ylivoimaisena integroitumisen resurssina, joka oppaiden mukaan edesauttoi myös 

maahanmuuttajan työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille. Työllistyminen paikantui oppaista 

keskeisimpänä suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen välineenä, mikä kertoo myös 

maahanmuuttajalle kotoutumisen toivotusta suunnasta. Maahanmuuttajan aktiivisen 

toimijuusdiskurssin toistuva esiintulo oppaista kertoi myös maahanmuuttajille, että suomalaisten 

kanssa solmitut ystävyyssuhteet ja kontaktit toimivat myös osaltaan maahanmuuttajan 

integroitumista edesauttavina voimavaroina. Samaan aikaan oppaat kehottivat maahanmuuttajia 

säilyttämään oman etnisen identiteettinsä perimä ja kunnioittamaan omaa alkuperäisen kulttuurinsa 

parhaita puolia. Berryn akkulturaatioteorian mukainen integraatioon pyrkiminen nousi oppaista 

selkeästi esille, ja josta korostui myös sosiaalisen pääoman merkitys kotoutumisen prosessissa. 

Maahanmuuttajaa kannustettiin ylläpitämään sosiaalisia suhteita oman etnisen kulttuurin edustajiin, 
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mutta samalla myös solmimaan uusia ystävyyssuhteita muiden suomalaisten kanssa. Nimitin tämän 

diskurssin esiintuloa aineistostani verkostoitumisdiskurssiksi.  

 

Maahanmuuttajien työllistymisen kannustaminen, suomen tai ruotsin kielen opiskelun tukeminen ja 

suomalaisten kanssa kontaktien solmimiseen rohkaisevat oppaat kertovat aktiivisesta kotoutumisen 

kuvasta, jota oppaat haluavat viestittää paitsi maahanmuuttajille, mutta ehkä myös muille 

suomalaisille. Maahanmuuttajista ja maahanmuutosta käydyt keskustelut yhteiskunnassamme kun 

jakautuvat herkästi kahteen, toisilleen vastakkaisina näyttäytyviin leireihin: toisessa 

maahanmuuttajat nähdään mahdollisuutena ja voimavarana, toisessa maahanmuuttajat nähdään 

uhkana ja suomalaisen yhteiskunnan voimavaroja ja verotuloja syövänä haittana. Suomalaisten 

suhtautumistavat maahanmuuttajiin vaikuttavat myös siihen, kuinka maahanmuuttajat sopeutuvat 

Suomeen (Jaakkola 1999). Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin on riippuvainen myös 

yleisestä taloudellisesta tilanteesta yhteiskunnassa. Taloudellisen taantuman ja laman aikana 

maahanmuuttajien nähdään vievän suomalaisten työpaikat ja syövän yhteisesti rakennetusta 

kuormasta suomalaisten veronmaksajien kustannuksella. Tämän vuoksi oppaat pyrkinevätkin 

esittämään maahanmuuttajat myös muille suomalaisille aktiivisina toimijoina, jotka saapuvat 

Suomeen opiskelemaan, osallistumaan, toimimaan ja tekemään töitä, eivät olemaan jouten ja 

toimettomana.  Toisaalta oppaat pyrkivät kertomaan maahanmuuttajille ja muille suomalaisille 

maahanmuuttajien tavoitellusta integroitumisen ihannetilasta. Kuten aikaisemmin tutkimuksessani 

totesin, aikaisemmin vuosisadan vaihteessa silloinen eliitti pyrki aktiivisesti juurruttamaan rahvasta 

kansanosaa osaksi yhteistä kansallisvaltiota juuri kielen ja yhteisen kulttuurin avulla (Paananen 

1999, 17). Siten suomen kielen opiskelusta ja suomalaisuudesta kertominen oppaissa näyttäytyi 

paitsi maahanmuuttajille, mutta samalla myös muille suomalaisille maahanmuuttajien symbolisena 

osoituksena halusta ja motivaatiosta saavuttaa täysi ja kunnollinen kansalaisuus kielikysymyksen 

kautta. Oppaat haluavat viestittää myös muille suomalaisille, että maahanmuuttajien 

integroitumisen motiivit ovat samankaltaisia kuin muiden suomalaistenkin ja että myös 

maahanmuuttajat haluavat työllistyä ja ansaita näin elantonsa rehellisellä työnteolla. Ehkä 

tämänlainen viesti kertoo oppaiden halusta välttää vastakkainasetteluja suomalaisten ja 

maahanmuuttajien välillä ja lisätä yhteisymmärrystä kummankin ryhmän välille. 

 

Maahanmuuttajille kirjoitettujen oppaiden sanoma maahanmuuttajille on myös kirjoitettu ylhäältä, 

viranomaisperspektiivistä lähtien. Näin ollen tutkimuksesta jää hämärän peittoon se, kuinka 

oppaiden sisältö ja sanoma maahanmuuttajien keskuudessa otetaan vastaan ja kuinka 

maahanmuuttajat itse oppaiden sanomaan reagoivat. Maahanmuuttajien oman äänen kuuleminen ja 
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mielipiteiden tavoittaminen kotoutumisen sisällöstä olisi myös toivottavaa. Ainakaan aineistostani 

ei käynyt selville se, onko oppaiden kirjoittamisen yhteydessä myös maahanmuuttajien omia 

mielipiteitä kuultu ja kuinka maahanmuuttajien oma ääni oppaista tulee ilmi. Näin ollen 

jatkotutkimuksen tarve samaan tutkimusteemaan liittyen koskee juuri maahanmuuttajien omien 

mielipiteiden kuulemista siitä, millä tavalla maahanmuuttajat itse kotouttaisivat itseään 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Tarpeellista olisikin ennen kaikkea selvittää, millä tavalla 

maahanmuuttajat itse kokevat oman kotoutumisensa prosessin ja millä keinoin maahanmuuttajat 

itse kokevat integroituvansa yhteiskuntaamme parhaiten. Tutkimani oppaat piirsivät 

maahanmuuttajille kotoutumisesta vaihtoehdottoman ja myös byrokraattisen kuvan. 

 

Toinen heikkous omassa aineistossani oli myös oppaiden vanheneminen ja painetun tiedon arvon 

väheneminen. Vanhimmat oppaat (ks. esim. Suomeen kotiutuminen -Maahanmuuttajan opas) olivat 

peräisin vuodelta 1994, mikä osaltaan vähentää oman tutkimukseni aineiston relevanssia. Tämä 

tulee ottaa huomioon, kun oppaita ryhtyy omassa työssään analysoimaan. Myös Atkinson ja 

Coffeyn mukaan dokumenttien tutkimisessa on tärkeää, että huomioon se konteksti, jonka puitteissa 

oppaat on kirjoitettu (2004, 58). Oppaat on siten pyrittävä sijoittamaan sen aikaiseen 

maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun, vaikka oppaita onkin päivitetty ja niitä edelleen käytetään 

erilaisissa valtion ja kuntien maahanmuuttotyössä antamaan maahanmuuttajille tietoa 

kotoutumisesta.  

 

Myös oma tutkimukseni on kyettävä lukemaan vain yhtenä versiona ja tarinana todellisuudesta 

muiden joukossa. Maahanmuuttajien kotoutumisen kuvasta on olemassa myös muita kilpailevia 

tulkintarepertuaareja ja oma tutkimukseni muodostaa vain yhden osan tästä merkityssysteemien 

kirjosta. (ks. Jokinen ym. 2004a, 24–29) Tällöin lukijan tehtäväksi jää arvottaa, millaisen 

merkityksen tämän tutkimuksen sisältämät väittämät eri konteksteissa saavat. Lisäksi tämän tarinan 

kertomisen tapaani on myös vaikuttanut muu ympärilläni oleva merkitysvälitteinen sosiaalinen 

todellisuus. Olen myös tutkijana ”kahlehdittu” osaksi sitä sosiaalista todellisuutta, joka ympärilläni 

parhaillaan on. Siten mielipiteisiini ja ajatuksiini maahanmuuttajista ja maahanmuutosta ovat olleet 

vaikuttamassa paitsi muut kilpailevat merkityssysteemit lukemattomine lehtiartikkeleineen, 

dokumenttiohjelmineen ja muiden ihmisten kanssa käymieni keskusteluineen. Samalla tämän 

tarinan kertomisen tapaani on myös vaikuttanut oma kokemusmaailmani ja menneisyyteni muistot 

ja omakohtaiset kokemukseni maailmalla matkaamisesta itsekin maahanmuuttajana. Siten en 

yksinkertaisesti kykene olemaan omasta kokemusmaailmastani vapaana ja näkemään ympärilläni 

olevaa sosiaalista todellisuutta maahanmuutosta ”puhtaana” ja vailla ennakolta luotuja oletuksia 
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tuosta todellisuudesta (ks. Burr 2003, 4). Olen tutkijana mukana luomassa uutta sosiaalista 

todellisuutta, mutta samalla jätän oman tulkintani todellisuudesta, tämän kirjoitukseni, luomaan, 

uusintamaan ja toivottavasti myös rikkomaan sitä sosiaalista todellisuutta ennalta lukkoon lyödyistä 

kaavoista, joka ympäröi myös tämän tarinan lukijaa. Annan lukijalle vallan arvottaa oman tarinani 

sisällön ja merkityksen osana tuota todellisuutta. 

 

8.2 Maahanmuuton kaksi eri puolta 

 

Tutkimukseni herätti minulle myös monia mielenkiintoisia kysymyksiä maahanmuuttopolitiikasta 

laajemminkin. Maahanmuuttajien kotoutumisen sisällöstä tarvitaan paitsi maahanmuuttajien omien 

mielipiteiden kuulluksi tulemista, mutta tarvetta olisi myös laajemmalle yhteiskunnalliselle 

keskustelulle maahanmuuton järjestelemisen tavoista tulevaisuudessa. Maahanmuuttopolitiikka 

aiheena on arka, ja usein keskustelut maahanmuuttopolitiikasta liitetään virheellisesti myös yhteen 

yleisen rotuvastaisuuden ja rotuun perustuvan syrjinnän kanssa. Tästä syystä maahanmuutosta ei 

uskalleta keskustella kriittisessä ja maahanmuuton epäkohdat huomioon ottavassa hengessä, koska 

tällöin kriittiset mielipiteet maahanmuutosta, ei maahanmuuttajista, tuomitaan helposti yhteen 

rasismin ja rotuvastaisuuden kanssa. Tämän vuoksi maahanmuuttopolitiikka aiheena on vaikea, ja 

jopa suoranainen tabu. Lisäksi maahanmuutto aiheena on ajankohtainen ja voimakkaita tunteita 

herättävä keskustelun aihe juuri nyt. Erilaisissa julkisissa keskusteluissa on esiintynyt voimakkaasti 

sama teema maahanmuuton lisäämisen tarpeesta tulevaisuudessa Suomessa, kun suuret ikäluokat 

ovat jäämässä eläkkeelle ja Suomea kohtaa tulevaisuudessa työvoimapula. Tällä hetkellä nuo 

keskustelut ovat keskittyneet korostamaan kolikon toista puolta, maahanmuuttajien määrän 

lisäämistä Suomessa, kun puolestaan keskusteluista kolikon toinen puoli, maahanmuuton 

säännöstely ja maahanmuuttovirtojen kontrolloiminen, on jäänyt maahanmuuton lisäämispuheiden 

varjoon. 

 

Yhteiskunnassamme tarvitaankin mielestäni avointa ja rehellistä keskustelua maahanmuutosta siten, 

että uskalletaan keskustella aiheesta kaikki näkökohdat huomioon ottavassa hengessä. Ehkä tämän 

päivän maahanmuutosta käydyt keskustelut ovat ryhmittyneet voimakkaasti juuri maahanmuuton 

lisäämistä puoltavaan leiriin rasistiksi leimaantumisen pelossa. Tällöin ei välttämättä ole uskallettu 

keskustella maahanmuutosta avoimessa, kaikki näkökohdat huomioon ottavassa hengessä, koska 

tällöin vastakkaista mielipidettä edustava saattaa kokea joutuvansa leimatuksi rasistiksi tai muuten 

epähumaaniksi ja suvaitsemattomaksi. Tällöin voi syntyä tilanne, jossa kuviteltu rasismi kohtaa 
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rasismin, ja rasismia vastustavat leimaavat kriittistä maahanmuuttopoliittista keskustelua 

kannattavat rasisteiksi ilman, että demokratian hengen mukaista avointa keskustelua on ehtinyt edes 

syntyä. Tämä onkin mieleistäni nykyisen maahanmuuttopoliittisen keskustelun heikko kohta. Silti 

avointa maahanmuuttopoliittista keskustelua tarvitaan, jotta kaikkien mielipiteet tulisivat myös 

yleisen sananvapauden hengessä esille. Maahanmuutosta erilaisia ja myös epäkohdat huomioon 

ottavia mielipiteitä tarvitaan, eivätkä ne edusta uhkaa muille maahanmuutosta käytäville 

keskusteluille.  

 

Suomi on muiden Pohjoismaiden ohella ainutlaatuinen yhteiskunta maahanmuuton kannalta jo 

pelkästään kattavan ja universaaleja piirteitä sisältävän hyvinvointiyhteiskuntansa ansioista (ks. 

esim. Anttonen & Sipilä, 2000). Suomen kaikki kansalaiset kattavan sosiaaliturvan ansioista Suomi 

on muiden Pohjoismaiden ohella erilaisessa asemassa maahanmuuton suhteen kuin esimerkiksi 

muut Euroopan maat. Suomen on hyvinvointiyhteiskuntansa nimissä oltava valmis kantamaan myös 

vastuuta maahanmuuttajista ja heidän perheensä hyvinvoinnista, vaikka kaikki maahanmuuttajat 

eivät osallistuisikaan yhteisiin verotalkoisiin työllistymisen tai muunlaisen verotuloja kasvattavan 

toiminnan muodossa. Tällä vastuulla tarkoitan sitä, että maahanmuuttajien määrän lisääntyessä on 

oltava valmis kantamaan vastuuta myös taloudellisten resurssien lisäämisestä maahanmuuttotyöhön. 

Jos Suomi lisää merkittävästi maahanmuuttoa nykyisestä, on sen myös kyettävä olemaan valmis 

kotouttamaan ja integroimaan maahanmuuttajia suomalaiseen yhteiskuntaan ja tutustuttamaan 

maahanmuuttajia suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöille kustannuksista huolimatta. Suomella ei 

ole varaa väestönosien välisiin kulttuurisiin konflikteihin, sillä kaikki epäonnistuneesta 

kotouttamisesta aiheutuvat kustannukset palautuvat yhteiskunnan eri osapuolten maksettaviksi 

laajan sosiaalivakuutuksensa nimissä. Onko Suomella varaa maksaa laskua, joka aiheutuu 

epäonnistuneesta maahanmuuttajien kotouttamisesta ja epätarkoituksenmukaisesta integroimisesta?  

 

Toinen näkökulman puute, mikä jäi oppaista täysin puuttumaan, oli maahanmuuttajaväestön 

heterogeenisen luonteen tunnustaminen. Maahanmuuttajat ovat tervetulleita Suomeen oppaiden 

mukaan tekemään töitä ja työllistymään, mutta kaikki maahanmuuttajat eivät ole työikäisiä tai edes 

työkykyisiä. Joukosta löytyy myös ikääntyviä, fyysisesti tai psyykkisesti työkyvyttömiä tai muuten 

perusvalmiuksiltaan osaamattomia maahanmuuttajia, jotka eivät tule koskaan osallistumaan 

suomalaisille työmarkkinoille työperäisen maahanmuuton lisäämispuheiden optimismista 

huolimatta. Tämä diskurssi jäi myös oppaiden tuottamasta kotoutumisen kuvasta osin varjoon, sillä 

esimerkiksi ikääntyvien maahanmuuttajavanhusten kotoutumista ei käsitelty kuin osin oppaita ja 

tätäkin vain yhden sivun verran (ks. esim. Koti Suomessa, 25). Millä keinoin työvoiman 
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ulkopuolella olevia, mm. ikääntyviä, maahanmuuttajia kotoutetaan, on oppaiden sivuuttama ja 

varjoon jättämä kysymys. Onko kotoutumista muualla kuin työelämässä?  

 

On tärkeää, että oppaita laativien viranomaistahot ottavat myös huomioon paitsi maahanmuuttajien 

omat mielipiteet ja kannanotot kotoutumisen sisällöstä, mutta tärkeää on myös muistaa 

maahanmuuttoväestön heterogeeninen luonne. Maahanmuuttajat eivät muodosta vain yhtä suurta 

maahanmuuttajien massaa, vaan maahanmuuttajat ovat erilaisia niin koulutukseltaan, 

ammattiosaamiseltaan, lähtökohdiltaan ja kielitaidoiltaan. Tällöin tarvitaankin erilaisten 

maahanmuuttajien omien mielipiteiden kuulluksi tulemista ja huomioon ottamista. Jos 

maahanmuuttajien kuuleminen ja mielipiteiden kuulematta jättäminen kotouttamiskeskusteluista jää 

toteutumatta, vaaraksi voi myös muodostua maahanmuuttajien eristäytyminen omiin etnisiin 

verkostoihinsa eli Berryn akkulturaatioteorian mukainen separaatio. Maahanmuuttajat asettuvat 

asumaan omille alueilleen, ns. maahanmuuttajalähiöihin, ja kontaktien saaminen muiden 

suomalaisten kanssa uhkaa jäädä vähäisiksi. Esimerkkinä tästä on Ruotsin Malmössa sijaitseva 

Rosengårdin lähiö, jonka 22 00 asukkaasta yli 80 % on maahanmuuttajia tai heidän jälkeläisiään 

(Aalto 2009, 11). Valtaosa maahanmuuttajista elää tällöin vailla lainkaan kontakteja valtaväestöön, 

mikä aiheuttaa valtavia sosiaalisia ongelmia paitsi köyhyyden mutta myös syrjäytymisen 

kasautumisen myötä.  

 

Vastaavasti suomalaisten on annettava maahanmuuttajille oikeus ylläpitää omaa etnistä 

identiteettiään ja kulttuurista perintöään, eikä maahanmuuttajilta edes tulisi odottaa sulautumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan siten, että maahanmuuttajat samalla hukkaisivat oman kulttuurisen 

identiteettinsä. Berryn akkulturaatioteorian mukainen assimilaatio tarkoittaisi silloin 

maahanmuuttajien sulauttamista osaksi suomalaista yhteiskuntaa, jolloin maahanmuuttajien omat 

kontaktit oman kulttuuriperimänsä edustajiin jää vähäiseksi. Sen sijaan maahanmuuttajien 

sosiaalisten suhteiden ulottuminen sekä valtaväestöön ja oman maan etniseen väestöön tarkoittaa 

Berryn akkulturaatioteorian vahvinta sopeutumisen muotoa eli integraatiota.  Integraatiolla yhtenä 

maahanmuuttajien sopeutumisen strategiana on myös todettu olevan vahvin yhteys 

maahanmuuttajien onnistuneeseen sopeutumiseen yhteiskunnassa (ks. Liebkind 2002, 21). Tämä 

tuli myös oppaiden verkostoitumisdiskurssista ilmi. 

 

Monikulttuurisen yhteiskunnan toteutuminen edellyttää molemminpuolista kuulemista ja 

kunnioitusta sekä maahanmuuttajien että valtaväestön välillä. Maahanmuuttajien on kyettävä 

sopeutumaan yhteiskuntaamme yhteisesti luotuja pelisääntöjä kunnioittaen, mutta samaan aikaan 
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myös suomalaisten on kyettävä olemaan avoimia ja kunnioittavia vieraista maista ja kulttuureista 

tulevia maahanmuuttajia kohtaan. Kulttuurien välisestä kunnioittamisesta ja rauhallisen 

rinnakkaiselon mahdollisuudesta oli myös aikanaan 1900-luvun alussa mahdollista rakentaa aikansa 

suurin maahanmuuttopoliittinen areena, kokonainen kansakunta, joka muodostui pelkästään 

siirtolaisista ja heidän jälkeläisistään. Tuolloin Amerikan yhdysvallat rakennettiin kulttuurien ja 

etnisten siirtolaisten kesken yhteistuumin.  

 

Tuona aikana jokainen siirtolaisena rapakon toiselle puolelle muuttanut maahanmuuttaja samalla 

mietti myös omaa suhtautumistapaansa ja omaa asentoaan suhteessa kohdemaahansa 

integroitumisen kysymyksiin kietoutuneina. Sulautuisinko valtaväestöön vai eristäydynkö omiin 

etnisiin verkostoihini? Vai ottaisinko parhaat palat molemmista ja ylläpitäisinkö kahden erilaisen 

kulttuurin perimää ja sen myötä useamman kuin yhden kulttuurin etnistä identiteettiäni? Tätä 

integraatiotutkimusten yhtä keskeisimmistä kysymystä varmasti jokainen maahanmuuttaja tulee 

ennemmin tai myöhemmin maahanmuuttonsa aikana pohtimaan. 
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