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Tutkielmani kohteena on työministeriön julkiset maahanmuuttajille suunnatut Suomea esittelevät 

opaskirjaset. Tutkimukseni asettuu kotouttamisohjelman uudistamisen kontekstiin. Ohjelman 

tavoite on yhteistyön kautta aktivoida maahanmuuttajia osallistumaan yhteiskuntaan sekä lisätä 

tasa-arvoa ja eri väestöryhmien välistä myönteistä vuorovaikutusta. Muutosten myötä 

kotouttamislaki velvoittaa viranomaisia antamaan perustietopaketin maahan saapuneelle. Tähän 

tarkoitukseen on laadittu uudistamisen prosessin myötä ”Perustietoa Suomesta” -opas, joka asettuu 

tutkimusaineiston tuoreimmaksi materiaaliksi. Työministeriön oppaat ovat kaikkien saatavilla, ja 

niitä voidaan pitää vaikutusvaltaisina dokumentteina niin viranomaistoiminnan kuin 

maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta. Valitsin tutkittavaksi sellaiset työministeriön oppaat, 

joissa esitellään Suomea holistisesti keskittymättä vain yhteen teemaan ja jotka ovat suunnattu 

nimenomaan maahanmuuttajille. Näiden valintaperusteiden avulla latasin työministeriön 

maahanmuuttoaiheisesta julkisesta materiaalista kuusi opaskirjaa. Analysoin niistä 152 Suomea 

maahanmuuttajille esittelevää sivua ja etsin suomalaisuutta sekä maahanmuuttajuutta rakentavia 

tekstin osia.  

Päätutkimuskysymykseni on seuraavanlainen: Millaisia tulkintarepertuaareja 

suomalaisuudesta/Suomesta ja maahanmuuttajuudesta oppaat tuottavat? Esittelen tutkimuksessani 

myös tulkintarepertuaarien tuottamisen keinoja ja pohdin tulkintarepertuaarien tuottamaa kuvaa 

ihannemaahanmuuttajuudesta sekä repertuaarien käytön mahdollisista seurauksista 

yhteiskunnallisella tasolla ja käytännön sosiaalityössä. Tutkimuksen teoreettis-metodologinen 

viitekehys on sosiaalinen konstruktionismi, johon liitän suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden 

näkemisen performatiivisena eli muuttuvana, kontekstisidonnaisena ja kielellisten tekojen kautta 

tuotettuna. Tutkimukseni empiirisessä osuudessa analysoin aineistoani aineistolähtöisen 

diskurssianalyysin avulla. Muodostan aineistostani tulkintarepertuaareja sillä perusteella, että 

tulkintarepertuaaria tuotetaan selkeästi vähintään neljässä eri oppaassa ja vähintään kymmenessä 

tekstimaininnassa tietynlaisten toistuvien suomalaisuutta tai maahanmuuttajuutta rakentavien 

puhetapojen, kielikuvien ja termien ympärille. Aineistosta tämän lukutavan perusteella piirtyy esille 

yksitoista suomalaisuutta ja kuusi maahanmuuttajuutta tuottavaa tulkintarepertuaaria. 

Suomalaisuutta tuottavissa tulkintarepertuaareissa suomalaiset tuotetaan pääpiirteissään ahkeriksi, 

koviksi työntekijöiksi, elinikäisiksi oppijoiksi, pienten perheiden, jaetun vanhemmuuden ja tasa-

arvon kannattajiksi, jotka ovat luotettavia ja toisen omaisuutta ja yksityisyyttä kunnioittavia. 

Maahanmuuttajuuden tulkintarepertuaarit tuotetaan eron teon kautta suomalaisuutta vasten.  

Maahanmuuttajille tarjotaan aktiivista identiteettiä niin työllistymisen, opiskelun, perheen, 

harrastamisen kuin kielen oppimisen suhteen. Suomalaisuuden performatiivit, suomalaisiksi 

tuotetut tavat, asenteet ja ihanteet tarjotaan maahanmuuttajien omaksuttaviksi sellaisenaan ja 

maahanmuuttajia kutsutaan liikkumaan kohti suomalaisuuden keskiötä ja kohti 

ihannemaahanmuuttajuutta, joka konstruoituu toteutuvaksi maahanmuuttajan omaksuessaan ja 

toteuttaessaan suomalaisuuden performatiiveja. 
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In this research I am analyzing the public guide booklets made for immigrants by the Ministry of 

Labour. These written guide booklets introduce Finland to immigrants who have moved to Finland 

or who are moving to Finland. This research is conducted in the context of the governmental 

reformations of the new integration program. The aims of Government‟s new integration program 

are to increase participation of immigrants to society and promoting equality and interaction 

between immigrants and the majority. Newly published booklet called “Welcome to Finland” 

(“Elementary information about Finland” in Finnish) is part of my research material and 

authoritative workers such as social workers are recommendated to hand out this guide booklet to 

immigrants. The booklets can be seen as influential and relevant for both immigrants and authorities 

as they are public internet material of the Ministry of Labour. The research data is consisted of 153 

pages from six different guide booklets for immigrants about Finland. The material is derived from 

the public internet page of the Ministry of Labour based on the following selection criteria: booklets 

has to be part of Ministry of Labour‟s material, they are made for immigrants and they have to 

introduce Finland holistically as a country instead of focusing on certain narrow themes.  

 

The research questions are: What kind of interpretative repertoires the guide booklets are 

constructing about Finns/Finnishness and about immigrants? I represent those discursive means by 

which those interpretative repertoires are constructed by. In addition to that, I as well analyze the 

construction of ideal immigrant and the hypothetical consequences of the use of these repertoires 

from the perspective of society and Social Work. The theoretical approach applied in this research 

is social constructionism combined with the perspective of performative approach that perceives the 

research material as alterable, context-related and produced by speech-acts of writers. I analyze the 

data by the means of material based discourse analysis. I introduced those repertoires that are 

constructed by certain metaphors and terms at least in four different booklets and in ten different 

text parts. Using this criterion I can form 11 repertoires constructing Finnishness and 6 repertoires 

for immigrants. 

 

The interpretative repertoires that produce Finnishness construct Finns diligent, hard workers, life-

time learners, trustworthy people who support equal parenting and equality generally and who 

appreciate the property and privacy of others. The guide booklets produce the interpretative 

repertoires of immigrants in the comparison to Finnishness. Guide booklets offer the activating 

identity for immigrants and offer the interpretative repertoires of Finnishness to immigrants as such 

they are constructed for the Finns. The performatives of Finnishness are offered to immigrant and 

they are expected to move in their integration process from the marginal position towards the ideal 

“central position” that is created by the repertoires of Finnishness constructed in these booklets. In 

the end, booklets attempt to entice immigrants to adapt the habits, attitudes and identities produced 

by the interpretative repertoires of Finnishness in order to live as ideal immigrants.  
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1 Johdanto 

 

Muuttoliike eri maiden välillä on välttämätön osa transnationaalista muutosta, joka muokkaa 

yhteiskuntia ja politiikkaa joka puolella maailmaa (Caslets & Miller 1999, 5). Yhteiskunnallinen  

tilanne muokkaa kotouttamispolitiikkaa, joka puolestaan vaikuttaa maahanmuuttajien 

kotoutumiseen ja kotouttamisen käytäntöihin. Tutkin tutkielmassani maahanmuuttajille suunnattuja 

Suomea esitteleviä opaskirjasia. Nämä opaskirjaset ovat osa kotouttamisen toimenpiteitä, joihin 

kotouttamisen politiikka vaikuttaa. Oppaat on laadittu pääasiassa Työministeriön toimesta ja niissä 

esitellään Suomea ja elämää Suomessa. Suomi-oppaat ovat juuri nyt ajankohtainen aihe, sillä uusi 

kotouttamislaki velvoittaa viranomaisia antamaan perustietopaketin maahan saapuneelle. Tähän 

tarkoitukseen on laadittu ”Perustietoa Suomesta” -opas (Uudenlainen ohjelma kotoutumisen 

tehostamiseksi vireille 2011). Tämä uusi opas on laadittu kotouttamisohjelman uudistamisen 

prosessin myötä. Hallitus valmistelee nelivuotisen kotouttamisohjelman vuoden 2012 toukokuun 

loppuun mennessä. Ohjelman tavoite on yhteistyön kautta aktivoida maahanmuuttajia osallistumaan 

yhteiskuntaan sekä lisätä tasa-arvoa ja eri väestöryhmien välistä myönteistä vuorovaikutusta. 

Valtion kotouttamisohjelma perustuu syyskuun 2011 alussa voimaan tulleeseen uuden 

kotoutumislain ja hallitusohjelman kotoutumista koskeviin kirjauksiin. (Uudenlainen ohjelma 

kotoutumisen tehostamiseksi vireille 2011.)  

 

Tutkielmani asettuu näiden muutosten kontekstiin ja fokusoituu tutkimaan, millaista 

maahanmuuttajuutta ja suomalaisuutta oppaissa luodaan. Tutkielmassani aion siis tutkia uusien 

kotouttamisen muutostuulien myötä syntynyttä tuoretta maahanmuuttajille suunnattua Perustietoa 

Suomesta -opasta sekä muita työministeriön Suomea esitteleviä oppaita. Maahanmuuttajille 

suunnatuista Suomea esittelevistä oppaista välittyy sekä viranomaisille että maahan muuttaville 

kuva tietynlaisesta Suomesta, suomalaisuudesta ja maahanmuuttajuudesta. Mielestäni on hyvä 

tutkia oppaiden tuottamia diskursseja
1
, toimijuuksia ja eron tekoja. Kertoessaan yhteiskunnasta 

viranomaiset kuvaavat oppaissa samalla myös etnisyyttä: suomalaisuutta ja ei-suomalaisuutta, meitä 

ja toisia (Vuori 2007, 129–130). Näkemykseni mukaan on ajankohtaista ja tärkeää verrata sitä, millä 

tavalla eron tekoa suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden välillä tuotetaan tässä ajassa, jossa 

taantuman johdosta yhteiskunnallinen ilmapiiri on kiristynyt vähemmistöryhmiä kohtaan.  

                                                 
1
 Lyhyesti määriteltynä diskurssi voidaan määritellä kokoelmaksi väittämiä. Diskurssi voidaan määritellä myös 

yksinkertaisesti puheteoksi tai -tavoiksi, joilla rakennetaan erilaisia merkityssysteemejä. (Parker 1992, 1–5.) Itse 

sovellan tutkimuksessani varsinaisesti tulkintarepertuaareja analyysin työkaluna.   
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Tutkimukseni asettuu laadullisen tutkimuksen paradigmaan ja sen teoreettisena viitekehyksenä 

toimii sosiaalinen konstruktionismi. Esittelen kyseisen viitekehyksen Tutkimusasetelma-luvussa, 

mutta tässä kohdin on hyvä täsmentää, että karkeasti yleistäen sosiaalinen konstruktionismi on 

tutkimuksellinen viitekehys, jonka mukaan sosiaalinen todellisuutemme rakentuu (construct) 

sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa. Suonisen (1992) mukaan vastatakseen erilaisia 

funktioita kieli pitää konstruoida sopivaan muotoon. Konstruoimisella viitataan Suonisen mukaan 

siihen, että teksti rakennetaan ikään kuin tarjolla olevista kielellisistä resursseista, joista kirjoittaja 

voi valikoida. Konstruktiolla kielenkäyttäjä tuottaa seurauksia. Konstruktiot toisin sanoen tuottavat 

tiettyä seurauksia ja rakentavat todellisuutta. (Suoninen 1992, 22.)  

 

Todellisuudesta voidaan konstruoida useita eri versioita, eikä ole olemassa yhtä kiistatonta totuutta, 

vaan pikemminkin erilaisia selitys- ja puhetapoja. Puhetta ja kirjoitusta ei nähdä toisin sanoen 

sisäisen tilan tai ”totuuden” heijastumana vaan tekona, joka tuottaa ja rakentaa jotakin. (Berger & 

Luckman 1994.) Pyrinkin tutkimaan, miten ja minkälaista maahanmuuttajuutta rakennetaan ja 

tuotetaan aineiston oppaissa. Väistämättä samalla tulen tutkineeksi myös suomalaisuuden 

rakentumista oppaissa, sillä suomalaisuutta tuotetaan usein eron tekona muiksi tuotettuihin ryhmiin, 

kuten maahanmuuttajiin (Lehtonen 2004). Tuotamme puheessamme maahanmuuttajat usein 

"heiksi", "toisiksi" tai "muiksi" verrattuna kantaväestöön, joka koetaan "me"-ryhmänä (Hall 1999, 

82, 156 & 224–227). 

 

Tutkielmani tehtävänä on siis vastata siihen, miten ja minkälaista suomalaisuutta, Suomea ja 

maahanmuuttajuutta rakennetaan maahanmuuttajille suunnatuissa Suomea laajasti esittelevissä 

oppaissa. Samalla kun etsin oppaiden rakentamia merkityksiä suomalaisuuteen ja 

maahanmuuttajuuteen, tulen mahdollisesti vastanneeksi itseäni kiinnostavaan kysymykseen: 

Millainen ihannemaahanmuuttaja oppaiden sivuilla tuotetaan? Paanasen (1999, 18) mukaan 

kotouttamista ohjaavien toimenpiteiden ja säädösten kautta peilataan itseään ja sitä, millainen on 

kunnon ihannekansalainen. Oppaiden tutkiminen pitääkin sijoittaa yhteiskunnalliseen ja 

lainsäädännölliseen kehykseen, sillä maahanmuuttajille suunnatut ohjeet liittyvät varmasti 

yhteiskunnallisten tarpeiden ja ideaalien toteuttamispyrkimyksiin. Tämän takia seuraavassa luvussa 

esittelenkin tutkimukseni yhteiskunnallista ja lainsäädännöllistä kontekstia laajemmin. 

 

Sosiaalityöntekijän on näkemykseni mukaan sekä tunnettava maahanmuuttajien yhteiskunnallista ja 

lainsäädännöllistä kontekstia että kyettävä suhtautumaan kriittisesti viranomaisoppaisiin, joiden 
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laatimiseen sosiaalityöntekijät eivät välttämättä ole osallistuneet. Uusien kotouttamisohjelmien 

mukaan sosiaalityöntekijän on laadittava maahanmuuttajan kanssa kotouttamissuunnitelma, mikäli 

työvoimaneuvoja ei ole tätä tehnyt (esim. sisäasianministeriö: Kotouttaminen). Sosiaalityöntekijä 

on siis suuressa roolissa joidenkin maahanmuuttajien saapuessa Suomeen. On tärkeää tunnistaa 

sosiaalityöntekijän roolissa mahdolliset ajatusmallit, jotka saattavat vaikuttaa työhön.  

 

Maahanmuuttajien neuvontapisteessä työskentelevän juristin mukaan (Leskinen 2002, 113) 

maahanmuuttajilla on tiettyjä yleisesti esiintyviä kysymyksiä, kuten: ”Onko mahdollista pyytää 

sosiaalityöntekijän vaihtoa, sillä hän on epäluuloinen maahanmuuttajia kohtaan?” Tämänkaltainen 

kysymys on mielestäni huolestuttava. Olisin tärkeää, että maahanmuuttajien kanssa työskentelevät 

sosiaalityöntekijät pohtisivat omia diskurssejaan ja itsestään selväksi rakennettuja ajatusmallejaan, 

joita he tietoisesti tai tiedostamatta käyttävät työskentelynsä taustalla. Vuoren (2007, 130–131) 

mukaan samalla, kun opaskirjaset kuvaavat kielellisesti yhteiskuntaa ja siinä olevia käytänteitä, ne 

samalla luovat, ylläpitävät tai muokkaavat myös todellisuutta, kuten maahanmuuttajien ja heidän 

kanssaan työskentelevien kuin myös asiantuntijoiden ja hallinnoijien tapoja toimia käytännössä.  

 

Sosiaalityöntekijän olisi näkemykseni mukaan hyvä pyrkiä itsenäiseen kriittiseen ja refleksiivisen 

ajatteluun omassa työssään. Sosiaalityössä maahanmuuttajia ei tulisi nähdä vain yhden 

ominaisuuden kautta (Juhila 2006, 111). Erojen ja samanlaisuuksien huomioiminen 

monikulttuurista sosiaalityötä tutkineen Aniksen (2008) mukaan edellyttää kuuntelevaa, joustavaa, 

empaattista työotetta, jotta luottamuksen ja dialogin syntyminen mahdollistuisivat. 

Sosiaalityöntekijällä tulisi olla valmiuksia kohdata erilaisuuksia ja mukauttaa työskentelyotettaan 

tilanteiden mukaisesti. (Emt. 2008, 91.) Husbandin (2000) mukaan kulttuuritaitoisuuteen kuuluu 

kyky tarkastella myös omaa kulttuuria ja sen itsestäänselvyyksiä. Oppaiden kriittinen tarkastelu ja 

maahanmuuttajuutta sekä suomalaisuutta tuottavien puhetapojen reflektointi toimii näkemykseni 

mukaan avaimena itsestäänselvyyksien purkamiseen. Aniksen (emt.) mukaan sosiaalityöntekijän 

keskeinen taito on kyky reflektoida omia ajatusmalleja ja arvoja. Tutkielmani analyysi toimii 

suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden reflektoimisen yhtenä muotona ja alustana, jota jokainen 

sosiaalityöntekijä voi työssään mahdollisesti hyödyntää. 

 

Ennen kuin varsinaisesti tarkastelen aineistossani rakentuvaa maahanmuuttajuutta tai 

suomalaisuutta, on tärkeää esitellä seuraavassa luvussa se yhteiskunnallinen ja lainsäädännöllis-

poliittinen konteksti, jotka vasten maahanmuuttajuutta ja suomalaisuutta ajassamme tuotetaan. 
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Vuoren (2007, 130–131) mukaan opaskirjaset laaditaan suhteessa viranomaiskäytäntöihin ja 

suhteessa laajempaan yhteiskuntaan, johon kuuluvat niin sosiaalis-poliittiset kuin 

lainsäädännöllisetkin kehykset.  

 

Yhteiskunnallista ja lainsäädännöllistä kontekstia avaavan luvun jälkeen esittelen luvun, jossa 

esitellään tutkimukseni teoreettiset näkökulmat. Teoreettisten näkökulmieni mukaan 

integraatioprosessia käsitellään ja konstruoidaan keskiö-ajatukseen peilaten, jota kautta 

suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta tuotetaan. Neljännessä luvussa esittelen tutkimusasetelman, 

jossa avaan teoreettis-metodologiset lähtökohtani, tutkimustehtäväni sekä esittelen aineistoni. 

Tutkimusasetelman jälkeen esittelen analyysistäni syntyneet tulkintarepertuaarit. Viimeisessä 

luvussa tuotan tutkimustuloksistani johtopäätöksiä ja syvempää pohdintaa suhteessa tähän hetkeen 

ja tulevaan.  
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2 Kotoutumisen yhteiskunnallinen ja lainsäädännöllinen konteksti  

 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti muualta Suomeen muuttaneita koskevaa tilastointiin ja 

työelämätutkimukseen pohjautuvaa tietoa. Koska tutkimukseni aineisto on nimenomaan 

työministeriön materiaalia, on mielestäni oleellista avata myös muualta Suomeen muuttaneita 

koskevaa työelämän tutkimusta. Käsittelen lyhyesti myös maahanmuuttajien kielen oppimista 

käsittelevää tutkimusta, sillä kielen oppimisen merkitys on aineiston oppaissa vahvasti läsnä. Avaan 

oppaiden laadinnan lainsäädännöllistä kontekstia tarkastelemalla luvun lopussa kotouttamislain 

sisältöä ja kotouttamisen uusia ajankohtaisia muutostuulia.  

 

Kotouttamislain säädännölliset ihanteet vaikuttavat väistämättä siihen, minkälainen kotoutuminen 

on mahdollista ja minkälaisia funktioita kotouttamista ajavilla maahanmuuttajille suunnatuilla 

oppailla on. Hallin (1999, 251) mukaan diskursiivisessa tutkimuksessa kaikki identiteetit ja 

tulkintarepertuaarit koetaan osana tiettyä kontekstia. Merkitykset rakentuvat aina tietyssä 

kontekstissa, tiettyjen diskursiivisten käytäntöjen tuottamana, joten kieli ja identiteetit ovat 

sidoksissa tiettyyn kontekstiin. Tästä seuraa se, että niitä on tutkittava "tietyissä erityisissä 

historiallisissa ja institutionaalisissa paikoissa, tiettyjen erityisten diskursiivisten muodostumien ja 

käytäntöjen sisällä, tiettyjä lausuman strategioita käyttäen tuotettuina". (Emt.) 

 

Ennen varsinaista tutkimukseni kontekstointia on hyvä hieman määritellä käsitettä maahanmuuttaja. 

Forsanderin määritelmän (2004) mukaan konkreettisesti määriteltynä maahanmuuttaja on ihminen, 

joka muuttaa johonkin maahan. Käytännössä maahanmuuttaja-nimitystä käytetään kuitenkin vielä 

pitkään muuton jälkeenkin ja jossain määrin kyseenalaisesti puhutaan jopa toisen ja kolmannen 

polven maahanmuuttajista, vaikka he ovat syntyneet asuinmaassaan. Maahanmuutto on itsessään 

monimuotoinen ilmiö, eikä maahanmuuttajia voi nähdä vain homogeenisenä ryhmänä, vaan 

maahanmuuttajien ryhmässä on hyvin erilaisia ihmisiä erilaisine taustoineen. Maahanmuuton syyt 

myös vaihtelevat suuresti, sillä maahanmuuttajat voivat olla esimerkiksi työn tai opiskelun vuoksi 

liikkuvia, perheitä perustavia ja yhdistäviä ihmisiä sekä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. (Emt.) 

 

Maahanmuuttaja on kategoria, joka pitää sisällään varsin monenlaisia ihmisiä. Niin sukupuoli, 

kansallinen ja kulttuurinen tausta, ikä, koulutus kuin maahantulosyytkin tekevät ryhmästä hyvin 

heterogeenisen. Maahanmuuttajaksi määrittyminen häivyttää kuitenkin helposti yksilöllisyyden ja 
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erot, ja kategoriaan varastoituva tieto saa kaikki maahanmuuttajat näyttämään samankaltaisilta, 

lopultaan siis kasvottomilta. (Huttunen 2004, 138.) Esimerkiksi kylmän sodan jälkeen muslimeista 

on tullut arkkityyppisiä "toisia", siis niitä, joita vasten eurooppalaisuutta rakennetaan (Männistö 

2002). Seuraavaksi esittelen lyhyesti tilastoihin pohjautuvaa tietoa Suomessa asuvista 

maahanmuuttajista. 

 

2.1 Maahanmuuttajat Suomessa – työelämän ja kielenoppimisen haasteet 

 

 

Tilastokeskuksen heinäkuussa 2010 teettämien väestötilastojen (Suomalaiset edelleen suurin 

maahanmuuttajaryhmä 2010) mukaan Suomessa asui vuonna 2009 noin 135 000 ulkomaan 

kansalaista, joista ulkomailla syntyneitä oli 124 000. Ulkomaisia kieliä puhuvia asui Suomessa 

191 000, joista 166 000 oli syntynyt ulkomailla ja 25 000 Suomessa. Suomenkielisiä oli syntynyt 

ulkomailla 43 000. Tilastoihin lasketaan ulkomaista kieltä puhuviksi ne lapset, joiden toinen 

vanhempi puhuu ulkomaista kieltä. Kielisäännöllä ulkomaista kieltä puhuvien naisten lapsista tulee 

ulkomaisia ja ulkomaisten isien lapsista suomalaisia, mikäli lasten äiti on suomenkielinen. (Emt.) 

 

Suomeen muuttavien määrä on Tilastokeskuksen Pekka Myrskylällä (2010) teettämän tutkimuksen 

mukaan noin 30 000 henkeä vuodessa. Suomalaiset paluumuuttajat muodostavat suurimman 

ryhmän: joka neljäs Suomeen muuttava on Suomen kansalainen. Suomeen muuttaneista 

ulkomaalaisista arviolta viidennes palaa myöhemmin kotimaahansa tai muuttaa johonkin 

kolmanteen maahan. (Myrskylä 2010.) Tilastokeskuksen mukaan ulkomailta Suomeen muutti 

vuoden 2010 aikana 25 650 henkeä. Määrä on 1 050 edellisvuotta pienempi. Suomesta ulkomaille 

muutto väheni myös hieman vuonna 2010, ja se oli 11 900 henkeä. Nettona maahanmuuttoa kertyi 

vuoden 2010 aikana yhteensä 13 750 henkeä, mikä on 800 vähemmän kuin vuotta aiemmin. EU-

maista Suomeen muutti viime vuonna 12 200 henkeä. Maahanmuutto EU-maista oli 450 henkeä 

pienempi kuin vuotta aiemmin. Muutto Suomesta EU-maihin supistui 500 hengellä. Maastamuutto 

Suomesta EU-maihin oli pienintä kahteentoista vuoteen. Suomi sai vuonna 2010 muuttovoittoa EU-

maista 4 350 henkeä. Suomen EU-mailta saama muuttovoitto oli vain vähän suurempi kuin vuotta 

aiemmin. (Maahanmuuttoa edellistä vuotta vähemmän.) 

 

Vuosien 2007–2009 suurimpia maahan muuttavia kansalaisuusryhmiä, suomalaisten jälkeen, olivat 

virolaiset: 9 100 muuttajaa, ja venäläiset: 7 800 muuttajaa. Aasiasta tuli kolmessa vuodessa 
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yhteensä 14 000 muuttajaa, joista eniten kiinalaisia (2 500), intialaisia, irakilaisia ja thaimaalaisia 

(noin 1 800 kutakin). Afrikasta tuli yhteensä 6 000 muuttajaa, joista somalialaisia 2 000. Yli puolet 

muuttajista on EU-kansalaisia, joiden liikkuminen EU:n sisällä on vapaata. (Myrskylä 2010 & 

Suomalaiset edelleen suurin maahanmuuttajaryhmä 2010.) 

 

Myrskylän artikkelin (2010) mukaan suuri osa EU-maiden kansalaisista ja amerikkalaisista sekä 

intialaisista Suomeen muuttaneista tulee ennalta sovittuun työpaikkaan. Muualta tulevat ovat 

Myrskylän tutkimuksen mukaan etsimässä töitä, opiskelupaikkaa tai tulevat sukulaistensa perässä.  

Tilastokeskuksen heinäkuussa 2010 tekemän arvion (Työssäkäyntitilastot 2010) mukaan Suomessa 

työskenteli vuonna 2009 noin 79 000 ulkomaalaista. Suurin osa ulkomaalaisista tekee heikoimmin 

palkattujen ja vähemmän ammattitaitoa vaativien alojen töitä, kuten siivous-, kaupan- tai 

rakennusalan tehtäviä. Vuonna 2009 myös työvoimapulasta kärsineet alat, kuten sosiaali- ja 

terveyssektori sekä liikenneala, työllistivät ulkomaalaisia. (Myrskylä 2010.) Vuonna 2008 maassa 

vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista lähes neljännes eli 15 000 toimi liike-elämän palveluissa ja 

heistä 12 000 siivoustöissä. Teollisuus työllisti 11 000 ulkomaalaista, joista 3 300 työskenteli 

elektronisten laitteiden valmistuksessa. Kauppa työllisti 8 000, majoitus- ja ravitsemustoiminta 

7 000, samoin sosiaali- ja terveyspalvelut. Liikenne työllisti 5 000 ja koulutus samoin 5 000 

ulkomaalaista työntekijää. Suhteellisesti eniten ulkomaalaisia on siivouspalveluissa, hotelli- ja 

ravintolatoiminnassa sekä elektroniikkateollisuudessa. (Emt.) 

 

Maahanmuuttajat työelämässä 

 

Arvioiden mukaan 175 miljoonaa ihmistä asuu synnyinmaansa ulkopuolella ja heistä 100 miljoonaa 

on työperäisiä muuttajia. Muuttoliikkeen keskeinen rooli taloudellisen globalisaation kontekstissa 

on vahvistunut 1990-luvulta alkaen. Sekä pysyvä että etenkin väliaikainen muutto työn perässä on 

lisääntynyt. OECD-maiden keskinäinen kilpailu osaajien houkuttelemisesta on kiihtynyt. Vaikka 

maahanmuutto työn perässä on ilmiönä vanha, niin se tuottaa kuitenkin koko ajan uusia 

kysymyksiä. (Heikkilä & Pikkarainen 2006, 257.) 

Heikkilän ja Pikkaraisen (2006) tutkimuksen mukaan Suomeen muualta muuttaneet kokevat, että he 

ovat työmarkkinoilla erilaisessa asemassa kuin valtaväestö. Heidän haastattelemistaan maahan 

muuttaneista tuntuu, että ulkomaalaistaustaisiin kohdistuu epäilyjä, jotka vaikeuttavat heidän 
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työnsaantiaan. Eri tutkimuksissa haastateltujen maahan muuttaneiden mukaan työnantajat 

kiinnittävät huomiota epätäydelliseen suomen kielen taitoon meriittien sijasta. (Heikkilä & 

Pikkarainen 2006, 266.)  

Suomeen muuttaneet Sutelan (2005, 95) mukaan jakautuvat kahteen luokkaan, jossa toiset tekevät 

arvostettuja ”suomalaisia töitä” kun taas toinen osa tuomitaan suorittavaan luokkaan. Vaikka suurin 

kriteeri työelämässä onnistumiselle on esimerkiksi Sutelan (2005) tutkimuksessa suomen kielen 

osaaminen, niin englanninkielisissä yrityksissä työllistyminen pelkällä englannin kielen taidolla on 

mahdollista. Toisaalta IT-alan yrityksissä toivotaan vain englannin kielen osaamista, mutta 

käytännön viihtyvyyden takia myös suomen kielen taitoa odotetaan (Martin 2002, 39–40).  

Monien tutkimusten mukaan muualta Suomeen muuttaneiden työuria leimaa usein pätkittäisyys, 

työttömyyden ja työllisyyden välillä vuorottelu. Työttömyyden uhkaan liittyvä epävarmuus on 

jotakuinkin yhtä yleistä kuin työttömyyskokemukset. Työttömyyden pelko on yhteydessä 

ylipäätäänkin heikkoon työmarkkina-asemaan. Työttömyyttä pelkäävät eniten määrä- tai osa-

aikaiset työntekijät, vasta lyhyen aikaa palkkatyössä olleet sekä työtä edeltävinä vuosina 

työttömyyttä kokeneet palkansaajat. (Forsander 2002, 102.)  

Vaikka tutkimukset (esim. Heikkilä & Pikkarainen 2006; Sutela 2005) osoittavat muualta Suomeen 

muuttaneiden pitävän työntekoa uudessa kotimaassaan hyvin tärkeänä, ovat Suomeen muuttaneiden 

työttömyysluvut edelleen koko väestön lukuja korkeammalla. On selvää, että korkeampi 

työttömyysaste estää joidenkin maahanmuuttajien sopeutumista. ”Monikulttuurisuus”-sanan siinä 

merkityksessä, että yrityksissä huomioitaisiin ohjelmatasolla maahan muuttaneiden viihtyvyys ja 

että rekrytoinnissa pyrittäisiin täydelliseen tasapuolisuuteen, lienee muun muassa Sutelan (2005) ja 

Paanasen (1999 ja 2005) tutkimusten mukaan vielä kehityksen alkuvaiheissa. 

Suomeen muualta muuttaneet kokevat, että he ovat työmarkkinoilla erilaisessa asemassa kuin 

valtaväestö (esim. Huttunen 2002; Sutela 2005; Heikkilä & Pikkarainen 2006). Heikkilän ja 

Pikkaraisen (2006, 266) haastattelemista maahan muuttaneista tuntuu, että ulkomaalaistaustaisiin 

kohdistuu epäilyjä, jotka vaikeuttavat heidän työnsaantiaan. Monissa tutkimuksissa (esim. Liebkind 

1996a ja b; Liebkind & Jasinkaja-Lahti 1997; 2000a ja b, Liebkind 2001; Jasinskaja-Lahti ym. 

2002; Kessler, Mickelson & William 1999) on osoitettu, että työttömillä maahanmuuttajilla on 

enemmän stressioireita kuin työssäkäyvillä tai opiskelijoilla. Työnhaussa tai työelämässä koettu 

syrjiminen ei johda pelkästään valtaväestöön kohdistuvaan vihamielisyyteen tai stereotypioihin, 

vaan se johtaa Van Geeln ja Vedderin (2009, 180–182) tutkimusten mukaan myös stressiin, 
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itsetunto-ongelmiin sekä masennukseen. Nämä asiat taas luonnollisestikin hidastavat, jopa 

katkaisevat, integraatioprosessin. 

Heikkilän ja Pikkaraisen (2009, 266–267) mukaan muualta muuttaneiden itsetunto kärsii 

eriarvoisesta kohtelusta ja siitä, että heidän kykyjä ei haluta nähdä. Koska muualta Suomeen 

muuttaneiden työllistymiselle asetetut rajat työelämässä ovat korkeammalla, mahdollisuudet yltävät 

usein vain siivoustyöhön. (Heikkilä & Pikkarainen 2009, 266–268.) Kathleen Valtosen (1999) 

tutkimuksessa haastateltujen pakolaisten mielestä puhe kotoutumisesta on turhaa, ellei ole olemassa 

todellisia työllistymismahdollisuuksia. Monet maahanmuuttajat tutkimuksissa kokevat 

työllistymisen hyvin haastavaksi. Esimerkiksi Minna Söderqvist (2006) on tutkinut työnantajien 

näkemyksiä maahan muuttaneista, ja haastatteluissa nousi esille, että ulkomaalaisten on oltava 

sosiaalisesti vielä taitavampia kuin suomalaisten selviytyäkseen haasteista, joita työyhteisön 

jäsenyys tuo mukanaan.  

Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat Suomessa kokevat työelämän haasteita. Korkeasti 

koulutettujen maahan muualta muuttaneiden tutkinnot mahdollisesti tunnustetaan, mutta niitä ei 

käytännössä arvosteta (esim. Forsander & Alitolppa-Niitamo 2000; Huttunen 2002; Sutela 2005). 

Huttusen (2002, 84) mukaan akateemisten muualta muuttaneiden Suomeen tuloa välittömästi usein 

seuraavan innostuksen ja päättäväisyyden tilalle ilmaantuu yleensä monenlaisia työllistymistä 

vaikeuttavia esteitä. Huttusen (2002, 84) mielestä olisi erittäin tärkeää varmistaa, ettei akateeminen 

maahan muuttanut jäisi roikkumaan ainoastaan työvoimatoimiston suomen kielen kurssin jonoon, 

vaan olisi huolehdittava myös siitä, että hän jollain tavoin pitäisi yllä ammatti- ja tietotasoaan ja 

pystyisi seuraamaan omaa alaansa. Suomen kielen oppiminen on tietysti välttämätöntä 

kokonaiskotiutumisen kannalta, mutta pitkälle kehittyneillä, korkean ”know-how‟n” 

työmarkkinoilla työnantajat saattavat pitää englannin kielen taitoa jopa tärkeämpänä. (Emt.) Vaikka 

kielen oppiminen ei olisikaan joissain tapauksissa muualta muuttajan työllistymisen edellytys, on se 

kuitenkin uuteen kulttuuriin integroitumisessa tärkeä tekijä.  
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Kielen merkitys kulttuuriin sopeutumisessa 

 

Martinin (2002, 39) mukaan pysyvä asuinpaikan vaihdos maasta toiseen on aina iso elämänmuutos 

ja erityisen iso se on niille, jotka ovat koko aikaisemman elämänsä pysyneet paikoillaan pelkästään 

oman kielensä ympäröiminä ja omien kansalaistensa parissa. Muutoksen kohtaamiseen tarvittavia 

tietoja, taitoja ja kokemuksia ei tulokkaalla ole välttämättä sen enempää kuin lähiympäristön 

suomea äidinkielenään puhuvilla asukkaillakaan. Lähtömaassa oma äidinkieli on voinut olla 

valtakieli, jonka puhujille ei ole ollut tarpeellista oppia lainkaan muita kieliä. Suomessa tässä 

asemassa ovat esimerkiksi venäläiset, amerikkalaiset, britit, saksalaiset ja ranskalaiset. Osa 

englanninkielisistä voi jatkaa omalla äidinkielellään Suomessa, sillä vain joillekin suomen kielen 

oppiminen on välttämättömyys työelämän kannalta. Tällöin kielen oppiminen voi viedä jopa 

vuosikymmeniä. Muut suurten kieliryhmien edustajat joutuvat aivan uuteen tilanteeseen, jossa 

pieneksi luokiteltavan suomen kielen arkipäiväinen hallitseminen muuttuu tarpeelliseksi. Kielen ja 

kieliopin opiskelu luokkahuonetiloissa oppikirjoja lukien ei kuitenkaan ole kaikille tuttua. Vaikka 

motivaatiota siis olisikin, oppimistaidot eivät aina ole juuri niitä, joita suomalaisessa koulutuksessa 

edellytetään. (Martin 2002, 39–40.) 

Aunolan (2002, 73) kokemuksen mukaan kielikurssien ryhmät ovat liian heterogeenisiä ja pienten 

lasten äitien on vaikea saada kielikoulutusta. Aunolan mielestä pienryhmäopetus taustoiltaan tai 

oppimiskyvyiltään samankaltaisille olisi tehokkaampi tapa päästä kiinni suomen kielen oppimiseen.  

Nuorena Suomeen muuttaneille pitäisi keskittää kielikoulutusta tehokkaammin, sillä esimerkiksi 

13–16-vuotiaat ovat kriittisessä iässä identiteetin rakentamisen kannalta, eikä tilannetta helpota 

uuden fyysisen ympäristön lisäksi uusi kieli ja kulttuuri. (Aunola 2002, 72–74.) 

Vaikka suomen kielen opettelu olisikin haasteellinen projekti, antaa uuden kotimaan kielen 

oppiminen muualta Suomeen muuttaneelle välineitä tutustua ihmisiin, saada koulutusta tai työtä.  

Kielen omaksumisen kautta myös uuden kulttuurin huumori, arvot, ajattelumallit ja normit 

kulkeutuvat maahanmuuttajan käyttöteorian osaksi. Suomen kielen taidon puute voi myös kaventaa 

muuttajan identiteettiä sen estäessä uuden maan ajattelumallien ymmärtämisen ja siten uuden maan 

kulttuurin hyväksymisen osana uutta mahdollista kaksikulttuurista identiteettiä. (Martin 2002, 39–

42)  

Iskaniuksen (2002, 207–209) mukaan kieli ei ainoastaan toimi kommunikoinnin ja identiteetin 

rakentamisen mahdollistajana, se myös lähtökohtaisesti erottelee ihmisiä eri ryhmiin. Kieleen 
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perustuvalla erottelulla on ideologisia merkityksiä, ja erottelua voidaan havaita Suomessa hyvin 

useasti jo arkipäivän puheen tasolla (hämäläiset ovat hitaita, karjalaiset lupsakoita ja niin edelleen). 

(Iskanius 2002, 207–209.) Muualta muuttajan kielellisen identiteetin rakentumista voidaan 

tarkastella myös akkulturoitumisen kannalta. Akkulturaatiolla tarkoitetaan kulttuurien 

kohtaamisesta aiheutuvaa muutosprosessia, johon liittyvät niin vähemmistöryhmien sopeutuminen 

enemmistökulttuuriin kuin myös enemmistön suhtautuminen kieli- ja kulttuurivähemmistöihin. 

Myönteisimpänä muutosprosessina pidetään integraatiota. Tällöin muualta muuttaja omaksuu 

kaksikielisen ja -kulttuurisen asenteen. (Berry 1997.) 

Työllistyminen, kielen oppiminen ja uuden tulomaan kulttuurin tuomat mahdolliset ongelmat 

toimivat haastavina taustoina muualta Suomeen muuttaneelle. Kieli ja työllistymisen tuomat 

haasteet tai onnistumiset puolestaan mahdollisesti vaikuttavat niihin tulkintarepertuaareihin, joita 

maahanmuuttajiin liitetään oppaiden sivuilla. Maahanmuuttajan kotoutumisen haasteet vaikuttavat 

ja muovaavat myös kotoutumisen politiikkaa ja lainsäädäntöä, jota esittelen seuraavaksi. 

 

2.2 Kotoutumislaki lainsäädännöllisenä kontekstina 

 

Kotouttamisen toimeenpano toteutuu siten, että sisäasiainministeriö ohjaa elinkeino, liikenne- ja 

ympäristökeskuksia, joilla on alueellinen vastuu maahanmuutto- ja kotouttamisasioista. Kunnalla on 

alueellaan yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, 

suunnittelusta ja seurannasta. Kunta järjestää kotoutumista edistäviä ja tukevia toimenpiteitä ja 

palveluja maahanmuuttajille.  (Monitori. Uusia näkökulmia maahanmuuttopolitiikasta.) Esimerkiksi 

työ- ja elinkeinotoimistot ja kuntien maahanmuuttotyöntekijät auttavat Suomeen muuttavia alkuun. 

Tässä alkuun saattamisen työssä sosiaalityöntekijöillä voi olla tärkeä rooli. (Sisäasianministeriö: 

Kotouttaminen.) Kotouttamislain mukaisesti maahanmuuttajia vastaanottavilla kunnilla tulee olla 

oma kotouttamisohjelmansa. Kotouttamissuunnitelma tehdään kullekin maahanmuuttajalle erikseen. 

Sen tekee joko työvoimaneuvoja tai sosiaalityöntekijä. (Forsander & Ekholm 2001, 111.)  

 

Maahanmuuttajalle laaditaan kotoutumissuunnitelma kotoutumislain kehyksessä ja hänelle tarjotaan 

kotouttamista edistäviä toimenpiteitä (Janinskaja-Lahti 2002, 21). Viranomaisten tehtävänä on 

toisin sanoen auttaa maahanmuuttajaa tuntemaan uuden kotimaansa lakeja ja käytänteitä (Vuori 

2007, 128). Maahanmuuttajien kotoutumista määrittää siis juridinen kehys, jota myös 

sosiaalityöntekijät ja työvoimaneuvojat noudattavat.  Työvoima- ja elinkeinokeskuksen sekä 
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sosiaalitoimen tehtävänä on asianomaisen ministeriön alaisena maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja 

työelämään kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton suunnittelu, ohjaus, seuranta sekä 

muut erikseen määrättävät tehtävät. Työvoimatoimisto yhdessä työvoima- ja elinkeinokeskuksen 

kanssa huolehtii työvoimapoliittisten toimenpiteiden sekä työvoimapalvelujen järjestämisestä. (Laki 

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta.)  

 

Lainsäädännöllinen kehys määrittää maahanmuuttajien velvollisuuksia ja oikeuksia yhteiskunnassa. 

Laki maahanmuuttajien kotoutumisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta (193/1999) 

määrittävät integraatiotoimenpiteiden lisäksi myös valtiollista suhtautumista ulkomaalaisiin 

(Forsander 2002, 15.) Lain tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja 

valinnanvapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten tietojen ja 

taitojen saavuttamista, sekä turvata turvapaikanhakijoiden välttämätön toimeentulo ja huolenpito 

järjestämällä turvapaikanhakijoiden vastaanotto. (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta.) Seuraavaksi käyn läpi kotouttamislakia tarkemmin ja 

yksityiskohtaisesti, sillä kotouttamislaki on tärkeä osa maahanmuuttajien kanssa työtä tekevien 

viranomaisten, kuten sosiaalityöntekijöiden, työtä.  

 

Kotouttamisohjelma ja kotoutumissuunnitelma osana lainsäädännöllistä 

toimeenpanoa 

 

Kunta laatii kotouttamisohjelman yhteistyössä työvoimaviranomaisen ja muiden viranomaisten sekä 

kansaneläkelaitoksen kanssa. Ohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, 

voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Ohjelmaan liittyy kunnan ja 

työvoima- ja elinkeinokeskuksen sopimusperusteista, joilla kotouttamista edistäviä toimenpiteitä 

voidaan rinnastaa työmarkkinatuesta annetun lain mukaisiin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin. 

(Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta.) 

Maahanmuuttajalla, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai joka hakee toimeentulotuesta 

annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea, on oikeus yhteistyössä kunnan ja 

työvoimatoimiston kanssa laadittavaan kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelman 

kestosta, muuttamisesta ja keskeytyneen suunnitelman jatkamisesta sovitaan kunnan, 

työvoimatoimiston ja maahanmuuttajan kesken. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelma korvaa 

työvoimapalvelulain työnhakusuunnitelman. 
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Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään silloin, kun asiakkaan työttömyys tai 

toimeentulotuen saaminen on kestänyt viisi kuukautta. Maahanmuuttajalla on oikeus 

kotoutumissuunnitelmaan enintään kolme vuotta. Suunnitelma voidaan katsoa keskeytyneeksi 

kuukauden kuluttua siitä, kun maahanmuuttaja on työllistynyt pysyväisluontoisesti kokoaikatyöhön 

tai yritystoimintaan taikka aloittanut ammattiin tai tutkintoon johtavat päätoimiset opinnot. Ennen 

keskeytyspäätöksen tekemistä työvoimatoimiston on kuultava maahanmuuttajaa. (Laki 

maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta.)  

 

Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kunnan ja työvoimatoimiston ja maahanmuuttajan kesken 

toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä 

tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Kotoutumissuunnitelmassa voidaan sopia suomen tai 

ruotsin kielen opiskelun, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen, maahanmuuttajan omaehtoisen 

koulutuksen, ammatinvalinnanohjauksen ja kuntoutuksen, työharjoittelun, valmistavan opetuksen, 

lasten ja nuorten kotoutumisen tukemisesta sekä muiden niihin rinnastettavien kotoutumista 

tukevien toimenpiteiden järjestämisestä. (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta.) 

 

Kotoutumissuunnitelma tehdään niille maahanmuuttajille, joiden arvioidaan tarvitsevan sitä 

alkukartoituksen perusteella. Kunta tai työ- ja elinkeinotoimisto käynnistää 

kotoutumissuunnitelman laatimisen viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun maahan 

muuttaneelle henkilölle on tehty alkukartoitus. Tavoitteena on, että maahanmuuttajat ohjataan 

tehokkaasti kotoutumiskoulutukseen. (Työ- ja elinkeinoministeriö: 9.9.2011 Uudenlainen ohjelma 

kotoutumisen tehostamiseksi vireille.) 

 

Kotoutumistuen sisältö ja maahanmuuttajien yhteistyövelvollisuus 

 

Kotoutumistuki on maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelman aikaisen toimeentulon 

turvaamiseksi tarkoitettu tuki, jonka avulla edistetään ja parannetaan tuen saajan työelämään ja 

jatkokoulutukseen hakeutumisen edellytyksiä sekä mahdollisuuksia toimia suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Kotoutumistuki muodostetaan työmarkkinatuesta annetun lain mukaisesta 

työmarkkinatuesta ja toimeentulotuesta annetun lain mukaisesta toimeentulotuesta. 
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Maahanmuuttajalla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun kolmen 

vuoden aikana, sillä kotoutumistuki on maahanmuuttajan tukimuoto, joka velvoittaa noudattamaan 

kotoutumissuunnitelmaa. Maahanmuuttajalle myönnetään kotoutumistuki, kun 

kotoutumissuunnitelmasta sovitaan. Päätös kotoutumistuen myöntämisestä voidaan tehdä enintään 

vuodeksi kerrallaan. Kotoutumistuki tarkistetaan, jos henkilön tai hänen perheensä olosuhteissa tai 

tuen tarpeessa tapahtuu muutoksia. (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta.) 

 

Tästä lakipykälästä voi huomata sen, että maahanmuuttajat eivät ole oikeutettuja tukitoimiin, 

jolleivät he itse suostu lain määrittämiin toimiin. Maahanmuuttajien velvollisuuksista kertoo 

osaltaan yhteistyövelvollisuus. Yhteistyövelvollisuuden mukaan maahanmuuttajalla, jolla on oikeus 

kotoutumissuunnitelmaan, on velvollisuus osallistua kotoutumissuunnitelman laatimiseen sekä 

suunnitelmassa sovittuihin palveluihin ja toimenpiteisiin. Jos maahanmuuttaja on ilman perusteltua 

syytä kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai osallistumasta 

kotoutumissuunnitelmassa yksilöidysti sovittuihin, työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin taikka 

jos hän on laiminlyönnillään aiheuttanut sen, ettei kotoutumissuunnitelmaa ole voitu laatia, 

vaikuttaa tämä hänen tukiinsa. Toisin sanoen tukien saaminen edellyttää suostumista kurssille tai 

muihin kotouttamisen toimenpiteisiin. Näin ollen tukimuodot ovat sanktioituja ja oikeudet ovat 

näkemykseni mukaan väistämättä sidottuja velvollisuuksiin. Maahanmuuttajan on säilyttääkseen 

oikeuden kotoutumistukeen ilmoitettava kotoutumissuunnitelman toteutumisesta, muutostarpeista ja 

keskeytymisestä suunnitelmassa sovitulla tavalla. Maahanmuuttajan on tarvittaessa annettava 

kunnalle ja kansaneläkelaitoksen toimistolle selvitys tuen suuruuteen vaikuttavista tuloista sekä 

muut tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. (Emt.) 

 

Seuraavaksi esittelen edellä esittelemääni lakiin tehtyjä uudistuksia ja esityksiä, jotka 

toimeenpannaan vuoden 2012 aikana neljäksi vuodeksi eteenpäin (Työ- ja elinkeinoministeriö: 

9.9.2011 Uudenlainen ohjelma kotoutumisen tehostamiseksi vireille). 
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2.3 Ajankohtaiset suuntaukset kotouttamislainsäädännössä 

 

Hallitus valmistelee nelivuotisen valtion kotouttamisohjelman vuoden 2012 toukokuun loppuun 

mennessä. Ohjelman valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö, jolle maahanmuuttajien 

kotouttamiseen liittyvät asiat siirtyivät hallitusohjelman mukaisesti 1.1.2012 sisäministeriöltä. 

Laaja-alaisen ohjelman valmisteluun osallistuivat lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja 

terveysministeriö, ympäristöministeriö, ulkoasiainministeriö ja valtiovarainministeriö. Ohjelmaa on 

valmistellut näiden tahojen edustajista koostuva poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö: 9.9.2011 Uudenlainen ohjelma kotoutumisen tehostamiseksi vireille & 

Monitori. Uusia näkökulmia maahanmuuttopolitiikasta: Maahanmuuttoasioihin merkittäviä 

muutoksia hallituskauden aikana.) 

 

Sisäasiainministeriön tiedotteiden mukaan kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat 

voivat osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan yhtälailla, kuten muutkin maassa asuvat. 

Suomen tai ruotsin kielen oppiminen mainitaan ensimmäisenä kotoutumisen kulmakivenä. Toiseksi 

sisäasianministeriön mukaan työikäisten maahanmuuttajien kohdalla tavoitteena on, että he 

pääsevät työelämään ja heidän osaamisensa ja koulutuksensa saadaan suomalaisen yhteiskunnan 

käyttöön. (Sisäasianministeriö: Kotouttaminen.)  Sisäasianministeriön tiedotteiden mukaan voidaan 

päätellä se, että hallitus haluaa tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.  

Seuraavaksi kerron yhteenvetomaisesti uuden kotouttamislain tavoitteista, jotka heijastuvat 

mahdollisesti aineistoni uusimpaan materiaaliin eli Perustietoa Suomesta -opaskirjaseen. 

 

Uuden kotoutumislain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa viime vuosina tapahtuneisiin 

muutoksiin. Aikaisempi kotouttamislaki luotiin 1990-luvulla, ja sen lähtökohtana olivat henkilöt, 

jotka saapuivat Suomeen pakolaisina tai paluumuuttajina. Kotouttamispalvelut suunnattiin aiemmin 

lähinnä työttömille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, mutta uudessa laissa huomioidaan eri 

elämäntilanteissa eläviä ihmisiä ja myös esimerkiksi Suomeen työn vuoksi muuttavan henkilön 

perheen jäsenet. Toisin sanoen kaikkien maahan asettuvien kotoutumista tulee uuden ohjelman 

myötä edistää. Uudella lailla pyritään parantamaan kotoutumisen alkuvaiheen ohjausta. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö: 9.9.2011 Uudenlainen ohjelma kotoutumisen tehostamiseksi vireille.) 

Kotoutumislain voimaantulon yhteydessä on julkaistu uusi ja ajankohtainen kymmenelle eri kielelle 

käännetty Perustietoa Suomesta -opas, jota jaetaan poliisin ja maistraattien toimipisteissä sekä 
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ulkoasiainministeriön edustustoissa. (Sosiaaliportti. Sosiaalialan ammattilaisille: Uusi 

kotouttamislaki 1.9.2011). 

 

Tiedon lisäksi Suomeen muuttaneilla on mahdollisuus alkukartoitukseen, jossa selvitetään henkilön 

työllistymis-, opiskelu- ja muita kotoutumisvalmiuksia sekä kotoutumista edistävien toimien 

tarpeita. (Sisäasiainministeriö: Uusi kotoutumislaki voimaan - Suomeen muuton alkuvaiheen 

ohjausta parannetaan.) Henkilö ohjataan alkukartoituksen jälkeen toimenpiteisiin tarvelähtöisesti. 

Alkukartoitukseen ovat oikeutettuja työttömät maahanmuuttajat ja toimeentulotukea saavat 

maahanmuuttajat. Kuitenkin myös muut maahanmuuttajat voivat hakeutua alkukartoitukseen. 

Työttömille maahanmuuttajille alkukartoituksen tekee työ- ja elinkeinotoimisto, toimeentulotukea 

saaville kunta ja yleensä nimenomaan sosiaalityöntekijät. (Työ- ja elinkeinoministeriö: 9.9.2011 

Uudenlainen ohjelma kotoutumisen tehostamiseksi vireille & Monitori: Maahanmuuttoasioihin 

merkittäviä muutoksia hallituskauden aikana.) 

 

Ohjelman tavoitteena ja punaisena lankana on laaja-alaisen yhteistyön avulla varmistaa 

maahanmuuttajien aktiivinen osallistuminen Suomessa sekä lisätä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 

eri väestöryhmien välistä myönteistä vuorovaikutusta maassamme. Kotouttamisohjelma pureutuu 

toisin sanoen keinoihin, jotka auttaisivat lisäämään eri väestöryhmien välistä suvaitsevaisuutta. 

Koen suvaitsevaisuuden lisäämisen olevan tärkeä poliittinen tavoite tässä kiristyneiden ilmapiirien 

ajassa. Suvaitsevaisuutta edesauttavassa työssä ministerityöryhmä korostaa myös 

kansalaisjärjestöjen tekemän työn merkitystä. (Työ- ja elinkeinoministeriö: 9.9.2011 Uudenlainen 

ohjelma kotoutumisen tehostamiseksi vireille.)  

 

Ohjelma fokusoituu käytännössä erityisesti keinoihin, jotka parantavat maahanmuuttajien 

työllisyyttä, edistävät kotoutumiskoulutusta ja parantavat heikossa asemassa olevien 

maahanmuuttajien asemaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että niin sanottuihin haavoittuviin 

ryhmiin kuuluvien syrjäytymistä ehkäistään. Haavoittuviin ryhmiin kuuluvat esimerkiksi 

vammaiset, vanhukset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset. Aikaisemmin työelämän 

ulkopuolella olevat, kuten kotiäidit ja osa suomalaisten ulkomaalaisista puolisoista, saattoivat jäädä 

kotouttamiskoulutuksen ulkopuolelle. Kotoutumispolitiikassa painottuvat jatkossa erityisesti 

toimenpiteet, joilla tuetaan perheiden, lasten ja nuorten kotoutumista. Aikuisten kohdalla 

tavoitteena on siis lopultaan työllisyyden parantaminen. (Työ- ja elinkeinoministeriö: 9.9.2011 
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Uudenlainen ohjelma kotoutumisen tehostamiseksi vireille & Monitori. Uusia näkökulmia 

maahanmuuttopolitiikasta: Maahanmuuttoasioihin merkittäviä muutoksia hallituskauden aikana.) 

 

Uudesta kotouttamislaista on parhaillaan käynnissä kokeilulakiosuus, jonka aikana kehitetään 

kotoutumiskoulutuksen malleja erilaisille kohderyhmille. Kotoutumislaissa on säädetty 

kokeilulaista, joka astui voimaan 1.1.2011. Kokeiluun liittyy vahvasti Osallisena Suomessa -hanke, 

jossa kehitetään kotoutumiskoulutukseen uusia malleja, sisältöjä ja järjestämistapoja. Koulutusta 

kehitetään työmarkkinoille suuntaaville ja työmarkkinoilla oleville maahanmuuttajille, lisäksi 

erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille sekä maahanmuuttajalapsille ja -nuorille. 

(Sisäasianministeriö: Jatkossa kaikille maahanmuuttajille jaetaan perustietoa Suomesta.) 

 

Mallien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta arvioidaan suhteessa nykyjärjestelmään. Arvioinnin 

perusteella tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Muutokset tuovat kunnille lisää tehtäviä, 

mutta myös rahaa. Jokaisen maahanmuuttajan alkukartoituksesta, kunta saa 700 euroa. Ensi vuoden 

budjettiin on varattu kartoitusrahaa 1,4 miljoonaa euroa. (Emt. & Työ- ja elinkeinoministeriö: 

9.9.2011 Uudenlainen ohjelma kotoutumisen tehostamiseksi vireille.) Alla laatimani yhteenveto 

lainsäädännön muutostuulista: 

 

 

Kuvio 1. Uuden kotouttamislain muutostuulet pähkinänkuoressa 
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On hienoa, että kotouttamisen lainsäädännöllistä kehystä pyritään ”parantamaan” ja kantaväestön ja 

maahanmuuttajien yhteistyötä lisäämään. Kuitenkin lähtökohtaisesti mahdollisimman nopea 

kotouttaminen on haastava projekti ja jättää hitaammat oppijat jalkoihinsa. Leskinen (2002, 118) 

kokee kotouttamislain sisällön perustuvan johonkin ideaaliseen tai keskivertoon maahanmuuttajan 

kotoutumisskenaarioon. Hänen mielestään kolmen vuoden raja maahanmuuttajan integraation 

tukemisessa perustuu todennäköisesti jonkin toisen maan vastaavaan lainsäädäntöön ja kieleen eikä 

Suomessa vallitseviin sosiaalisiin, taloudellisiin ja rakenteellisiin realiteetteihin. Hänestä yksilön 

tasolla kotoutuminen on pitkä prosessi ja riippuu monista tekijöistä. Kolmen vuoden aika on tehty 

viranomaislähtökohdasta maahanmuuttajalle, jolla ei ole mitään esteitä toimia oma-aloitteisesti ja 

oppia nopeasti.   

 

Niin tai näin, joka tapauksessa on toivottavaa, että uudet tuulet kotouttamisen juridisessa 

kehyksessä vaikuttaisivat myös käytännön tasolla esimerkiksi maahanmuuttajien ja kantaväestön 

väliseen vuorovaikutukseen. Maahanmuuttajille luodut opaskirjaset osaltaan rakentavat diskursseja, 

joita vuorovaikutuksen taustalla väistämättä hyödynnetään. Ennen kuin voin varsinaisesti lähteä 

tutkimaan sitä, millaista maahanmuuttajuutta tai suomalaisuutta nämä oppaat tuottavat, on minun 

esiteltävä tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat teoreettisten näkökulmien muodossa. 
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3 Teoreettiset näkökulmat  

 – kohti keskiötä ja performatiivisesti tuotettua suomalaisuutta ja 

maahanmuuttajuutta 

 

Tässä luvussa käyn läpi niitä teoreettisia näkökulmia, joiden kautta lähestyn suomalaisuutta ja 

maahanmuuttajuutta. Esittelen myös teoreettisen näkökulmani suhteessa integraatioon ja toiseuteen 

sekä liitän tutkimukseni jatkumoon suhteessa aiempaan tutkimukseen.   

 

3.1 Keskiö, marginaalit ja toiseus eronteossa 

 

Keskustaa ja marginaalia tuotetaan ja uusinnetaan jatkuvasti erilaisissa arkipäiväisissä ja 

institutionaalisissa käytänteissä. Niissä rakennetaan käsitystä siitä, keitä me olemme ja keitä ovat 

”ne toiset”. Näissä käytännöissä tehdään eroja suhteessa toisiin, rakennetaan identiteettiä niin itselle 

kuin toisillekin ja luodaan käsitystä kullekin kuuluvasta paikasta, siihen liittyvine oikeuksineen ja 

velvollisuuksineen. Esimerkiksi etninen tausta voi toimia identiteettiä tuottavien erontekojen 

rakennusaineena. (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 10–11.) 

 

Tietyillä ryhmillä on valtaa määrittää, mikä on keskustan tai keskiön konstruktio. Heikoilla 

määrittelemisen vallan piirissä ovat Jokisen ja muiden mukaan vähemmistöryhmät, joiden äänelle ei 

anneta niin paljon painoa kuin valtaväestön (Emt. 11). Kulttuuriset käsitykset keskuksesta 

muotoutuvatkin keskuksesta käsin hyvin pitkälle. Helneen (2002) mukaan marginaali peilautuu 

suhteessa ajatukseen siitä, mikä on keskiötä. Keskusten ja marginaalien suhde onkin pitkälti 

poliittinen valtasuhde (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 12).  

 

Suomalainen hyvinvointivaltio on perinteisesti rakentunut vahvalle ihmisten samanarvoisuuden ja 

yhden keskuksen idealle. Hyvinvointivaltiolliset instituutiot pyrkivät nimeään marginaaliset ryhmät 

ja vetämään heitä kohti keskustaa. Vaikka toiminta perustuu tasavertaisuuden ideaan, se 

paradoksaalisesti tuottaa myös marginaalisuutta. (Emt.13.) Eron politiikasta kirjoittanut Iris Marion 

Young (1990) toteaa, että pyrkiessään muuttamaan kaiken erilaisuuden samuudeksi, tuottaa tämä 

pyrkimys samalla täydellistä toiseutta. Samuutta tavoitteleva politiikka väistämättä arvostaa 

keskiötä enemmän. Juhila (2004, 31) soveltaa edellä mainittua Yongin ajatusta 

maahanmuuttopolitiikkaan: Samuuden tavoittelussa päämääränä voi olla maahanmuuttajan 



20 

 

tekeminen mahdollisimman suomalaiseksi. Ne, jotka eivät tätä toteuta tai tässä onnistu, on leimattu 

ulkopuolisiksi marginaali-ihmisiksi.  

 

Marginaali-käsite on itsessään moni-ilmeinen: ihminen voi jollakin elämänalueella olla 

marginaalisessa asemassa ja jollakin toisella ei. Esimerkiksi maahanmuuttaja voi olla työssäkäyvä 

korkeasti koulutettu henkilö ja siten osana keskustaa tai keskiötä ja samanaikaisesti etnisen 

taustansa takia määrittyä kulttuurisesti marginaaliin. Marginaalien heterogeenisyys tulee näkyviin 

myös siten, että jotkut voivat valita reunoilla elämisen. Ei ole olemassa myöskään yhtä kulttuurista 

tai symbolista keskusta, vaan yleisesti tavoitelluksi konstruoitu keskus näyttäytyy eri marginaaleista 

katsottuna erilaisena. (Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 13.) Nykymaailmaa voidaan myös 

kuvata transnationaalien suhteiden maailmana: ihmisten arkea jäsentävät sosiaaliset verkostot 

ulottuvat yli kansallisvaltioiden rajojen ja paikallisten yhteisöjen. Tästä seuraa myös se, että 

esimerkiksi maahanmuuttajat ovat suhteessa useampaan kulttuuriseen järjestykseen. (Huttunen 

2004, 150.)  

 

Melko äskettäin maahan tulleille suomalaisen kulttuurin ”järjestys” ja itsestäänselvyydet eivät 

välttämättä ole tuttua ja tunnettua. Kategorisoinnit tulevatkin näkyviin kohtaamistilanteissa, ja 

erityisesti sellaisissa, joissa jaottelulla suomalaisiin ja muihin on kielteisiä seurauksia. (Emt. 136.) 

Näkemykseni mukaan sosiaalityöntekijän olisi hyvä muistaa, että se, mikä itselle on implisiittisesti 

itsestään selvää suomalaisena, ei välttämättä avaudu maahanmuuttajalle itsestäänselvyytenä. 

Sosiaalityöntekijän vastaanotolla olisi hyvä pyrkiä mahdollisimman pitkälle välttämään 

maahanmuuttaja-asiakkaan toiseuden tunteiden syntymistä. Sabourin (2001, 19–30) mukaan 

positiivisen integraation ja uuden kulttuurisen identiteetin rakennustyötä haittaa liian vahva 

toiseuden kokeminen. 

 

Sabourin tutkimuksen perusteella monet muualta muuttaneet kokevat itsensä toisiksi eli leimatuiksi 

ja ulkopuolisiksi. Toiseuden kokemus vahvistuu varsinkin silloin, kun heikon ammatillisen ja 

sosiaalisen aseman takia kohtaaminen on yksisuuntaista ja tapahtuu pääasiassa isäntämaan 

sääntöjen ja diskurssien sanelemana. Muualta muuttaneet kokevat, että isäntämaa joko arvostaa tai 

ei arvosta heitä. Nämä kokemukset johtavat marginaalisaation tuntemuksiin, jotka estävät muualta 

muuttaneen sosiaalista sopeutumista. Joskus tämä prosessi johtaa oman identiteetin 

ylikorostamiseen ja äärimmäisessä tapauksessa jopa jättäytymiseen vallitsevasta kulttuurista. Näin 

ollen omaa identiteettiä saatetaan peilata suomalaisuuteen niin, että suomalaisuus nähdään 
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mahdollisimman negatiivisena ja samalla oma identiteetti rakennetaan positiivisemmaksi. (Sabour 

2001, 19–31.) Tämä lienee pohjana silloin, kun muualta Suomeen muuttanut ei halua edes yrittää 

tutustua suomalaiseen kulttuuriin, mutta sen sijaan korostaa oman kulttuurinsa etevyyttä.  

 

Toiseudessa on kyse eroista, jotka voivat olla käytännössä niinkin pieniä kuin erilainen ulkomuoto, 

kuten ihonväri. Huttusen (2004) mukaan paradoksaalisesti suomalaisessa kulttuurisessa keskuksessa 

näyttäisi olevan vahvana käsitys ihmisten yksilöllisyydestä. Huttusen (2004, 135) mukaan 

ulkomaalainen esiintyy teksteissä usein kasvottomana ja eräänlaisena epämääräisenä ei-yksilö-

hahmona. Huttusen mielestä (emt.) voidaankin olettaa, että ulkomaalainen ei ole myöskään 

yksilöllisten ei-massassa olevien suomalaisten muodostaman moraalisen yhteisön täysvaltainen 

jäsen. Kuitenkin, jotta voisi tulla suomalaisen yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, täytyisi tulla 

nähdyksi ennen kaikkea yksilönä. Tämä on käytännössä vaikeaa, sillä muualta tulevien ulkoisesta 

olemuksesta tai vaikkapa vain nimestä on nähtävissä ei-suomalaisuutta, ja näin maahanmuuttajat 

tulevat muita helpommin kohdelluiksi ja kohdatuiksi ei-yksilöinä. Vieraaksi koetut joutuvat 

todistelemaan yksilöllisyyttään, jotta pääsisivät yksilöiden yhteisön jäseneksi. (Huttunen 2004, 

153–154.) 

 

Suomessa on vallitseva tapa ajatella suomalaisuuden olevan kansaan ja kulttuuriin liitettyä. 

Suomeen on pitänyt syntyä, kasvaa siellä ja olla niin kulttuurisesti kuin verenperimältään 

suomalainen (Lepola 2000, 328–372). Muualta tullut on siis jo lähtökohtaisesti marginaalissa. 

Kaikki erot eivät kuitenkaan muodosta toiseutta poliittisesti merkityksellisemmässä mielessä. Olli 

Löytyn (2005) mukaan toiseuden käsitteen avulla jäsennetään suhdetta tutun ja vieraan sekä normin 

ja poikkeuksen välillä. Eron teon ytimessä on usein pelkästään valtasuhde, jossa joku tai jokin 

tuotetaan toista alemmaksi tai alempiarvoiseksi. Toiseuden käsitteen kautta Löytyn mukaan voidaan 

onnistua paljastamaan ja purkamaan valtahierarkioita ja siten lisäämään tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta. Vastaavasti voidaan kutsua toiseuttamiseksi niitä käytäntöjä, joissa eroja 

korostetaan ja olemuksellistetaan ja niihin liitetään positiivisia ja negatiivisia arvostuksia. 

 

Arvostuksista puhuttaessa voidaan myös pohtia sitä, minkälaista kulttuuria oppaissa arvostetaan. 

Tutkittaessa pohjoismaisen valtion laatimia Suomi-oppaita on mielestäni hyvä pohtia implisiittisiä 

oletuksia siitä, millaisille lukijoille oppaat on mahdollisesti laadittu. Oppaat pyrkivät integroimaan 

maahanmuuttajia osaksi yhteiskuntaa, mutta sosiaalityöntekijöiden, kuten valtaväestön ja 



22 

 

maahanmuuttajienkin, olisi hyvä pohtia integraatiota käsitteenä ja käsitteen sisältämiä oletuksia. 

Seuraavaksi pohdinkin integraatiota käsitteenä ja ilmiönä hieman fokusoidummin. 

 

3.2 Integraatio prosessina 

 

Kathleen Valtosen (1997) mukaan eri maiden integraatiokoneisto perustuu hallinnon määräämiin 

säädöksiin, joten nämä määrittelevät sen, kuka on ja kuka ei ole integroitunut eli on jokseenkin 

syrjäytynyt. Forsanderin (2001) mukaan lait tai ulkomaalaispolitiikka eivät ole jokapäiväisestä 

elämästämme erillään, vaan ne määrittävät kantaväestön suhtautumista maahanmuuttajiin. 

Forsanderin (2001, 33) mukaan integraatiokeskustelun keskeisin liittymäkohta on kuitenkin 

kysymys erosta meidän ja muiden välillä. Forsanderin näkemyksen mukaan kuitenkin tällainen 

rajanveto meihin ja muihin on utopistista, sillä me-kategoria on vaikeasti määriteltävissä. 

Forsanderin mukaan integraation käsitettä pitäisikin problematisoida pohtimalla, mikä on 

integraatiota ja mikä ei. (Emt. 38.) Esimerkiksi ajatus, että työllistyminen on integraation merkki, 

on täysin väärä. Se, että maahanmuuttaja on työssä, ei välttämättä tarkoita, että hänellä olisi 

suomalaisia ystäviä, tuntemusta suomalaisesta kulttuurista tai että hän puhuisi hyvin suomea.  

 

Kotoutumista määritellään kuitenkin hyvin usein nimenomaan työn perusteella (esim. Valtonen 

1997). Maahanmuuttajan hankkiessa työtä tai koulutusta nähdään hänen olevan kehityskulussa, 

jossa tullaan osaksi yhteiskuntaa (esim. Wahlbeck 1999). Forsanderin (2001) mukaan uusissa 

integraation määritelmissä integraatio on prosessi, jossa liikutaan reunoilta kohti keskiötä. Näin 

integraatio on prosessi eikä staattinen tila. Kyseessä ei siis ole pysyvä tila keskiössä tai sen 

ulkopuolella, vaan liike. Keskiön käsite viittaa aiemmin mainittuun me-positioon. Forsanderin 

mukaan integraatiokeskustelussa on aina ne, jotka integroivat ja ne jotka integroituu – me ja ne. 

Forsander esittää kuitenkin ajankohtaisen ja aiheellisen kysymyksen: kuka meistä postmodernissa 

ajassa kokee olevansa täysin integroitunut? (Forsander 2001, 39). Itse mietin myös usein, miten 

”keskiö” on määriteltävissä? 

 

Keskiön-ajatusta Forsander selittää esimerkiksi sillä, että pohjoismaiden hyvinvointi-ideologian 

mukaan kaikkien ihmisten on integroiduttava osaksi samaa arvojärjestelmää, jota uusinnetaan 

koulutuksen ja työn kautta. Sosiaalisen integraation vastakohta sosiaalipoliittisessa keskustelussa on 

syrjäytyminen. Integraatio on keskiössä positiivisena ilmiönä, kun taas syrjäytyminen nähdään 

reunoilla negatiivisena ilmiönä. (Emt. 42). Ansiotyö leimaa suomalaisessa yhteiskunnassa 
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voimakkaasti keskiössä, integraation tilassa olemista.  Jos työtä ei ole, uhkaava normivaje suhteessa 

arvostukseen on täytettävä esimerkiksi opiskelulla. Kotouttamislain mukaan integroivan toiminnan, 

kuten kotouttavan toiminnan ulkopuolelle jääminen, on sanktioitu. (Forsander 2001, 42.) 

 

Kotouttaminen niin lainsäädännön kuin määritelmänkin tasolla on kuitenkin jatkuvasti liikkeessä 

muokkautuen uudenlaiseksi. ”Kotoutumisesta” alettiin puhua 1990-luvun lopulla. Vuonna 1999 

voimaan tulleessa kotouttamislaissa (Laki 493/1999 ja muutos 118/2002) kotoutumisen määriteltiin 

tarkoittavan ”maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja 

yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen”. Suomessa onkin pyritty 

lainsäädännön ja erilaisten viranomaisten kotouttamistoimenpiteiden avulla varmistamaan, että 

maahanmuuttajat voisivat kotoutua Suomeen mahdollisimman tehokkaasti. Henkilökohtaiset 

kotoutumissuunnitelmat, kielikoulutus, työharjoittelut ja tutkintojen tunnustaminen voivat olla 

ensimmäisiä, merkittäviä askeleita kotoutumisen tiellä. Arjen kokemukset ovat osoittaneet, että 

mukautuminen uuteen ympäristöön vie erilaisista kotoutumistoimenpiteistä huolimatta usein oman 

aikansa. (Ahaa, Avaimia monikulttuuriseen kohtaamiseen.)  

 

Hallintonäkökulmasta luovuttaessa integraatiokäsite venyy, kun sitä pohditaan eri yhteisöistä käsin. 

Valtayhteisön suuntaan tapahtuvaa integraatiota voi kutsua rakenteelliseksi integraatioksi, joka 

sisältää poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen integraation. Sisäinen integraatio taas tapahtuu 

etnisen yhteisön sisällä, ja se kuvaa etnisen ryhmän yhtenäisyyttä, keskinäistä solidaarisuutta sekä 

kulttuurisen pääoman ylläpitoa. Integraatio etnisten ryhmien välillä viittaa etnisten ryhmien 

keskinäiseen kanssakäymiseen, jonka tavoitteena on vähemmistötietoisuuden herättäminen ja 

esimerkiksi maahanmuuttajien yhteisten intressien löytäminen suhteessa valtayhteiskuntaan. 

(Breton, Isajiw, Kalbach ja Reitz 1990.)  

 

Valtaväestö nähdään näkemykseni mukaan usein liian passiivisena integraatioprosessissa. Ikään 

kuin valtaväestö voi vaan odotella omissa oloissaan, että maahanmuuttajat yksisuuntaisesti 

integroituvat osaksi keskiötä, jossa valtaväestö konstruktioissaan elää. Kuitenkaan ei riitä, että 

maahanmuuttaja kotoutuu yksisuuntaisesti, vaan hyvän kotoutumisen edellytyksenä on valtaväen 

vastavuoroisuus. Tutkimukset Jasinskaja-Lahden ja Mähösen (2009) mukaan osoittavat, että 

enemmistön asenteilla on suuremmat vaikutukset vähemmistön asenteisiin kuin päinvastoin (esim. 

Bourhis, Moise, Perreault & Senecal 1997). Sopeutumiseen Liebkindin näkemyksen (2009) mukaan 

vaikuttaa niin maahan muuttaneen luonne kuin tulomaan responsiivisuuskin. Ei siis toisin sanoen 
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riitä, että uusi tulokas on rakentanut lähtömaassaan hyvän ja positiivisen pohjan, vaan tulomaan on 

myös pystyttävä tarjoamaan positiivinen identiteettikategoria maahan muuttaneelle. Kuitenkin 

esimerkiksi työttömyys ja siitä aiheutuva työttömän maahan muuttaneen leima saattaa estää 

positiivisen identiteettikategorian löytymisen. (Liebkind 2009.)  

 

Erittäin merkittävää roolia kotoutumisen onnistumisessa näytteleekin monien tutkijoiden mielestä 

nimenomaan valtaväestö ja sen asenteet, joita maahan muuttaneet aistivat päivittäisessä 

kanssakäymisessä, sekä yksittäisten ihmisten vuorovaikutushalu ja kommunikointikyky 

maahanmuuttajien kanssa. Kotoutumisen mahdollisuuksia muovaa se keskustelu, jota julkisuudessa 

käydään, mukaan lukien se, ketkä saavat äänensä kuuluviin tiedotusvälineissä. Kaiken toiminnan 

taustalla vaikuttavat vallitsevat käsitykset ja diskurssit suomalaisen yhteiskunnan olemuksesta ja 

Suomessa asuvien oikeuksista ja velvollisuuksista. (Lepola 2002.) Oppaissa rakennetaan 

suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta esimerkiksi Vuoren (2007) analyysin mukaan nimenomaan 

oikeuksien ja velvollisuuksien konstruoimisen kautta. 

 

Vaikka kotoutumiseen voikin vaikuttaa jokainen kantaväestön edustaja ja toki itse maahanmuuttaja, 

kuitenkin kotouttamisen periaatteet sanellaan yleensä ylhäältä päin. Vaikka maahanmuuttaja itse 

voikin kokea olevansa hyvin kotoutunut, viranomaiset eivät häntä välttämättä määritä 

kotoutuneeksi. Jos työpaikkaa pidetään kotoutumisen mittarina, voi olla, että maassamme on paljon 

työllistyneitä maahanmuuttajia, joilla ei ole esimerkiksi ystäviä kantaväestöstä.  Maahanmuuttajat 

työllistyvät helposti esimerkiksi lehdenjakajiksi, mutta tässä työssä tuskin kielitaito kovin paljon 

kohenee sukunimien oppimisen lisäksi. Kotoutumisen määritelmiä olisikin mielestäni hyvä 

tarkastella kriittisesti, jotta siihen sisältyvät ilmiöt nähtäisiin mahdollisimman monipuolisesti.  

 

Ihanteet yhdenvertaisesta Suomesta lakitasolla ei kuitenkaan tarkoita, että arkipäiväisessä 

kanssakäymisessä tämä ihanne toteutuisi. Onkin hyvä muistaa, että lainsäädäntö on usein ihanteita 

täynnä, ja näitä ihanteita niin viranomaisten kuin ”tavallisten ihmistenkään” ei ole helppo aina 

toteuttaa. Suomessa ollaan esimerkiksi Huagien (2002, 198–199) mukaan vielä melko kaukana 

käytännön yhdenvertaisuudesta. Huagien mukaan on ongelmallista esimerkiksi se, että hänen 

kokemuksensa mukaan erotilanteesta aiheutuneissa huoltajuusasioissa sosiaalityöntekijät puoltavat 

suomalaisen kumppanin asemaa, vaikka sosiaaliviranomaisten tehtävä olisi yhtä lailla tukea 

maahanmuuttajienkin hyvinvointia. On hyvä, että sosiaaliviranomaiset pohtivat niitä ajatusmalleja, 

joita he työssään käyttävät. Muun muassa tämän takia on hyvä tutkia viranomaisten laatimien 
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oppaiden antamaa kuvaa maahanmuuttajista. Aiemmin tätä oppaiden luomaa kuvaa on tutkinut 

muutama muukin tutkija. Esittelen nämä tutkimukset seuraavaksi.  

 

3.3 Aiempaa Suomi-opastutkimusta  

 

Maahanmuuttajien oppaita ei ole tutkittu kansainvälisesti, mutta Suomessa on muutamia 

tutkimuksia, jotka kohdistuvat nimenomaan maahanmuuttoaiheisiin opasvihkosiin. Esimerkiksi 

Maaret Siekkinen (2009) on tutkinut sosiaalityön pro gradu -tutkielmassaan oppaiden antamaa 

kuvaa kotoutumisesta resurssien ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Oppaista Siekkinen 

paikansi viisi diskurssia, jotka ovat kotoutumislakiin sidottu laillisuusdiskurssi ja hallintodiskurssi. 

Toimijuusdiskurssilla hän konstruoi aktiivisen identiteetin tarjoamista useissa oppaissa. 

Toimijuusdiskurssin hän näkee resurssina, joita oppaat tarjoavat. Työllistymisdiskurssi tuottaa 

työllistymisen voimavaraksi. Verkostoitumisdiskurssin hän näkee myös työllisyyttä edesauttavana 

puhetapana. Siekkinen liittää Berryn (1997) akkulturaatiotutkimuksen (ks. s. 11) tutkimuksensa 

viitekehykseksi ja aiemmaksi tutkimukseksi. Kuitenkaan mielestäni oppaat eivät integroi tai näytä, 

miten hyvin integraatio on maahanmuuttajien kohdalla onnistunut. Berryn (1997) (teoria 

nimenomaan) arvio eri tavoista akkulturoitua osoittaa, että sen sijaan, että opaskirjaset varsinaisesti 

integroisivat maahanmuuttajia, ne ainoastaan ohjeistavat maahanmuuttajia sopeutumisessa uusiin 

olosuhteisiin.  

 

Siekkinen lähestyy aineistoaan diskursiivisesti metodinaan valtapainotteinen diskurssianalyysi, 

koska hänen mukaansa opasaineisto on hyvin homogeenistä ja institutionaalista, jossa tiettyjä 

oletuksia pidetään ikään kuin itsestäänselvyyksinä (ks. Jokinen ja Juhila 2004, 78). 

Diskurssianalyyttisellä menetelmällä maahanmuuttoaiheisia oppaita lähestyy myös Jaana Vuori 

(2007) tutkiessaan oppaita perhe- ja sukupuolinäkökulmista katsottuna. Vuori on analysoinut 

oppaiden kirjoittajina toimineiden suomalaisviranomaisten tapaa määritellä suomalaista 

yhteiskuntaa suhteessa maahanmuuttajiin. Vuoren tutkimuksessa on kuitenkin eri näkökulma kuin 

omassani. Tutkielmassani pyrin konstruoimaan aineistosta erilaisia tulkintarepertuaareja 

suomalaisuudesta ja maahanmuuttajuudesta. Vuori keskittyy analyysissään perheen diskursseihin 

naistutkimuksellisesta näkökulmasta katsottuna. Sukupuolen esille kirjoittaminen toimii hänen 

analyysinsä punaisena lankana. Täten koen, että oma tutkielmani lähestyy oppaita melko 
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uudenlaisesta näkökulmasta. Aineistoni keskiössä on myös tuore opas, joka ei ollut vielä mukana 

Vuoren vuonna 2007 toteuttamassa tutkimuksessa.  

 

Mielestäni Vuoren näkökulma oppaista peilinä on erittäin oivaltava ja mielenkiintoinen. Vuoren 

mukaan maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille suunnatut 

opaskirjaset toimivat peilinä, josta suomalaiset katsovat itseään. Peilistä näkyy ensiksikin 

suomalainen yhteiskunta, kulttuuri ja perhe. Vuoren mukaan kuva on enimmäkseen yhtenäiseksi ja 

säröttömäksi rakennettu. Toiseksi peilistä heijastuu kuva toisista, erilaisista maahanmuuttajista. 

Heidän kuvansa tuotetaan epäselväksi. Peilin maahanmuuttajien perhe-elämässä on paljon oletettuja 

ongelmia. Oletuksia tai oletettuja ongelmia ei kuitenkaan pohdita tarkemmin eikä niihin etsitä 

ratkaisuja. (Emt. 163.) Vuoren tulkinnan (emt. 129) mukaan oppaat konstruoivat kuitenkin oletuksia 

siitä, missä asioissa maahanmuuttajat eroavat suomalaisista. Näitä oletuksia ei oppaissa Vuoren 

mukaan pohdita avoimesti, vaan ne muodostavat piiloisen oletuksen tyypillisestä 

maahanmuuttajasta. Peilin kautta Vuoren näkemyksen mukaan maahanmuuttajat seuraavat yleisönä 

tasa-arvoiseksi tuotettua suomalaisuutta, koska tasa-arvo tuotetaan oppaissa sukupuolineutraalisti. 

Tasa-arvo ymmärretään ensisijaisesti erityisesti miehen ja naisen väliseksi asiaksi, ja näin muut 

ryhmät ikään kuin siivotaan sivuun. Toisin sanoen tasa-arvoa esimerkiksi maahanmuuttajien ja 

suomalaisten välillä ei oppaissa pohdita. (Emt. 133–134)   

 

Vuoren analyysin mukaan maahanmuuttajat mainitaan tasa-arvosta hyötyjinä ennemminkin kuin 

sen tuottajina ja kokonaiskuva suomalaisesta tasa-arvosta rakentuu oppaissa harmoniseksi ja 

mutkattomaksi. Toisin sanoen Vuoren analyysin mukaan maahanmuuttajille suunnatuissa oppaissa 

tasa-arvo Suomessa on jo toteutunut, kysymys onkin enää siitä, miten maahanmuuttajat pääsevät 

nauttimaan sen antimista. (Emt. 136.) Vuori nimittää tällaista oppaista esille piirtyvää konstruktiota 

latteaksi nationalistiseksi tasa-arvoksi (ks. Billig 1995). Billig tarkoittaa banaalilla nationalismilla 

implisiittistä arkipäiväistynyttä vaivihkaista nationalismia. (Emt. 135.)  

 

Vuoren analyysi tarjoaa mielenkiintoisia havaintoja. Vuoren (2007, 146) mukaan esimerkiksi 

maahanmuuttajien ongelmista ei puhuta suoraan, vaan rivien välistä avoimen pohtimisen sijaan. 

Oppaita hallitsee Vuoren analyysin mukaan pakollinen myönteisyyden ilmapiiri ja ongelmista 

vaietaan. Silloinkin kun ongelmat otetaan esille, ne jätetään käsittelemättä kertomalla yhteiskunnan 

auttamisjärjestelmistä. Kaiken kaikkiaan oppaita hallitsee lainsäädännön ja auttamisjärjestelmän 

yksipuolinen esittely. (Vuori 2007, 146.) Voin peilata näitä Vuoren analyysin seikkoja omiin 
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tutkimustuloksiini ja katsoa, onko uusi opas Vuoren havaintojen kanssa yhteneväinen vai löytykö 

”uudistuksia”.  

 

Tutkimus poikkeaa kuitenkin omasta tutkielmastani monien seikkojen suhteen. Ensiksikin, kuten 

mainittu, Vuori keskittyy naistutkijana sukupuolen kysymyksiin suhteessa perheeseen ja etnisiin 

eroihin, joita opaskirjaset tuottavat. Samankaltaisuuttakin toki löytyy, kuten siinä, että myös Vuori 

nojaa vahvasti erontekojen merkityksiin diskurssien rakentamisessa. Vuoren (2007, 129) mukaan 

kertoessaan yhteiskunnasta viranomaiset kuvaavat oppaissa samalla myös etnisyyttä: 

suomalaisuutta ja ei-suomalaisuutta, meitä ja toisia. Kun kuvailee toista, kuvailee myös vertailun ja 

eron tekemisen kautta itseään (Ruuska 2004, 206–207).  

 

Mielenkiintoista on, kuinka Vuoren (emt.) mukaan toiseuden käsite voi tuottaa yksinkertaistettuja 

analyysejä, jos tarkastelu jää kaksijakoisten kulttuuristen representaatioiden toteamisen tasolle. 

Vuori soveltaa Hallia (1999, 79–80) määritellessään sitä, miten toiseutta tuotetaan etnisyydestä 

puhuttaessa. Eron tekojen kautta lännen idea tuottaa toiseutta, sillä se tekee mahdolliseksi jakaa 

maat yksioikoisesti joko läntisiin maihin tai ei-läntisiin (Said 2003). Saidin (emt.) mukaan lännessä 

vallitsee ”orientaalisia diskursseja”, jotka edesauttavat ajatusta, jonka mukaan itäiset maat ovat 

vähempiarvoisia kuin maat, joita pidetään ei-länsimaalaisina. Vuoren (2007, 129) mukaan 

suomalaiset helposti tuotetaan implisiittisesti läntisiksi ja maahanmuuttajat toiseutensa takia ei-

länsimaalaisiksi ja siten ei-suomalaisiksi. Hall (1999) tiivistää ”lännen” yhteenvedonomaisiksi 

representaatioiksi joukosta erilaisia yhteiskuntia, joiden oletetaan olevan kulttuuriltaan ja 

piirteiltään tietynlaisia. Länsi-ajatus myös Hallin mukaan tuottaa vertailukohdan – mittapuun, joita 

vasten asioita usein peilataan. ”Länsi” tuottaa myös erilaisuuden arviointiperusteet. Jaana Vuoren 

tavoin pyrin työssäni analysoimaan, miten ”meidän” ja ”muiden” vertailu on oppaissa rakentunut.  

 

Vuoren mukaan oppaat ovat täynnä piiloisia oletuksia, ja hän pyrkii avaamaan piiloista kuvaa 

analyysissään. Mahdollisten piiloisten kuvien avaamiseen pyrin itsekin pohtimalla analyysini kautta 

niin sanottua ideaalimaahanmuuttajan kuvaa, jota mahdollisesti rakennetaan eri opaskirjasten 

sivuilla. On kuitenkin hyvä muistaa, että ideaaliset kuvat ja muutkin puhetavat suomalaisuudesta tai 

maahanmuuttajuudesta ovat performatiivisesti tuotettuja. Tästä seuraavassa alaluvussa enemmän.  
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3.4 Performatiivisuus suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden tuottamisessa 

 

Performatiivisuudella tarkoitetaan sosiaalista konstruktionismia mukaillen sitä, kuinka asioita 

tuotetaan sanoilla ja teoilla. Viittaan tutkimuksessani Mikko Lehtosen (2004a & 2004b) 

näkemykseen performatiivisuudesta, sillä hän on käyttänyt termiä kirjoituksissaan 

suomalaisuudesta. Termin ”performativiivisuus” otti alun perin kuitenkin käyttöönsä J.L. Austin 

osana puheaktiteoriaansa (ks. Austin 1962). Austin erotti toisistaan konstatiiviset ja performatiiviset 

lausumat. Konstatiivisilla lausumilla tuodaan julki, että jokin on tai ei ole jollakin tavalla. 

Performatiiviset lausumat ovat puolestaan ennemminkin kielellisiä tekoja kuin epätosia tai tosia 

lausumia. Konstatiivinen lausuma voisi olla punatukkaisesta tytöstä ”olet punatukkainen”, kun taas 

suomalaisia voidaan performatiivisesti rakentaa puheteoilla jonkinlaisiksi, koska ”suomalaisuuden 

ydin ja piirteet” eivät ole tosia tai näkyviä. Ymmärrän performatiivisten lausumien esittämisen 

konstruointina, joten performatiivisuus sopii hyvin ikään kuin sosiaalista konstruktionismin 

tarkentavaksi lähestymistavaksi.  Performatiivisuus liitettynä kansallisen identiteetin
2
 konstruointiin 

vain tarkentaa, kuinka nimenomaan kansallista identiteettiä tuotetaan.  Performatiivisuus korostaa 

myös sitä, kuinka kansallisuutta, kuten suomalaisuutta, konstruoidaan eron tekojen keinoin. 

Performatiivisuuden näkökulma lähestyy suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta metateorian 

kautta, ja tämä asetelma fokusoi huomion kohteeksi sen, mitä oikein tarkoitetaan, kun jotakin 

kutsutaan suomalaisuudeksi tai maahanmuuttajuudeksi. Se tarkastelee ennakkokäsityksiä, 

joita pidetään kyseenalaistamattomina. Lehtosen mukaan näistä oletuksista pienin ei ole se, 

että olisi olemassa joitakin pysyviä piirteitä, joita voi pitää esimerkiksi suomalaisuutena. 

(Lehtonen 2004a, 10–11.) Analyysissäni perehdyn näihin itsestään selvinä pidettyihin 

suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta tuottaviin ennakkokäsityksiin maahanmuuttajille 

suunnattujen viranomaisoppaiden konstruoimina merkityksinä. 

                                                 

2
 Kansallinen identiteetti on Boernerin (1986, 14) tulkinnan mukaan tietyn kulttuurin historian kulussa rakennettua, 

ja siihen sisältyy ajatus esimerkiksi tietynlaisesta kansanluonteesta, joka koetaan muuttumattomana ja luonnollisena 

osaa kansaa. Kansalliset identiteetit Hallin (1999, 224) mukaan heijastavat niitä yhteisiä historiallisia kokemuksia, 

jotka tuotetaan muuttumattomiksi totuuksiksi ja jotka saavat kansalaisensa kokemaan itsensä yhdeksi yhtenäiseksi 

kansaksi. Identiteetit eivät paljasta jotakin totuudellista menneisyyttä, vaan ne ovat yksinkertaisesti antamiamme 

nimiä niille eri tavoille, joilla menneisyyden kertomukset asemoivat meitä ja joihin me asemoimme itsemme (emt., 

227). Kansallisen identiteetin diskurssi muodostuu merkityksistä, jotka sisältyvät tarinoihin ja kuviin, joiden avulla 

kansallista identiteettiä implisiittisesti konstruoidaan (emt., 47). 
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Performativiisuutta korostavassa näkökulmassa identiteetti nähdään samaistumisen ja 

erottelun kautta tuotetuksi: joku tai jokin toisin sanoen ymmärretään suomalaisuudeksi 

erotuksena ei-suomalaisuudesta (Lehtonen 2004b, 124–127). Kun viranomaisten laatimat 

oppaat rakentavat tietynlaisen käyttäytymisen nimenomaan suomalaisuudeksi, on hyvä pohtia, 

mitä ne tällä tarkoittavat ja tuottavat. Suomalaisuutta tuotetaan todennäköisesti suhteessa 

maahanmuuttajuuteen. Kansoilla tai valtioilla ei performatiivisuuden näkökulmasta ole 

perimmäistä luonnetta, vaan identiteetti muotoutuu Lehtosen (emt.) mukaan jatkuvassa 

neuvottelussa toisten kanssa. Samalla tavalla käytännössä maahanmuuttajat joutuvat 

neuvottelemaan omasta identiteetistään muuttaessaan uuteen kotimaahan, kuten Suomeen.  

Suomalaisuuden tai maahanmuuttajuuden näkeminen tuotettuna, ei pysyvänä entiteettinä, on 

mielestäni huojentavaa, sillä näen tuotetun todellisuuden Lehtosen tavoin, ja sosiaalista 

konstruktionismia mukaillen, muuttuvana ja siksi joustavana. Lehtosen mukaan suomalaisuus 

ei ole olemassa omalla luonnollisella tavallaan, vaan se tuotetaan, tehdään ja kerrotaan. Mikäli 

suomalaisuus on tekemällä tehtyä, toistettua ja opittua, voidaan se myös tehdä, toistaa ja oppia 

toisin – toisin sanoen se voidaan performoida toisella tavalla. (Lehtonen 2004a, 15.) 

Näkemykseni mukaan tämä ajatus on tuttu sosiaalisen konstruktionismin perusajatuksesta: 

maailmaa sekä tuotetaan että voidaan muuttaa sosiaalisesti.  

Lehtosen (2004a, 16) tulkinnan mukaan yhteiskunnallisten muutosten myötä myös 

kansallinen identiteetti muuttuu yksilötasoisen muutoksen lisäksi. Euroopan unioniin 

liittymisen yhteydessä käyty suomalaisuutta määrittävä keskustelu osoitti, että 

suomalaisuuden merkitykset lipsuvat ja liukuvat ja niihin on ympätty uusia merkityksiä. 

Muihin liittyminen muokkaa suomalaisuuden rakentamiseen käytettäviä diskursseja, sillä 

liittyminen johonkin aiheuttaa niin samanlaisuuden etsintää kuin yksilöllisyyden 

korostamistakin eron tekemisen kautta. (Emt.) On mielenkiintoista tutkia aineistostani, 

rakennetaanko suomalaisuutta eron tekemisen kautta ja tiettyjä tarkoituksia varten. 

Suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta rakennetaan ja tuotetaan jonkinlaiseksi aineistossa. 

Sosiaalinen konstruktionismi tarjoaa tutkimukselleni sopivan viitekehyksen tarkastella 

diskurssianalyysin keinoin aineistoni suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden rakentumista. 
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4 Tutkimusasetelma 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni asetelman eli analyysini metodologisen taustan sekä analyysini 

menetelmällisen lähestymistavan: diskurssianalyysin sekä analyysini työkalun: tulkintarepertuaarit. 

Avaan tässä luvussa tarkemmin myös tutkimukseni tavoitteet ja tehtävät tutkimuskysymysten 

muodossa ja esittelen tutkimusaineistoni. Koska diskurssianalyysin periaatteen mukaisesti mitään 

diskursseja ei synnytetä tutkijasta ja kontekstista riippumatta (esim. Jokinen, Juhila & Suoninen 

1993), on mielestäni tärkeää myös luvun lopussa pohtia tutkimuksen etiikkaa ja tutkijan mahdollista 

vaikutusta tutkimustuloksiin. 

 

4.1 Sosiaalinen konstruktionismi analyysin teoreettisena viitekehyksenä 

 

Konstruktionistisen lähestymistavan mukaan kielenkäyttö ja vuorovaikutus rakentavat sosiaalista 

todellisuutta (Berger & Luckmann 1994). Puhe tai kirjoitukset tuottavat sosiaalista todellisuutta, ja 

ne ovat sidoksissa kulttuurikontekstiin ja tilanteeseen (Väliverronen 1998, 18–19). Tutkielmani on 

sidoksissa tilanteeseen ja kontekstiin, jossa uudet lakialoitteet ja kokeilut määrittävät 

viranomaistoimintaa. Eri yhteiskunnissa ja eri tilanteissa samankin yhteiskunnan sisällä puhe tai 

kirjoittaminen suomalaisuudesta tai maahanmuuttajuudesta saisi hyvin erilaisia sävyjä kontekstista 

ja puhujan tai kirjoittajan tavoitteista riippuen. Toisin sanoen sosiaalis-konstruktionistista 

viitekehystä hyödyntävä tutkija ei voi kohdata maailmaa ”puhtaana”, sillä maailmaa 

merkityksellistetään aina jostakin näkökulmasta katsottuna (Burr 1995, 5–9).  

 

Koska maailma ja sen ymmärtäminen on sosiaalisesti ja kielellisesti rakennettua, voidaan eri 

ilmiöitä käsitteellistää uudella tavalla tuottamalla uudenlaisia puhetapoja tai purkamalla vanhoja ja 

muokkaamalla niistä erilaisia (Potter & Wetherell 1987, 80–81). Diskurssien purkamisen 

mahdollisuudesta huolimatta näkemykseni mukaan tiettyjä diskursseja, kuten diskurssia 

suomalaisesta sisusta, on vaikea muuttaa, koska se elää vahvasti sosiaalisesti tuotettuna kielemme 

eri metaforissa ja puhekäytännöissä. Asioiden ja ilmiöiden nimeämisen ja sitä kautta 

merkityksellistämisen teot ovat Jokisen (2006, 39) mukaan historian prosessien tulosta, joissa 

ihmisten kanssakäymisellä on suuri merkitys. Todellisuuden ymmärtäminen jonkinlaisena ja tämän 

ymmärryksen ylläpitäminen edellyttävät siten jatkuvaa ihmisten välistä merkitysten jakamista ja 

muodostamista (Gergen 1999). Toisin sanoen merkitykset on synnytetty eri konteksteissa ihmisten 
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välisen vuorovaikutuksen välityksellä. Oppaat ovat hyvin yksisuuntaisia tekstejä, sillä ne eivät salli 

tekstitasolla vuoropuhelua, vaan sen sijaan ne ovat valmiita tekstejä, jotka tuottavat tietynlaisia 

tekstiin muotoon painettuja merkityksiä. Kuitenkin esimerkiksi sosiaalityössä merkityksiä niin 

uusitaan kuin uudelleen muokataankin, joten oppaiden tuottamat merkitykset saattavat muuttua 

yhteiskunnan muuttuessa ja oppaita uudistettaessa.  

 

Kieli toisin sanoen merkityksellistää maailmaa rakentamalla, uusintamalla ja muuttamalla 

sosiaalista todellisuuttamme. Koska sanat ovat rakentuneet luonnollisen tuntuisiksi, tarvitaan 

diskurssianalyyttistä tutkimusta tekemään vakiintuneista konstruktioista eksplikoituja ja 

osoittamaan konstruktioiden vaihtelevuutta. (Potter & Wetherell 1987, 80–81.) Suonisen (1997, 44) 

mukaan konstruktionismi pyrkii antamaan yksinkertaistavien selitysten rinnalle 

selitysvoimaisempia kuvauksia siitä, miten sosiaalinen todellisuus on rakentunut. Tutkimuksessani 

olen kiinnostunut suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden tuottamisesta oppaiden sivuilla, joten en 

pyri etsimään vastausta joistakin piirretestauksista, vaan olen kiinnostunut ennemminkin 

suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden tekemisen prosesseista ja niihin liittyvien diskursiivisesti 

tuotettujen identiteettien käytöstä. Liitän Lehtosen performatiivisuuden idean osaksi tutkimukseni 

konstruktionistista viitekehystä. Lehtonen (2004b, 125–129) pyrkii lähestymään suomalaisuutta ja 

maahanmuuttajuutta sosiaalisesti tuotettuna eli sosiaalisen konstruktionismin periaatteiden 

mukaisesti rakennettuna ilmiönä. 

 

4.2 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä ja tulkintarepertuaarit metodisena 

työkaluna 

 

Diskurssianalyysin teoreettinen perusta on sosiaalisessa konstruktionismissa, sillä 

diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdat otetaan vakavasti, 

ja tutkimuskohdetta yritetään lähestyä niin, että tutkimuksen toteutuksen tavat olisivat 

mahdollisimman sensitiivistä tutkimuskohdetta kohtaan. Diskurssianalyyttiseksi tutkimuskohteeksi 

valitaan Jokisen (1999, 39–41) mukaan ne kielelliset prosessit, joilla sosiaalista todellisuutta 

tuotetaan. Itse valitsen tutkimukseni kohteeksi maahanmuuttajille suunnatut oppaat, joissa oppaan 

kirjoittajat rakentavat sosiaalisesti tuotettua todellisuuttaan Suomesta ja suomalaisuudesta suhteessa 

maahanmuuttajuuteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että oppaiden laatijat rakentaisivat eri 

konteksteissa oppaiden kaltaista todellisuutta, vaikka oppaat toimisivatkin työvälineenä joillekin 

viranomaisille. Diskurssianalyysi sisältää oletuksen siitä, että kieli muuttuu eri konteksteissa ja 
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sisältää useita keskenään rinnakkaisia ja kilpailevia merkityssysteemejä (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 1993, 17).  

 

Yksinkertaisesti puhumalla tai kirjoittamalla tietyllä lailla teemme tietynlaista todellisuutta. 

Näkemykseni mukaan esimerkiksi puhe pakolaisten ”tulvasta” saa tilanteen vaikuttamaan yhtä 

vaaralliselta ja hallitsemattomalta kuin ihmisen kontrollin ulottumattomissa jylläävät 

luonnonvoimat. Sanavalinnoilla määrittelemme, miten puhumme jostakin asiasta, ja samalla 

rakennamme omaa versiotamme eri asiantiloista. Esimerkiksi toteamalla, että pakolaiskiintiö on 

Suomessa vieläkin suhteellisen pieni muihin maihin nähden, saatamme tuottaa pakolaisten maahan 

tulon Suomen kontrollin alaiseksi sen sijaan, että näkisimme sen hallitsemattomana 

luonnonvoimien kaltaisena ilmiönä.  

 

Kielen käytön avulla tuotetaan tietynlaisen todellisuuden rakentamisen ohella myös erilaisia 

funktioita, joilla saattaa olla seurauksia (Suoninen 1992, 17–19). Oppailla on varmasti tietynlaisia 

funktioita ja tavoitteita. Pohdin johtopäätöksissäni tarkemmin oppaiden mahdollisia funktioita. 

Kielivalinnoilla tulemme Suonisen (emt.) mukaan rakentaneeksi tietynlaista todellisuutta erilaisten 

merkityssysteemien konstruoimisen kautta. Merkityssysteemien ja tilannekohtaisesti tuotettujen 

funktioiden jäljittämisessä diskurssianalyysia käyttävä tutkija tukeutuu suoraan aineistoonsa 

(Suoninen 1993, 55–56). Analyysiosiossani pyrinkin esittämään eri diskursseihin liittyviä 

aineistokatkelmia, joiden avulla suomalaisuutta tai Suomea ja maahanmuuttajuutta rakennetaan 

tietynlaiseksi. Sitomalla analyysini vahvasti aineistoon korostan myös diskursiivisen tutkimukseni 

kontekstisidonnaisuutta. Metodologisena lähtökohtana diskurssianalyysissä on se, että puhuttua tai 

kirjoitettua kieltä ei nähdä ulkoisen todellisuuden tai sisäisen psyykkisen tilan heijasteena (esim. 

Potter & Wetherell 1987, 177–180). Puhe nähdään aina osana kielellis-kulttuurista kehystä, johon 

toiminnallinen konteksti väistämättä vaikuttaa (Suoninen 1992, 17–19). Aineistoani analysoin 

tulkintarepertuaarien avulla. 

 

Tulkintarepertuaarit metodisena työkaluna sopivat erinomaisesti diskurssianalyysiin, sillä 

diskurssianalyysissa tutkitaan kielen funktionaalista luonnetta: miten todellisuutta aktiivisesti 

rakennetaan kielenkäytön avulla? (Potter & Wetherell 1989, 15.) Kielenkäytön funktiot voivat olla 

joko tarkoituksellisia tai tahattomia. Eri puhetapojen avulla pyritään saamaan aikaan erilaisia 

vaikutuksia, esimerkiksi vahvistamaan tai kumoamaan, vertailemaan tai erottelemaan asioita (Potter 

& Wettherell 1989, 32–33.) Wetherellin ja Potterin (1992, 89–93) mukaan diskursseilla viitataan 
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enemmän institutionaalisesti paikannettaviin kielenkäytön tapoihin, kun taas tulkintarepertuaarit 

ovat lähempänä sosiaalisissa käytännöissä tapahtuvaa kulttuurista tulkintaa. Tutkiessani 

kansalaisuuden, kuten suomalaisuuden, ja toisaalta maahanmuuttajuuden rakentumista oppaissa 

tulee tulkintarepertuaarin käsite aineiston analyyttisena työkaluna aiheelliseksi. 

Osa tutkijoista ei kuitenkaan tee eroa tulkintarepertuaarin ja diskurssin välille. Tulkintarepertuaari 

voikin olla eräänlainen kokoava kattomerkityssysteemi monille samantapaisten termien ja 

kielikuvien ympärille rakentuvista diskursseista. Tulkintarepertuaari on määriteltävissä 

ristiriidattomaksi kielen käytöstä syntyneiksi merkityssysteemeiksi, jotka ovat johdettu useammasta 

samantapaisista puhetavoista, merkityssysteemeistä, puheryppäistä ja avainvertauskuvista. 

(Wetherell & Potter 1988, 172 & Potter & Wetherell 1989, 149.) Esimerkiksi monet ”ala”diskurssit, 

kuten puhe rehellisestä suomalaisesta, puhe uutterasta täsmällisestä suomalaisesta ja puhe lojaalista 

suomalaisesta, voi muodostaa nämä eri diskurssit yhdistävän ”luotettavan suomalaisen 

tulkintarepertuaarin”.  

Repertuaarit Potterin ja Wetherellin (1987, 149) mukaan saattavatkin olla johdettuja yhdestä tai 

useammasta metaforasta tai kielikuvasta, ja ne voivat olla tunnistettavissa tietynlaisesta puhe- tai 

ilmaisutavasta. Tulkintarepertuaareja käytetään tekojen, tapahtumien ja muiden ilmiöiden 

kuvailuun, luonnehtimiseen ja arvioimiseen (Potter & Wetherell 1987, 149). Tulkintarepertuaari on 

toisin sanoen keino ymmärtää yhden tai useamman samantapaisen diskurssin sisältöä ja sitä, kuinka 

tämä sisältö on organisoitunut. Wetherell ja Potter (1988) tarkoittavat tulkintarepertuaarilla melko 

laajaa, tekstin eri kohdissa toistuvien samankaltaisten termien ja kuvausten joukkoa, joka voi 

ryhmittyä metaforien tai kielikuvien ympärille. (Wetherell & Potter 1992, 90; 1987, 148.)  

Tutkielmassani hyödynnän tulkintarepertuaareja suurennuslasina, jonka avulla hahmotan 

aineistostani merkityssuhteiden kokonaisuuksia, joilla suomalaisuutta ja Suomea sekä 

maahanmuuttajuutta tuotetaan. En kuitenkaan voi leikkiä etsivää, joka vain osoittaa aineistosta 

”oikeat kohdat", jotka kaikki samaa suurennuslasia apuna käyttävät väistämättä löytäisivät samoin 

tuloksin. Tulkintarepertuaarit ovat subjektiivisen suurennuslasityöskentelyn konstruktionistinen 

tulos. Potterin ja Wetherellin (1987, 148) mukaan tutkija rakentaa repertuaareja kuitenkin siten, että 

jäljittää aineistostaan tietynlaisista termeistä, kuvauksista ja kielikuvista rakentuvia osia, jotka 

näyttävät merkityksellistävän maailmaa tietyllä tavalla. Yhteen repertuaariin kuuluvat aineiston 

palaset ovat siis samankaltaisia. Analyysityössäni pyrinkin hyödyntämään esimerkiksi Suonisen 

(1992, 30) käyttämää aineiston analyysin tapaa. Sen mukaan tulkintarepertuaareja voidaan 
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hyödyntää erottelun järjestelmänä, jonka avulla aineistostani voi tuottaa erilaisia 

tulkintarepertuaareja. 

 

4.3 Tutkimuksen tavoitteet 

  
 

Keskityn analyysissäni teksteihin, joissa esitellään Suomea laajasti ja yleispiirteisesti keskittymättä 

vain yhteen teemaan, kuten kouluttautumiseen. Tutkin siis Suomea kokonaisuutena esitteleviä 

oppaita. Otan huomioon rakentuvien tulkintarepertuaarien performatiivisuuden eli sen, kuinka 

asioita tuotetaan sanoilla ja teoilla. Diskursiivinen ja performatiivisuuden huomioonottava ote 

analyysissä mahdollistaa ”suomidiskurssien” ja ”maahanmuuttajadiskurssien” näkemisen 

muuttuvina, sillä performatiivisuuden mukaan ”sellaista oliota kuin suomalaisuus ei ole 

olemassakaan ainakaan pysyvänä tilana. Kyse on ennemminkin rakentamisen ja toistamisen 

projekteista” (Lehtonen 2004b, 127). Sama soveltuu näkemykseni mukaan myös 

maahanmuuttajuuteen, jota oppaissa tuotetaan. 

 

Päätutkimuskysymys: 

Millaisia tulkintarepertuaareja Suomesta ja suomalaisuudesta sekä maahanmuuttajista ja 

maahanmuuttajuudesta oppaissa rakennetaan? 

 

Alatutkimuskysymykset: 

Miten tulkintarepertuaareja tuotetaan? 

Millainen ihannemaahanmuuttaja oppaissa tuotetaan? 

Millaisia seurauksia kyseisten repertuaarien käytöllä voi olla yhteiskunnallisella tasolla ja 

sosiaalityön näkökulmasta? 

 

Ensimmäisen päätutkimuskysymyksen velvoittamina esittelen analyysissäni niitä 

tulkintarepertuaareja, joita aineistoni oppaat tuottavat. Avaan jokaista tulkintarepertuaarin sisältöä 

kuvaamalla tulkintarepertuaarissa tuotettua identiteettiä. Suonisen (1992) mukaan eri 

tulkintarepertuaarien sisällön kuvailussa tarvitaan lisäkäsitteitä. Tulkintarepertuaarin yhteydessä 

tuotetun identiteetin konstruoimisen idea perustuu oletukseen siitä, ettei kieltä tai sosiaalista 

todellisuutta nähdä yhtenäisenä kokonaisuutena, vaan vaihtelevien asemien ja roolien kirjona. 

(Suoninen 1992, 25–29.) Esimerkiksi, jos suomalainen rakennetaan oppaissa rehelliseksi ja suoraksi 
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ihmiseksi, voidaan suomalaisuuteen liittää rehellisen ihmisen identiteetti. Identiteettien liittäminen 

tulkintarepertuaarien rinnalle helpottaa itse repertuaarien sisällön tarkentamista, joten se toimii 

lähinnä vain tulkintarepertuaarien sisältöä täsmentävänä metodisena työkaluna. 

 

Ensimmäinen alatutkimuskysymys viittaa siihen, että analyysissäni pyrin tuomaan esille myös ne 

tavat, jotka kuvastavat repertuaarien rakennustyötä. Toisen ja kolmannen alatutkimuskysymyksen 

sisältämän tavoitteen velvoittamana pyrin johtopäätöksissäni analysoimaan aineiston oppaiden 

tuottamaa kuvaa ihanteellisesta maahanmuuttajuudesta sekä pyrin pohtimaan tulosten mahdollisia 

seurauksia niin sosiaalityön arjessa kuin laajemminkin yhteiskunnallisella tasolla. Mielestäni 

yhteiskuntatieteissä yhteiskunnallista vaikutusta ja kontekstia ei saisi häivyttää liikaa taustalle, vaan 

tulisi rohkeasti pohtia diskursiivisen maailman yhteyttä yhteiskunnalliseen kontekstiin. Wetherell ja 

Potter (1987, 149) muistuttavatkin, ettei pelkkä erilaisten repertuaarien tunnistaminen vielä tee 

diskurssianalyysiä. Tutkijan täytyy tietää myös eri repertuaarien käytöstä seuraavat ongelmat, jotka 

nousevat näiden repertuaarien olemassaolosta. Juhilan (1999a, 174) näkemyksen mukaan yksi 

keskustelu on vain osa kulttuurin virtaa. Kulttuurin virrassa olisi Juhilan (emt.) mukaan hyvä ylittää 

yksittäisten puhe- tai tekstiaineistojen rajat ja yhdistää tutkimuskohde kulttuuriseen virtaan. Kielen 

käytöllä voikin olla laajoja, yksittäiset tilanteet ylittäviä ideologisia seurauksia. (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 1993, 42–44). 

 

4.4 Aineiston valinta, keruu ja esittely  

 

Tutkimusaineistonani ovat maahanmuuttajille suunnatut Suomea laajasti esittelevät opaskirjaset 

työministeriön maahanmuuttaja-aiheisesta Internet-aineistosta. Oppaat tallensin suomenkielisinä 

työministeriön Internet-sivustolta
3
. Oppaat ovat mielestäni tärkeä tutkimuskohde siksi, että 

teksteillä tuotetaan sosiaalisia suhteita ihmisten välille ja luodaan kuvaa todellisuudesta. 

Suomalainen yhteiskunta on tulkintani mukaan myös hyvin ”kirjallinen yhteiskunta”, jossa 

ammattilaisen työ pohjautuu viranomaisten laatimiin teksteihin. Tekstit, suositukset, oppaat ja muut 

tekstidokumentit koetaan näkemykseni mukaan tasa-arvon turvaajina ja työn ohjaajina. Vuoren 

(2007, 130) mukaan Suomea esittelevät oppaat ovat arvioitavissa teksteiksi, joita maahanmuuttajat 

ja heidän kanssaan työskentelevät tarvitsevat ja jotka vaikuttavat viranomaisten työskentelyyn. 

                                                 
3
 http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maah anmuutto/07_aineistot_kirjasto/wfinnish.pdf. (viitattu 1.9.2011) 

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/07_aineistot_kirjasto/wfinnish.pdf
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Rajasin aineistokseni nimenomaan Suomea laajasti esittelevät oppaat jättäen pois tiettyyn teemaan 

keskittyvät opaskirjaset. Valintakriteereiksi muodostuivat seuraavat seikat: 1) tutkimusaineistoni 

oppaat ovat nimenomaan työministeriön esittelemiä oppaita, 2) ne ovat suunnattu nimenomaan 

maahanmuuttajille eikä esimerkiksi viranomaisille ja 3) ne esittelevät Suomea ja suomalaisuutta 

laajasti keskittymättä vain tiettyyn teemaan.  

Rajasin aineiston työministeriön oppaisiin sen sijaan, että olisin esimerkiksi keskittynyt vain 

pienessä piirissä toimivan yhdistyksen oppaisiin. Työministeriön oppaat ovat myös kaikkien 

saatavilla ja siksi yleisiä, ja täten voin olettaa, että oppaat mahdollisesti vaikuttavat niin 

sosiaalityöntekijöiden kuin oppaita lukevien maahanmuuttajien ajatusmaailmaan niiden suuren 

levikin ja helpon saatavuuden takia. Toista kohtaa perustelen sillä, että haluan tutkia nimenomaan 

sitä, millaista kuvaa Suomesta, suomalaisuudesta ja maahanmuuttajuudesta maahanmuuttajille 

rakennetaan heille suunnattujen oppaiden kautta. Viranomaisille suunnatut oppaat eivät myöskään 

luonnollisesti esittele Suomea ja suomalaisuutta, vaan lähinnä opastavat tietynlaisiin työmalleihin. 

Kolmatta kohtaa perustelen sillä, että en halunnut valita aineistokseni vain tiettyä teemaa, kuten 

kotoutumissuunnitelmaa, opiskelua, tulkkausta tai muita vastaavia teemoja esitteleviä oppaita, sillä 

tutkiessani nimenomaan suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta en halunnut rajata oppaiden 

performatiivisia konstruktioita vain tietyn teeman ympärille. Koen, että kun oppaat käsittelevät 

Suomea laajemmin, synnyttävät ne myös helpommin tietynlaista suomalaisuutta ja 

maahanmuuttajuutta keskittymättä vain yhteen kapeaan teemaan. 

Näillä edellä mainituilla valintakriteereillä tutkimusaineistokseni valikoitui kuusi opasta. Osa 

aineiston opaskirjoista on käännetty monille kielille, osa vain englanniksi ja ruotsiksi. Oppaiden 

yksityiskohtaiset tiedot, kuten julkaisutiedot, sivumäärät ja kuvitustiedot, löytyvät liitteenä 

tutkielmani lopusta. Esittelen seuraavaksi lyhyesti aineistoni kuusi opaskirjasta lainaten oppaissa 

julkilausuttuja tavoitteita: 

 

KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille.  

Opas pyrkii antamaan lyhyesti ja selkeästi tietoa Suomesta, suomalaisesta yhteiskunnasta  

ja pakolaisen oman elämän alkuajoista uudessa kotimaassa. Myös Suomen 

kiintiöpakolaisten valintaprosessista ja perheenyhdistämisjärjestelmästä annetaan  

perustiedot, sillä nämä kysymykset askarruttavat monen maahansaapujan mieltä  

ensihetkistä lähtien. Samoin kerrotaan vastaanottotoimista lentokentällä sekä sijoittavassa  

kunnassa.  
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Suomen maantieteestä, ilmastosta, kulttuurista, taloudesta ja hallinnosta annetaan  

oppaassa perustiedot. Lisäksi annetaan opastusta asumiseen, terveys- ja sosiaalipalvelujen 

käyttöön ja koulujärjestelmään liittyvissä asioissa ja tuodaan esille kotoutumissuunnitelman 

sisältöä ja merkitystä pakolaisen elämänhallinnan kannalta.  

 

Oppaan lopussa on lyhyt suomen kielen avainsanasto, jonka muutamat perussanat  

auttavat esim. perhesuhteiden kertomisessa tai ensimmäisillä kauppamatkoilla 

ruokaostoksia tehdessä. 

 

KOTI SUOMESSA. TIETOA MAAHANMUUTTAJILLE ASUMISESTA, OPISKELUSTA JA 

SOSIAALITURVASTA.  

Tervetuloa Suomeen! Tässä tekstissä kerrotaan elämisestä ja toimimisesta Suomessa, kuten  

asumisesta ja opiskelusta. Oppaassa on esitelty tiivisti tärkeimmät julkiset palvelut ja  

sosiaalietuudet elämän eri vaiheissa. 

 

PERUSTIETOA SUOMESTA.  

Tervetuloa suomeen!  

 

Uuteen maahan muuttaminen merkitsee tutustumista uuteen kulttuuriin ja paikallisiin 

toimintatapoihin. Kädessäsi on opas, jonka tarkoituksena on auttaa sinua Suomeen 

asettumisen alkuvaiheessa. Oppaassa on tietoa muun muassa asumisesta ja työnteosta, 

viranomaisten yhteystietoja sekä perustietoa suomalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta. 

Asettuminen uuteen asuinmaahan on sitä helpompaa, mitä enemmän tiedät yhteiskunnan 

pelisäännöistä. 

 

 

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttavalle. Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa. Tietoa 

oikean tiedon lähteistä 

Uuteen maahan muuttaminen sisältää aina yllätyksiä. Muutto sujuu mukavimmin oikean 

tiedon turvin. Millainen maa, millaisia ihmisiä? Työ ja vapaa-aika, maisemat ja ilmasto, 

historia ja tavat. Miten yhteiset asiat on järjestetty, miten hoidetaan opiskelu ja 

sosiaaliturva?  

 

Tässä oppaassa vastataan Suomeen muuttajan yleisimpiin kysymyksiin. Sisällössä 

painottuvat työn tekeminen ja työelämä. Tavoitteena on kuvata perusasiat ja opastaa 

tarkkojen tietojen ääreen.  

 

Opas on tarkoitettu myös Suomeen palaajille. Heidän maahanmuuttonsa sujuu  

jossain määrin eri tavoin kuin muilla tulijoilla. Oppaan sisältö on suunniteltu yhdessä  

muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Jotkut säädökset voivat muuttua esitteen 

valmistumisen jälkeen, joten ajankohtaiset asiat kannattaa tarkistaa esimerkiksi Internet-

sivuilta. Suomi-tietoa on hyvä kartuttaa jo ennen muuttoa, jotta käytännön seikat sujuvat 

mutkattomasti. Maahan tutustumisen, perustietojen, käytännön järjestelyjen ja muuton 

jälkeen on aika astua mukaan suomalaiseen elämään. Tervetuloa Suomeen! 
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TASA-ARVOISENA SUOMESSA. Tietoa maahanmuuttajanaiselle ja -miehelle. 

Naisten ja miesten asema yhteiskunnassa määritellään eri tavoin erilaisissa kulttuureissa.  

Myös perheestä on erilaisia käsityksiä eri puolilla maailmaa. Tässä esitteessä kerrotaan  

naisen ja miehen asemasta Suomessa ja kuvataan sitä, miten suomalaiset ymmärtävät  

tasa-arvon.  

 

Esite on suunnattu Suomeen muuttaville naisille ja miehille sekä heidän perheilleen.  

Siihen on kerätty perustietoa perhe-elämästä, lasten kasvatuksesta, koulutuksesta ja 

työelämästä. Sen tavoitteena on auttaa ymmärtämään suomalaisia toimintatapoja. 

 

Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta  

Tämä opas kertoo joitakin perusasioita Suomesta, suomalaisista ja Suomeen 

kotoutumisesta. Lisätietoja saa esimerkiksi kunnan viranomaisilta, koulusta, 

työvoimatoimistosta tai vaikka naapurilta.  

 

Tervetuloa Suomeen!  

Onnea kotoutumiseen! 

 

Oppaat tutkimusaineistona ovat, kuten johdannossa mainittu, ajankohtaisia ja tärkeitä. Oppaiden 

tutkimisessa tulisi kuitenkin muistaa, että ne on laadittu tiettyjä tarkoitusperiä ajatellen. Atkinsonin 

ja Coffeyn (2004, 58) mukaan julkisten dokumenttien tutkimisessa on hyvä muistaa dokumenttien 

kontekstin merkitys. Kontekstissa mukana on aina sekä kirjoittajat että ne, joille kirjoitetaan. 

Julkisissa dokumenteissa käytetään usein retoriikkaa, joiden avulla suostutellaan lukijaa 

ajattelemaan tietyllä tavalla. (Emt 73.) Priorin (2004, 91) mukaan organisaatioissa tuotetut 

dokumentit pyrkivät aina johonkin tuotteliaaseen tulokseen, ja hän kutsuukin dokumenttien 

pyrkimyksiä ”ihmismanipulaatioksi” (human manipulations). Dokumentteja tutkivan olisikin hänen 

mielestä mietittävä dokumenttien funktiota eli sitä, mihin ne pyrkivät. (Emt.) Voinkin pohtia 

tutkielmani johtopäätöksissä sitä, millaisia oppaiden funktiot ovat, jollei niitä ole avoimesti 

oppaissa mainittu.  

 

Kun viranomaiset julkaisevat tekstejä, vallitsee Vuoren (2007, 130) mukaan tietyt reunaehdot, ja on 

muistettava, että oppaiden kontekstiin vaikuttaa se, että se on viranomaisen julkaisema. 

Tutkimukseni on tähän tiettyyn aikaan ja tietyn ministeriön julkaisuihin sidottuja, joten en voi 

yleistää tutkimustuloksiani muuhun kuin tutkimukseni kontekstiin. Tulkitsen oppaiden rakentamat 

tulkintarepertuaarit diskursiivisina työkaluina, joiden avulla rakennetaan tietynlaista 

maahanmuuttajuutta ja suomalaisuutta. Nämä tulkintarepertuaarit muokkautuvat koko ajan 

yhteiskunnallisten tapahtumien saatossa. En halua siis väittää, että analyysini synnyttämät 
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tulkintarepertuaarit olisivat jotenkin pysyviä ja kaikessa viranomaistoiminnassa ilmeneviä. Tämä ei 

sopisi edes diskursiivisen tutkimuksen periaatteisiin, sillä Hallin (1999, 251) mukaan 

diskursiivisessa tutkimuksessa kaikki identiteetit ja tulkintarepertuaarit koetaan osana tiettyä 

kontekstia.   

 

Maahanmuuttajuudesta ja suomalaisuudesta voidaan toisin sanoen puhua tai kirjoittaa hyvin eri 

lailla oppaiden maailman ulkopuolella. Samoin tulevissa Suomea esittelevissä oppaissa voivat 

vaikuttaa hyvin erilaiset muuttuneet repertuaarit. Kulttuurilla on tekemistä repertuaarien 

rakentumisen kanssa: tietyn kulttuurin jäsenet tulkitsevat maailmaa tietynlaisilla repertuaareilla 

(esim. Suoninen 1992, 13–14). Toisin sanoen niin tulkintarepertuaarien rakentajien kuin tutkijankin 

taustakulttuurit vaikuttavat tulkintarepertuaarien rakennustyössä. Tämän takia on mielestäni 

aiheellista myös täsmentää tutkijan omaa positiota suhteessa tutkimukseen.  

 

4.5 Tutkijan positio ja tutkimuksen eettisyys 

 

Tässä kappaleessa käyn läpi ne eettiset lähtökohdat, jotka otan tutkimuksessani huomioon, ennen 

kuin varsinainen analysointi on mahdollista. Koen, että oppaiden tutkiminen ei aseta sinänsä mitään 

eettisiä ongelmia eteeni, sillä kaikki tutkimusaineistoni oppaat ovat jokaisen saatavilla ja julkisia. 

Sen sijaan on aina hyvä pohtia tutkijan asemaa suhteessa tutkimukseen.   

 

Kiinnostuin kansallisen identiteetin (kuten suomalaisuuden tai isobritannialaisuuden) kielellisestä 

tuottamisesta ollessani työssä ja asuessani kaksi vuotta Isossa-Britanniassa ihmisten kanssa, jotka 

olivat sosiaalistuneet lukuisissa eri maissa. Toisena vuonna maahanmuuttajana en viettänyt lainkaan 

aikaa suomalaisten kanssa ja aloin pohtia niin suomalaisuutta kuin kansallisuuden tuottamista 

puheessa yleisestikin. Tällöin ymmärsin sen, että asettamalla kansallisen identiteetin, omassa 

tapauksessani suomalaisuuden, muiden silmin peilatuksi ja konstruoiduksi, voimme paremmin 

ymmärtää omaa ja muiden toimintaa.  

Vaikka kiinnostukseni suomalaisuuden repertuaareja kohtaan kumpuavatkin oman elämäni 

vuorovaikutteisista kokemuksista ulkomailla ja eri lähtömaista olevien kanssa, koen olevani 

jokseenkin ”neutraali” analyytikko tämän tutkimuksen teossa, sillä en ole kotimaataan puolustava 

yltiöisänmaallinen enkä myöskään idealisoi maahanmuuttoa ilmiönä. Suhteeni maahanmuuttoon on 

hyvin neutraali ja realistinen omien kokemusteni vuoksi. Esimerkiksi Juhila on kirjoittanut (1999b, 
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207–212) tutkijan asettautumisesta asianajajan rooliin. Itse koen, että en aja sen enempää 

suomalaisten kuin maahanmuuttajienkaan asiaa. Pyrin muutenkin välttämään tällaista suomalaiset–

maahanmuuttajat-vastakkaisasettelua. Sen sijaan olen kiinnostunut diskursiivisen maailman 

ilmiöistä yleisesti ja siitä, miten eri konteksteissa erilaisia kansallisia identiteettejä tuotetaan eri 

tarkoitusperiä varten. Vietettyäni muutaman vuoden eri lähtömaista olevien kanssa olen ollut hyvin 

kiinnostunut tarkastelemaan erilaisten kansallisten identiteettien ”rakennusprojekteja”. 

Tutkimuksessani asetun aineistolähtöisyyteen nojaavan analyytikon roolin (ks. Juhila 1999b, 203), 

jossa analysoin tulkintarepertuaareja jäljittävällä suurennuslasillani aineistosta nousevat 

tulkintarepertuaarit. Järjestelmällisen aineiston käsittelyn ja aineistolähtöisen analyysin avulla voin 

löytää diskursiivisessa maailmassa jo olevia piirteitä. Silti koen, että diskurssianalyysiä tehdessä 

tutkijalla väistämättä on vaikutusta analyysin tuloksiin. Esimerkiksi Gillin (1995) mukaan tutkija 

sitoutuu vähintään tiedostamattaan joihinkin arvoihin, jotka sitten suuntaavat huomiota tiettyihin 

seikkoihin aineistossa. Vaikka tuskin mikään tutkimus on täysin arvovapaata, niin pyrin 

suhtautumaan aineistooni hyvin avomielisesti. Koen oppaiden tavoitteet hyödyllisinä, mutta koen 

tärkeänä sen tutkimisen, miten oppaissa tuotetaan maahanmuuttajuutta ja vastaavasti 

suomalaisuutta. Tämä synnyttänee kriittisyyttä aineistoani kohtaan, mutta pyrin silti synnyttämään 

analyysissäni kaikki repertuaarit aineistolähtöisesti. Analyyttiselle diskurssianalyysille onkin 

tyypillistä pyrkimys vahvaan aineistolähtöisyyteen, joka myös velvoittaa tutkijaa olemaan 

mahdollisimman avoin aineistosta nouseville määritelmille (Jokinen & Juhila 1999, 86).  

Seuraavassa luvussa uppoudunkin aineistoni analyysistä syntyneisiin suomalaisuutta rakentaviin 

tulkintarepertuaareihin. Tämän luvun jälkeen esittelen luonnollisesti maahanmuuttajuutta rakentavat 

tulkintarepertuaarit.  
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5 Suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden tulkintarepertuaarit 

 

Esittelen tässä luvussa tutkielmani analyysiä ja siitä syntyneitä tulkintarepertuaareja. Käyn läpi 

jokaisen repertuaarin oman alaotsikon alla ja tuon runsaasti tekstinäytteitä analyysini 

läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden tueksi. Aluksi avaan suomalaisuutta ja Suomea tuottavat 

tulkintarepertuaarit, jonka jälkeen esittelen maahanmuuttajuutta tuottavat repertuaarit. Luvun 

lopussa pohdin repertuaarien tuottamisen tapoja peilaten repertuaarien tuottamaa sisältöä oppaiden 

mahdollisiin funktioihin ja piiloisiin oletuksiin ihannemaahanmuuttajuudesta. Ennen kun 

varsinaisesti esittelen analyysini tulkintarepertuaarit, on aiheellista avata muutamia seikkoja 

analyysini toteuttamisen kriteereistä ja suuntaviivoista. 

Esittelen aineistossani yleisimmin esille piirtyneet tulkintarepertuaarit. Määrittelen ”yleisyyden” 

niin, että tulkintarepertuaarin on esiinnyttävä selkeästi vähintään neljässä eri oppaassa ja vähintään 

kymmenessä eri tekstimaininnassa. Näillä kriteereillä esittelen yksitoista suomalaisuutta rakentavaa 

tulkintarepertuaaria ja kuusi maahanmuuttajuutta rakentavaa tulkintarepertuaaria. Esittelen kaikki 

nämä kriteerit täyttävät tulkintarepertuaarit, sillä haluan tehdä analyysiäni mahdollisimman 

aineistolähtöisesti itse synnyttämättä kategorioita, joita oppaiden omista ilmaisuista ja 

konstruoinneista ei välttämättä selkeästi ja ilman tulkinnanvaraisuutta löydy. En toisin sanoen halua 

ottaa tutkijana valtaa aineistoni konstruktionistisista aineksista ja synnyttää yläkategorisointeja 

esimerkiksi yhdistämällä useampaa tulkintarepertuaaria. Kohtelen kaikkia tulkintarepertuaareja 

tasavertaisesti, sillä ne ovat täyttäneet valintakriteerini esiintyvyydestä ja tekstimainintojen 

määrästä.  

Toisin sanoen pyrin olemaan mahdollisimman avoin aineistossa oleville piirteille ja muodostamaan 

repertuaarien nimet oppaiden omista konstruktioista ja aineksista itse synnyttämättä yläkategorioita. 

Esittelen jokaisen tulkintarepertuaarin omana entiteettinään ja itsenäisenä repertuaarinaan, joka on 

muodostunut tutkijan sellaisen suurennuslasin avulla, jolla aineistosta etsitään tulkintarepertuaarin 

aineksia, kuten kielikuvista ja toistuvista termeistä muodostuvia merkityssysteemejä, jotka 

muodostavat selkeästi tietyn tulkintarepertuaarin. Usean tiiviin aineistolukukerran jälkeen 

aineistosta erottui selkeästi ja ilman ristiriitaisuuksia valintakriteeriseulonnallani tässä luvussa 

esittelemäni suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden tulkintarepertuaarit. Esittelen kuitenkin 

tulkintarepertuaarit ”vahvimmasta alkaen” eli esittelen ensin ne tulkintarepertuaarit, joita 

rakennetaan aineistossa useamman tekstimaininnan keinoin. 
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Tulkintarepertuaareja esittelen ytimekkäästi ja lähinnä tulkintarepertuaarien sisältöä avaten, sillä 

tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, millaista maahanmuuttajuutta tai suomalaisuutta oppaat 

tuottavat viranomaisten ja maahanmuuttajien luettavaksi. Sen sijaan en alkanut pohtimaan sitä, 

millä tavoilla esimerkiksi retorisesti oppaiden kirjoittajat tulkintarepertuaareja tuottavat. 

Sosiaalityön tutkimuksen kannalta on myös olennaisempaa pohtia oppaiden tuottamien 

tulkintarepertuaarien sisältöä ja niiden seurauksellisuutta kuin itse niiden rakentumisen tapoja 

aineistossa.  

Olen käyttänyt lihavointia joissakin aineistonäytteissä korostamaan niitä kohtia, joiden tulkitsen 

korostavan tiettyä repertuaaria. Tulkintarepertuaarit olen tuottanut sen pohjalta, kuinka usein 

samoin kielikuvin, ilmauksin, termein, puheryppäin ja diskurssein tiettyä repertuaaria tuotetaan. Jos 

oppaissa rakennetaan vähintään neljän oppaan kohdalla ja vähintään selkeästi kymmenessä eri 

tekstinäytteessä tiettyä repertuaaria, niin esittelen sen tässä luvussa. Esimerkiksi, jos oppaissa 

toistuvasti samoin kielikuvin tuotetaan suomalaiset rehellisiksi ja täsmällisiksi, tulkitsen tämän 

konstruoinnin funktioksi luotettavan suomalaisuuden tuottamisen ja olen nimennyt tämän samoista 

ristiriidattomista avainkielikuvista syntyneen puhetavan ”Täsmällisyyden ja rehellisyyden Suomi – 

luotettavan suomalaisen tulkintarepertuaariksi”. Tällä logiikalla olen edennyt analyysissäni. Olen 

etsinyt repertuaarin tunnusmerkkejä, kuten kielikuvia ja tiettyjä termejä, ja niiden toistuessa 

riittävän usein riittävän monessa oppaassa olen nimennyt repertuaarin sen omista 

rakennusaineksista eli sen kielikuvia lainaten, tietynlaiseksi repertuaariksi, jossa 

Suomea/suomalaisuutta tai maahanmuuttajuutta pyritään tuottamaan tietynlaiseksi. Jokaisen 

tulkintarepertuaarin lopussa pohdin, millaista identiteettiä se suomalaisille tai maahanmuuttajille luo 

ja mikä lienee kunkin repertuaarin haluttu seuraus eli funktio.  
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5.1 Suomalaisuutta rakentavat tulkintarepertuaarit 

 

Monet repertuaarien otsikoista on aineiston metaforien ja kielellisten ilmaisujen perusteella nimetty 

”jonkinlaiseksi Suomeksi tai suomalaisuudeksi”, kuten ”Työtä tekevä Suomi” työn merkitystä 

konstruoivien tekstien mukaan. Aineiston oppaat konstruoivat niin Suomea kuin suomalaisuuttakin 

sekaisin. Tämän yleistämisen takia olen muodostanut repertuaarien otsikoita viitaten Suomi-

käsitteeseen. Toisin sanoen aineiston repertuaareissa pyritään Suomea maana tuottamaan 

tietynlaiseksi maan kansalaisille tuotettujen identiteettien kautta. Jos suomalaiset aineistossa 

tuotetaan esimerkiksi rehellisiksi ihmisiksi, konstruoituu samalla aineiston teksteissä Suomi 

rehelliseksi maaksi. Tulkintarepertuaari nimenomaan synnyttää oletuksen siitä, mitä seuraa jonkin 

tulkintarepertuaarin olemassa olosta (Potter & Wetherell 1989), joten jos suomalaisia konstruoidaan 

rehelliseksi, on seurauksena mahdollisesti oletus siitä, että maahanmuuttaja voi luottaa suomalaisen 

sanaan. 

Seuraavalla sivulla esittelen taulukon avulla analyysin tulkintarepertuaarien esiintyvyyden oppaissa 

ja tekstimaininnat yhteen laskettuna kaikista oppaista. Esiintyvyydellä oppaissa tarkoitan siis sitä, 

kuinka monessa eri oppaassa kyseistä tulkintarepertuaaria tuotetaan. Tekstimaininnaksi määrittelen 

kohdan, jossa selkeästi vähintään yhdellä virkkeellä yhden kappaleen sisällä suomalaisuutta tai 

maahanmuuttajuutta tuotetaan jonkinlaiseksi. Taulukon jälkeen käsittelen jokaista 

tulkintarepertuaaria erikseen. 
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Taulukko 1: Suomalaisuutta rakentavat tulkintarepertuaarit 

Tulkintarepertuaarin nimi 
Esiintyvyys 

oppaissa 

Tekstimaininnat 

yhteensä 

Työtä tekevä Suomi – työn relevanssin tulkintarepertuaari 5 33 

Yhdenvertainen ja reilu Suomi – tasa-arvon 

tulkintarepertuaari 
6 33 

Vapaiden valintojen Suomi – itsenäisyyden ja demokratian 

tulkintarepertuaari 
6 31 

Jaetun vanhemmuuden Suomi – tasavertaisen isän ja äidin 

tulkintarepertuaari 
6 25 

Vuodenaikojen ja luonnon Suomi – luonnon harmonian 

tulkintarepertuaari 
5 21 

Koulutusta arvostava elinikäisen oppimisen Suomi – 

pitkäkestoisen opiskelun tulkintarepertuaari 
6 20 

Hyvinvoinnin Suomi – verojen ja palveluiden 

tulkintarepertuaari 
6 20 

Kirjastojen, aktiviteettien ja yhdistysten Suomi – 

mahdollisuuksien tulkintarepertuaari 
4 18 

Täsmällisyyden ja rehellisyyden Suomi – luotettavan 

suomalaisen tulkintarepertuaari 
5 17 

Hiljaiset, ujot ja toisen yksityisyyttä sekä rauhaa 

kunnioittavat suomalaiset – vetäytyvän suomalaisuuden 

tulkintarepertuaari 

5 17 

Omistusasuntojen ja pienten perheiden Suomi – 

perhemallin tulkintarepertuaari 
6 12 
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Kaavio 2: Suomalaisuuden repertuaarien esiintyvyys oppaissa ja tekstimainintoina 

 

 

Työtä tekevä Suomi – työn relevanssin tulkintarepertuaari 

 

Työtä tekevä Suomi – työn relevanssin tulkintarepertuaarin ilmauksissa korostuu työelämän 

keskiöön kannustaminen. Tämä tulkintarepertuaari tuotetaan oppaiden sivuilla puheryppäillä, 

termeillä ja metaforeilla, jotka rakentavat työelämässä olemisen ja itsensä elättämisen tärkeäksi. 

Tämän tulkintarepertuaarin konstruktioiden mukaan lähes kaikki ihmiset Suomessa työskentelevät. 

Tulkintarepertuaaria tuottavat tekstit toistamiseen korostavat sitä, kuinka päivähoitojärjestelmä ja 

tasa-arvo mahdollistavat naistenkin työskentelyn. Päiväkoti mainitaan oppaissa naisten työn teon 

mahdollistajana.  

Suomessa on tavallista, että lapset ovat päivisin kodin ulkopuolella päivähoidossa. Päivähoidolla  

halutaan tukea lapsen tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Samalla halutaan kannustaa 

molempia vanhempia osallistumaan työelämään ja koulutukseen tasavertaisesti. (Tasa-arvoisena 

Suomessa, 8.) 

 

Oppaissa työelämässä oleminen määrittyy tavoitetilaksi siinä määrin, että lapsetkin elävät työnteon 

armoilla:  

 

Koulupäivä loppuu yleensä ennen vanhempien työpäivää. Koulun jälkeen lapset voivat viettää 

aikaa esimerkiksi kunnan leikkipuistoissa. Kunnat ja seurakunnat järjestävät toimintaa lapsille. 

(Perustietoa Suomesta, 33.) 
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Oppaat rakentavat naisten aseman ja työskentelyn itsestään selväksi asiaksi, ja tätä itsestään 

selvyyttä oppaat tarjoavat maahanmuuttajille. 

Suomessa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Politiikassa, liike-elämässä ja tieteen  

piirissä naisilla on nykyään hyvä asema. Useimmat naiset käyvät töissä kodin  

ulkopuolella. Myös Suomen presidentti on nainen. (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa 

kiintiöpakolaisille, 20.) 

 

Tämä tulkintarepertuaari rakentuu esille aineistosta työn tekoa kuvaavien puheryppäiden ja 

metaforien ympärille, kuten ”kaikki työskentelevät”- ja ”elätä itsesi” -puheryppäiden varaan. 

Oppaissa Suomea rakennetaan useasti esimerkiksi ”kovan työn Suomeksi”. Kovan työn metaforan 

kautta suomalaiset konstruoidaan elinikäisiksi oppijoiksi ja kovan työnteon rehelliseksi kansaksi. 

Suomalaisten tunnollisuutta ja ahkeruutta työelämässä ja elämässä muutenkin korostetaan oppaissa. 

Esimerkiksi Perustietoa Suomesta -oppaassa ”Suomen historia” -otsikon alla sisällissota mainitaan 

ohimennen lyhyessä lauseessa, mutta esimerkiksi sotakorvauksien tunnollinen maksu kerrotaan 

tarkemmin: 

Suomi joutui maksamaan Neuvostoliitolle sotakorvauksia. Suomalaiset tekivät paljon töitä ja 

korvaukset maksettiin nopeasti. Kovan työn ansiosta Suomen teollisuus kehittyi. Talouden kasvu 

teki mahdolliseksi esimerkiksi terveydenhuollon kehittämisen. (Perustietoa Suomesta, 39.) 

 

Oppaat pyrkivät viestittämään maahanmuuttajille viestiä siitä, että kaikkien on elätettävä itseään.  

Hyvinvointi määritellään niin, ettei kenenkään 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. Jos hän 

on työtön, sairas tai liian vanha selvitäkseen yksin, yhteiskunta turvaa hänen perustarpeensa.” 

(Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 8.) 

 

Tässä tulkintarepertuaarissa Suomi konstruoidaan kovan työn maaksi, jossa työllä on suuri 

relevanssi kaikkien kannalta. Tämän tulkintarepertuaarin kautta perustellaan työn teon tärkeyttä 

suomalaisessa yhteiskunnassa, joten tulkintarepertuaarin funktiona lienee motivoida 

maahanmuuttajia ymmärtämään oppaiden konstruktiota työelämän relevanssista. Suomalaisille 

rakentuu tässä tulkintarepertuaarissa ahkeran työntekijän identiteetti. 
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Yhdenvertainen ja reilu Suomi – tasa-arvon tulkintarepertuaari 

 

Yhdenvertainen ja reilu Suomi – tasa-arvon tulkintarepertuaari muodostuu puheryppäiden 

ympärille, jossa Suomesta konstruoidaan reilu ja yhdenvertainen tasa-arvon maa, jossa ei syrjitä tai 

kohdella toisia kaltoin. Tämän tulkintarepertuaarin rakennusaineksissa korostetaan erityisesti 

Suomen lakeja, joiden perusteella Suomea konstruoidaan reiluksi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 

maaksi. Alkusanat Perustietoa Suomesta -oppaassa virittävät tämän repertuaarin tuottamisen 

aluilleen: ”Suomi on oikeusvaltio, jonka perustuslaissa kaikille Suomessa asuville, myös 

ulkomaalaisille, turvataan yhtäläiset perusoikeudet.” 

Reilun Suomen työpaikoilla ketään ei saa syrjiä: 

Työpaikalla kaikkien tulee olla toisiaan kohtaan asiallisia ja ystävällisiä. Suomalaisella 

työpaikalla on tavallista sinutella sekä työkaveria että esimiestä.  Työpaikalla täytyy toteutua tasa-

arvo ja yhdenvertaisuus. (Perustietoa Suomesta, 18.) 

 

Uudessa oppaassa Suomi rakentuu kauttaaltaan yhdenvertaisuuden ideaalin maaksi: 

Suomessa kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Sukupuoli, ikä, alkuperä, kieli, uskonto, 

mielipide, terveys tai sukupuolinen suuntautuneisuus ei saa vaikuttaa ihmisen asemaan. Myös 

lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä. Tasa-arvo tarkoittaa, että miehillä ja naisilla on 

samat oikeudet. (Perustietoa Suomesta, 39.) 

 

Tasa-arvon toteutumista korostetaan oppaissa erityisesti miehen ja naisen väliseen tasa-arvoon 

keskittyneesti. Maahanmuuttajien ja suomalaisten välistä tasa-arvoa ei mainita muuten kuin 

syrjinnän kielolla ja esittelemällä lyhyesti yhdenvertaisuuden lakia, kuten seuraavassa esimerkissä: 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat sitä, että ketään ei saa syrjiä. Sinua ei saa syrjiä eli 

asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, 

terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän ominaisuuden perusteella.  (Perustietoa 

Suomesta, 39.) 

 

Maahanmuuttajat asetetaan yhdenvertaiseksi saman lain alle samoine velvollisuuksineen ja 

oikeuksineen. Esiteltäessä maahanmuuttajille oikeuksia oppaissa tullaan useasti samalla esittäneeksi 

velvollisuudet, kuten lain noudattaminen: 

Suomessa on voimassa Suomen laki. Siinä mainitut oikeudet ja velvollisuudet koskevat samalla 

tavalla miehiä kuin naisia, Suomen kansalaisia kuin maahanmuuttajia. Lakia rikkonut kärsii 

rikoksesta rangaistuksen. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 10.) 
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Oppaat tuottavat naiset tasa-arvoisiksi koulun penkistä työelämään sekä koti-oloihin saakka: 

Valtio pyrkii järjestämään kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen. Yliopistoja, 

ammatillisia oppilaitoksia ja muita koulutusmahdollisuuksia on runsaasti eri puolella Suomea. 

Tytöillä ja pojilla on tasaveroiset mahdollisuudet opiskeluun. Nykyisin lukioissa on jopa enemmän 

tyttöjä kuin poikia. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 6.)  

Sukupuolten väliset suhteet perustuvat tasa-arvon periaatteeseen. Miehillä ja  

naisilla on yhtäläiset oikeudet perheessä, politiikassa, opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana.  

Naiset käyvät työssä kodin ulkopuolella melkein yhtä paljon kuin miehetkin. Miehet  

osallistuvat kotitöihin melkein yhtä paljon kuin naisetkin. Naiset opiskelevat nykyään  

enemmän kuin miehet, esimerkiksi ylioppilaista 59 % on naisia ja 41 % miehiä. Kunnallisja  

eduskuntavaaleissa valituista edustajista vähän yli kolmannes on naisia. Tarja Halonen  

on Suomen ensimmäinen naispresidentti. (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 

21.) 

 

Suomalainen yhteiskunta tuotetaan oppaissa yhdenvertaiseksi erityisesti sukupuolten kannalta, 

mutta jotkin oppaat mainitsevat ohimennen myös etnisen yhdenvertaisuuden ideaalin, kuten 

seuraavassa tekstinäytteessä: 

Tasa-arvolaissa kiinnitetään erityistä huomiota naisen aseman parantamiseen työelämässä.  

Laki myös velvoittaa työnantajaa helpottamaan työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista.  

Tarkoituksena on antaa miehille ja naisille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua niin kodinhoitoon 

kuin työntekoonkin. Suomessa on lailla kielletty sukupuoleen perustuvan syrjinnän lisäksi 

syrjiminen esimerkiksi etnisen alkuperän, uskonnon tai iän perusteella. Jokaiselle ihmiselle 

halutaan taata tasavertainen kohtelu työnhaussa ja työnteossa. Tavoitteena on, että myös 

maahanmuuttajat osallistuvat työelämään ja yhteiskunnan toimintaan tasavertaisina jäseninä. 

(Tasa-arvoisina Suomessa, 13.) 

 

Vaikka tämä tulkintarepertuaari ja edeltävän aineistonäytteen opas rakentaa Suomen reiluksi tasa-

arvon ja yhdenvertaisuuden maaksi, vain Kotimaaksi Suomi -opas myöntää rasismin 

mahdollisuuden laista huolimatta:  

Rasismi ja kaikki syrjintä etnisen alkuperän, rodun, uskonnon tai sukupuolen perusteella on 

kiellettyä. Laeista huolimatta Suomessakin esiintyy rasismia. (KOTIMAAKSI SUOMI. 

Perustietoa kiintiöpakolaisille, 22.) 

 

Lapset asetetaan myös tasa-arvon repertuaarin konstruoinnin osaksi. Seuraavan näytteen mukaan 

ulkomailta Suomeen muuttaneita lapsia koskevat samat oikeudet kuin suomalaisia lapsia. Näyte 

sisältää tulkintani mukaan piiloisen oletuksen maahanmuuttajaperheiden fyysisestä kurituksesta: 

Suomen lainsäädännön mukaan lapsia tulee kohdella tasa-arvoisina yksilöinä. Lapsen  

lyöminen tai muu fyysinen kurittaminen on laissa kiellettyä. Lasten oikeudet ovat samat  

ulkomailta muuttaneille lapsille kuin suomalaisillekin. Tytöillä ja pojilla on Suomessa  

samanlaiset oikeudet. (Tasa-arvoisena Suomessa, 7.) 
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Oppailla on tulkintani mukaan oletuksiin perustuva kuva tai pelko tietynlaisista 

maahanmuuttajaperheistä. Kaikki oppaat tuovat esimerkiksi esille sen, että avioero on jokaisen 

oikeus. Tasa-arvoa avioliitossa korostetaan myös useasti, kuten osaltaan seuraavassa näytteessä: 

Suomen lain mukaan molempia aviopuolisoita koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet.  

Perheen ylläpitoon liittyvät tehtävät, kuten työssäkäynti ja kotityöt, jaetaan yleensä  

tasa-arvoisesti. Molemmat puolisot voivat osallistua perheen elatukseen työteolla. Jos toinen 

puolisoista ei käy töissä, hän ottaa osaa perheen hoitoon tekemällä kotitöitä. Työssäkäyvän tai 

muuten enemmän ansaitsevan on annettava puolisolleen rahaa yhteisen kodin hankintoihin ja 

normaaleihin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Jos enemmän ansaitseva ei suostu tähän, hänet voidaan 

tarvittaessa velvoittaa maksamaan toiselle elatusapua. Suomen laissa on määritelty oikeus 

elatusapuun eli raha-avustukseen, jonka määrä vahvistetaan joko sopimuksella tai tuomioistuimen 

päätöksellä. (Tasa-arvoisena Suomessa, 3-4.) 

 

Tässä tulkintarepertuaarissa Suomi rakennetaan reiluksi tasa-arvon maaksi pohjaamalla tämän 

repertuaarin konstruktiot erityisesti naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon sekä yhdenvertaisuuden 

lakiin ja ihanteeseen. Tulkintarepertuaarin funktionaalisena tavoitteena maahanmuuttajia kutsutaan 

tulemaan perhe-elämässään, työelämässään ja arvoissaan osaksi suomalaiseksi rakennettua 

yhdenvertaisuuden ideaalia. Suomalaisille piirtyy tämän tulkintarepertuaarin kautta reilu 

yhdenvertaisuutta noudattava identiteetti. 

 

Vapaiden valintojen Suomi – itsenäisyyden ja demokratian tulkintarepertuaari 

 

Tämä tulkintarepertuaari rakentuu oppaiden sivuilla puheryppäistä, termeistä ja metaforista, joiden 

mukaan suomalaiset ovat vapaita ja itsenäisiä valitsemaan elämänsä suunnan demokraattisessa 

maassaan. Oppaissa korostetaan Suomen demokraattisuutta suhteessa tasa-arvoon ja 

yhdenvertaisuuteen. Tässä yhteydessä esille piirtyy ”vapaiden valintojen maan” -metafora, jonka 

kautta korostetaan ihmisten itsenäisyyttä määrittää omaa elämäänsä ja sen suuntaa. Kaikki oppaat 

esimerkiksi korostavat avioeron olevan itsenäinen päätös.  

Suomessa avioeroa voi hakea kumpikin aviopuoliso. Syytä ei tarvita. (Perustietoa Suomesta, 24.) 

Avioliitto on vapaaehtoinen sopimus, joka voidaan myös purkaa. Jos yhteiselämä tuntuu  

mahdottomalta, on syytä harkita avioeroa. Avioerot ovat Suomessa varsin yleisiä.  

Avioero pannaan vireille asuinpaikkakunnan käräjäoikeudelle tehtävällä hakemuksella.  

Käräjäoikeus ei tutki eron syitä eikä puolisoiden välisiä henkilökohtaisia suhteita. Avioero  

voidaan myöntää, vaikka toinen puolisoista vastustaisi sitä.  (Tasa-arvoisena Suomessa, 19–20.) 
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Suurin osa oppaista korostaa myös itsenäisyyttä ja vapaata tahtoa suhteessa kumppanin valintaan. 

Oppaissa kulkee ”vapaaehtoisen ihmissuhteiden, avioliiton ja avioerojen maa” -puherypäs, jonka 

kautta suomalaiset tuotetaan itsenäisiksi ihmissuhteissaan. Monessa oppaassa korostetaan myös 

avioerojen suurta määrää. 

Suomessa morsian ja sulhanen menevät naimisiin omasta tahdostaan. Siihen ei tarvita sukulaisten 

lupaa. Suomen lain mukaan täysi-ikäiseksi tullaan 18-vuotiaana ja silloin saa myös oikeuden 

mennä naimisiin. Sukupuolinen kanssakäyminen alle 16-vuotiaan kanssa on kielletty. 

(KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 21.) 

 

Aikuisiässä suomalaiset käyvät töissä ja perustavat perheen. Vanhemmat eivät osallistu lapsensa 

puolison valintaan, vaan kukin päättää itse, kenen kanssa avioituu. Suomessa yksin asumista ei 

pidetä epätavallisena. Kaikki pariskunnat eivät hanki lapsia. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa 

Suomesta, 10.) 

 

Suomessa vanhemmat eivät päätä, kenen kanssa heidän lapsensa avioituu. Sekä naiset että miehet 

saavat itse vapaasti valita elämänkumppaninsa. (Tasa-arvoisena Suomessa, 3.) 

 

Oppaissa korostetaan erityisesti nuorten itsenäisyyttä Suomessa: 

Suomalaiset nuoret ovat tavallisesti hyvin itsenäisiä. Esimerkiksi murrosiässä heille saattaa tulla 

vanhempien kanssa ongelmia esimerkiksi seurustelusta, kotiintuloajoista sekä päihteiden ja rahan 

käytöstä. Monet muuttavat pois kotoa noin 20-vuotiaana. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa 

Suomesta, 9.) 

 

Oppaissa Suomi rakennetaan myös demokratian maaksi, joka mahdollistaa vaaleissa äänestämisen 

ja yhdenvertaisuuden: 

Suomi on demokraattinen maa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset saavat yleisillä vaaleilla valita 

edustajansa eri puolueiden ehdokkaista. Demokratiassa ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä 

riippumatta syntyperästä, sukupuolesta tai yhteiskunnallisesta asemasta. Demokratiaan kuuluu 

myös ihmisoikeudet ja kansalaisvapaudet, kuten sananvapaus, kokoontumisvapaus, 

yhdistymisvapaus ja uskonnonvapaus. (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 5.) 

 

Suomi on demokraattinen maa. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset saavat valita johtajansa eri 

puolueiden asettamista ehdokkaista. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 4.) 

 

Oppaat korostavat myös naisen itsenäisyyttä ja vapaata tahtoa kertomalla suomalaisen naisen tasa-

arvosta. 

Naisille ja miehille kuuluvat Suomessa samat työelämää koskevat oikeudet, velvollisuudet ja 

mahdollisuudet. On hyvin tavallista, että myös naiset tekevät palkkatyötä tai toimivat yrittäjinä 

kodin ulkopuolella. Osallistuminen työelämään vahvistaa naisten taloudellista itsenäisyyttä. (Tasa-

arvoisena Suomessa, 13.) 
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Verrattuna monien muiden maiden naisiin suomalaiset naiset ovat käytökseltään varsin vapaita ja 

itsenäisiä. He voivat hymyillä lämpimästi, katsoa silmiin ja tehdä tutustumisaloitteita siinä kuin 

miehetkin. Miesten tapaan myös naiset voivat käydä keskenään juhlimassa, tupakoida ja juoda 

alkoholia, eikä heitä pidetä säädyttöminä. Naiset voivat myös pukeutua paljastavasti. Tämä voi 

varsinkin aluksi olla hämmentävää, jos olet tottunut enemmän peittävään pukeutumiskulttuuriin. On 

syytä muistaa, että fyysinen ahdistelu ja myös verbaalinen seksuaalinen häirintä on Suomessa lailla 

kielletty. (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 21.) 

 

Myös uskonnosta tehdään uskonnonvapauslakiin vetoamalla vapaa valinnainen päätös: 

 

Suomessa on uskonnonvapaus. Se tarkoittaa, että jokainen saa itse valita uskontonsa. (Perustietoa 

Suomesta, 40.) 

 

Tässä tulkintarepertuaarissa korostetaan suomalaisten itsenäisyyttä ja vapaata tahtoa päättää omasta 

elämästään, kuten kumppanistaan, pukeutumisestaan ja muista valinnoista. Tulkintarepertuaarin 

funktiona pyritään maahanmuuttajalle osoittamaan demokraattinen Suomi, jossa ihmisillä on tilaa 

tehdä vapaita valintoja. Suomalaisille tuotetaan tämän tulkintarepertuaarin kautta vapaasti valitseva, 

itsenäinen identiteetti demokraattiseksi tuotetussa maassa.  

Jaetun vanhemmuuden Suomi – tasavertaisen isän ja äidin tulkintarepertuaari  

 

Tämä tulkintarepertuaari liittyy osaltaan työelämään, sillä tasavertainen vanhemmuus rakentuu 

oppaissa vahvasti siihen puheryppääseen, joka konstruoi naiset työelämään tasavertaisina miesten 

rinnalle. Toisaalta tämä repertuaari liittyy yhdenvertaisen Suomen tulkintarepertuaarin, sillä tasa-

arvon tilaa Suomessa tuotetaan oppaissa konstruoimalla Suomeen jaettua vanhemmuutta. Kaiken 

kaikkiaan kuitenkin oppaat luovat suomalaisen vanhemmuuden jaetuksi ja tasavertaiseksi, joten 

esittelen tämän Jaetun vanhemmuuden Suomi – tasavertaisen isän ja äidin tulkintarepertuaarin 

oman otsikon allaan. Tämä tulkintarepertuaari rakentuu oppaan tekstimaininnoista, joissa tuodaan 

esille isien osallisuutta vanhemmuuteen. Eri jaettua vanhemmuutta rakentavien tekstien kautta 

oppaat rakentavat suomalaiset isät aktiivisiksi vanhemmiksi. Oppaat konstruoivat erityisesti 

”osallistuvien isien Suomi” -metaforaa, jonka mukaan äitien lisäksi myös isät ovat raskauden ja 

synnytysten aikana aktiivisia ja sen jälkeenkin. 

Suomessa synnytetään synnytyssairaaloissa. Myös isillä on mahdollisuus olla mukana 

synnytyksessä, ja monet suomalaisisät haluavatkin tukea äitiä osallistumalla synnytykseen. 

Suomalaisen perhepolitiikan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö sekä turvata 

vanhemmille aineelliset ja henkiset mahdollisuudet synnyttää ja kasvattaa lapsia. Nykyisin 

korostetaan molempien vanhempien tasavertaista oikeutta lasten kasvattamiseen. Jaettu vastuu 

helpottaa työelämän ja perheen yhteensovittamista ja rikastuttaa myös miesten elämää. (Tasa-

arvoisena Suomessa, 7.) 



52 

 

Neuvola järjestää myös synnytys- ja perhevalmennusta odottaville äideille ja isille. Suurin osa 

tulevan vauvan isistä Suomessa osallistuu tähän valmennukseen.  Suomessa naiset synnyttävät 

tavallisesti sairaalassa. Suurin osa isistä on mukana synnytyksessä. Äitiysneuvolat järjestävät 

usein myös tutustumiskäyntejä tulevaan synnytyssairaalaan.  Äiti tai isä tai molemmat yhdessä 

voivat viedä lapsen neuvolaan. Lastenneuvolat järjestävät myös äideille ja isille ja koko 

perheillekin kursseja ja keskustelutilaisuuksia. Niihin osallistumalla perheet voivat tutustua 

vastaavassa elämäntilanteessa oleviin muihin perheisiin ja saada asiantuntija-apua lapsen 

terveyteen, kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.  (Koti Suomessa, 16.) 

 

Jaetun vanhemmuuden repertuaarista eksplikoituu esille ihanne, jonka mukaan molemmat 

vanhemmat työskentelevät. Oppaat tuottavat kumppanit tasavertaisiksi Suomessa niin työssä 

käynnin kuin kotitöidenkin suhteen. 

Päivähoidolla halutaan tukea lapsen tasapainoista ja monipuolista kehitystä. Samalla halutaan 

kannustaa molempia vanhempia osallistumaan työelämään ja koulutukseen tasavertaisesti. 

(Tasa-arvoisena Suomessa, 8.) 

 

Perheissä kotityöt ja lasten kasvattaminen jaetaan miesten ja naisten kesken. Siivoaminen, 

ruuanlaitto, vaatteiden pesu ja lasten vieminen päivähoitoon voidaan tehdä vuorotellen. 

(Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 9.) 

 

Tämä tulkintarepertuaari rakentaa suomalaisten perheiden vanhemmuuden toteutumisen 

symmetriseksi ja tasa-arvoiseksi. Suomalaisille vanhemmille rakentuu tasavertaisen vanhemmuuden 

identiteetti. Funktiona lienee tämän tulkintarepertuaarin korostamisessa oppaiden sivuilla se, että 

maahanmuuttajavanhempia kutsutaan osaksi jaetun vanhemmuuden toteuttamista.  

 

Vuodenaikojen ja luonnon Suomi – luonnon harmonian tulkintarepertuaari 

 

Tätä luonnon harmonian tulkintarepertuaaria tuotetaan konstruoimalla Suomen neljää vuodenaikaa 

selvärajaisiksi ja taianomaisiksi sekä tuottamalla suomalaiset luonnonläheiseksi. Tämä 

tulkintarepertuaari rakentuu ”suomalaiset ovat luonnonkansaa”-, ”suomalaiset ovat aktiivisia 

luonnossa”- ja ”Suomi on neljän vuodenajan maa” -puheryppäiden ympärille. Tässä 

tulkintarepertuaarissa suomalaiset konstruoidaan luontoa arvostavaksi kansaksi ja Suomi luontoa 

paljon sisältäväksi maaksi. Suomalaiset oppaiden mukaan viihtyvät luonnossa eri aktiviteettien 

parissa. 

Suomalaiset tekevät jälkiruoan yleensä marjoista. Metsässä kasvaa paljon marjoja ja sieniä, joita 

ihmiset keräävät syksyllä. (Perustietoa Suomesta, 38.) 
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Luonto ja maaseutu ovat yhä suomalaisille tärkeitä, vaikka tänä päivänä valtaosa asuukin 

kaupungeissa. Suomalaiset tahtovat viettää myös lomansa luonnon lähellä. Siksi monet 

kaupunkilaiset ovat ostaneet maaseudulta kesämökin, jossa he viettävät suurimman osan kesästään. 

Mökkielämään kuuluu oleellisesti saunominen ja vesillä oleminen. Syksyllä mökille mennään 

keräämään marjoja ja sieniä. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 8.) 

Vaikka suurin osa, noin 65 %, asuukin nykyisin kaupungeissa, monet viettävät vapaa-aikaa lähellä 

luontoa. He nauttivat metsässä kävelemisestä, hiihtämisestä, metsästyksestä, sienestyksestä ja 

marjastamisesta. Monella suomalaisella on kesämökki ja sauna maalla, usein järven tai meren 

rannalla. Silloin harrastuksiin kuuluu saunominen, uiminen, veneily ja kalastus. 

(KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 22.) 

 

Oppaissa luodaan tulkintani mukaan vuodenajoista harmoninen kuva, jonka mukaan kaikki 

vuodenajat poikkeavat toisistaan selvästi ja jaksottavat vuotta neljään osaan. Talvesta konstruoidaan 

näkemykseni mukaan taianomainen kuva. Talvesta annetaan tulkintani mukaan melko positiivinen 

kuva sen sijaan, että kirjoitettaisiin esimerkiksi loskasta tai muusta mahdollisesti epämiellyttävästä 

talven lieveilmiöstä. Esimerkiksi seuraava katkelma luo melko satumainen kuvan Suomen talvesta: 

Suomalaista elämää värittävät neljä toisistaan selvästi erottuvaa vuodenaikaa: valoisa kesä, 

viilenevä ja pimenevä syksy, kylmä talvi ja kevät, jolloin luonto herää uuteen kasvuun. Maan 

pohjoisimmissa osissa aurinko ei talvikuukausina nouse lainkaan esiin ja kesällä aurinko pysyttelee 

kuukausien ajan taivaanrannan yläpuolella. Metsät ja vedet tarjoavat kaikkina vuodenaikoina 

mahdollisuuksia samoiluun, marjastukseen ja kalastukseen. Ilmasta katsoen Suomi on kesäkaudella 

sinisen ja vihreän sävyissä vuorotteleva mosaiikki. Pinta-alasta noin 70 % on metsän peitossa. 

Talvisin metsät ja tuhannet järvet saavat valkoisen lumiverhon, pohjoisessa useaksi kuukaudeksi 

ja etelässäkin joksikin aikaa. (Suomeen työhön Tietoa Suomeen muuttajalle, 8.) 

 

Tässä tulkintarepertuaarissa Suomesta rakennetaan harmoninen luonnonläheinen neljän vuodenajan 

maa. Suomalaisille rakentuu luontoa arvostava luonnonläheisen ihmisen identiteetti. 

Tulkintarepertuaarin funktiona lienee saada maahanmuuttajat arvostamaan Suomen luontoa.  
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Koulutusta arvostava elinikäisen oppimisen Suomi – pitkäkestoisen opiskelun 

tulkintarepertuaari 

 

Tätä tulkintarepertuaaria tuotetaan ”kovan työn” ja ”korkean teknologian” metaforilla, joiden kautta 

kova työskentely ja menestys konstruoidaan vaativan elinikäistä oppimista. Tässä elinikäisen 

oppimisen Suomea tuottavassa tulkintarepertuaarissa tuotetaan Suomi maaksi, jossa kaikenikäiset 

voivat opiskella ja omaa ammattitaitoa on pidettävä yllä jatkuvasti. Uudessa Perustietoa Suomesta -

oppaassa korostetaan moneen otteeseen sitä, että kaikenikäiset voivat opiskella (esim. sivulla 33). 

Oppaat korostavat koulutuksen merkitystä esimerkiksi sillä, ettei pelkkä peruskoulutus riitä työn 

saamiseen: 

Lain mukaan kaikilla Suomessa pysyvästi asuvilla on oikeus ja velvollisuus opiskelle yhdeksän 

vuotta peruskoulussa. Pelkkä peruskoulu ei yleensä riitä työn saamiseen, joten suurin osa nuorista 

jatkaa lukiossa tai ammattikoulussa. Tämänkin jälkeen moni opiskelee lisää 

ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 6.) 

Oppaat kehottavat epäsuorasti maahanmuuttajia valmistautumaan opiskeluun Suomessa siinäkin 

tapauksessa, että lähtömaassa olisi jo hankittu ammatti. 

Suomalaisten koulutustaso on korkea. Tämä on mahdollista koska opiskelu on maksutonta tai 

edullista. Esimerkiksi peruskoulu ei maksa mitään, mutta lukiossa oppilaiden täytyy ostaa itse 

oppikirjansa. Suomessa koulutusta arvostetaan paljon ja se on edellytys monen työpaikan 

saamiselle. On myös tavallista, että aikuiset opiskelevat samanaikaisesti, kun käyvät työssä. 

Kaikkea maahanmuuttajien kotimaassaan hankkimaa koulutusta ei voi suoraan hyödyntää 

suomalaisessa työelämässä. Siksi monet joutuvat hankkimaan lisäkoulutusta. Joidenkin täytyy 

opiskella uusi ammatti, toiset voivat täydentää ammattitaitoaan. Usein koulutukseen liittyy 

työharjoittelua, jonka aikana tutustutaan johonkin työpaikkaan tekemällä työtä siellä lyhyen aikaa. 

Työharjoittelupaikkojen kautta voi löytyä vakituinenkin työpaikka.  (Tervetuloa Suomeen. 

Perustietoa Suomesta, 6.)  

 

Oppaat tuottavat toistuvasti Kovan työn Suomi -metaforaa, jonka mukaan työtahti ja kehitys 

Suomessa on kovaa ja vain elinikäisen oppimisen ideaalia noudattavat pysyvät sen vauhdissa. 

Tänä päivänä työtahti on monissa ammateissa kiivas. Työelämä muuttuu nopeasti ja monin tavoin. 

Perinteiset tehtävät vaativat yhä uusia taitoja, uutta osaamista. Tekijöiltä vaaditaan sekä hyvää 

koulutusta että taitojen alituista uudistamista. Parhaiten työmarkkinoilla pärjäävät tietojaan ja 

taitojaan uusivat ammattilaiset, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan uusia haasteita. (Suomeen 

työhön? Tietoa Suomeen muuttavalle, 10.) 
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Suomessa toteutetaan elinikäisen oppimisen periaatetta. Tällä tarkoitetaan tietojen ja taitojen 

hankkimista ja parantamista myös aikuisiällä. Lisäkoulutuksella huolehditaan siitä, että työssä 

olevien ammattitaito vastaa nykypäivän työelämän nopeasti muuttuvia vaatimuksia. (Tasa-

arvoisena Suomessa, 10.) 

 

Suomalaiset tuotetaan oppaissa koulutusta arvostavaksi kansaksi. Koulutus nähdään avaimena 

työllistymiseen ja kilpailukykyisyyteen: 

Tiedon ja osaamisen arvostus näkyy Suomessa monin tavoin. Peruskoulutus ja suurin osa 

jatkokoulutuksestakin on ilmaista ja kaikkien nuorten odotetaan kouluttavan itsensä ainakin 

yhteen ammattiin. Tutkimusta ja innovaatioita tuetaan. Monilla aloilla Suomi on kehityksen 

kärjessä sekä tutkimuksessa että tuotteiden ja palveluiden tuotannossa. Pitkälle kehittynyt 

tietotekniikka on mullistanut myös tiedonkulun. (Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle, 

10.) 

 

Tasa-arvoisena Suomessa -opas myös kannustaa naisia opiskelemaan: 

Suomessa arvostetaan koulutusta. Kouluttautuminen on ensiarvoisen tärkeää työllistymisen  

kannalta, sillä useimmissa ammateissa vaaditaan koulutusta. Koulutus myös  

parantaa naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Koulutetulla ihmisellä on paremmat edellytykset  

toimia yhteiskunnassa ja pitää huolta itsestään. Suomalaiset naiset ja miehet hankkivat itselleen 

hyvän koulutuksen. Tällä hetkellä alle 50-vuotiaista naiset ovat koulutetumpia kuin miehet. 
Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoista naisia on yli puolet. (Tasa-arvoisena Suomessa, 10–

11.) 

 

Tässä tulkintarepertuaarissa suomalaiset tuotetaan elinikäisen oppimisen kansaksi. Suomesta 

konstruoidaan maa, jonka työelämä vaatii koulutusta ja ammattitaitoa voidaan pitää yllä vain 

elinikäisen oppimisen ideaalia toteuttamalla. Tulkintarepertuaarin funktiollisena päämääränä 

maahanmuuttajia kutsutaan opiskelemaan peruskoulua pitemmälle ja päivittämään koulutustaan. 

Suomalaisille rakentuu opiskelua ja tietoa arvostava pitkäkestoisen oppijan identiteetti. 

 

Hyvinvoinnin Suomi – verojen ja palveluiden tulkintarepertuaari 

 

Tämä tulkintarepertuaari rakentuu oppaiden sivuilta esille piirtyvistä ”hyvinvointivaltio”-, ”Suomi 

on palveluiden maa”- ja ”verovaroilla hyvinvointia” -puheryppäiden ja metaforien ympärille. Tässä 

tulkintarepertuaarissa Suomesta konstruoituu hyvinvointipalveluiden maa. Kaikki oppaat korostavat 

suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointipalveluja ja -järjestelmää. 

Suomi on hyvinvointivaltio. Se tarkoittaa, että valtio pitää huolta esimerkiksi köyhistä, sairaista ja 

vammaisista. Peruskoulu on lapsille ilmainen. (Perustietoa Suomesta, 36.) 
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Verot määritellään hyvinvoinnin tuottajiksi ja verojen tuottamiseen konstruoidaan tarvittavan 

kaikkien työpanosta: 

Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin hyvinvointivaltio. Tämä tarkoittaa  

yksinkertaistaen sitä, että kenenkään ei Suomessa 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. Jos 

hän on työtön, sairas tai liian vanha selvitäkseen yksin, yhteiskunta turvaa hänen perustarpeensa. 

 (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 8.) 

 

Tässä tulkintarepertuaarissa Suomesta rakentuu hyvinvointivaltio, jossa esimerkiksi sairaita tuetaan 

palveluilla. Suomalaisille rakentuu veroja maksava identiteetti. Hyvinvoinnin korostetaan olevan 

riippuvainen veron maksusta, joten tulkintarepertuaarin funktiona lienee kutsua maahanmuuttajia 

mahdollisesti arvostamaan palveluita ja veronmaksua, joiden kautta oppaiden mukaan palvelut 

saadaan tuotetuksi. 

 

Kirjastojen, aktiviteettien ja yhdistysten Suomi – mahdollisuuksien 

tulkintarepertuaari 

 

Tämä tulkintarepertuaari korostaa Suomessa olevan paljon yhdistys-, urheilu- ja kulttuuritoimintaa. 

Näin Suomi rakentuu monien aktiviteettien ja mahdollisuuksien maaksi, jossa voi niin urheilla, olla 

mukana kulttuuritapahtumissa kuin yhdistystoiminnassakin. Oppaiden konstruktiomaailmassa 

Suomessa on eri mahdollisuuksia opiskella ja harrastaa ja olla yleisesti aktiivinen: 

Suomessa on paljon mahdollisuuksia opiskella. Voit käydä museossa, teatterissa tai elokuvissa 

vapaa-ajalla. (Perustietoa Suomesta, 33.) 

Suomalaiset ovat urheilukansaa.  Suosikkilajeja ovat mm. hiihto, yleisurheilu, curling, sauvakävely  

ja jääkiekko. Suomessa arvostetaan ja harrastetaan monia kulttuurin aloja. Musiikin, 

kirjallisuuden, kuvataiteiden, muotoilun ja arkkitehtuurin saavutukset tunnetaan myös maan rajojen 

ulkopuolella.  (Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle, 7.) 

 

Luontoon liittyvien harrastusten lisäksi on tarjolla paljon muutakin, myös sellaista missä voi tavata 

muita ihmisiä. Lähes jokaisessa kunnassa on liikunta- ja uimahalleja, kuntosaleja ja 

urheilukenttiä. On myös kulttuurikeskuksia ja tapahtumia: elokuvia, teatteria, taidenäyttelyitä, 

musiikkia, käsityökerhoja ja monenlaisia yhdistyksiä. Ihmiset tapaavat toisiaan esimerkiksi 

kirjastoissa, kahviloissa, ravintoloissa, tansseissa, toreilla ja tietysti myös kotona. (KOTIMAAKSI 

SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 22.) 
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Neljässä oppaassa Suomi tuotetaan kirjastojen maaksi, kuten seuraavissakin katkelmissa: 

 

Suomalaiset lukevat paljon ja siksi Suomessa on paljon kirjastoja. (Perustietoa Suomesta, 33.) 

Suomessa on korkeatasoinen julkinen kirjastolaitos. Jokaisessa kunnassa on kirjasto, josta voit 

maksutta lainata kirjoja, äänitteitä ja videoita kotiin noin kahdeksi viikoksi. Vain jos niiden 

palautus viivästyy, joudut maksamaan viivästysmaksun. Lainaamiseen tarvitset kirjastokortin, jonka 

saat kirjastosta. Kirjastoissa voit myös lukea suomalaisia ja ulkomaisia lehtiä, kuunnella musiikkia 

ja käyttää internetiä. Kirjastojen yhteydessä on usein myös monenlaista kulttuuritoimintaa kuten 

näyttelyitä, musiikkiesityksiä, teatteria ja keskustelutilaisuuksia. (KOTIMAAKSI SUOMI. 

Perustietoa kiintiöpakolaisille, 15.) 

 

Suomesta rakentuu oppaissa myös yhdistysten maa ja maahanmuuttajia aktivoidaan yhdistysten 

pariin. Maahanmuuttajat tulkintani mukaan halutaan aktiivisiksi vaikka yhdistysten avulla: 

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. (Suomeen työhön? Tietoa Suomeen 

muuttajalle, 9.) 

 

Muutamat oppaat mainitsevat myös maahanmuuttajien omien järjestöjen merkityksellisyyden. Ne 

rakennetaan seuraavassa katkelmassa ”sillaksi uuteen maailmaan”: 

Maahanmuuttajan kotoutumista helpottavat myös Suomessa toimivat monikulttuuriset yhdistykset 

ja muuttajien omat järjestöt. Ne voivat toimia siltoina muuttajan entisen ja nykyisen maailman 

välillä. Järjestöjen toiminta on monipuolista: ne antavat ohjausta, neuvontaa ja koulutusta sekä 

järjestävät kulttuurin ja vapaa-ajan harrastustoimintaa. (Suomeen työhön? Tietoa Suomeen 

muuttajalle, 16.) 

 

Tässä tulkintarepertuaarissa Suomi tuotetaan monien mahdollisuuksien maaksi, jossa on hyvät 

mahdollisuudet harrastaa ja toimia aktiivisesti. Tulkintarepertuaarin korostamisen seurauksena 

oppaiden kirjoittajat mahdollisesti kutsuvat maahanmuuttajia aktiivisen toimimisen pariin. Tämän 

tulkintarepertuaarin kautta suomalaisille rakentuu kirjastoilla itseään sivistävä ja kaiken kaikkiaan 

aktiivinen identiteetti. 
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Täsmällisyyden ja rehellisyyden Suomi – luotettavan suomalaisen 

tulkintarepertuaari 

 

Suomalaisuuden luotettavuuden performatiivia pyritään oppaissa tuottamaan toistamalla eri 

oppaiden sivuilla, kuinka rehellisiä ja täsmällisiä suomalaiset ovat; suomalaisiin voi luottaa, he ovat 

lojaaleja ja täsmällisiä. Täsmällisyyden ja rehellisyyden termien ympärille konstruoituu luotettavan 

suomalaisen tulkintarepertuaari, jonka kautta suomalaiset rakentuvat luotettavaksi kansaksi, joka on 

täsmällinen ja rehellinen. Oppaat korostavat myös viranomaisten luotettavuutta, kuten seuraavat 

katkelmat osaltaan tekevät: 

Suomessa virkamiehet ovat luotettavia. He eivät ota vastaan lahjuksia, eikä heille anneta lahjoja. 

He kohtelevat asiakkaitaan tasa-arvoisesti. Voit turvallisesti puhua heidän kanssaan. (Perustietoa 

Suomesta, 33.)  

Varallisuus tai yhteiskunnallinen asema ei vaikuta tuomarin päätökseen. Jos Suomessa joutuu 

rikoksen kohteeksi, kannattaa aina ottaa yhteyttä poliisiin. Suomalainen poliisi toimii rehellisesti 

ja oikeudenmukaisesti. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 11.) 

 

Täsmällisyys tuotetaan luotettavan suomalaisuuden performatiiviksi:  

 

Täsmällisyys ja rehellisyys ovat tärkeitä arvoja suomalaisessa työelämässä. (Perustietoa Suomesta, 

18.) 

 

Rehellisyys punotaan osaksi luotettavan suomalaisen puherypästä, ja oppaat korostavat näin 

tulkintani mukaan luotettavan suomalaisen tulkintarepertuaaria. Seuraavien katkelmien mukaan 

ahkeruus ja rehellisyys konstruoidaan arvostuksen kohteiksi. Näihin samoihin piirrekonstruktioihin 

kutsutaan mahdollisesti myös oppaita lukevia maahanmuuttajia:  

Suomalaiset arvostavat ahkeruutta ja rehellisyyttä. Myös täsmällisyys on tärkeää. Suomessa 

tapaamiseen täytyy tulla siihen aikaan, joka on sovittu. Suomalaisten mielestä on epäkohteliasta 

tulla myöhässä. (Perustietoa Suomesta, 37.) 

Suomalaiset arvostavat rehellisyyttä ja luottavat ystävän sanaan. (KOTIMAAKSI SUOMI. 

Perustietoa kiintiöpakolaisille, 23.) 

 

Oppaissa konstruoidaan suomalaisista myös luotettavia ystäviä: 

On tavallista, että suomalaiset ovat rauhallisia ja hiljaisia. Suomalaiseen voi olla ensin  

vaikea tutustua, mutta kun olet siinä onnistunut, he ovat rehellisiä ja hyviä ystäviä. 

(KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 20.) 
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Rehellisyyttä ja täsmällisyyttä performoiden suomalaisuus rakentuu tämän repertuaarin kautta 

lojaaliksi ja luotettavaksi. Näin samalla suomalaisille rakentuu luotettavan ihmisen identiteetti, ja 

maahanmuuttajia mahdollisesti kannustetaan luottamaan suomalaiseen sekä noudattamaan rehellistä 

ja täsmällistä käytöstä suomalaisessa yhteiskunnassa.   

 

Hiljaiset, ujot ja toisen yksityisyyttä sekä rauhaa kunnioittavat suomalaiset – 

vetäytyvän suomalaisuuden tulkintarepertuaari 

 

 

Tässä tulkintarepertuaarissa konstruoidaan suomalaisuuteen kuuluvaksi tietynlaisia performatiiveja, 

jotka tuottavat ja toistaen konstruoivat tietynlaista suomalaisuutta. Oppaat performoiden tuottavat 

suomalaisille sellaisia piirteitä kuin hiljaisuus, ujous ja rauhaa ja yksityisyyttä kunnioittava. 

Rehellisyyden ja täsmällisyyden performatiivit esiintyvät aineistossa piirrekonstruktioista 

useimmiten, joten nimesin nämä omaksi tulkintarepertuaarikseen täsmällisyyden ja rehellisyyden 

toistuvan korostamisen takia. Kuitenkin on mielestäni hyvä analysoida muitakin performatiivisia 

piirteitä, joita oppaat suomalaisille rakentavat, ja siksi kokosin muut suomalaisille konstruoidut 

piirteet omaksi tulkintarepertuaarikseen. Maahanmuuttajille tuotetaan tietynlaista suomalaisuutta, 

joihin he oppaiden sivuilla tutustuvat. On merkittävää tiedostaa, minkälaista suomalaisuutta oppaat 

tuottavat.  

Suomalaiset konstruoidaan hiljaisiksi ja yksityisyyttä kunnioittaviksi ujoiksi, joten nimesin tämän 

tulkintarepertuaarin vetäytyvän suomalaisuuden tulkintarepertuaariksi. ”Vetäytyväisyys” 

konstruoidaan kuitenkin positiiviseksi, ja tätä ”positiivista vetäytyväisyyttä” korostetaan tuottamalla 

hiljaisuus lojaaliudeksi ja toisen kuuntelemiseksi sekä yksityisyyden ja hiljaisuuden 

kunnioittamisen toisen tilan ja sääntöjen kunnioittamisena. Seuraavien aineistonäytteiden mukaan 

hiljaisuus suomalaisten performatiivisena piirteenä konstruoituu positiivissävyisenä, sillä 

hiljaisuuden ikään kuin positiiviseksi kääntöpuoleksi tuotetaan monissa oppaissa lojaalius: 

Suomalaiset voivat ovat aluksi hiljaisia. Kun suomalaiseen tutustuu, voi saada ystävän 

loppuelämän ajaksi. (Perustietoa Suomesta, 36.) 

Moni suomalainen on hiljainen ja rauhallinen. Suomalaisten mielestä on kohteliasta, että ihmisille 

annetaan oma rauha. Siksi suomalaiset voivat tuntua epäystävällisiltä. Suomalaiset ovat hyviä 

ystäviä, kun heihin tutustuu. (Perustietoa Suomesta, 37.) 

”Hiljainen omassa rauhassa” oleminen tuotetaan myös positiiviseksi oppaissa, sillä ”vetäytyvä” 

suomalainen kunnioittaa toisen puhetta ja yksityisyyttä: 
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Suomalaisia on joskus kuvattu hiljaisiksi, ujoiksi ja hitaiksi luomaan kontakteja. Ehkä on totta, 

että suomalaiset ovat parempia kuuntelijoita kuin puhujia. Kun suomalaiset keskustelevat, he 

katsovat toisiaan silmiin ja ilmaisevat asiat suoraan, kaartelematta. Suomalaiset eivät puhu kovin 

äänekkäästi eivätkä nopeasti. Hiljaisuutta ja taukoja pidetään aivan luonnollisina keskustelun 

osina. Sen sijaan toisen keskeyttämistä pidetään epäkohteliaana. Suomalaiset eivät ilmaise 

tunteitaan kovin nopeasti, omaa yksityisyyttä halutaan suojella ja myös toisen yksityisyyttä 

halutaan kunnioittaa. (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 23.) 

 

Oppaiden sivuilla maahanmuuttajille kerrotaan myös, miten käyttäytyä liikenteessä tai 

vuorovaikutuksessa suomalaisen kanssa.  

Säännöt ovat tärkeitä suomalaisille. Suomalaiset noudattavat esimerkiksi liikennesääntöjä 

tunnollisesti. Autolla ei ajeta punaista valoa päin. (Perustietoa Suomesta, 37.) 

 

Oppaat korostavat suomalaisten sääntöjen noudattamisen – performatiivia ja käyttäytymistä, jossa 

kunnioitetaan ”toisen tilaa ja rauhaa”. Oman ja toisten tilan ja rauhan kunnioittamisen metafora 

konstruoidaan tässä vetäytyvän suomalaisen tulkintarepertuaarissa toistuvasti suomalaisuuteen 

kuuluvaksi: 

Suomalaiset pitävät yksityisyydestä. Kun haluat mennä jonkun luokse kylään, on kohteliasta soittaa 

ensin. (Perustietoa Suomesta, 37.) 

Kaiken kaikkiaan tässä tulkintarepertuaarissa suomalaiset tuotetaan yksityisyyttä kunnioittaviksi 

hiljaisiksi ja sääntöjä noudattaviksi ihmisiksi:  

Suomalaisia kuvataan usein hiljaisiksi ja ujoiksi. Erityisen varuillaan he saattavat olla joutuessaan 

puhumaan vierasta kieltä. Suomalaiset kunnioittavat erityisen paljon toisten yksityisyyttä. On 

esimerkiksi tavallista, että vierailuista läheistenkin ystävien kotona sovitaan etukäteen. (Tervetuloa 

Suomeen. Perustietoa Suomesta, 12.) 

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, jolloin vältetään kovalla 

äänellä puhumista, soittamista tai muuta melua. Hiljaisuusaikana annetaan naapureille yörauha. 

Valvominen tekee asukkaat vihaisiksi sitä kohtaan, joka jatkuvasti häiritsee. Jos haluaa pitää juhlat 

kotonaan, on kohteliasta ilmoittaa juhlien kesto etukäteen naapureille. (KOTIMAAKSI SUOMI. 

Perustietoa kiintiöpakolaisille, 11.) 

 

Edeltävien aineistonäytteiden tavoin oppaissa suomalaiset rakentuvat yksityisyyttä ja rauhaa 

rakastaviksi hiljaisiksi ihmisiksi. Vetäytyvä identiteetti konstruoituu kuitenkin melko positiivisena 

asiana esimerkiksi oppaiden tuottaessa kerrostalon järjestyssääntöjen tunnollisen noudattamisen 

toisten kunnioittamisena sekä vetäytyvän ja hiljaisen vuorovaikutuksen toisen kuuntelemisena ja 
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toisen yksityisyyden kunnioittamisena. Rakentamalla suomalaisuuden performatiivit positiivisiksi, 

ne tullaan samalla esittäneeksi mutkattomina ja itsestäänselvyyksinä ilman kyseenalaistamisen 

tarvetta. Suomalaisuutta performoimalla posiitivissävyisesti maahanmuuttajia mahdollisesti 

pyritään kutsumaan omaksumaan ja noudattamaan suomalaisille konstruoituja ominaisuuksia, kuten 

edeltävässä aineistonäytteessä tulkintani mukaan pyritään tekemään. Näytteessä selkeästi tuodaan 

selkeästi esille esimerkiksi se, että ”Valvominen tekee asukkaat vihaisiksi sitä kohtaan, joka 

jatkuvasti häiritsee”. Tämän tulkintarepertuaarin seurauksena pyritään maahanmuuttajia 

omaksumaan suomalaisuuden performatiivit osana omaa käytöstä ja elämää.  

 

Omistusasuntojen ja pienten perheiden Suomi – perhemallin 

tulkintarepertuaari 

 

Oppaiden sivuilla suomalaiset perheet konstruoidaan toistuvasti perheistä puhuttaessa pieniksi. 

Toisin sanoen, jos perhe mainitaan oppaissa, mainitaan perheiden olevan myös pieniä, joten 

nimesin tämän tulkintarepertuaarin perhemallin tulkintarepertuaariksi. Näiden pieniksi kuvailtujen 

suomalaisten perheiden korostetaan asuvan useimmiten omistusasunnoissa. Kaiken kaikkiaan ”pieni 

perhe”- ja ”omistusasuntojen perhe” -metaforat toistuvat oppaissa perheestä puhuttaessa, joten 

kaiken kaikkiaan tässä tulkintarepertuaarissa suomalaiset perheet tuotetaan omistusasunnoissa 

asuviksi pienten perheiden kansalaisiksi.  

Suomalaiset asuvat mieluummin omistusasunnossa kuin vuokra-asunnossa. (Perustietoa 

Suomesta, 38.) 

Tavallisessa suomalaisperheessä on vanhempien lisäksi yksi tai kaksi lasta. (Tervetuloa Suomeen. 

Perustietoa Suomesta, 9.) 

Suurin osa suomalaisista asuu omistusasunnoissa, joiden hankkimiseksi he ottavat lainaa.  

Laina otetaan yleensä pankista ja lainasta maksetaan korkoa. Laina-ajoista ja takaisinmaksusta  

kannattaa pyytää tarjoukset pankeista. (Koti Suomessa, 6.) 

 

Valtaosa suomalaisista asuu omistusasunnossa. Maan lainsäädännön mukaan ulkomaalainen  

saa vapaasti hankkia Suomesta kiinteistön ja/tai asunto-osakkeen. (Suomeen työhön? Tietoa 

Suomeen muuttajalle, 11.) 

 

Suomessa perheet ovat yleensä melko pieniä, sillä vanhempien ja lasten kanssa asuu harvoin 

muita sukulaisia samassa taloudessa. Perheen voivat muodostaa esimerkiksi yhdessä elävät avio- 

tai avopuolisot, puolisot lapsineen tai toinen vanhemmista yhdessä lasten kanssa. Moniin perheisiin 

kuuluu puolisoiden ja heidän yhteisten lastensa lisäksi lapsia toisen tai kummankin puolison  

edellisestä liitosta. (Tasa-arvoisena Suomessa, 3.) 
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Perhemalli oppaissa pääasiassa rakentuu omistusasunnossa asuvaksi pieneksi perheeksi, vaikka 

muutkin perhemallit ohimennen mainitaan. Avioeron mahdollisuudesta kerrotaan lähes kaikissa 

oppaissa, ja muutamat oppaat mainitsevat uusperheiden perhemallin. Uusimmassa oppaassa 

uusperhemallia ei mainita, mutta samaa sukupuolta olevien rekisteröity parisuhde mainitaan 

uudessa oppaassa. KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille -opas esittelee 

uusperheet jopa oman alaotsikon alla: 

Uusperheet. Avioerot ovat yleisiä: jopa joka toinen avioliitto päättyy eroon. Tämän takia Suomessa 

on melko paljon myös niin kutsuttuja uusperheitä, joissa elävät aikaisemmin  

eronneet puolisot ja heidän yhteiset lapsensa ja lapset aikaisemmista liitoista. Vuonna  

2002 tulee voimaan laki, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä  

suhteensa. Moniavioisuus ei ole lain mukaan mahdollista.  (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa 

kiintiöpakolaisille, 21.) 

 

Perheet tuotetaan ajoittain oppaissa tulkintani mukaan jokseenkin etäisiksi, kuten seuraavan  

aineistonäytteen mukaan, joka tuottaa sukulaissuhteiden ylläpidon tapahtuvan lähinnä vain 

merkkipäivinä: 

 

Koska suomalaisissa perheissä on vähän lapsia, suvutkin ovat melko pieniä. Usein sukulaiset 

tapaavat toisiaan harvoin, ehkä vain perhejuhlissa kuten häissä, ristiäisissä ja hautajaisissa. 

(Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 11.) 

 

Seuraavan katkelman mukaan isovanhemmat asuvat erillään. Korostamalla suomalaisten perheiden 

pienuutta ja ydinperhekeskeisyyttä oppaat mahdollisesti pyrkivät viestittämään maahanmuuttajille, 

että Suomessa olisi hyvä pitää perhe kaksisukupolvisena ja pienenä: 

 

Suomalaiset perheet ovat nykyisin pieniä. Tilanne on muuttunut kahden tai kolmen  

sukupolven aikana paljon. Tavallisessa suomalaisperheessä on vanhempien lisäksi yksi  

tai kaksi lasta. Yli kolmen lapsen perheet ovat jo harvinaisia. Kaikki pariskunnat eivät hanki  

lapsia ja yksin asumista ei pidetä epätavallisena. Myös lapsiaan yksin hoitavien  

vanhempien määrä on lisääntymässä. Perheet ovat pieniä myös siksi, että tavallisesti vain  

vanhemmat ja lapset asuvat samassa taloudessa. Isovanhemmat asuvat joko omassa  

asunnossaan tai vanhainkodissa. (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 21.) 

 

Tämä perhemallia tuottava tulkintarepertuaari konstruoi suomalaiset perheet pieniksi ja suomalaiset 

omistusasuntojen kansaksi. Suomalaisille rakentuu pienen ja omillaan elävän ydinperheen 

perheidentiteetti.  
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5.2 Maahanmuuttajuutta rakentavat tulkintarepertuaarit 

 

Aineistosta piirtyi kuusi maahanmuuttajuutta tuottavaa tulkintarepertuaaria selvästi. Toisin sanoen 

oppaissa useaan otteeseen rakennetaan seuraavaksi esiteltäviä repertuaareja.  Nämä 

tulkintarepertuaarit ovat usein suomalaisuutta tuottavien tulkintarepertuaarien peilikuvia: kun 

suomalaiset tuotetaan esimerkiksi täsmällisiksi, tuotetaan maahanmuuttajille vaatimus 

täsmällisyydestä uudessa kotimaassaan. Maahanmuuttajuutta tuottavat tulkintarepertuaarit tulevat 

tuottaneeksi maahanmuuttajille toimijuuksia tai diskursiivisesti tuotettuja identiteettejä.  

Analyysissäni käytän identiteetti-termiä. Jos kerran maahanmuuttajalle tarjotaan oppaissa 

rehellisyyden opettelemista, nimeän tässä tapauksessa oppaiden tuottaman maahanmuuttajalle 

tarjotun identiteetin ”rehellisyyden omaksujan identiteetiksi”. Kuten aiemmin mainittu, identiteetin 

liittäminen tulkintarepertuaarien rinnalle helpottaa Suonisen (1992) mukaan itse repertuaarien 

sisällön tarkentamista, joten se toimii lähinnä vain tulkintarepertuaarien sisältöä täsmentävänä 

metodisena työkaluna.  

 

Suomalaisuuden tulkintarepertuaareja rakentuu aineistostani suhteessa enemmän, koska oppaat 

esittelevät Suomea ja suomalaisuutta. Kuitenkin eron teoissa synnytetään maahanmuuttajille 

suunnattuja repertuaareja, jotka tuottavat maahanmuuttajille tietynlaisia velvollisuuksia, oikeuksia, 

toimijuuksia ja piiloisesti tuotettuja tietynlaisia ominaisuuksia ja kutsuja tietynlaisen identiteetin 

omaksumiseen. Diskursiivisesti tuotetussa identiteetissä esimerkiksi Peräkylän (1990, 22) mukaan 

nimenomaan tuotetaan identiteetin kohteelle erilaisia velvollisuuksia, oikeuksia ja ominaisuuksia, 

joita tutkimukseni tapauksessa oppaiden kirjoittajat olettavat maahanmuuttajille ja itselleen. Avaan 

seuraavaksi analyysini maahanmuuttajuuden ympärille rakennettuja repertuaareja esitellen jokaista 

kuutta repertuaaria erikseen. Esitän yhteenvedon maahanmuuttajuutta tuottavien 

tulkintarepertuaarien esiintyvyydestä taulukon ja kaavion avulla: 
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Taulukko 2: Maahanmuuttajuutta rakentavat tulkintarepertuaarit 

Tulkintarepertuaarin nimi 
Esiintyvyys 

oppaissa 

Tekstimaininnat 

yhteensä 

Aktiivisuuden tulkintarepertuaari – aktiivisen integroitujan 

identiteetti 
6 34 

Suomalaisuuden performatiivien tulkintarepertuaari -

hiljaisuutta, tasa-arvoa, jaettua vanhemmuutta, rehellisyyttä, 

täsmällisyyttä ja toisen omaisuutta arvostava ja noudattava 

identiteetti 

5 30 

Työn teon tulkintarepertuaari – työtä arvostavan ja tekevän 

identiteetti 
6 22 

Kielen omaksumisen tulkintarepertuaari – kieltä arvostavan 

ja opiskelevan identiteetti 
6 20 

Elinikäisen oppimisen tulkintarepertuaari – opiskeleva 

identiteetti 
6 18 

Oman kulttuurin säilyttämisen tulkintarepertuaari – 

kaksikielisen- ja kulttuurisen integroitujan identiteetti 
4 10 

 

 

 

Kaavio 2: Maahanmuuttajuuden repertuaarien esiintyvyys oppaissa ja tekstimainintoina 
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Aktiivisuuden tulkintarepertuaari – aktiivisen integroitujan identiteetti 

 

Aktiivisuuden tulkintarepertuaarissa maahanmuuttajia suoraan kehotetaan olemaan uudessa 

kotimaassaan aktiivinen eri asioiden suhteen. Oppaat tarjoavat kehotuksia, suosituksia, 

kannustuksia ja suomalaisten aktiivisuuden performatiivin toistamisen avulla maahanmuuttajille 

aktiivisen integroitumisen toimijuutta ja velvollisuutta. Uusi opas Perustietoa Suomesta kehottaa 

hyvin suoraan olemaan aktiivinen Suomeen integroitumisen suhteen. Uusi opas onkin tulkintani 

mukaan sävyltään hyvin käskevä ja jättää esimerkiksi konditionaalin käytön kokonaan pois. Se 

kehottaa suoraan asettumaan ja oppimaan uuden maan toimintamallit: 

Kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan tarkoittaa, että asetut uuteen kotimaahan ja opit sen 

toimintamallit. (Perustietoa Suomesta, 14.) 

 

Edeltävän esimerkin mukaan asettumisen jälkeen yksinkertaisesti opit uudet toimintamallit. Lause 

saa kotoutumisen kuulostamaan tahdon asialta. Muut oppaat käyttävät selvästi vähemmän käskeviä 

lauserakenteita rakentaessaan aktiivisuuden tulkintarepertuaaria. Esimerkiksi Tervetuloa Suomeen. 

Perustietoa Suomesta -opas tuottaa aktiivisuuden tulkintarepertuaaria hieman vähemmän 

käskevässä sävyssä: 

Oma aktiivisuus ja avoin mieli voivat auttaa uuteen maahan kotoutumisessa merkittävästi. 

Tarjottuihin opiskelumahdollisuuksiin ja muuhun toimintaan kannattaa tarttua pian muuton 

jälkeen. Itsekin on hyvä etsiä mahdollisuuksia tutustua uuteen maahan. On tärkeää olla valmis 

kohtaamaan kaikenlaisia ihmisiä. Suomessa monet asiat hoidetaan viranomaisten kanssa. 

(Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 3.) 

 

Monissa oppaiden teksteissä myös oikeudet nivotaan velvollisuuksien suorittamiseen. Oppaissa 

kotoutuminen tuotetaan maahanmuuttajan velvollisuudeksi ja avaimeksi kaikenkattavaan 

pärjäämiseen ja tasavertaisuuteen. Aktivoivat kommentit ovat siis velvoittavia ja vastuuttavia 

suhteessa oikeuksien saamiseen. Näin oikeuksien vastinpariksi tuotetaan oppaissa velvollisuuksien 

noudattaminen. Seuraavan näytteen mukaan tukimuotojen saamisen ohella päävastuu ja -

velvollisuus kotoutumisen onnistumiseen ovat kotoutujalla itsellään: 

Monet tahot tukevat pakolaisten uuden elämän aloittamista. Päävastuu kotoutumisessa on 

kuitenkin jokaisella itsellään. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 3.) 

 

Velvollisuuksia implisiittisesti tai eksplikoidusti maahanmuuttajille tuottaen oppaat käyttävät usein 

melko käskevää sävyä ja esimerkiksi ”täytyy”-ilmaisua. Seuraava aineistonäyte yhdistää oikeus–

velvollisuus-vastinparit ja tämän avulla tuottaa maahanmuuttajan velvollisuudeksi kotoutumisen. 

Toisin sanoen maahanmuuttajalle konstruoidaan tulevaisuudessa oikeus yhdenvertaisuuteen, mutta 
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sitä ennen hänen täytyy hankkia tietoa, selviytyä itsenäisesti, oppia kieltä sekä hankkia sellainen 

ammattitaito, jolla elättää itsensä ja perheensä:  

Ole rohkea ja oma-aloitteinen, niin kotoutumisesi on helpompaa. Kotoutumisen tavoitteena on, että 

alat selviytyä itsenäisesti Suomessa ja että sinusta tulee yhteiskunnan tasavertainen ja aktiivinen 

jäsen. 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 myös sellainen ammattitaito, että voit elättää itsesi ja perheesi. 

(KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 19.) 

 

Seuraavan näytteen mukaan vastineeksi kolmen ensimmäisen vuoden kotoutumisen rahalliselle 

tuelle maahanmuuttajan odotetaan olevan aktiivinen esimerkiksi opiskelun suhteen. Vastuu ja 

velvollisuudet esitetäänkin kaikissa oppaissa oikeuksien hinnaksi: 

Mahdollisesti työllistyt alle kolmessa vuodessa ja silloin alat saada palkkaa. Muuten 

kotoutumissuunnitelman toteuttamisen ajalta sinulle maksetaan kotoutumistukea, kuitenkin 

enintään kolmen vuoden ajan. Vastineeksi sinulta odotetaan aktiivista opiskelua, osallistumista ja 

vastuunottoa omasta elämäntilanteesta.  (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 

20.) 

 

Aktiivisuutta ei tuoteta pelkästään maahanmuuttajan velvollisuudeksi oikeuksien saamiseksi. 

Aktiivisuutta tarjotaan oppaissa oikeastaan kaikkien asioiden ja teemojen sisällä. Aktiivisuus 

tuotetaankin oppaissa avaimeksi moneen ongelmaan, kuten vaikeaan elämäntilanteeseen. Seuraavan 

näytteen mukaan vaikeata elämäntilannetta voi lieventää aktiivisella opiskelulla tai vapaaehtoistyön 

teolla: 

Suomessa asuminen tuo eteen aivan uudenlaisia tilanteita. Monelle perheen isälle työttömyys on 

ollut erityisen vaikeaa, kun he ovat tottuneet aina ennen elättämään perheensä omalla työnteollaan. 

He ovat voineet selvitä tilanteesta esimerkiksi opiskelemalla aktiivisesti tai osallistumalla 

mielenkiintoiseen vapaaehtoistyöhön. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 15.) 

 

Työllistymisen suhteen maahanmuuttajille tarjotaan oppaissa aktiivisen integroitujan roolia. Työn 

etsiminen konstruoidaan oppaissa maahanmuuttajan omasta aktiivisuudesta riippuvaiseksi. Oman 

aktiivisuuden kautta työnhaku konstruoidaan tuottavan tulosta: 

Työvoimatoimistoista saa tietoa työpaikkojen lisäksi erilaisista työharjoittelu- ja 

opiskelumahdollisuuksista. Tärkeintä työnhaussa on oma aktiivisuus ja yhteydenotto työnantajiin. 

(Tasa-arvoisena Suomessa, 13.) 

 

Seuraava näyte on ainut tekstimaininta oppaissa siitä, että töitä ei omasta aktiivisuudestakaan 

huolimatta aina löydy. Oppaan mukaan tällaisessa tilanteessa kannattaa kuitenkin jatkaa aktiivisesti 

esimerkiksi Suomen lukuisissa harraste- tai yhdistysaktiviteeteissa. Näin työnhaku-aktiivisuutta 

kannustetaan muuttamaan yhdistys-aktiivisuudeksi:  
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Aktiivisesta hakemisesta huolimatta töitä ei aina löydy. Tällaisessa tilanteessa ei kuitenkaan 

kannata lannistua ja eristäytyä kotioloihin. Suomessa on lukuisia mahdollisuuksia harrastaa ja 

osallistua esimerkiksi vapaaehtoistyöhön tai järjestötoimintaan. Monilla paikkakunnilla on 

pelkästään naisille tarkoitettua toimintaa. Maahanmuuttajien omissa yhdistyksissä ja 

monikulttuurisilla kohtaamispaikoilla voi ylläpitää omaa kulttuuria ja tavata uusia ihmisiä. 

Vapaaehtois- ja järjestötyö mahdollistaa omien tietojen ja taitojen ylläpidon ja kehittämisen, ja 

sillä saattaa myöhemmin olla suuri merkitys työllistymisen kannalta. (Tasa-arvoisena Suomessa, 

15.) 

 

Aktiivisen integroitujan identiteettiä maahanmuuttajalle ja aktiivisuuden tulkintarepertuaaria 

tuotetaan suhteessa suomalaisuuteen eli eron teon kautta. Suomalaiset tuotetaan oppaissa 

kauttaaltaan koviksi työntekijöiksi, elinikäisiksi oppijoiksi, aktiivisiksi yhdistys-, luonto-, urheilu- 

ja harrasteihmisiksi, kuten osaltaan korostetaan Työtä tekevä Suomi – työn relevanssin 

tulkintarepertuaarissa, Koulutusta arvostava elinikäisen oppimisen Suomi – pitkäkestoisen 

opiskelun tulkintarepertuaarissa ja Kirjastojen, aktiviteettien ja yhdistysten Suomi – 

mahdollisuuksien tulkintarepertuaarissa. Suomalaisuus näyttäytyy oppaissa aktiivisena ja 

aktiivisuutta pursuavien performatiivien muodossa. Samalla maahanmuuttajia kutsutaan osaksi 

aktiivisuuden repertuaareja, ja näiden ”kutsujen” kautta rakentuu tämä aktiivisuuden 

tulkintarepertuaari, jossa tarjotaan maahanmuuttajalle aktiivisen integroitujan identiteettiä ja 

toimijuutta. Aktiivisuus konstruoituu oppaissa eräänlaiseksi velvollisuudeksi, maahanmuuttajan 

vastuuksi, jonka kautta oikeudet mahdollistuvat. Uuden kotimaan ihmiset, työelämä ja käytännöt 

konstruoidaan tulevan tutuiksi oman aktiivisuuden kautta.  
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Suomalaisuuden performatiivien tulkintarepertuaari – hiljaisuutta, 

rehellisyyttä, tasa-arvoa, jaettua vanhemmuutta, täsmällisyyttä ja toisen 

omaisuutta arvostava ja noudattava identiteetti 

 

 

Suomalaisuuden tulkintarepertuaareissa suomalaisille tuotetaan performoiden erilaisia 

piirrekonstruktioita ja ominaisuuksia. Suomalaisuuden performatiivit tuottavat suomalaiset 

esimerkiksi hiljaisiksi, tasa-arvoa ja sääntöjä noudattaviksi täsmällisiksi, rehellisiksi ja toisen 

omaisuutta arvostaviksi. Tässä tulkintarepertuaarissa kutsutaan maahanmuuttajia omaksumaan 

suomalaisuutta rakentavien tulkintarepertuaarien performatiivit. Näitä suomalaisuuden 

performatiivisia ominaisuuksia ja niiden asettamista osaksi omaa uutta asennetta ja identiteettiä 

tarjotaan tämän tulkintarepertuaarin kautta oppaita lukeville maahanmuuttajille. Toisin sanoen 

oppaissa tuotetut suomalaisuutta rakentavat performatiiviset ominaisuudet tarjotaan sellaisinaan 

maahanmuuttajien omaksuttaviksi ja noudatettaviksi.  

 

Täsmällisyys tuotetaan suomalaiseksi piirteeksi, eikä ilman sen noudattamista oppaiden mukaan 

pärjää Suomessa. Oppaat täsmällisyyden kielikuvalla korostavat vaatimusta täsmällisyydestä 

suomalaisessa yhteiskunnassa: 

Suomalaiset arvostavat täsmällisyyttä. Suomessa noudatetaan työaikaa tarkasti. Jos työ alkaa 

kahdeksalta, sinun täytyy olla paikalla ja valmiina työhön viimeistään kahdeksalta.  (Perustietoa 

Suomesta, 18.) 

 

Yksi suomalaisille tyypillinen piirre on täsmällisyys. Jos esimerkiksi junan on ilmoitettu lähtevän 

9.21, se lähtee tasan 9.21. Monet pitävät myöhästymistä huonona käytöksenä. Jos myöhästyminen 

kuitenkin näyttää väistämättömältä, he ilmoittavat siitä puhelimella, että toisen henkilön ei tarvitse 

odottaa turhaan. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 12.) 

 

Korostamalla täsmällisyyden vaatimusta epätäsmällisyys tuotetaan edeltävässä näytteessä huonoksi 

käytökseksi. Näin maahanmuuttajia kutsutaan osaksi luotettavan ja täsmällisen suomalaisuuden 

metaforan omaksumista. Jos suomalaiset vahvasti tuotetaan tietynlaiseksi, tätä samaa käytöstä tai 

piirrettä vaaditaan myös maahanmuuttajilta. Suomalaiset konstruoidaan aineistossa toistuvasti 

rehellisiksi ja kovan työn teon ihmisiksi ja tällaista sinnikkyyttä ja samankaltaisuutta toivotaan 

myös maahanmuuttajilta: 

Suomalaiset arvostavat kovaa työntekoa ja rehellisyyttä. He tahtovat osoittaa itse olevansa 

sinnikkäitä ja arvostavat samaa piirrettä myös muissa. Usein suomalaiset ilahtuvat, kun 

maahanmuuttajat osoittavat kiinnostusta opetella suomen kieltä. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa 

Suomesta, 12.) 
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Suomalaiset konstruoidaan toisen omaisuutta ja sääntöjä arvostaviksi, joten toisten omaisuuden 

kunnioittamista sekä sääntöjen noudattamista tarjotaan oppaiden konstruktioiden kautta myös 

maahanmuuttajalle. Implisiittinen sääntö olla ottamatta jääneitä tavaroita mukaan esitetään myös 

olla olevassa näytteessä osaksi ”kunnioita muiden omaisuutta” -puherypästä: 

Kerrostalossa on tietyt järjestyssäännöt, joita on tärkeätä noudattaa, jotta ei tule turhia  

ongelmia naapureiden kanssa. Esimerkiksi kerrostaloissa pitää noudattaa hiljaisuutta, joka on  

klo 22.00-7.00.  Ulkona lapsilla on leikkipaikka, jossa useimmiten on ainakin keinu, hiekkalaatikko 

ja kiipeilytelineitä. Jokainen perhe huolehtii lastensa leluista leikin jälkeen. Jos kuitenkin  

jonkun leluja on unohtunut pihalle, niitä eivät toiset voi ottaa ja viedä kotiinsa.  

(KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 11.) 

 

Tämän tulkintarepertuaarin kautta maahanmuuttajia kutsutaan olemaan samanlaisia tavoiltaan ja 

ominaisuuksiltaan kuin suomalaiset. Suomalaisuuden performatiivit tuotetaan suomalaisuutta 

rakentavien tulkintarepertuaarien muodossa ja niiden kautta maahanmuuttajille rakentuu 

Suomalaisuuden performatiivien tulkintarepertuaari, jonka kautta maahanmuuttajia kutsutaan 

noudattamaan suomalaisuuden performatiiveja, kuten hiljaisuutta, rehellisyyttä, tasa-arvoa, jaettua 

vanhemmuutta, täsmällisyyttä ja toisen omaisuutta arvostavaa ja noudattavaa identiteettiä.  

 

Työn teon tulkintarepertuaari – työtä arvostavan ja tekevän identiteetti 

 

 

Aineistossa työn teko konstruoituu kaikkea elämää määritteleväksi tekijäksi, joten esille piirtyy 

työelämää korostavien kielikuvien ja puheryppäiden toimesta Työn teon tulkintarepertuaari, jossa 

maahanmuuttajia kutsutaan arvostamaan ja tekemään työtä. Suomalaiset tuotetaan työtä tekeväksi 

kansaksi: naiset tekevät työtä, miehet tekevät töitä, vanhukset ovat työtätekevistä lapsistaan 

riippumattomia, veroja maksetaan työn teolla ja niin edelleen. Näiden suomalaisuutta tuottavien 

performatiivien kautta tulkintani mukaan peilataan maahanmuuttajille identiteettitoimijuus, jossa 

maahanmuuttajan kotoutumiseen kuuluu työn teon arvostaminen ja pyrkiminen itsensä elättämiseen 

työmarkkinoilla. 

 

Monissa oppaissa mainitaan ”itsensä elättämiseen pyrkiminen”. ”Elätä itsesi” -puhetapa rakentaakin 

tätä työn teon repertuaaria vahvasti. Kauttaaltaan oppaat konstruoivat jokaisen Suomessa asuvan ja 

oikeuksista nauttivan velvollisuudeksi itsensä elättämisen. Piilo-oletuksina itsellisen elättämisen 

puhetavan korostamisen taustalla lienee pelko maahanmuuttajan työn teon välttelemisestä. 

Hyvinvoinnin pohjaksi mainitaan tämän repertuaarin rakennusaineksissa verot ja verojen pohjaksi 
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työnteko. Maahanmuuttajille tuotetaan vastuu hyvinvoinnin saajana myös sen tuottamisesta. Näin 

taas kerran oikeudet tarjotaan velvollisuuksien suorittamisen kautta. Seuraava tekstinäyte on 

tyypillinen esimerkki siitä, kuinka jokaisen työn teon panosta ja sen merkitystä korostetaan 

oppaissa: 

Jos Suomessa asuva ihminen on työtön, sairas tai liian vanha selvitäkseen yksin, yhteiskunta auttaa 

häntä turvaamaan perustarpeensa. 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. Hyvinvointia ylläpidetään verovaroilla. Kaikkien 

työtä tekevien velvollisuus on maksaa veroa sekä valtiolle että asuinkunnalleen. Verovaroilla 

kustannetaan esimerkiksi terveyspalveluja, rakennetaan teitä ja julkisia rakennuksia sekä 

ylläpidetään sosiaaliturvaa, kouluja, päiväkoteja ja sairaaloita. Verotuksen ansiosta peruspalvelut 

ovat lähes tai täysin maksuttomia. Myös pakolaisten vastaanotto kustannetaan verovaroista. 

(KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 5.) 

 

Piiloisina oppaan oletuksina heijastuu tämän tulkintarepertuaarin puheryppäistä myös työtä tekevä 

nainen. ”Työtä tekevän naisen” -puheryppään korostamisella pyritään tulkintani mukaan 

pönkittämään ajatusta siitä, että kaikkien olisi työskenneltävä yhteisen hyvinvoinnin eteen. 

Suomessa sekä miehillä että naisilla on periaatteessa yhtäläiset mahdollisuudet hankkia  

ammatti ja työpaikka. Naisetkin ovat tavallisesti töissä kodin ulkopuolella. Jos työnsaanti on  

vaikeaa, kannattaa ottaa selvää työttömien toiminnasta. Työvoimatoimistot auttavat työn  

etsimisessä ja koulutukseen hakeutumisessa. Tietoja saa myös oman yrityksen perustamiseen.  

Myös työnantajat voivat asioida työvoimatoimistoissa. Maahanmuuttajien yritykset saavat  

rahoitusta samoilla ehdoilla kuin suomalaisetkin yritykset. Suomen valtiolla on oma  

rahoitusyhtiö Finnvera Oyj. Se edistää yritysten perustamista myöntämällä takauksia ja  

vientitakuita. (Koti Suomessa, 4.) 

 

Työelämä konstruoidaan oppaissa palkinnoksi ja tavoitteeksi kaikelle toiminnalle; työelämä asettuu 

kaiken toiminnan päätepisteeksi ja ihannetulokseksi. Maahanmuuttajaa pyydetään oppaissa 

oppimaan kieltä, opiskelemaan ja tekemään oikeastaan suurimmassa määrässä kaikkea päästäkseen 

osaksi työelämää. Oppaat eivät esimerkiksi puhu kielen tai opiskelun merkityksestä suhteessa 

ystävien saamiseen tai jatkokouluttautumiseen, vaan kaikki kehotukset, joita oppaat tarjoavat, ovat 

osana kehotuksia matkalla työelämän ytimeen. 

 

Työtä tekevä Suomi – työn relevanssin tulkintarepertuaari asettuu peilirepertuaariksi suhteessa 

tähän repertuaariin. Työtä tekevä Suomi – työn relevanssin tulkintarepertuaarissa suomalaiset 

konstruoidaan koviksi työntekijöiksi. Maahanmuuttajat asetetaan tämän kovan työnteon esiripun 

eteen ja heitä kutsutaan noudattamaan samaa identiteettiä. Tässä työn teon tulkintarepertuaarissa 

työn teko tuotetaan hyvinvoinnin pohjaksi ja kaiken aktiivisen toiminnan tavoitteeksi. 
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Maahanmuuttajia kutsutaan tämän tulkintarepertuaarin avulla arvostamaan ja tekemään työtä 

suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. 

 

Kielen omaksumisen tulkintarepertuaari – kieltä arvostavan ja opiskelevan 

identiteetti 

 

 

Kaikissa oppaissa ikään kuin pohjustetaan kielen oppimisen merkitystä sillä, että oppaiden 

informaation mukaan suomalaiset puhuvat vain kotimaisia kieliä. Kaikissa oppaissa suomi ja ruotsi 

konstruoidaan ainoiksi kieliksi, joiden avulla kommunikointi Suomessa onnistuu.  

 

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. Perustietoa Suomesta, 7.) 

 

Vain yhdessä oppaassa mainitaan myös se tosiasia, että suomalaiset ymmärtävät myös englantia: 

Nykypäivän suomalainen on hyvin koulutettu ja kielitaitoinen. Jos siis osaat englantia,  

voit helpommin tutustua suomalaisiin heti Suomeen saavuttuasi. (KOTIMAAKSI SUOMI. 

Perustietoa kiintiöpakolaisille, 20.) 

 

Suomen kieli konstruoidaan yhdessä oppaassa haastavaksi, muut oppaat ei kommentoi itse suomen 

kielen opettelemista mitenkään. Tämä on tulkintani mukaan jokseenkin huono ratkaisu, sillä jos 

uusi tavoite on antaa opas ennen Suomeen tulemista, oli mielestäni hyvä kertoa kielen 

haastavuudesta, jotteivät kuvitelmat nopeasta kielen oppimisesta olisi vääriä ja tulisi turhia 

pettymyksiä. 

Sanoilla ei ole erillisiä sukuja ja sijapäätteet korvaavat prepositiot ja pospositiot. Sanat lausutaan 

samalla tavoin kuin ne kirjoitetaan, paino on kuitenkin ensimmäisellä tavulla. (Suomeen työhön? 

Tietoa Suomeen muuttajalle, 8.)  

 

Uuden Perustietoa Suomesta -oppaan ”Aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi” -otsikon alla todetaan, 

että kielen oppiminen on avain kulttuuriin. Samaan aktiivisuuden otsikon alle tulee oikeus äänestää 

ja olla poliittisesti aktiivinen. Kielen oppiminen mainitaan kuitenkin ensin. (Perustietoa Suomesta, 

5.) Kielen oppiminen konstruoidaan osaksi ensimmäistä aktiivisuuden repertuaaria ja kielen 

oppimisen merkityksen korostamisen kautta mainitaan äänioikeus. Tulkintani mukaan tässä taas 

korostetaan sitä, että maahanmuuttajan pitää itse nähdä vaivaa ja olla aktiivinen, ennen kuin 

oikeudet mahdollistuvat.  
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Kielen oppimisen merkitystä korostetaan oppaissa oikeastaan pelkästään työllistymisen kehyksestä. 

Kielen merkitystä harrastuksissa, ystävien saamisessa, kulttuurin arvojen ja huumorin 

ymmärtämisessä, naapureihin tutustumisessa tai muissa asioissa ei mainita yhdessäkään oppaassa, 

vaan kielen oppimisen tärkeys liitetään oikeastaan lähes pelkästään työllistymiseen. 

Työn löytäminen Suomessa ei ole aina helppoa. Työpaikan löytämiseksi kannattaa kuitenkin toimia 

aktiivisesti. Juuri hyvä kielitaito, Suomessa hankittu koulutus, kontaktit ja kulttuurin tuntemus 

edistävät parhaiten työllistymistä. (Tervetuloa Suomeen. Perustietoa Suomesta, 14.) 

 

Mitkään tutkimani oppaat eivät siis tarjoa kielen oppimisen sosiaalista merkitystä esimerkiksi 

kantaväestön kanssa ystävystymisen kannalta. Suomalaisten roolia ei peilata tässä kielen oppimisen 

prosessissa siis ollenkaan. Sen sijaan kauttaaltaan oppaissa maahanmuuttajan oma aktiivisuus 

konstruoidaan kielen oppimisen ainoaksi tekijäksi. Seuraava näyte on kuitenkin ainutkertainen, sillä 

se kannustaa kielikurssien ja oman aktiivisuuden ohella puhumaan paikallisille: 

Ulkomailta Suomeen muuttavan on tärkeää opetella suomea tai joillakin paikkakunnilla  

ruotsia. Monet oppilaitokset järjestävät ulkomaalaisille suomen ja ruotsin kielen kursseja.  

Kielikursseille osallistumisen lisäksi kieltä kannattaa harjoitella hakeutumalla aktiivisesti  

puheisiin suomalaisten kanssa esimerkiksi harrastuksissa. Kielitaito ja ihmisiin tutustuminen  

helpottavat sopeutumista uuden maan oloihin. (Tasa-arvoisena Suomessa, 10.) 

 

Tämä ”kielen omaksumisen tulkintarepertuaari” pyrkii rakentamaan maahanmuuttajille käsityksen 

siitä, että ilman suomen (tai ruotsin) kielen taitoa ei pärjää työmarkkinoilla. Repertuaarin tavoite 

oppaissa on tulkintani mukaan saada maahanmuuttajat arvostamaan ja aktiivisesti opiskelemaan 

suomen kieltä, joten nimesin repertuaarin ”kieltä arvostavan ja opiskelevan identiteetiksi”. Tätä 

identiteettiä oppaat tuottavat maahanmuuttajille toistuvasti. 

 

Elinikäisen oppimisen tulkintarepertuaari – opiskeleva identiteetti 
 

 

Tämä maahanmuuttajille suunnattu tulkintarepertuaari asettuu Koulutusta arvostava elinikäisen 

oppimisen Suomi – pitkäkestoisen opiskelun tulkintarepertuaarin peilitulkintarepertuaariksi, jossa 

maahanmuuttajia kutsutaan ja velvoitetaan asettumaan osaksi elinikäisen oppimisen ihanteeksi 

konstruoitua tilaa, jossa oppiminen ei lopu koskaan. Ihanteeksi konstruoidun elinikäisen oppimisen 

ideaalin kautta esimerkiksi uuden ammatin opiskelu tuotetaan asiaksi, joka maahanmuuttajien on 

hyväksyttävä, koska ”muutkin tekevät niin”: 

Tutkintosi ei ehkä riitä oman alan työhön. Monet Suomeen muuttaneet opiskelevat uuden 

ammatin. Uusi ammatti on yleensä sellaiselta alalla, jossa työtä on paljon. (Perustietoa Suomesta, 

5.) 
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Elinikäinen oppiminen tuotetaan oppaissa myös avaimena hyvään elintasoon niin yksilön kuin 

yhteiskunnan tasollakin. Seuraavan näytteen mukaan omistaa ei voi, ellei ole ensin vuosia paiskinut 

töitä samalla säästäen. Hyvä elintaso myös tekstinäytteen mukaan vaatii väistämättä vuosien 

mittaista opiskelua ja elinikäistä oppimista: 

Suomen elintaso on Euroopan Unionin keskitasoa eli koko maapalloa ajatellen  

Suomi kuuluu maailman rikkaimpiin maihin. Monet perheet omistavat asunnon, auton,  

television, kodinkoneita ja heillä on varaa matkustella ulkomailla. Tällaisen elintason  

saavuttaminen vaatii paljon työtä ja usean vuosikymmenen säästämistä. Elintason  

säilyttäminen vaatii myös jatkuvaa, elinikäistä koulutusta ja uusien asioiden oppimista.  

Nopea muutos aiheuttaa myös yhteiskunnallisia ongelmia. Osa ihmisistä syrjäytyy eli he  

joutuvat katsomaan sivusta, kun muut tekevät työtä ja päättävät yhteisistä asioista.  

Työikäisistä suomalaisista 10 % on työttömiä ja työssä käyvätkin kärsivät kiireestä ja  

kovasta kilpailusta työmarkkinoilla. Monissa kaupungeissa on asuntopulaa ja maaseudun  

ongelmana on autioituminen. (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 5.) 

 

Maahanmuuttajia kutsutaan tämän tulkintarepertuaarin tuottamisen kautta arvostamaan koulutusta, 

sillä oppaat korostavat Koulutusta arvostavan elinikäisen oppimisen Suomi – pitkäkestoisen 

opiskelun tulkintarepertuaarin kautta oppimisen merkitystä Suomessa. Näin ollen Suomi näyttäytyy 

oppaissa elinikäisen oppimisen maana, jonka kontekstiin maahanmuuttajien on asetuttava.   

Peruskoulun jälkeen. Suomessa koulutusta arvostetaan paljon ja monissa ammateissa  

tarvitaan korkeatasoista koulutusta. Pelkkä peruskoulu ei yleensä riitä työn saamiseen,  

joten suurin osa nuorista jatkaa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Tämänkin  

jälkeen monet opiskelevat lisää ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Myös monet  

aikuiset täydentävät ammattitaitoaan opiskelemalla työn ohessa. Uuden oppiminen on  

elinikäistä. (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 19.) 

 

Elinikäisen oppimisen tulkintarepertuaari tuottaa opiskelun koko elämän varrella normaaliksi 

asiaksi. Opiskelu aikuisiällä tai vanhemmuuden aikana tuotetaan myös ”normaaliksi”: 

Suomessa usein perheen molemmat vanhemmat käyvät työssä kodin ulkopuolella. On myös 

tavallista, että aikuiset opiskelevat täyspäivätoimisesti. Siksi lasten päivähoito vaatii 

erityisjärjestelyjä. Asuinkunnalla on lain mukaan velvollisuus järjestää alle kouluikäisille lapsille 

päivähoito. Kunnan päivähoito on järjestetty joko päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. 

(KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 16.) 

 

Tämä tulkintarepertuaari pönkittää elinikäisen oppimisen ideaalia, jonka avulla voidaan perustella 

sitä, miksi maahanmuuttajan on hyvä uusia koulutustaan, hankkia täysin uusi koulutus ja opiskella 

eri elämänvaiheissa. Maahanmuuttajalle tarjotaan identiteettiä, jossa hän hyväksyy opiskelun 

tärkeyden ja sitä kautta asettuu osaksi elinikäisen oppiminen ideaalia.  
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Oman kulttuurin säilyttämisen tulkintarepertuaari – kaksikielisen ja -

kulttuurisen integroitujan identiteetti 

 

Oppaissa kehotetaan suomalaisen kulttuurin omaksumisen ja aktiivisen Suomeen integroitumisen 

ohella vaalimaan oman lähtömaan kulttuuria. Silmiin pistävää on kuitenkin se, että uudessa 

oppaassa ei näy sijaa lähtömaan kulttuuria arvostavalle puhetavalle. Kaksikulttuurisuutta tai 

lähtömaan kulttuurin ylläpidon tärkeyttä ei mainita toisin sanoen uudessa oppaassa ollenkaan. On 

mielenkiintoista miettiä, miksi tuorein opas ei korosta kaksikulttuurisuuden ideaa ollenkaan. 

Esimerkiksi seuraava vanhemman oppaan näyte tulkintani mukaan antaa arvoa oman kulttuurin 

ikävöimiselle ja kunnioittamiselle: 

Perhe, sukulaiset ja ystävät ovat maahanmuuttajan paras tuki uudessa ympäristössä. Oman  

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

kulttuuripiirin elämäntapa, ruoka, musiikki ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat. (Koti 

Suomessa, 5) 

Kaksikulttuurisuus tuotetaan oppaissa lähinnä kielen ympärille, eli toisin sanoen kaksikielisyys 

toimii oppaissa ihanteellisena tilana. Kaksikulttuurisuutta ei niinkään korosteta, ja, jos sitä 

korostetaan, sitä korostetaan vain lasten kasvatuksen (päivähoidon ja koulun) teeman ympärillä. 

Aikuisen maahanmuuttajan oman kulttuurin säilyttämisen tärkeyttä ei oppaissa mainita 

poikkeuksena KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille -opas: 

Oma nimi. Pakolainen on tässäkin kuin vastasyntynyt aikuinen, jota kukaan ei vielä tunne.  

Aikaisemmin tutut tunsivat sinut nimeltä ja nimesi kertoi muille, mihin sukuun kuulut. Nyt  

kukaan vieras ei tiedä mitään sinun aikaisemmasta elämästäsi, saavutuksistasi,  

taidoistasi, asioista, joissa olet ollut hyvä ja arvostettu ja joista olet ollut ylpeä. Niinpä on  

tärkeää, että tutustut uusiin ihmisiin, joilta saat tukea: sekä maanmiehiisi että suomalaisiin.  

Jokaiselle ihmiselle on tärkeää tuntea kuuluvansa johonkin ryhmään, sukuun ja  

yhteiskuntaan.  

 

Oma kulttuuri. Äidinkieli on tärkeä myös aikuiselle. Pakolaisryhmät ovat Suomessa pieniä  

vähemmistöjä ja siksi naapurissasi ei todennäköisesti asu ketään samankielistä. Voit  

tietysti soittaa vaikka ulkomaille, mutta ongelmana on, että puhelinlaskut tulevat kalliiksi.  

Jos et kuule omaa kieltä muualta, voit etsiä radiosta oman maan aseman FM- tai AM-taajuudelta.  

Ehkä myös televisiosta löytyy sopivia kanavia. Suurimmista kirjastoista löydät myös äidinkielesi 

lehtiä, kirjoja ja musiikkia. Maahanmuuttajien omat yhdistykset ja yhteisöt vaalivat aktiivisesti 

omaa kulttuuria. Niillä on julkaisutoimintaa ja näyttelyitä ja ne järjestävät tilaisuuksia, kokouksia 

ja juhlia. Juhlissa on oman maan kieltä, naurua, musiikkia, kansallispukuja ja ruokaa, joiden 

kautta aina voit esitellä kulttuuriasi myös suomalaisille.  (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa 

kiintiöpakolaisille, 25.) 
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Uskonnon harjoittamisen merkitys osana kaksikulttuurisuuden tilaa jätetään kokonaan kaikissa 

oppaissa mainitsematta. Muutenkin uskonto häivytetään kaikissa oppaissa kokonaan pois jättäen 

uskonnon käsittelyn lähinnä mainintaan uskonnonvapauslaista. Taas kerran poikkeuksena 

KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille -oppaassa uskonto esitetään hivenen 

laajemmin kuin vain lyhyenä mainintana suhteessa uskonnonvapauden lakiin. Kyseinen opas 

poikkeuksellisesti kannustaa maahanmuuttajaa harjoittamaan omaa uskontoa samanuskoisten 

seurassa: 

Suomessa on uskonnonvapaus. Suomessa toimii myös islamilaisia, juutalaisia, buddhalaisia ja 

muita uskonnollisia yhteisöjä. Monelle maahanmuuttajalle ne ovat tärkeitä, sillä niissä voi 

harjoittaa uskontoaan samanuskoisten kanssa ja ylläpitää kulttuuriaan omaan kulttuuriin 

kuuluvien kanssa.  (KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille, 21.)  

 

KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille -opas tunnustaa siis aikuisellekin oman 

kulttuurin ylläpidon tärkeyden. Muuten muissa aineiston oppaissa kaksikulttuurisuus mainitaan vain 

lapsista puhuttaessa: 

Kokemus osoittaa, että kaksikielisyys ja kaksikulttuurisuus ovat maahanmuuttajien lasten  

tulevaisuuden voimavara. Vanhemmat voivat panostaa siihen puhumalla lapselleen  

johdonmukaisesti omaa äidinkieltään ja tutustuttamalla hänet omaan kulttuuriinsa.  

Suomen kieltä ja kulttuuria lapset oppivat kodin ulkopuolella päivähoidossa ja koulussa. (Tasa-

arvoisena Suomessa, 8–9.) 

 

Useissa oppaissa oman kulttuurin säilyttäminen nivotaan uuden kulttuurin omaksumiseen. 

Seuraavan katkelman mukaan lapset oppivat päiväkodissa suomalaisia elämäntapoja, mutta oman 

äidinkielen ylläpito on samalla tärkeää: 

Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea vanhempia lasten kasvatuksessa ja edistää 

lasten kehitystä, kasvua ja oppimista yhdessä perheiden kanssa. Samalla lapsi saa leikkikavereita 

ja tutustuu suomalaiseen elämäntapaan ja kieleen. Päivähoidossa tuetaan myös lapsen omaa 

kulttuuria ja äidinkieltä, koska on tärkeää, että lapsi hallitsee oman äidinkielensä. Vanhemmat 

voivat aina keskustella ja esittää toiveita päivähoidon henkilökunnalle lapseen liittyvissä asioissa. 

(Koti Suomessa, 12.) 

 

Tässä repertuaarissa maahanmuuttajia kannustetaan ylläpitämään oman lähtömaansa kieltä 

oppiessaan suomen kieltä. KOTIMAAKSI SUOMI. Perustietoa kiintiöpakolaisille -opas 

poikkeuksena kannustaa myös oman kulttuurin ylläpitoon kaksikulttuurisuuteen neuvoen. Muut 

oppaat keskittyvät lähinnä kaksikielisyyden ideaalin tarjoamiseen, ja sekin tapahtuu suurimmassa 

määrin lasten päivähoidon ja koulun käynnin teemojen kautta.  
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5.3 Kohti ihannemaahanmuuttajuutta ja keskiötä 

 – tulkintarepertuaarien funktiot, tuottamisen tavat ja mahdolliset piiloiset oletukset 

 

Oppaiden funktioina lienee tarjota suomalaisuuden performatiivit ja repertuaarit maahanmuuttajille 

ongelmattomina; suomalaisiin voi luottaa, Suomessa voi ja pitää opiskella, Suomessa noudatetaan 

sääntöjä ja Suomessa työskennellään tasavertaisesti yhteisten palveluiden ylläpitämiseksi. 

Maahanmuuttajia kutsutaan kunnioittamaan ja noudattamaan Suomea ja suomalaisuutta sellaisinaan 

kuin ne oppaissa konstruoidaan. Vuoren analyysin tuloksena syntynyt (2007, 163) metafora peilistä 

on mielestäni osuva, sillä Suomi ja suomalaiset konstruoidaan aineistossani yhdenvertaiseksi ja 

ongelmattomaksi ja näin maahanmuuttajien on oppaita lukiessa hyväksyttävä tämä täydellinen 

näytös esiripun edessä. Oppaissa Suomesta konstruoidaan mutkaton paikka ja samalla oletetaan, 

että maahanmuuttajien on helpompi tulla kohti suomalaista toimivaksi ja itsestäänselvyydeksi 

tuotettua keskiötä. 

Oppaiden funktiona lienee esitellä laajasti palvelujärjestelmää, ja tässä tehtävässä ne 

onnistuvatkin hyvin. Oppaat käyvät läpi hyvin perusteellisesti palvelujärjestelmää ja 

sosiaalipoliittisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Muun muassa sosiaalityöntekijä mainitaan 

useasti kriisiavun ja kotouttamisen avun tarjoajana. Mihinkään teemaan ei liiemmin 

kuitenkaan syvennytä oppaissa, ja kaikki jää mielestäni pintapuoliseksi ja läpileikkaavaksi 

esittelyksi. Olisi kuitenkin mielestäni hyvä pyrkiä antamaan oppaissa realistinen kuva 

Suomesta esimerkiksi kielen ja sääolojen haastavuuden suhteen sen sijaan, että niistä 

maalaillaan yksinkertaisen helppo ja jopa paikoin harmoniseksi tuotettu kuva. Oppaat, 

varsinkin uusin opas, ovat myös jollakin tavalla hyvin epäempaattisia: esimerkiksi vain 

muutamissa kohdissa tunnustetaan kotoutumisen haastavuus ja raskaus. Kotoutuminen on 

tutkimusten mukaan (esim. Sabour 2001 & Liebkind 1996b) psykologisesti haastavaa. 

Sopeutumiseen Liebkindin näkemyksen (2009) mukaan vaikuttaa niin maahan muuttaneen 

luonne kuin tulomaan responsiivisuuskin. Ei esimerkiksi riitä, että uusi tulokas on rakentanut 

lähtömaassaan hyvän ja positiivisen pohjan, vaan tulomaan on myös pystyttävä tarjoamaan 

positiivinen identiteettikategoria maahan muuttaneelle. Kuitenkin esimerkiksi työttömyys ja 

siitä aiheutuva työttömän maahan muuttaneen leima saattaa estää positiivisen 

identiteettikategorian löytymisen. (Emt.) 
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Kotoutuminen tästä huolimatta kuitenkin konstruoidaan aineistossa olevan pelkästään riippuvainen 

maahan saapuneen omasta aktiivisuudesta ja kyvystä asettua suomalaisuuden performatiivien 

noudattajaksi. Maahanmuuttajille aineistosta esille piirtyvät maahanmuuttajuutta rakentavat 

tulkintarepertuaarit ovat maahanmuuttajia aktivoivia. Vain maahanmuuttajuutta rakentava kuudes 

tulkintarepertuaari ymmärtää lähtömaan kulttuurin merkityksen, mutta tämäkin valjastetaan osaksi 

integraatioprosessia, jossa liikutaan osaksi suomalaisuuden keskiötä kaksikielisen ja -kulttuurisen 

ihanteen nimissä.  

”Keskiöksi” oppaissa rakentuu aktiivinen, sinnikäs, ahkera, luottamusta, täsmällisyyttä ja 

rehellisyyttä noudattava toimijuus ja identiteetti, jossa muiden yksityisyyttä, elinikäistä 

oppimista, sukupuolten ongelmattomaksi tuotettua tasavertaisuutta ja kovaa työntekoa 

ihannoidaan. Suomalainen keskiö rakentuu yhdenvertaiseksi, mutta tämä tehdään vain 

suhteessa sukupuoleen, sillä eri etnisten ryhmien välinen yhdenvertaisuus kuitataan oppaissa 

vain toteamalla syrjintäkielto ja esittelemällä nopeasti yhdenvertaisuuslain ydin. Tässä 

suhteessa tutkimukseni tulokset ovat yhteneväisiä Vuoren analyysin kanssa, sillä Vuoren 

(2007) analyysin mukaan kokonaiskuva suomalaisesta tasa-arvosta rakentuu oppaissa 

harmoniseksi ja mutkattomaksi. Vuoren analyysin mukaan maahanmuuttajille suunnatuissa 

oppaissa tasa-arvo Suomessa on jo toteutunut, kysymys onkin enää siitä, miten 

maahanmuuttajat pääsevät nauttimaan sen antimista. (Emt. 136.) Maahanmuuttajat Vuoren 

mukaan nationalistisen tasa-arvon (ks. Billig 1995) kautta rakennetaan tasa-arvosta hyötyjiksi 

eikä sen rakentajiksi. Uusi opas ei siis toisin sanoen tuo uutta näkökulmaa suhteessa Vuoren 

aiempiin tutkimustuloksiin.  

Performatiivisuuden näkökulma lähestyy suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta metateorian kautta, 

ja tämä asetelma fokusoi huomion kohteeksi sen, mitä oikein tarkoitetaan, kun jotakin kutsutaan 

suomalaisuudeksi tai maahanmuuttajuudeksi. Se tarkastelee ennakkokäsityksiä, joita pidetään 

kyseenalaistamattomina. (Lehtonen 2004a, 10–11.) Mielestäni aineistosta piirtyy esille 

suomalaisuus, jota ei missään oppaissa kyseenalaisteta, vaan se tuotetaan kaikissa oppaissa 

tietynlaiseksi itsestäänselvyydeksi. Suomalaisuus piirtyy suomalaisuutta tuottavien 

tulkintarepertuaarien muodossa selkeästi esille ja suomalaisuuden tuottamisen kautta eron teon 

avulla aineistosta piirtyy esille piiloisia oletuksia maahanmuuttajista. Performativiisuutta 

korostavassa näkökulmassa identiteetti nähdään samaistumisen ja erottelun kautta tuotetuksi: joku 

tai jokin toisin sanoen ymmärretään suomalaisuudeksi erotuksena ei-suomalaisuudesta. (Lehtonen 

2004b, 124–127). 
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Nimenomaan eron teko toimiikin aineiston tulkintarepertuaarien tuottajana. Ensinnäkin 

maahanmuuttajuutta tuotetaan eron tekona suomalaisuuteen. Toiseksi maahanmuuttajuutta tuottavat 

tulkintarepertuaarit syntyvät aineistossani suhteessa suomalaisuuden tulkintarepertuaareihin. 

Suomalaisuuden tulkintarepertuaarien sisältämät identiteetit, toimijuudet ja suomalaisuuden 

performatiivit tarjotaan maahanmuuttajuutta rakentavien tulkintarepertuaarien muodossa. 

Maahanmuuttajuutta tuottavien tulkintarepertuaarien kautta maahanmuuttajille tarjotaan aktiivisen 

integroitujan ja kieltä opiskelevan, työtä arvostavan ja tekevän, elinikäisen oppijan, suomalaisuuden 

performatiivejä, kuten hiljaisuutta ja rehellisyyttä arvostan identiteettiä. Kaksikielisen identiteettiä 

tarjotaan ikään kuin motivoimaan hankkimaan uusi kulttuuri- ja kielipääoma lähtömaan kielen ja 

kulttuurin päälle.  

 

Suomalaisuutta tuotettaessa performatiivisten toistamisten kautta maahanmuuttajasta rakentuu 

tietynlaisia vastakkaisia oletuksia. Oppaiden keskiössä on tietynlainen ihannesuomalaisuus, jossa 

kansalainen on yhdenvertainen, reilu, täsmällinen, hiljainen sääntöjä kunnioittava, luotettava ja 

kova oppimaan ja työskentelemään. Tällaista suomalaisuutta konstruoimalla ja performoimalla 

maahanmuuttajasta rakentuu väistämättä piiloinen kuva siitä, että mies- ja naismaahanmuuttaja 

eivät noudata tasavertaista ideaalia, he eivät välttämättä opiskele tai pyri työskentelemään ja he ovat 

epäluotettavia suhteessa kellon ja sääntöjen noudattamiseen. Maahanmuuttaja rikkoo myös 

hyveeksi tuotettua hiljaisuutta. Korostamalla taas suomalaisuuden kiinnittyvän työn tekoon ja 

elinikäiseen oppimiseen, tullaan mahdollisesti implisiittisesti olettaneeksi, että maahanmuuttajat 

eivät mahdollisesti pyri työn tekoon ja ammattitaidon hankkimiseen. Oppaissa 

maahanmuuttajanaisesta rakentuu piiloisesti tulkintarepertuaarien sisältöjen kautta epätasa-

arvoinen, työtä välttävä kotiäiti, jota kutsutaan ”työtä tekevän Suomen” metaforilla ja puheryppäillä 

osaksi Suomea, jossa kaikki tekevät yhtäläisesti töitä. Korostamalla muun muassa suomalaisten 

isien osallistumista jaetun vanhemmuuden ideaaliin tullaan väistämättä piiloisesti olettaneeksi 

maahanmuuttajaisän mahdollisesti jättävän vanhemmuuden tehtäviä maahanmuuttajaäidille.  

 

Toisin sanoen oppaiden korostaessa tietynlaista suomalaisuutta tai Suomea tullaan samalla 

konstruoineeksi oletuksia maahanmuuttajuudesta ja maahanmuuttajista. Samalla 

maahanmuuttajuutta rakentavissa konstruktioissa luodaan maahanmuuttajille toimijuuksia ja 

identiteettejä, joiden kautta heitä kutsutaan osaksi sellaista suomalaisuutta, jota rakennetaan ja 

performoidaan suomalaisuutta tuottaneissa tulkintarepertuaareissa. Eron teko toimi Vuoren (2007) 



79 

 

mukaan diskurssien luomispohjana. Samoin aineistossani suomalaisuutta sekä samalla 

maahanmuuttajuutta tuotetaan performoimalla eli toistamalla, korostamalla ja esittämällä tietyt asiat 

ja piirteet suomalaisuudeksi tai Suomeen olennaisesti liittyviksi. Eron teon kautta 

maahanmuuttajuus konstruoituu vastakkaisia ominaisuuksia sisältäväksi. Suomalaisuus annetaan 

maahanmuuttajille valmiina pakettina omaksuttavaksi. Suomalaisuutta korostetaan ja tuotetaan 

suhteessa piiloisiin oletuksiin tietynlaisesta maahanmuuttajasta. Maahanmuuttajuuden repertuaarit 

syntyvät nimenomaan eron tekojen kautta ja korostamalla sellaisia toimijuuksia, joita noudattamalla 

maahanmuuttajat pääsisivät marginaalista ihanteelliseksi tuotettuun keskiöön.  

 

Keskustaa ja marginaalia, "meitä", "niitä" ja "toisia" tuotetaan ja uusinnetaan jatkuvasti erilaisissa 

arkipäiväisissä ja institutionaalisissa käytänteissä. Näissä käytännöissä tehdään eroja suhteessa 

toisiin, rakennetaan identiteettiä niin itselle kuin toisillekin ja luodaan käsitystä itse kullekin 

kuuluvasta paikasta, siihen liittyvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. (Jokinen, Huttunen & 

Kulmala 2004, 10–11.) Tietyillä ryhmillä on valtaa määrittää, mikä on keskustan tai keskiön 

konstruktio. (Emt.11). Kulttuuriset käsitykset keskuksesta muotoutuvatkin keskuksesta käsin hyvin 

pitkälle. Keskiön ajatus tulee oppaista hyvin esille, sillä oppaissa toimivaksi ja ongelmattomaksi 

tuotettu suomalaisuus, jonka performatiiveina toimivat esimerkiksi ahkeruus, elinikäinen oppiminen 

ja kovan työn tekeminen, tuotetaan keskiön tilaksi. Oppaiden keskiöksi määrittyy työn tekeminen. 

Oppaat kutsuvat sekä nais- että miesmaahanmuuttajia tekemään työtä yhteisen palvelujärjestelmän 

ja itsensä elättämisen diskurssin nimeen. Kaikki muut tulkintarepertuaarit niin aktiviteettien, 

elinikäisen oppimisen, tasavertaisuuden ja jaetun vanhemmuuden tulkintarepertuaareista jopa 

kaksikulttuurisen integroitujan tulkintarepertuaarin pohjaavat ajatukselle siitä, että 

integraatioprosessin maali ja loppuhuipentuma on työn teko. Tutkimustuloksissani näkyy vahvasti 

toisin sanoen keskiöön rakennettu työn teko.  

 

Keskiön-ajatusta Forsander (2001, 42) selittää juuri sillä, että pohjoismaiden hyvinvointi-ideologian 

mukaan kaikkien ihmisten on integroiduttava osaksi samaa arvojärjestelmää, jota uusinnetaan 

koulutuksen ja työn kautta.  Ansiotyö leimaa suomalaisessa yhteiskunnassa voimakkaasti keskiössä, 

integraation tilassa olemista.  Jos työtä ei ole, uhkaava normivaje suhteessa arvostukseen on 

täytettävä esimerkiksi opiskelulla. Kotouttamislain mukaan integroivan toiminnan, kuten 

kotouttavan toiminnan, ulkopuolelle jääminen on sanktioitu. (Emt. 42.) Forsanderin ajatukset sekä 

esittelemäni aiemmat tutkimukset teorioineen ja tuloksineen ovat selvästi nähtävillä myös omissa 

tutkimustuloksissani. Samalla kun tietynlaiseksi aineistossani tuotettu suomalaisuus tuotetaan 
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ihannetilaksi, kutsutaan maahanmuuttajia samaan keskiön tilaan. Vuoren tulkinnan (2007, 129) 

mukaan oppaat sisältävät oletuksia siitä, missä asioissa maahanmuuttajat eroavat suomalaisista. 

Samalla kun tietynlaiseksi aineistossani tuotettu suomalaisuus tuotetaan ihannetilaksi, kutsutaan 

maahanmuuttajia samaan keskiön tilaan. Ihannemaahanmuuttajaksi konstruoituu aineistoni 

analyysin kautta sellainen maahanmuuttaja, joka noudattaa suomalaisuutta tuottavia 

tulkintarepertuaareja.   

 

Niin uusi opas kuin vanhemmatkin oppaat antavat kuvan toimivasta suomalaisuudesta, jonka 

mukaisesti maahanmuuttajien kannattaa elää ja astua mutkattomaksi tuotetun suomalaisuuden 

keskiöön. On kuitenkin muistettava oppaiden tekemisen haastava konteksti. Atkinsson ja Coffey 

(2004, 58 & 73) kirjoittaa, että dokumenttien tutkimuksessa konteksti pitää huomioida erityisesti, 

sillä julkisten dokumenttien kirjoittamisessa suuressa roolissa ovat sekä kirjoittajat että ne, joille 

kirjoitetaan. Kirjoittajat toimivat tietyn organisatorisen kehyksen puitteissa, kuten uuden oppaan 

tapauksessa sisä- ja työministeriön viitekehyksessä ja muiden oppaiden tapauksessa työministeriön.  

Priorin (2004, 91) mukaan organisaatioissa tuotetut dokumentit pyrkivät aina johonkin 

tuotteliaaseen tulokseen. Dokumentteja tutkivan olisi hänen mielestä mietittävä dokumenttien 

funktiota eli sitä, mihin ne pyrkivät. Julkiseen levitykseen tuotetuissa dokumenteissa käytetään 

Atkinssonin ja Coffeyn (emt., 73) mukaan usein retoriikkaa, joiden avulla suostutellaan lukijaa 

ajattelemaan tietyllä tavalla. Tulkintani mukaan oppaissa suostutellaan ja houkutellaan 

maahanmuuttajia osaksi suomalaisuuden keskiötä ja tulkintarepertuaareja. Toisaalta työministeriön 

oppaissa on sen organisatoristen tavoitteiden takia oltava pyrkimys maahanmuuttajien 

motivoimiseen kohti integraatiota, joka mahdollistaa työllistymisen. On jokseenkin ymmärrettävää, 

että työministeriön oppaissa työelämä asettuu keskiöön ja funktioksi palvelujärjestelmän esittelyssä, 

kuten päivähoidon tapauksessa, jota esitellään vain työelämän kannalta. Kuitenkin on tarpeellista 

pohtia, millaista kuvaa suomalaisuudesta ja maahanmuuttajuudesta oppaat tuottavat ja minkälaisia 

mahdollisia seurauksia aineistoni kaltaisten tulkintarepertuaarien käytöllä voi olla. Vedettyäni 

yhteen tulkintarepertuaarin sisältöä pohdin seuraavassa luvussa laajemmin tulkintarepertuaarien 

mahdollisia seurauksia. 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

 

Tässä tutkielman viimeisessä luvussa esittelen ensin taulukkojen muodossa yhteenvedon aineistossa 

esiintyvistä tulkintarepertuaareista ja tämän jälkeen vastaan alatutkimuskysymykseeni 

tulkintarepertuaarien mahdollisista seurauksista. Yhteen vetämisen ja seurausten pohtimisen jälkeen 

asetan kotouttamisohjelman uudistusten myötä tehdyn aineistoni uusimman oppaan suurennuslasin 

alle ja luvun lopussa pohdin tutkimuksen onnistumista ja sosiaalityön asemaa diskursseja 

purkavassa tutkimuksessa ja asiakastyössä. 

 

6.1 Yhteenveto tulkintarepertuaareista 

 

Tutkielmassani tutkin suomalaisuuden ja maahanmuuttajuuden tulkintarepertuaareja työministeriön 

laatimasta kuudesta maahanmuuttajille suunnatusta Suomea laajasti esittelylevästä oppaasta. 

Lähestyn suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta performatiivisesti eli siitä lähtökohdasta, että ei ole 

olemassa tiettyjä kansanpiirteitä, joista vaan kerrotaan totuutta heijastaen, vaan kansallisuutta 

tuotetaan aina sanoin ja teoin (Lehtonen 2004a, 10–11). Sosiaalisen konstruktionismin mukaan 

todellisuutta tuotetaan sanoin ja puheteoin, joten teoreettinen viitekehykseni sallii tutkia sitä, 

millaista suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta oppaissa tuotetaan (Wetherell & Potter 1988). 

Diskurssianalyysin keinon lähestyin aineistoni aineistolähtöisesti etsimällä tulkintarepertuaarin 

piirteitä eli tiettyjä toistuvia puheryppäitä, ilmauksia, termejä ja metaforia, joita rakennettiin 

vähintään neljässä eri oppaassa ja kymmenessä tekstimaininnassa. Esittelen näillä kriteereillä 

löytämäni repertuaarit seuraavanlaisissa taulukoissa ja esittelen suomalaisuuden ja 

maahanmuuttajuuden ympärille rakennetut repertuaarit omissa taulukoissaan: 
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Taulukko 3: Suomalaisuuden tulkintarepertuaarien sisällöt ja funktiot 

Suomalaisuuden repertuaari Sisältö 
Mahdolliset funktionaaliset 

tavoitteet 

Työtä tekevä Suomi  

– työn relevanssin 

tulkintarepertuaari 

Kirjoitukset sinnikkyydestä, 

työelämä-keskeisestä arjesta ja 

vanhemmuudesta tuottavat 

Suomen kovan työn maaksi, 

jossa työn teko on tärkeää ja 

työelämä elämän ydin.  

Rakentaa suomalaisille kovan 

työntekijän identiteettiä. 

Saada maahanmuuttajat 

arvostamaan työn tekoa ja sitä 

kautta motivoitua 

aktivoitumaan kohti työelämää. 

Yhdenvertainen ja reilu 

Suomi 

 – tasa-arvon 

tulkintarepertuaari 

Kirjoitukset yhdenvertaisuuden 

laista ja tasa-arvon 

toteutumisesta eri yhteyksissä 

tuottavat Suomen reiluksi tasa-

arvon ja yhdenvertaisuuden 

maaksi. 

Tuottaa suomalaisuus reiluksi 

ja tasa-arvoisuutta toteuttavaksi 

ja tätä kautta ongelmattomaksi 

syrjinnän suhteen. 

Maahanmuuttajia motivoidaan 

toteuttamaan perhe-

elämässään, työelämässään ja 

arvoissaan yhdenvertaisuuden 

ideaalia. 

Vapaiden valintojen Suomi 

 – itsenäisyyden ja 

demokratian 

tulkintarepertuaari 

Tätä repertuaaria tuottavissa 

kirjoituksissa korostetaan 

suomalaisten itsenäisyyttä ja 

vapaata tahtoa päättää omasta 

elämästään. Suomen 

korostetaan olevan 

demokratian maa. 

Suomalaisille tuotetaan vapaa 

ja itsenäinen identiteetti. 

Maahanmuuttajia motivoidaan 

päättämään itse elämästään 

korostamalla vapaiden 

valintojen ja demokratian 

diskursseja.  

Jaetun vanhemmuuden 

Suomi  

– tasavertaisen isän ja äidin 

tulkintarepertuaari 

Isä konstruoituu tasaveroiseksi 

vanhemmaksi osallistumisen 

korostamisen kautta.  

Suomalaisille tuotetaan jaetun 

vanhemmuuden identiteettiä. 

Maahanmuuttajavanhempia 

motivoidaan kohti jaettua 

vanhemmuutta.  

Vuodenaikojen ja luonnon 

Suomi  

– luonnon harmonian 

tulkintarepertuaari 

Suomesta rakentuu neljän 

vuoden ajan maa ja 

suomalaisista luonnossa 

puuhailevaa luontoa rakastava 

kansa. 

Suomalaisille tuotetaan 

luonnonläheisyyttä arvostava 

identiteetti. 

Maahanmuuttajia motivoidaan 

ihailemaan ja kunnioittamaan 
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suomalaista luontoa ja elämään 

luonnonläheisesti. 

Koulutusta arvostava 

elinikäisen oppimisen Suomi 

 – pitkäkestoisen opiskelun 

tulkintarepertuaari 

Suomi tuotetaan koko 

elinkaaren mittaisen 

kouluttautumisen maaksi. 

Suomalaisille tuotetaan 

uutteran oppijan identiteettiä. 

Maahanmuuttajia motivoidaan 

hyväksymään opiskelu eri 

elämäntilanteissa.  

Hyvinvoinnin Suomi  

– verojen ja palveluiden 

tulkintarepertuaari 

Hyvinvointia konstruoivissa 

teksteissä Suomi tuotetaan 

palveluiden maaksi ja verot 

palveluiden perustaksi. 

Suomi rakentuu hyvinvoinnin 

maaksi ja verojen maaksi. 

Maahanmuuttajia motivoidaan 

arvostamaan palveluja ja sitä 

kautta ennen kaikkea 

veronmaksua.  

Kirjastojen, aktiviteettien ja 

yhdistysten Suomi  

– mahdollisuuksien 

tulkintarepertuaari 

Suomi tuotetaan monien 

aktiviteettien maaksi. 

Suomalaisille tuotetaan 

monipuolisesti aktiivinen 

identiteetti. 

Maahanmuuttajia motivoidaan 

aktiiviseen toimintaan ja 

harrastamiseen Suomessa.  

Täsmällisyyden ja 

rehellisyyden Suomi  

– luotettavan suomalaisen 

tulkintarepertuaari 

Suomalaiset tuotetaan 

täsmällisyyttä ja rehellisyyttä 

korostavien tekstien avulla 

luotettaviksi.  

Suomalaisille rakentuu 

luotettava ja lojaali identiteetti. 

Maahanmuuttajia kannustetaan 

luottamaan suomalaiseen ja 

toimimaan itsekin luotettavasti. 

Hiljaiset, ujot ja toisen 

yksityisyyttä sekä rauhaa 

kunnioittavat suomalaiset  

– vetäytyvän suomalaisuuden 

tulkintarepertuaari 

Suomalaiset tuotetaan 

hiljaisuutta ja yksityisyyttä 

kunnioittaviksi.  

Suomalaisille rakentuu toisia 

kuunteleva ja kunnioittava 

identiteetti. 

Kääntämällä suomalaisten 

vetäytyväisyyden positiiviseksi 

muiden kunnioitukseksi 

pyritään saamaan 

maahanmuuttajat ihailemaan 

suomalaisuuden 

performatiiveja ja omaksumaan 

samat performatiivit.  



84 

 

Omistusasuntojen ja pienten 

perheiden Suomi  

– perhemallin 

tulkintarepertuaari 

Suomalaiset tuotetaan pieniä 

perheitä ja omistusasuntoja 

suosiviksi.  

Suomalaisille rakentuu pienen 

ydinperheen 

perhemallinidentiteetti. 

Maahanmuuttajille pyritään 

osoittamaan perheen 

riippumattomuus sukulaisista 

ja suosimaan pientä 

perhemallia.  

 

Taulukko 4: Maahanmuuttajuuden tulkintarepertuaarien sisällöt ja funktiot 

Maahanmuuttajuuden 

repertuaari 
Sisältö 

Mahdolliset funktionaaliset 

tavoitteet 

Aktiivisuuden 

tulkintarepertuaari 

 – aktiivisen integroitujan 

identiteetti 

Suomalaisten aktiivisuuden 

korostamisen, 

mahdollisuuksien tarjoamisen 

ja aktiivisuuteen kehottavien 

tekstien kautta 

maahanmuuttajille tarjotaan 

aktiivista integroitumista.  

Saada maahanmuuttajat 

olemaan aktiivisia Suomeen 

kotoutumisessaan.  

Suomalaisuuden 

performatiivien 

tulkintarepertuaari  

– hiljaisuutta, tasa-arvoa, 

jaettua vanhemmuutta, 

rehellisyyttä, täsmällisyyttä 

ja toisen omaisuutta 

arvostava ja noudattava 

identiteetti 

Kirjoitukset tarjoavat 

suomalaisuuden 

performatiiveja 

maahanmuuttajille kertomalla, 

kuinka Suomessa pitää tai on 

hyvä toimia. Suomalaisuuden 

performatiivit esitetään 

mutkattomina ja positiivisina. 

Saada maahanmuuttajat osaksi 

suomalaisuudeksi tuotettujen 

tulkintarepertuaarien 

noudattamista, kuten 

täsmällisyyden ja toisen rauhan 

ja tilan kunnioittamista. 

Suomalaisuuden 

performatiiveja 

maahanmuuttajille tarjoamalla 

kutsutaan maahanmuuttajia 

kohti keskiötä. 

Työn teon 

tulkintarepertuaari  

– työtä arvostavan ja tekevän 

identiteetti 

Työelämän tärkeyttä 

korostaville teksteillä 

maahanmuuttajille tarjotaan 

identiteettiä, jonka mukaan 

työtä tehdään ja arvostetaan.  

Maahanmuuttajia kutsutaan 

osaksi Työn teon relevanssin – 

tulkintarepertuaaria, jossa työtä 

tehdään ja arvostetaan. 

Tavoitteena on ohjata 

maahanmuuttajat työelämään 

ja kohti keskiötä. 
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Kielen omaksumisen 

tulkintarepertuaari 

– kieltä arvostavan ja 

opiskelevan identiteetti 

Suomen kielen osaamisen 

merkitystä korostavien tekstien 

kautta maahanmuuttajille 

tarjoutuu identiteetti, jossa 

kieltä arvostetaan ja opitaan. 

Saada maahanmuuttajat 

opiskelemaan suomen kieltä 

aktiivisesti ja itsenäisesti. 

Elinikäisen oppimisen 

tulkintarepertuaari 

 – opiskeleva identiteetti 

Korostamalla elinikäisen 

oppimisen repertuaaria ja 

korostamalla 

maahanmuuttajien tarvetta 

ammatin vaihtoon tms. 

tarjotaan maahanmuuttajalle 

opiskelevaa toimijuutta ja 

identiteettiä. 

Saada maahanmuuttajat 

vaihtamaan ammattia, 

päivittämään ammattiaan ja 

opiskelemaan eri 

elämäntilanteissa, kuten 

vanhemman roolissa.  

Oman kulttuurin 

säilyttämisen 

tulkintarepertuaari 

 – kaksikielisen ja -

kulttuurisen integroitujan 

identiteetti 

Kirjoitukset korostavat oman 

kielen säilyttämisen 

merkitystä.  

Saada maahanmuuttajat 

puhumaan monia kieliä ja 

arvostamaan monikulttuurista 

lasten kasvatusta. 

 

6.2 Tulkintarepertuaarien mahdolliset seuraukset sosiaalityössä ja 

yhteiskunnallisella tasolla 

 

Performatiivit ovat (ks. Austin 1962) ennemminkin kielellisiä tekoja kun tosilausumia. Onkin hyvä 

pitää mielessä, että aineistoni kirjoituksissa suomalaisille tai maahanmuuttajille tuotetut identiteetit 

tai repertuaarit ovat vain kielellisiä konstruktioita, ei ”tosiasioiden” kuvailua. Vaikka 

suomalaisuutta performoidaan eli esitetään performatiivisten kielellisten tekojen kautta, kuitenkin 

suomalaisuus aineistossa konstruoituu ”tosi faktoina” ja painettuna sanana oppaiden sivuilla. Tästä 

huolimatta oppaiden tuottama suomalaisuus ja maahanmuuttajuus ovat vain yksittäisiä versioita 

monien vaihtoehtojen joukossa, sillä sosiaalisen konstruktionismin perspektiivin mukaan se, miten 

asioita tulkitsemme ja miten kokemuksemme muille esitämme, on osa sosiaalisesti konstruoitua ja 

sosiaalisesti tuotettua todellisuutta. Metodologisena lähtökohtana aineistoni analyysimenetelmässä 

diskurssianalyysissä on se, että puhuttua tai kirjoitettua kieltä ei nähdä ulkoisen todellisuuden tai 

sisäisen psyykkisen tilan heijasteena (Wetherell & Potter 1988). En voi siis olettaa, että aineistossa 

tuotettu suomalaisuus tai maahanmuuttajuus olisivat jonkin tapahtuneen asian todenmukainen 
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heijaste, vaan tapahtumat kerrotaan aineistossani kielellisinä tekoina osana tiettyjä 

tulkintarepertuaareja, joilla suomalaisuutta ja maahanmuuttajuutta pyritään tuottamaan 

jonkinlaiseksi. Suomalaisuus ja maahanmuuttajuus voivat konstruoitua täysin erilailla erilaisissa 

konteksteissa. Vaikka aineistoni repertuaarit olisivatkin vain tähän yhteen aineistoon yleistettävissä 

olevia sosiaalisia konstruktioita, on silti hyvä pohtia sitä, millaisia seurauksia aineiston 

tulkintarepertuaarien käytöllä voi olla.  

 

Oppaat antavat melko homogeenisen kuvan suomalaisuudesta ja Suomesta, eikä tämä anna 

välttämättä tilaa erilaisuudelle. Jos suomalaisuus tuotetaan hyvin ahtaaksi ja vahvasti vain 

tietynlaiseksi, on Suomeen muuttavien mahdollisesti vaikeaa omaksua kaksikulttuurinen 

identiteetti. Suomalaiset eivät aina ole tasavertaisia, hiljaisia ja täsmällisiä, ja olisikin hyvä tuottaa 

suomalaisuuden performatiiveja avarimmiksi. Jos suomalaisuus määrittyy ahtaasti, on 

maahanmuuttajan vaikea mahdollisesti kokea hyväksyntää ja toiseuden kokemus saattaa kasvaa.  

Sabourin (2001, 19–30) mukaan positiivisen sosiaalisen identiteetin rakennustyötä haittaa liian 

vahva toiseuden kokeminen. Sabourin tutkimuksen perusteella monet maahanmuuttajat kokevat 

itsensä toisiksi eli leimatuiksi ja ulkopuolisiksi. Toiseuden kokemus vahvistuu varsinkin silloin, kun 

heikon ammatillisen ja sosiaalisen aseman takia kohtaaminen on yksisuuntaista ja tapahtuu 

pääasiassa isäntämaan sääntöjen ja diskurssien sanelemana. Maahan muuttaneet kokevat, että 

isäntämaa joko arvostaa tai ei arvosta heitä. Nämä kokemukset johtavat marginaalisaation 

tuntemuksiin, jotka estävät maahanmuuttajan sosiaalista sopeutumista. Joskus tämä prosessi johtaa 

oman identiteetin ylikorostamiseen ja äärimmäisessä tapauksessa jopa jättäytymiseen vallitsevasta 

kulttuurista. Näin ollen omaa identiteettiä saatetaan peilata suomalaisuuteen niin, että suomalaisuus 

nähdään mahdollisimman negatiivisena ja samalla oma identiteetti rakennetaan positiivisemmaksi. 

(Sabour 2001, 19–31.) Tämä lienee pohjana silloin, kun muualta Suomeen muuttanut ei halua edes 

yrittää tutustua suomalaiseen kulttuuriin, mutta sen sijaan korostaa oman kulttuurinsa etevyyttä.  

Sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin edesauttaa Liebkindin (2009, 23) mukaan positiivisia 

identiteettikategorioita tarjoava sosiaalinen konteksti, joten maahanmuuttajuudesta rakentuvat 

piiloisesti tuotetut negatiiviset oletukset oppaissa eivät ainakaan edesauta sopeutumista Suomeen. 

Toiseen maahan muutto Horenczykin (2009, 67) näkemyksen mukaan vaatii lähes aina 

identiteettien uudelleenmäärittelyä. Horenczykin mukaan muualta muuttaneen maailma on 

kompleksinen sen sisältäessä monia eri jäsenyyksiä ja monia erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia 

odotuksia. Horenczyk (2009, 69) viittaa lukuisiin tutkimuksiin, joiden mukaan enemmistön tai 
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valtaväestön odotukset ja asenteet vaikuttavat muualta muuttaneiden mahdollisuuksiin sopeutua ja 

rakentaa positiivinen identiteetti. Opas mahdollisesti uusintaa eron tekojen kautta syntyneillä 

oletuksillaan tietynlaisia stereotypioita maahanmuuttajista. Olisi tärkeää, että opasta jakavat 

viranomaiset, kuten sosiaalityöntekijät, tiedostaisivat sen, että oppaat mahdollisesti uusintavat 

negatiivisia diskursseja maahanmuuttajuudesta. Maahanmuuttajuutta rakentavilla diskursseilla on 

niin sosiaalityön kuin yhteiskunnankin kannalta merkitystä, sillä tutkimukset Jasinskaja-Lahden ja 

Mähösen (2009) mukaan osoittavat, että enemmistön asenteilla on suuremmat vaikutukset 

vähemmistön asenteisiin kuin päinvastoin (esim. Bourhis, Moise, Perreault & Senecal 1997).  

Enemmistön asenteiden vaikutusta vähemmistön asenteisiin ei ole hyvä sivuuttaa. Tämän 

näkökulman avaaminen mediakeskustelussa voisi näkemykseni mukaan myös laajentaa 

mustavalkoisia maahanmuuttodiskursseja. Laajempi yhteiskunnallinen konteksti vaikuttaa myös 

Jasinskaja-Lahden ja Mähösen (2009, 113–116) tutkimusten mukaan ryhmien välisiin suhteisiin, ja 

tähän vaikuttaa heidän mukaansa myös liian harvoin tutkitut yleiset diskurssit. He viittaavat (emt., 

113–116) tutkimukseen (Pedersen, Griffits & Watt 2008), jonka mukaan Australian asenteet 

alkuperäiskansoja ja pakolaisia kohtaan peilautuivat hyvin vahvasti median ja poliittisissa 

diskursseissa. Esimerkiksi Dufvan, Laihiala-Kankaisen ja Pietikäisen (2002, 9–10) mukaan vallalla 

olevat puhetavat vaikuttavat siihen, millaisiksi omat ja muiden identiteetit koetaan ja toisaalta 

tuotetaan. Oppaat ovat osaltaan luomassa yleisiä diskursseja tietynlaisista maahanmuuttajista, ja 

näitä diskursseja on hyvä kyseenalaistaa vähintään viranomaistoiminnan, kuten sosiaalityön tasolla. 

Oppaiden pitäisi käsitellä syrjintää ja kaksikulttuurista identiteettiä, sillä vain suomalaisuutta 

tarjoamalla ne sivuuttavat kaksikulttuurisuuden merkityksen. Jasinskaja-Lahden ja Mähösen 

tutkimukset (2009) osoittavat, että jos oma kansallinen identiteetti on heikentynyt, silloin myös 

asenteet enemmistöä kohtaan muuttuvat vihamielisiksi. Maahanmuuttajan olisikin hyvä ylläpitää 

niin lähtö- kuin tulomaansa kansallista identiteettiä. Tämä tarkoittaa käytännössä sellaista 

integraatiota, jossa omaa kulttuuria vaalitaan myös. Toisaalta syrjintä johtaa siihen, ettei 

enemmistöön edes haluta identifioitua. Eli jos syrjintää ei ole koettu, enemmistöön 

identifioituminen käy helpommin. Syrjinnän kokemukset eivät vain estä tai hidasta integraatiota, 

vaan ne myös aiheuttavat vihamielisyyttä ja segregaatiota enemmistöstä (emt., 117–118; Van Geer 

& Vedder 2009.) Toisin sanoen jatkossa oppaita tehtäessä ei kannattaisi sivuuttaa vähemmistön 

syrjinnän kokemuksia, sillä nämä kokemukset aiheuttavat vihamielisyyttä valtaväestöä kohtaan. 

Tämän takia oppaiden olisi hyvä käsitellä syrjintää, sillä se liittyy usein maahanmuuttajien 

kokemusmaailmaan. Oppaiden pyyhkiessä ongelmat pois sivuiltaan, se ei edesauta Suomeen 
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sopeutumista. Nyt ongelmien poispyyhkäisyllä voi olla seurauksena se, että maahanmuuttaja kokee 

hänelle tärkeät asiat, kuten syrjimisen kokemukset ja kaksikulttuurisuuden prosessin, 

laiminlyömisen. 

 

Oppaiden tuottaman kotoutumisen prosessin keskiössä ovat suomalaisuutta rakentavat repertuaarit, 

joiden kautta eron tekona ovat analyysissäni syntyneet maahanmuuttajuutta tuottavat 

tulkintarepertuaarit. Maahanmuuttajuus konstruoituu taas suhteessa eron tekona suomalaisuudeksi 

oletettuihin piirteisiin. Kuitenkin lopultaan maahanmuuttajia kutsutaan kohti keskiötä ja 

”onnistunutta integraation staattista loppuhuipentumaa”, jossa ihanteellinen maahanmuuttaja 

omaksuu suomalaisuuden tulkintarepertuaarit ja alkaa noudattaa niitä. Näin maahanmuuttaja tulee 

osaksi suomalaisuuden keskiötä ja samojen oikeuksien saajaksi ja osaksi yhdenvertaisuuden 

konstruktiota. Oikeudet esitelläänkin aineistossa yhteen nivoutuneina velvollisuuksien 

suorittamisen kanssa. Kun tarkastellaan maahanmuuttajuutta marginaalisena positiona, liikutaan 

Huttusen (2004, 136) mukaan monikulttuurisuutta koskevan problematiikan ytimessä, sillä 

suomalainen maahanmuuttopolitiikka ottaa lähtökohdakseen tänne muuttavien integroimisen osaksi 

suomalaista yhteiskuntaa. Maahanmuuttaja voi olla yhdenvertainen vain asettuessaan suomalaiseen 

positioon, kohti keskustaa. Samalla kuitenkin virallinen maahanmuuttopolitiikka puhuu 

maahanmuuttajan oikeudesta omaan kulttuuriin. Yhdenvertaisuuden ei kuitenkaan pitäisi vaatia 

kulttuurista samanlaisuutta. Millä tavoin on mahdollista olla erilainen joutumatta samalla 

marginaaliseen asemaan, on Huttusen (2004, 136) mukaan monikulttuurisuuskeskustelun vaikeasti 

ratkaistava kysymys. (Emt.)  

 

Oppaiden homogeeniseksi tuotetun suomalaisuuden ja ihannesuomalaisuuden ympärille rakennetun 

keskiön seurauksena onkin viesti siitä, että yhdenvertaisuuden oikeudet tapahtuvat vasta 

maahanmuuttajien omaksuttua suomalaisuuden repertuaarien tarjoamat identiteetit. Oppaissa 

pyritäänkin vetämään kaikki kohti samanlaisuutta, ja tämä paradoksaalisesti ehkäisee erilaisuuden 

hyväksymistä ja saa mahdollisesti maahanmuuttajien hyväksytyksi tulemisen tunteet vähenemään, 

mikä puolestaan estää sopeutumista. Samankaltaisuuteen kutsumalla oppaat eivät itse asiassa 

helpotakaan sopeutumista Suomeen, mikä kuitenkin lienee niiden tärkein tehtävä. 

 

On myös ongelmallista, että maahanmuuttajia oppaissa kutsutaan suomalaisuuden keskiöön, mutta 

ne eivät varsinaisesti kannusta tutustumaan suomalaisiin. Vetäytyvän suomalaisen 

tulkintarepertuaarissa toisen ihmisen tilaa ja yksityisyyttä sekä hiljaisuutta kunnioittava identiteetti 
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konstruoidaan ihanteeksi. Oppaissa myös kehotetaan varoittamaan ennen vierailua. Oppaista 

rakentuu kuva suomalaisista, joihin on vaikea tutustua. Tästä seuraa todennäköisesti pelko ja 

epävarmuus lähteä juttusille suomalaisten kanssa tai kutsua naapurit kylään. Jos uusien 

kotoutumismuutosten ytimessä on osallistaminen, niin ainakin uuden oppaan olisi kannattanut 

näkemykseni mukaan kannustaa vuorovaikutukseen suomalaisten kanssa. Toki muissa yhteyksissä 

suomalaisia pitäisi kannustaa samaan. Sosiaalityöntekijä tai työvoimaneuvoja voikin lopultaan olla 

ainoa suomalainen kontakti maahanmuuttajan saapuessa Suomeen. Tämän takia on tärkeää pohtia, 

millaisia seurauksia aineistostani esille piirtyneiden tulkintarepertuaarien käytöllä voisi olla 

sosiaalityön kannalta. 

 

Sosiaalityössä toimiminen edellyttää tietoisuutta yhteiskunnassa esiintyvien erilaisten arvojen 

läsnäolosta. Sosiaalityön tavoitteena on saada ihminen toimimaan yhteisössä ja yhteiskunnallisissa 

suhteissa. (Aho 1993, 157.) Sosiaalityöntekijän hyödyntäessä työssään dokumentteja ja oppaita 

hänen olisi pohdittava oppaiden sisältämiä oletuksia ja diskursseja. Vaikka suuri ministeriö tai oma 

organisatorinen kehys olisivat laatineet oppaat, emansipatorisen ja eettisesti kestävän sosiaalityön 

kannalta olisi hyvä, että sosiaalityöntekijä tiedostaisi yhteiskunnassa vallitsevat puhetavat ja niiden 

mahdollisen heijastumisen myös viranomaisteksteihin. Mikäli sosiaalityöntekijä ei pura 

itsestäänselvyyksiksi rakennettuja maahanmuuttajuutta ja suomalaisuutta tuottavia diskursseja, hän 

ei toimi välttämättä maahan muuttaneiden asiakkaiden hyväksi, vaan toimii sen sijaan oppaiden 

sisältämien oletusten, tulkintarepertuaarien ja performatiivien uudistajana.  

Sosiaalityön sisältöjä sekä ehtoja hallitsevat yhteiskuntapoliittiset, taloudelliset ja hallinnolliset 

diskurssit (Juhila 2008, 48). Tavattaessa asiakastyössä maahanmuuttajia olisi hyvä pohtia, 

minkälaisia diskursseja sosiaalityöntekijä näissä kohtaamisissa uusintaa tai tuottaa. Olisi hyvä 

pohtia myös diskursseihin vaikuttavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. Ilman tällaista 

refleksiivistä otetta maahanmuuttajuutta tuotetaan myös sosiaalityön asiakastyössä oppaan kaltaisin 

performatiivein eli melko mustavalkoisesti ja ahtaasti. Uusintamalla sosiaalityössä oppaan kaltaisia 

tulkintarepertuaareja muodostuu kuva suomalaisuudesta ja maahanmuuttajuudesta homogeeniseksi, 

jolloin erilaisuudelle ei stereotyyppisten diskurssien keskellä jää tilaa. Hallin mukaan (1999) 

erilaisten toiseutta tuottavien diskurssien tiedostaminen avaa lähtökohdan ymmärtää erilaisuutta 

paitsi itsessä myös muissa kanssaihmisissä. Kulttuuristen merkitysten ja lisääntyneiden 

monimutkaisten representaatiojärjestelmien kautta kohtaamme mahdollisten identiteettien 

diversiteetin, jossa ei ole vain yhtä ainoaa tapaa olla tai toimia tietyn asian suhteen. (Emt., 23.)  
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Omien arvojen tiedostaminen oman toimintansa pohjalla on eettisen sosiaalityön perusta (Rostila 

2001, 23). Pohtimalla omia arvoja tutkimukseni sekä muiden diskursiivista maailmaa avaavien 

tutkimusten avulla, omien puhetapojen, toimintakäytäntöjen ja arvojen avulla sosiaalityöntekijä voi 

helpommin asettua asiakkaan asemaan ja ymmärtämään asiakkaan elämismaailmaa. Jos 

sosiaalityöntekijä uusintaa oppaiden kaltaisia tulkintarepertuaareja, käyttää hän työssään valmiita 

kategorioita ja puhetapoja sen sijaan, että muodostaisi dialogisesti (esim. Särkelä 2002) yhdessä 

asiakkaan kanssa maahanmuuttaja-asiakkaan kulttuurista, perheestä, elämäntilanteesta ja tavoitteista 

yhteisesti tuotetun asiakkaan asiantuntijuuteen perustuvan ymmärryksen. Melko äskettäin maahan 

tulleille suomalaisen kulttuurin itsestäänselvyydet, siis kategorioihin varastoitunut tieto Juhilan 

(2004) mukaan ei välttämättä ole tuttua ja tunnettua. Kategorisoinnit tulevatkin näkyviin 

kohtaamistilanteissa ja erityisesti sellaisissa, joissa jaottelulla suomalaisiin ja muihin on kielteisiä 

seurauksia. (Emt.)  

Sosiaalityö yhteiskuntapoliittisena toimintana ei ole paljonkaan arvoista, ellei sen tekijöillä ole 

Granfeltin (2010, 4) mukaan rohkeutta olla niiden puolella, jotka eivät suorituksien kautta voi 

osoittaa olevansa kunniallisia. Toisin sanoen sosiaalityöntekijöiden eettisenä ohjenuorana olisi 

asettua myös niiden maahanmuuttajien puolelle, jotka eivät voi osoittaa olevansa osa hyväksyttyä 

keskiön normia, joita oppaiden tulkintarepertuaarit tuottavat. Asettuessaan oppaiden tuottaman 

keskiön ideaalin ja suomalaisuuden sekä maahanmuuttajuuden tulkintarepertuaarien asianajajaksi 

seuraukset eivät ainakaan ole edullisia maahanmuuttajan sopeutumisen kannalta, sillä 

maahanmuuttajan olisi hyvä kokea luottamuksellista kumppanuutta sosiaalityön kautta. Mielestäni 

sosiaalityöntekijän tehtävä on toki auttaa maahanmuuttajaa sopeutumaan integraatioprosessissaan, 

mutta integraatiokoneiston valmiita diskursseja sellaisenaan hänen ei tulisi kyseenalaistamatta ja 

ilman reflektiota uusintaa työssään. 

6.3 Uusi opas uudistusten kontekstissa 

 

Kaiken kaikkiaan Vuoren huomiot aiempien vuosien oppaista sopivat hyvin myös tuoreeseen 

oppaaseen, jota Vuori ei ole analysoinut. Vuoren (2007, 146) mukaan esimerkiksi 

maahanmuuttajien ongelmista ei oppaissa puhuta suoraan, vaan rivien välistä avoimen pohtimisen 

sijaan. Oppaita hallitsee Vuoren analyysin mukaan pakollinen myönteisyyden ilmapiiri ja 

ongelmista vaietaan. Silloinkin kun ongelmat otetaan esille, ne jätetään käsittelemättä kertomalla 

yhteiskunnan auttamisjärjestelmistä. Kaiken kaikkiaan oppaita hallitsee lainsäädännön ja 

auttamisjärjestelmän yksipuolinen esittely. (Emt.) Tuorin (2007) mukaan onkin tyypillistä, että 
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suomalaista tasa-arvoa ollaan valmiita laajentamaan kutsumalla ”toiset” ja ”muut” osaksi ”meitä”, 

mutta tasa-arvon määritelmä jää yksipuoliseksi. Näkemykseni mukaan uusi opas ei poikkea tältä 

tieltä ollenkaan.  

Uusi opas pyrkii olemaan selkokielinen, mikä sinänsä on hyvä, jotta suomea vielä välttävästi 

osaavat maahan muuttaneet kykenevät sitä paremmin ymmärtämään. Kuitenkin tästäkin huolimatta 

opas on sävyltään hyvin käskevä. Täytyy-sana esiintyy oppaassa useasti ja kotoutuminen tuotetaan 

vahvasti maahanmuuttajan omaksi yksipuoliseksi projektiksi. Uusi opas antaa hyvän kuvan 

palvelujärjestelmästä, mutta melko yksioikoisen kuvan Suomesta. Se lähinnä esittelee lainsäädäntöä 

ja jättää maahanmuuttajien elämää askarruttavat aiheet ja sopeutumiselle tärkeät teemat 

käsittelemättä; esimerkiksi kaksikulttuurista identiteettiä ei nosteta uudessa oppaassa esille 

ollenkaan. Opasta elävöittävät kuvat, kuten kuvat vaaleasta naispoliisista. Mutta vaikka uudessa 

oppaassa on inspiroivia ja tulkintarepertuaarien tavoitteita pönkittäviä värikuvia, se jää 

mustavalkoiseksi lakien ja suomalaisuuden esittelyksi.  

On hyvä pitää mielessä, että uusi opas on tämän hetkisiin tarpeisiin laadittu. Jos uusi opas asettuu 

osaksi maahanmuuttopolitiikan ja -lain uudistusaaltoja, uudessa oppaassa osallisuuden ihanne ei 

ainakaan oman tulkintani mukaan näy mitenkään. Oppaan ollessa myös hyvin käskevä sävyltään, 

jää väkisinkin pohtimaan, onko tämä seurausta kiristyneestä ilmapiiristä maahanmuuttajia kohtaan? 

Voisivatko toisin sanoen kiristyneet yleiset maahanmuuttodiskurssit vaikuttaa myös oppaan 

kirjoittajien tuottamiin repertuaareihin maahanmuuttajuudesta? Koska asenteet maahanmuuttoa 

kohtaan ovat kiristyneet, olisi uudessa oppaassa joka tapauksessa ollut hyvä kertoa avoimesti 

yhteiskunnallisesta tilanteesta ja maahanmuuttopolitiikasta. Esimerkiksi perussuomalaiset ajavat 

tulkintani mukaan melko maahanmuuttokriittistä politiikkaa. Politiikka jätetään kuitenkin uudessa 

oppaassa täysin käsittelemättä. Olisi näkemykseni mukaan toivottavaa, että maahan muuttaville 

kerrottaisiin avoimesti suomalainen yhteiskunnallispoliittinen tilanne. Jos uutta opasta pyritään 

antamaan jo lähtömaassa ennen maahantuloa tai heti Suomeen tullessa, pitäisi sen Suomea 

tuntemattomalle antaa Suomesta realistinen kuva. Nyt suomalaisuus tuotetaan ongelmattomaksi ja 

Suomi maana esitellään vain aktiviteetteja ja palveluita sisältäväksi luonnon maaksi. Toisaalta 

oppaat ehkä pyrkivät vain motivoimaan maahanmuuttajia osaksi Suomen toimiviksi tuotettuihin 

koulutussysteemien, asumissääntöjen ja työelämän keskiötä. Täten maahanmuuttajat saavat itse 

kokea Suomen mahdolliset huonot puolet ja oppaiden pyrkimys on esitellä Suomea ja 

suomalaisuutta tuomatta ongelmia esille ollenkaan.  
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Suomalainen hyvinvointivaltio on perinteisesti rakentunut vahvalle ihmisten 

samanarvoisuuden ja yhden keskuksen idealle (Forsander 2001). Eron politiikasta kirjoittanut 

Iris Marion Young (1990) toteaa, että pyrkiessään muuttamaan kaiken erilaisuuden 

samuudeksi tuottaa tämä pyrkimys samalla täydellistä toiseutta. Samuutta tavoitteleva 

politiikka väistämättä arvostaa keskiötä enemmän. Juhila (2004, 31) soveltaa Youngin 

ajatusta maahanmuuttopolitiikkaan: samuuden tavoittelussa päämääränä voi olla 

maahanmuuttajan tekeminen mahdollisimman suomalaisiksi. Ne, jotka eivät tätä toteuta tai 

tässä onnistu, leimataan ulkopuoliseksi.  

Maahanmuuttajien ja heidän kanssa työskentelevien kannalta on merkittävää, saavatko ”toiset” 

puhua itse ja kuunnellaanko heitä (Ahmedin 2000, 60–63). Vuori (2007, 164) pohtiikin, voivatko 

maahanmuuttajat Suomessa koskaan raivata tiensä viranomaisoppaisiin saakka ja avustaa 

tilanteissa, joissa heitä ohjataan kotoutumaan Suomeen. Olisikin jatkossa ihanteellista huomioida 

oppaissa maahanmuuttajien konstruktiot suomalaisuudesta. Olisi hedelmällisempää antaa maahan 

aiemmin muuttaneiden kertoa uusille maahanmuuttajille näkemyksiään suomalaisuudesta, sillä 

mielestäni ulkoryhmän silmin peilattuna kansallinen identiteetti määrittyy objektiivisemmin, mikäli 

objektiivisuus nyt ikinä on mahdollista diskursiivisten identiteettien muotoilussa. 

Maahanmuuttajien kirjoittamista oppaista tulisi varmasti realistisempia sekä kannustavampia, jos 

niitä kirjoittaisivat henkilöt, joilla on omakohtaista kokemusta integraation haasteista ja 

onnistumisista. Maahanmuuttajien osallistuessa oppaiden laadintaan saataisiin heidän ääni 

tuottamaan maahanmuuttajuuden ja suomalaisuuden performatiiveja. Samalla maahanmuuttajille 

tärkeitä asioita ei ehkä sivuutettaisi ja kätkettäisi näennäisen positiivisuuden taakse, joka ei salli 

ongelmien eksplikoitua käsittelyä. Maahanmuuttajien osallistuessa yhdessä suomalaisten kanssa 

tulevaisuuden oppaiden tekemiseen tultaisiin osaksi osallisuuden kenttää, jossa myös 

maahanmuuttajilla olisi määrittelyvaltaa suhteessa identiteetteihin ja keskiön konstruktioon. Näin 

piiloiset ja näkyvät eron teotkin mahdollisesti vähenisivät tulevien oppaiden sivuilta.  
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6.4 Kohti diskursiivisesti tiedostavaa tulevaa  

– tutkielman eettisyys ja jatko sekä maahanmuuttajuuden ja suomalaisuuden 

repertuaarit sosiaalityössä  

 

Jatkossa olen kiinnostunut tutkimaan tai näkemään sellaista tutkimusta, jossa tutkittaisiin 

maahanmuuttajien kanssa tekevien sosiaalityöntekijöiden puheessa tuottamia tulkintarepertuaareja 

suhteessa maahanmuuttajuuteen ja suomalaisuuteen. Olisi myös mielenkiintoista jatkaa 

maahanmuuttoaiheisten viranomaistekstien tutkimista analysoimalla maahanmuuttajien kanssa työtä 

tekeville suunnattuja tekstejä. Tämä toimisi ikään kuin hyvänä vastatutkimuksena tälle tutkielmalle, 

jossa tutkittiin nimenomaan maahanmuuttajille suunnattuja tekstejä. Olisi kenties vielä 

hedelmällisempää kääntää koko asetelma toisin päin ja tutkia, millaista suomalaisuutta tai 

maahanmuuttajuutta nimenomaan maahanmuuttajat tuottaisivat teksteissä tai puheissaan, jotka ovat 

suunnattuja viranomaisille. Tässä tutkielmassa maahanmuuttajille ei annettu ääntä, joten jatkossa 

tälle olisi tutkimuksen avulla tarvetta. 

Vaikka tutkimukseni keskittyikin tutkimaan vain maahanmuuttajille tuotettuja oppaita 

viranomaisten kirjoittamana, tästä huolimatta onnistuin oman arvioini mukaan tutkimustehtävässäni 

hyvin, sillä sain vastauksen siihen, millaisia tulkintarepertuaareja suomalaisuudesta ja 

maahanmuuttajuudesta oppaissa rakennetaan. Esittelin tutkimuksessani myös eron teon 

repertuaarien tuottamisen tapana sekä pohdin mahdollisia seurauksia, joita analyysini synnyttämien 

kyseisten repertuaarien käytöllä voi olla yhteiskunnallisella tasolla ja sosiaalityön näkökulmasta. En 

koe tutkimukseni olleen mitenkään epäeettinen, sillä se ei uusinna suomalaisuutta ja 

maahanmuuttajuutta, vaan sen sijaan purkaa niiden merkityksiä. Aineistoni on myös kaikkien 

saatavilla, joten aineistoni ei aseta ketään epäeettiseen asemaan. Toisaalta käsittelin jonkun 

kirjoittamia oppaita työministeriön tuottamana, joten oppaiden kirjoittajat mahdollisesti saavat 

kritiikkiä paikka paikoin osakseen tutkielmani kautta. Kuitenkin tehtäessä vähemmistöasemassa 

oleville ryhmille tekstejä on niitä hyvä arvioida niiden seurausten ja toimivuuden kannalta, jotta ne 

saavuttaisivat tavoitteensa, kuten helpottaa Suomeen sopeutumista. Tutkielmani tulokset voi nähdä 

positiivisina siinä suhteessa, että ne mahdollisesti antavat oppaiden kirjoittajille kehitysideoita.  

Positioni tutkijana sekä tutkimuksen kontekstisidonnaisuus saattavat olla kuitenkin tutkimukseni 

jonkinlainen kompastuskivi. Diskursiivista tutkimusta tehdessä tutkija väistämättä on mukana 

tuottamassa tietynlaisia tulkintarepertuaareja. Kulttuurilla on tekemistä repertuaarien rakentumisen 
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kanssa: tietyn kulttuurin jäsenet tulkitsevat maailmaa tietynlaisilla repertuaareilla (esim. Suoninen 

1992, 13–14). Vaikka omat arvoni mahdollisesti ohjasivatkin tulkintarepertuaareja etsivää 

metodista suurennuslasiani, kuitenkin tulkintarepertuaarit on nähtävissä aineiston luvun kautta 

selkeästi oppaissa. Toisin sanoen ne tulkintarepertuaarit, jotka esittelen analyysissä, ovat 

löydettävissä oppaissa. Oppaissa tuotetaan tiettyjen puheryppäiden, metaforien ja performatiivien 

avulla tietynlaista suomalaisuutta tai maahanmuuttajuutta niin, että esille piirtyy tietty 

tulkintarepertuaari. Sidon analyysini tulkintarepertuaarit myös vahvasti riippuvaiseksi aineistosta 

esittämällä runsaasti aineistokatkelmia analyysini tueksi. Tutkimuksessani asetunkin analyytikon 

rooliin (ks. Juhila 1999b, 203), jossa analysoin tulkintarepertuaareja jäljittävällä suurennuslasillani 

aineistosta nousevat tulkintarepertuaarit. Otan analyysiini vain selvästi suomalaisuutta ja 

maahanmuuttajuutta tietynlaiseksi tuottavat tekstit ja toimin aineiston kirjoittajien rakentamien 

tulkintarepertuaarien etsijänä ja julkaisijana, en niiden synnyttäjänä tai manifestoijana. 

Järjestelmällisen aineiston käsittelyn ja aineistolähtöisen analyysin avulla voin löytää 

diskursiivisessa maailmassa jo olevia piirteitä. 

Yhteiskuntatieteellisenä tutkijana sekä tulevana sosiaalityöntekijänä kuitenkin tiedostan ja 

reflektoin omia arvojani ja niiden mahdollisia vaikutuksia niin sosiaalityön tutkimukseen kuin 

asiakaskohtaamisiinkin. Yhteiskuntatieteilijänä on myös hyvä olla sensitiivinen yhteiskunnallisten 

muutosten vaikutuksiin suhteessa ilmapiiriin, asenteisiin ja puhetapoihin. Suomi on maahanmuuton 

suhteen näkemykseni mukaan erityinen maa, sillä esimerkiksi Lehtosen ja Löytyn (2007, 106) 

mukaan Suomi oli 1800-luvun lopulta 1960-luvulle maastamuuttomaa, mutta 1990-luvulta siitä 

tulikin maahanmuuttomaa. Muutenkin Suomea pidetään homogeenisenä maana, kuten tutkielmani 

tulkintarepertuaaritkin osaltaan osoittavat. Forsanderin ja Ekholmin (2001, 85) mukaan 

homogeenisyyden normista huolimatta Suomi on ollut aina hyvin monikulttuurinen, mutta 1800-

luvulla alettiin korostaa kansallisvaltio-ajattelua, jolloin rahvaasta luotiin Suomen kansa 

kiinnittämällä se yhteiseen suomalaiseen identiteettiin ja kieleen. Suomi on ollut kuitenkin etnisesti 

hyvin moninainen, sillä Suomella on omat historialliset vähemmistönsä: saamelaiset, romanit, 

juutalaiset, tataarit, venäläiset ja suomenruotsalaiset, joiden lainsäädännöllinen asema on maailman 

parhaita. Koska nämä vähemmistöt ovat vuosisatojen aikana tulleet osaksi yhteiskuntaan, ehkä 

voimme Forsanderin ja Ekholmin mukaan oppia tästä jotakin. (Emt. 84.) 

Fordanderin ja Ekholmin (2001, 86) mukaan maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen on 

maahanmuuttajien itsensä, viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintaa. Tähän lisäisin vielä, että 

kotoutumisen edistäminen on myös kantaväestön toimintaa. Lepolan (2002) mukaan erittäin 
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merkittävää roolia kotoutumisen onnistumisessa näyttelee valtaväestö, sillä asenteet, joita maahan 

muuttaneet aistivat päivittäisessä kanssakäymisessä, sekä yksittäisten ihmisten vuorovaikutushalu ja 

kommunikointikyky ovat olennainen, ellei mielestäni jopa tärkein osa, hyväksytyksi tulemisen 

kokemusta ja sitä kautta sopeutumista. Lepolan (2002) mukaan kotoutumisen mahdollisuuksia 

muovaa se keskustelu, jota julkisuudessa käydään, mukaan lukien se, ketkä saavat äänensä 

kuuluviin tiedotusvälineissä. Kaiken taustalla vaikuttavat vallitsevat käsitykset suomalaisen 

yhteiskunnan olemuksesta ja Suomessa asuvien oikeuksista ja velvollisuuksista. Aivan 

arkipäiväisen elämän tasollakin on vaikutusta sillä, uskotaanko Suomen todella voivan olla 

monikulttuurinen ja etnisesti tasa-arvoinen maa vai kuvitellaanko edelleen sen olevan kulttuurisesti 

yhtenäinen etnisten suomalaisten maa, jossa niin vanhoihin kuin uusiin etnisiin vähemmistöihin 

kuuluvat ovat vieraan roolissa. (Emt.) 

Vieraan roolin uusintaminen ei kuulu uusiin ajankohtaisiin uudistuksiin kotoutumisen politiikassa 

(ks. luku 2) eikä se kuulu myöskään eettisesti refleksiiviseen sosiaalityöhön. Sosiaalityön tehtävänä 

on estää syrjäytymistä yhteiskunnassamme. Näkisinkin sosiaalityöntekijöiden tehtävänä tätä kautta 

myös syrjivien käytäntöjen ja puhetapojen ehkäisemisen. Sosiaalityöllä on suuri merkitys 

maahanmuuttajien elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Liebkindin ja Jansinskaja-Lahden (1997, 205) 

mukaan kokemukset syrjinnän kohteeksi joutumisesta ovat yhteydessä siihen, kuinka paljon 

maahanmuuttajat luottavat suomalaisiin viranomaisiin. Valtaväestöllä on tässä suuri rooli, mutta 

sosiaalityöntekijän olisi näkemykseni mukaan oltava sensitiivinen maahanmuuttajan syrjinnän ja 

toiseuden kokemuksille, jotta luottamusta voitaisiin kohtaamisissa rakentaa. Jotta 

maahanmuuttajasosiaalityö olisi sisällöllisesti ja menetelmällisesti monikulttuurista sosiaalityötä, se 

edellyttää Aniksen (2008, 99) mukaan kulttuurista tietoutta, erojen huomioimista, joustavia 

vuorovaikutustaitoja sekä valtasuhteiden ja asiakkaita koskevan vähemmistönäkökulman 

ymmärtämistä. Kulttuuri ei pysy maahanmuuttajan elämässä paikallaan, vaan Aniksen (emt.) 

mukaan niin lähtömaan kulttuuri kuin suomalainenkin kulttuuri muuttuu ja on liikkeessä ja 

maahanmuuttaja painottaa eri kulttuureja eri asioiden kohdalla.  

Toisin sanoen sosiaalityöntekijän olisi näkemykseni mukaan hyvä ymmärtää, että 

maahanmuuttajuuden repertuaarit muuttuvat niin itse maahanmuuttajan puheessa ja toiminnassa 

kuin yleiselläkin tasolla. Maahanmuuttaja voi varioida suomalaisuudeksi tuotettujen ja 

maahanmuuttajuudeksi rakennettujen performatiivien välillä. Onkin tärkeää Aniksen tutkimuksen 

mukaan sosiaalityöntekijän roolissa kyetä näkemään kulttuuri elävänä. Sosiaalityöntekijän tulisi 

myös ymmärtää maahanmuuttajan osallisuusvajeita ja erilaisuuden kokemuksia. Jokaisen asiakkaan 
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kohdalla pitäisi pyrkiä vuoropuheluun ja jokaisen tilanteen arvioimiseen asiakkaan sosiaaliseen 

tilanteeseen nojaten. On hyvä kuunnella niitä seikkoja, joilla asiakas tekee ymmärrettäväksi omaa 

käytöstään. (Emt.) Maahanmuuttajien ja heidän kanssaan työskentelevien kannalta on merkittävää, 

saavatko ”toiset” puhua itse ja kuunnellaanko heitä. Tärkeää on myös esimerkiksi Ahmedin (2000, 

60–63) mielestä miettiä sitä, kenellä on tilaa tietää ja tuottaa tietoa. Sosiaalityöntekijän olisi 

näkemykseni mukaan hyvä harjoittaa tutkielmani kaltaista analyysiä, jossa suomalaisuuden ja 

maahanmuuttajuuden performatiivit ja repertuaarit asetetaan kyseenalaistavan, konstruktioita ja 

itsestäänselvyyksiä purkavan refleksiivisen suurennuslasin alle.  
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