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Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia Suomeen muualta muuttaneiden äitien
kokemuksia. Tarkasteluni kohteena ovat maahanmuuton ja äitiyden kokemukset sekä
erilaisten tukimuotojen merkitykset naisten elämässä. Tutkimus on toteutettu
haastattelemalla maahanmuuttajaäitejä puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä.
Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenologis-hermeneuttinen. Tarkoituksenani ei ollut
tavoitella tutkittavien todellista kokemusta, vaan tutkimus keskittyy kerrotuille kokemuksille
annettujen merkitysten tulkintaan. Tutkimuksella olen halunnut nostaa esiin vähän tutkitun
ryhmän ääntä sekä lisätä ymmärrystä maahanmuuton prosessista äitiyteen yhdistettynä.

Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat maahanmuuton kokemukset yksilön, äitiyden ja
tukimuotojen näkökulmasta. Teoriaosuus tarkastelee maahanmuuttoa yksilön identiteetin,
sukupuolen ja äitiyden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkemmat tavoitteet muodostuvat
kolmen tutkimuskysymyksen kautta. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni tarkastelee
maahanmuuttoa kulttuurien kohtaamisen näkökulmasta, toinen äitiyden kokemusta sekä
äitiyttä maahanmuuton siihen tuomien lisähaasteiden kautta. Kolmas kysymys
tukimuotojen merkityksestä auttaa kartoittamaan tutkittavien tuen ja avun tarvetta
sosiaalityön ammatillisesta näkökulmasta.

Tämän tutkimuksen yhtenä tuloksena pidän Suomeen muuttaneiden äitien hyvää
sopeutumista. Haastateltavat olivat kaikki tuen piirissä, mikä saattoi vaikuttaa asiaan.
Aineistosta puuttuu lähes kokonaan kulttuurieroja korostava puhe, jota esiintyi vain yhden
haastateltavan kohdalla. Haastateltavien nykyhetki kuvautui kahden kulttuurin sopuisana
rinnakkaiselona. Tutkimuksen mukaan uuteen ympäristöön sopeutumisen yhtenä
edellytyksenä onkin identiteetin muokkautumiskyky ajan ja paikan mukaan.  Tutkimuksen
mukaan naisilla on suuri kyky mukautua olemassa olevaan tilanteeseen ja asettaa lapset
ensisijaisiksi.

Naisten haasteet liittyivät tutkimuksen mukaan pitkälti kieliongelmiin ja sosiaalisen
verkoston kaventumiseen. Huono kielitaito heikensi muun muassa työn saamista,
vanhemmuuden toteuttamista, sosiaalisten suhteiden solmimista, oman arvon tunnetta,
terveyspalveluissa asioimista ja sukulaissuhteita. Haastateltavat kokivat Suomen sosiaali-
ja perhepolitiikan, sekä rauhallisen ja toimivan elinympäristön hyväksi, mutta tämä ei
korvannut sukulaisilta normaalisti saatua lastenhoitoapua ja tukea. Äidit myös kokevat
tutkimuksen mukaan normaalia suurempaa epävarmuutta äitiydessään, koska he
saattavat kokea epäonnistumista yrittäessään vastata suomalaisen äitiyden kulttuurisiin
odotuksiin. Oma käsitys hyvästä äitiydestä joutuu koetukseen, koska äidit eivät pysty
hoitamaan lastensa asioita omalla kielellään, eivätkä välttämättä saa pienten lapsien
äiteinä riittävästi tarvittavaa tietoa.
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UNIVERSITY OF TAMPERE
School of Social Sciences and Humanities

HENNA ERKINTALO: Immigrant mothers’ experiences of immigration, motherhood and
support
Master’s thesis, 78 pages.,1 appendix page
Social Work
Supervisor: Arja Jokinen
April 2012

The purpose of this Master’s thesis is to examine immigrant mothers’ experiences of
immigration, motherhood and the support they have received during this process. The
research data have been gathered by half-structured interviews with five immigrant
mothers. This study is based on a phenomenological hermeneutic approach. Instead of
reaching the authentic experience of the immigrant mothers, I have tried to concentrate on
analysing the meaning of the experiences they have told. With this study I have aimed to
give a voice to a little examined group and also increase understanding of the migration
process combined with motherhood.

The theoretical part of the study investigates immigration from the aspects of individual,
gender and motherhood. Objects of the study are formed by three research questions. The
first question examines immigration from the inter-cultural perspective. The second
question studies motherhood from the perspective of subjectivity and ethnicity. The third
question explores the meaning of support giving assistant to professionals of social work
to survey immigrant mothers’ needs of support and counselling.

Immigrant mothers’ good integration is one of the results of this study. The interviewees
were, however, all within the scope of support, which could play a role in the results.
Interestingly, there are little data that emphasizes cultural differences. Mothers’ everyday
life was represented in the data as a harmonious co-existence of two cultures. The study
shows that identity’s ability to change according to time and space is one of the important
requirements when settling down into the new environment. The study shows that women
have a great ability to adapt to the existing situation and prioritise their children.

Women's challenges related to the study are mainly language problems and the ability of
establishing broader social networks. Poor language skills weakened job opportunities for
those women, as well as the implementation of parenting, social relationships, self-
esteem, use of health services, and family relations. Finnish social and family policies and
quiet and well-functioning living environments, were seen as a good thing, but that did not
replace child-care help and the support women normally would have received from their
relatives. According to the study, mothers might also feel higher uncertainty about
motherhood than mothers in general, because they may experience failure when
attempting to respond to the Finnish cultural expectations of motherhood. The idea of good
motherhood comes under threat, because mothers are unable to manage their children's
issues in their own language, and may not receive the necessary information that mothers
with young children need.

Keywords: immigrant mother, inter-cultural, ethnic identity, maternal identity, forms of
support
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1. JOHDANTO 

Tässä tutkielmassa tutkin Suomeen muualta muuttaneiden äitien kokemuksia. Tarkastelun

kohteenani ovat maahanmuuton ja äitiyden kokemukset sekä erilaisten tukimuotojen

merkitykset naisten elämässä. Aineisto on kerätty haastattelemalla viittä Suomeen eri

maista muuttanutta naista, jotka olivat kaikki myös äitejä. Laadullisen tutkimuksen

mukaisesti tutkimus kiinnittyy ihmisiin ja heidän kertomiinsa tarinoihin subjektiivisen

kokemuksen näkökulmasta. (Liamputtong 2010,11). Tutkimuksen fokus on kerrotuille

kokemuksille annettujen merkitysten tulkinnassa fenomenologis-hermeneuttisen

lähestymistavan mukaisesti (esim. Laine 2010). Tavoitteenani on nostaa esille vähän

tutkitun ryhmän ääntä, jota on kotimaisessa tutkimuskirjallisuudessa tutkittu suhteellisen

vähän.

Kiinnostukseni maahanmuuttajiin heräsi omista kokemuksistani ulkomailla asumisesta.

Olen kiinnostunut siitä, millainen kokemus Suomeen muuttaminen on ja miten maahan

muuttaneet äidit kokevat elämänsä muuttuneen maahanmuuton seurauksena.

Sosiaalityön näkökulmasta pidän tärkeänä tarkastella maahanmuuttoa sen mukanaan

tuomien haasteiden kautta, jotta asiakastyössä kohdattuja maahanmuuttajia pystyttäisiin

ymmärtämään ja tukemaan paremmin. Erityisesti maahan muuttaneet äidit ovat ryhmä,

joita sosiaali-, ja terveydenhuollossa kohdataan paljon esimerkiksi neuvoloissa, mutta

onko työote riittävän kulttuurisensitiivistä ja erilaisuuden huomioivaa?

Kulttuurisensitiivisyydellä en tarkoita, että jokaisen maahanmuuttajan kohdalla pitäisi

erikseen tietää juuri heidän kulttuurinsa tavat toimia. Tarkan tietämyksen sijaan

tärkeämpää olisi kohdata jokainen maahanmuuttaja yksilönä, eikä pelkästään kulttuurinsa

edustajana. (ks. Huttunen 2004) Kiinnostuksen osoittaminen maahan muuttaneen

kulttuuritaustasta kysymällä, voi riittää herättämään keskustelua siitä, miten hänen

kulttuurissaan on tapana hoitaa ja kasvattaa lapsia. Äitiyden määritelmät ovat

kulttuurisidonnaisia ja aina tietyssä kulttuurissa rakentuneita, joten hyvin monella maahan

muuttaneella äidillä on suomalaisesta äitiyden määritelmästä poikkeavia ajatuksia (Nätkin

1997, 250).

Tämän tutkimuksen tarkemmat tavoitteet muodostuvat kolmen tutkimuskysymykseni

kautta, jotka tarkastelevat maahanmuuton kokemusta kulttuurien kohtaamisen, äitiyden

sekä tukimuodoille annettujen merkityksien näkökulmasta. Yhtenä tavoitteenani on nostaa
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esiin maahan muuttaneiden äitien kokemuksia, jotta ymmärtäisimme paremmin erilaisista

kulttuurisista taustoista tulevia äitejä ja heidän kohtaamiaan haasteita uudessa

ympäristössä. Tavoitteenani on myös tarkastella maahanmuuton kokemusta yksilön

identiteetin näkökulmasta, koska ajattelen näkökulman avaavan maahanmuuttoon liittyvää

muutoksen kokemusta. Maahanmuutto on tietynlainen identiteettikriisi, jonka jokainen

maahan muuttanut kokee omalla tavallaan (J.W. Berry 1992, 285). Kaikki

maahanmuuttajat ovat yksilöitä ja niin on myös maahanmuuton kokemus jokaiselle

maahan muuttaneelle yksilöllinen. Ajattelen, että maasta toiseen muuttaminen on aina

isompi tai pienempi muutos, joka vaikuttaa yksilön elämään riippumatta siitä, mistä, miksi

tai mihin hän on muuttanut. Tästä subjektiivisesta muutoksen kokemuksesta olen

kiinnostunut, ja siitä miten se vaikuttaa yksilön käsitykseen itsestään. Kolmantena

tavoitteenani on tarkastella maahan muuttaneiden äitien kokemuksia niistä tuen

muodoista, jotka ovat auttaneet heitä maahanmuuton ja äitiyden haasteissa. Tämän

näkökulman ajattelen auttavan kartoittamaan maahan muuttaneiden äitien elämässä

vaikuttavia tuen lähteitä, ja auttavan tätä kautta maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä

tahoja.

Vaikka tutkimukseni analyysiosiossa tulen nostamaan esiin monenlaisia haastavia

kokemuksia maahan muuttaneiden äitien elämästä, haluan painottaa, että haastattelut

koostuivat pääosin positiivisista kokemuksista Suomessa elämisestä. Ongelmia ei

erityisesti korostettu haastatteluissa, vaan tutkielman kokonaisuus muodostuu omasta

tulkinnastani ja halustani nostaa haasteellisia asioita esiin, jotta niitä voitaisiin paremmin

tunnistaa. Olen kuitenkin yrittänyt painottaa analyysissa myös positiivisia asioita, koska

tutkimuskirjallisuus on usein ongelmakeskeistä, jossa hyvin pärjäävät unohtuvat helposti.

Tutkiessani maahanmuuton kokemuksia, en kuvittele voivani tavoittaa kenenkään

autenttista kokemusta, vaan ainoastaan kerrotun kokemuksen, joka minulle välittyy

puheen kautta. Kerrottuja kokemuksia tulkitsemalla toivon samalla lisääväni ymmärrystä

maahanmuuttajien yksilöllisyydestä, vaikka tutkimuksessa osittain yritänkin löytää

kokemuksista myös samankaltaisuutta. Seuraavaksi lähden tutkimukseni teoriaosassa

tarkastelemaan maahanmuuton kokemusta tutkimuskirjallisuuden valossa ensin yksilön,

sukupuolen ja äitiyden näkökulmasta. Sitten kerron tarkemmin tutkimuksen toteutuksesta,

fenomenologis-hermeneuttisesta lähestymistavasta, haastatteluista ja aineiston

analyysista. Tämän jälkeen tulee analyysiosio ja loppupäätelmät.
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2. MAAHANMUUTTO  KOKEMUKSENA 

2.1. Maahanmuuttaja-käsite 

Maasta toiseen muuttajia kutsutaan maahanmuuttajiksi. Sana maahanmuuttaja on

vakiintunut osaksi arkikieltämme. Se synnyttää ihmisissä mielikuvia, jotka yleensä liittyvät

olosuhteiden pakosta tänne tulleiden erilaiseen ulkonäköön ja elämäntapaan. Moni

ajattelee maahanmuuttajat pakolaisiksi, vaikka todellisuudessa tilastojen mukaan

humanitaarisista syistä Suomeen asettuvia on vain 10-15% kaikista ulkomailta

muuttaneista ja esimerkiksi somalinkielisten osuus on vain 6% kaikista Suomessa asuvista

vieraskielisistä. Suurin osa Suomeen muuttavista tulee Venäjältä ja muista Euroopan

maista, mutta ulkonäkönsä vuoksi etenkin somalialaiset jäävät suomalaisten mieleen. Syy

on osittain maahanmuuton viime vuosikymmenten historiassa, jolloin 1990-luvun laman

aikaan Suomeen saapui kerralla paljon somalialaisia. Mielikuvat maahanmuuttajista ovat

niin vahvoja, että ihmisillä on tarve nähdä muulta tulleet mahdollisimman erilaisina.

Mielikuva jättää suuren joukon fyysisesti samannäköisemmistä maahanmuuttajista ilman

huomiota. Mielikuvan kyseenalaistaminen on tärkeää, jotta maahanmuuttajien todellinen

moninaisuus saadaan näkyviin. (Säävälä 2011,7-9.)

Maahanmuuttaja käsitteenä on varsin heterogeeninen. Sen alle mahtuu

Maahanmuuttoviraston mukaan kaikki syystä tai toisesta maahan muualta muuttaneet

(Maahanmuuttovirasto). Maahanmuuttajiin lukeutuvat ihmiset ovat kuitenkin taustoiltaan

hyvin erilaisia. He eroavat toisistaan niin sukupuoleltaan, kansalliselta ja kulttuuriselta

taustaltaan, iältään, koulutukseltaan, persoonaltaan ja maahantulosyyltään. Tästä

huolimatta maahanmuuttajaksi määrittyminen tekee maahanmuuttajista usein yksilöttömiä.

(Huttunen 2004,138.) Tähän tutkimukseen haastatellut eroavat toisistaan paljon ja silti

heitä kaikkia kutsutaan maahanmuuttajiksi. Olen monessa yhteydessä suosinut sanaa

”maahan muuttaneet”, koska se on haastateltavieni taustoja ajatellen äitiyden lisäksi lähes

ainoa heitä yhdistävä asia.

Maahanmuuttajat siis mielletään arkipuheessa usein virheellisesti yhdeksi ryhmäksi, jolla

on tiettyjä samankaltaisia ominaisuuksia. Todellisuudessa maahanmuuttajat ovat hyvin

moninaisia ja kaikki toisistaan erilaisia yksilöitä. Tapa puhua tietystä ryhmästä siihen

ulkoapäin liitettyjen määrittelyjen kautta rakentuu eronteossa ”meidän” ja ”niiden” välille.
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Valtakulttuuri tulee rakentaneeksi identiteettiä ihmisille, jotka eivät ole itse osallisena

keskustelussa. Maahanmuuttajille luodut identiteetit määrittyvät suhteessa eroon

suomalaisesta kulttuurista. Jatkuvassa arkisessa kanssakäymisessä tulemme

huomaamatta määritelleeksi maahanmuuttajat oman kulttuurimme läpi, sijoittaen heidät

äänettömään marginaaliin, josta käsin on vaikea muuttaa valmiiksi rakentuneita mielikuvia.

(Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 10-11; Löytty 2005, 166-167.)

Maahanmuutto voi tarkoittaa useita muutoksia yksilön elämässä aiempaan verrattuna

koskien muun muassa läheissuhteita, sosiaalisia verkostoja, kieltä, kulttuuria, yhteiskunta-

statusta, ruokakulttuuria, ilmastoa jne. Usein pelkästään kulttuurieroihin keskittyvä

lähestyminen on helposti yleistävää ja peittää alleen kokemusten yksilöllisyyden, joten

päätin tarkastella maahanmuuttoa ensin yksilön ja sen jälkeen sukupuolen ja äitiyden

näkökulmasta. Seuraavassa luvussa kerron maahanmuuton vaikutuksista yksilön

identiteettiin.

2.2. Yksilö muutoksen pyörteissä 

Maahanmuuton psykososiaaliset vaikutukset ovat hyvin luonnollisia ja ymmärrettäviä. Ne

liittyvät tilanteeseen, jossa henkilö jättää taakseen kaiken tutun ja turvallisen ja ottaa hypyn

”tuntemattomaan”. Elämähallinnan kannalta tämä on yksi elämänkriiseistä, joihin lukeutuu

normaalissa elämänkaaressa muun muassa aikuistuminen, parisuhde, työpaikan

vaihtaminen tai lapsen syntymä.  Maahanmuutto ja uuteen yhteiskuntaan sopeutuminen

on siis merkittävä kokemus yksilön elämän ja sen hallinnan kannalta. (Alitolppa-Niitamo

2005, 9-10.)

Maahanmuuton yhteydessä ihminen joutuu siis sopeutumaan muutoksiin. Yksilön uuteen

kulttuuriin sopeutumisen aiheuttamaa stressiä kutsutaan akkulturaatiostressiksi (Berry

ym.1992 284). Akkulturaatiolla viitataan yksilön läpi käymää prosessia maahanmuuton

yhteydessä. Psykologisella akkulturaatiolla tarkoitetaan yksilön identiteetissä,

käyttäytymisessä, asenteissa ja arvoissa tapahtuvia muutoksia, jotka johtuvat

maahanmuutosta ja kulttuurien kohtaamisesta. (Emt.1992 271-272.) Itse

akkulturaatiotutkimus keskittyy kulttuurivähemmistöihin ja vähemmistöissä tapahtuviin

muutoksiin. Akkulturaatio ymmärretään usein yksilön mukautumisena ja sopeutumisena
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uuteen kulttuuriin. Hyvän sopeutumisena merkkeinä on pidetty hyvää psyykkistä ja fyysistä

terveyttä, yleistä tyytyväisyyttä, hyvää itsetuntoa ja työllistymistä. (Liebkind 2000,13-17.)

Maahanmuuttajien akkulturaatiota ja heidän psykologista sopeutumistaan uuteen

kulttuuriympäristöön on tutkittu runsaasti. Yleisimmin kulttuuriin sopeutumisen ongelmien

raportoidaan ilmenevän yksilöiden elämässä henkilökohtaisen kriisinä ja sosiaalisena

eristäytyneisyytenä. Lähtömaassa vallitsevien sosiaalisten verkostojen ja kulttuurinormien

häviäminen voi pahimmillaan vaikuttaa yksilöihin aiheuttaen vihamielisyyttä, epävarmuutta,

identiteetin järkkymistä ja masennusta. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu, mutta

akkultturaatiostressin on todettu vaikuttavan mielenterveyteen negatiivisesti aiheuttaen

erityisesti ahdistusta ja masennusta. Huonontuneeseen psyykkiseen hyvinvointiin voi liittyä

myös syrjäytyneisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita sekä psykosomaattisia oireita. Nämä

ongelmat eivät ole automaattisia seurauksia maahanmuutosta, vaan niihin vaikuttavat

monet henkilökohtaiset ja ulkoiset tekijät. Toisille stressitekijät ovat suuria esimerkiksi

aikaisempien kokemusten tai sosiaalisen tuen puutteen vuoksi, ja taas toisille samat

stressitekijät voivat näyttäytyä jopa suotuisina mahdollisuuksina. Mitä enemmän yksilöllä

on muutosta tukevia tekijöitä apunaan, sitä paremmin hän sopeutuu uuteen

ympäristöönsä. (Berry ym. 1992, 284-287.)

Maahanmuutto on muutoksena stressaava, jos kohdatut vaikeudet ylittävän yksilön

stressinhallintakyvyn. Uuteen maahan muuttamiseen voi liittyä kieliongelmia,

identiteettiongelmia, syrjintäkokemuksia tai kokemusta kulttuurin hallinnan vaikeudesta.

(Liebkind 2000, 17.) Syrjinnän ja rasismin kokemukset nähdään eniten stressiä

aiheuttavina (ks. Liebkind & Jasinskaja-Lahti 2000). Tähän tutkimukseen osallistuneet

eivät tuoneet esiin syrjinnän ja rasismin kokemuksia, joten en käsittele aihetta enempää

tässä yhteydessä. Vastaanottavalla maalla on kuitenkin sopeutumisen prosessissa tärkeä

tehtävänsä. Monikulttuurisen ja suvaitsevaisen yhteiskunnan on todettu helpottavan

maahan muuttaneita sopeutumaan. Myös tarjolla olevien tukipalveluiden laadulla ja

määrällä on merkitystä maahan muuttaneiden sopeutumisessa samoin kuin sitä tukevalla

maahanmuuttopolitiikalla. (Berry ym. 1992, 287.)

Katson tarpeelliseksi tarkastella vielä tarkemmin identiteetin muutoksia maahan muuton

yhteydessä, jotta ymmärrys maahan muuton prosessin moniulottuvuudesta yksilön

kannalta tulisi paremmin esille. Stuart Hallin (2003) mukaan kulttuuri luo

yhteenkuulumisen, turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta, ja kun kulttuuriympäristö vaihtuu
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toiseen, vaikuttaa tämän yksilön identiteettiin. Hallin mukaan kulttuuri tarkoittaa yhteisesti

jaettua merkitysten järjestelmää, joka antaa meille tunteen johonkin kuulumisesta.

Jakaessamme yhteiset merkitykset, jotka ohjaavat joka päiväsiä käytäntöjämme, syntyy

tunne yhteisestä identiteetistä. Kuuluminen sosiaaliseen yhteisöön, jossa kaikki jakavat

samat merkitykset ja sosiaaliset käytännöt, antaa meille tunteen yhteisestä identiteetistä.

Kulttuuri määrittää Hallin mukaan identiteettiämme ja toimii keskeisenä identiteetin

muodostajana, ylläpitäjänä ja muokkaajana. (Hall 2003, 85.) Yksilön identiteetti joutuu siis

muutoksen kouriin kulttuuriympäristön vaihtuessa tutusta uudeksi. Identiteetillä

tarkoitetaan yksilön omaa käsitystä hänen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalisista

ominaisuuksistaan, jotka tulevat esiin vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa.

Identiteettiin kuuluu myös eri osia. Etninen identiteetti on yksi osa identiteettiä. Myös

etninen identiteetti muuttuu maahan muuton seurauksena. (Schubert 2007, 52-53.)

Antropologian määritelmän mukaan entinen identiteetti ei ole jotain johon synnytään ja

joka on automaattisesti olemassa. Ihminen itse määrittelee oman etnisen identiteettinsä.

Tunne johonkin etniseen ryhmään kuulumisesta rakentuu sosiaalisessa

vuorovaikutuksessa. Jokin etninen ryhmä saa merkityksensä erottumalla muista etnisistä

ryhmistä. Kyse on ryhmien välisistä suhteista. Etninen identiteetti on siis jotain

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuvaa, muuttuvaa ja aina uudelleen määrittyvää.

(Jenkins 1997, 13-14.) Etninen identiteetti pitää sisällään käsityksen omasta kielestä,

kulttuurista, uskonnosta, tavoista, arvostuksista, pukeutumisesta jne.  Näiden kulttuuristen

ominaisuuksien ajatellaan erottavan eri etniset ryhmät toisistaan. Uudessa ympäristössä

maahanmuuttajat ovat tekemisissä yhden tai useamman, itsestään poikkeavan, etnisen

ryhmän kanssa, jolloin heidän oma etninen identiteettinsä saattaa lähteä liikenteeseen

muokkautuen uudelleen kontaktissa erilaisten ryhmien kanssa. (Huttunen 2005, 127-131.)

Etnisyys täytyy myös tunnustaa omakseen ennen kuin siitä tulee elinvoimainen. Etninen

identiteetti saa voimansa käytännössä, kun yksilö toteuttaa omaa kulttuuriaan kielen,

taiteen, ruuanlaiton, lomapyhien ja juhlien kautta. Etninen identiteetti, josta puhutaan myös

kulttuuri-identiteettinä muovautuu siis yksilön omien määritelmien ja variaatioiden mukaan.

Se voi saada uudessa ympäristössä entistä vahvemman tai heikomman osan, tai sen

olomuoto voi vaihdella tilanteen mukaan riippuen siitä, miten tärkeänä yksilö pitää

kyseessä olevaa etnistä puolta itsessään. (Jiménez 2010, 3-5.)
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Ajattelen siis maahan muuttaneiden identiteetin olevan jatkuvassa liikkeessä etsien

paikkaansa uudessa kulttuurisessa ympäristössä. Hall (1999) näkee postmodernissa

identiteetissä olevan kyse nimenomaan yksilön monista identiteeteistä, jotka vaihtuvat ja

muovautuvat ympäristönsä mukaan. Identiteetit muuttuvat ja liikkuvat sen mukaan, miten

kulttuurinen ympäristö niitä puhuttelee. Identiteetit voivat olla keskenään ristiriitaisia, eikä

yhtä ainoaa johdonmukaista identiteettiä ole olemassa. Pystymme Hallin mukaan

identifioitumaan mihin tahansa monista identiteeteistämme, ainakin tilapäisesti. (Hall 1999,

23.) Maahan muuttaneet äidit ovat monien mahdollisten identiteettien mukaisesti naisia,

äitejä, maahan muuttaneita, maahanmuuttajanaisia/äitejä ja luvussa 3. esiin tulevien

länsimaisten hyvän äitiyden määritelmien mukaan myös huonoja tai hyviä äitejä.

2.3. Naiset maahan muuttajina 

Suomalaista maahanmuuttajanaisia koskevaa tutkimusta on suhteellisen vähän. (ks.

Martikainen & Tiilikainen 2007) Eri maista muuttaneita kansallisia ja etnisiä ryhmiä

koskevaa tutkimuksia on tehty muun muassa somalinaisista (Tiilikainen 2000;2003;

Marjeta 2001), afrikkalaisista (Ekberg-Kontula 2000), thaimaalaisista (Sirkkilä 2005;2006)

sekä kiinalaisista, venäläisistä, virolaisista ja entisen neuvostoliiton alueelta tulleista

naisista (teoksessa Martikainen & Tiilikainen 2007). Lisäksi Minna Säävälä (2007) on

tutkinut Venäjältä ja Kosovosta muuttaneita naisia. Maahanmuuttajanaisten kokemaa

väkivaltaa ovat puolestaan tutkineet Kyllönen-Saarnio & Nurmi (2005) ja

maahanmuuttajanaisten työllistymistä ovat tutkineet Annika Forsander (2001;2002;2003)

ja Tuula Joronen (2002).

Suomeen maahan muuttaneista noin puolet on naisia. Naisten määrä on kasvanut 1990-

luvulta etenkin perheenyhdistämisten, avioliittojen ja paluumuuton kautta. (Martikainen &

Tiilikainen 2007, 15.) Etenkin avioliittomuutosta on tullut yksi yleisimmistä maahanmuuton

perusteista viime vuosina. Monella Suomeen työhön tai opintoihin hakeutuvalla voi olla

parisuhde suomalaisen kanssa. (Säävälä, 2011,18; Säävälä & Lainiala 2010, 9.) Yksi

maahanmuuton erityispiirre Suomessa on suuri eurooppalaisten naisten osuus

muuttaneista. Tänne on muuttanut suhteellisen paljon naisia Venäjältä ja Virosta. Toiseksi

suurimmat määrät naisia tulee Filippiineiltä ja Thaimaasta. (Säävälä & Lainiala 2010, 9.)
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Kansainvälisen tutkimuksen mukaan maahanmuutto ja siihen liittyvät ilmiöt ovat

sukupuolittuneita. Naisten ja miesten maahantulosyyt, kotoutuminen, ja elämän

aloittaminen uudessa maassa muodostuvat toisistaan eri tavoin sukupuolesta riippuen.

(Martikainen & Tiilikainen 2007, 15.) Maahanmuuton sukupuolittuneisuus tulee esiin, kun

aletaan miettiä, minne lähdetään, miksi lähdetään, miten lähdetään ja kuka tai ketkä

lähtevät. Jo tähän maahanmuuton suunnitteluvaiheeseen liittyy erilaisia odotuksia ja

tavoitteita, jotka vaihtelevat sukupuolittain, mutta suurimmat erot tulevat esiin

maahanmuuttosyitä tarkasteltaessa. Perhesuhteet ja avioliitto ovat naisten yleisin

Suomeen muuttamisen syy. Usein naiset muuttavat maahan vaimoina ja äiteinä

parisuhteen tai perheenyhdistämisen kautta. Maahanmuuttoon liittyvät odotukset

vaihtelevat suuresti esimerkiksi riippuen siitä, onko maahanmuuton syy työ- tai

opiskeluperäinen, jolloin omat tavoitteet ja tarpeet ovat keskiössä, vai tapahtuuko

maahanmuutto parisuhteen tai perhesuhteiden vuoksi, jolloin muiden tarpeet saattavat olla

omia tavoitteita tärkeämpiä. Maahanmuuttosyyt voidaan karkeasti jakaa vapaaehtoiseen ja

pakotettuun muuttoon. (Martikainen & Tiilikainen 2007, 21-22.)

Maahan muuttaneiden naisten tarinoita tarkastelleen Minna Säävälän mukaan naisten

elämänkerroissa kuitenkin yhdistyvät usein pakon ja vapaaehtoisuuden elementit toisiinsa.

Muuttoon saattaa liittyä monenlaisia motivaatiotekijöitä, intressejä ja toiveita, joiden välillä

vapaaehtoisuuden ja pakon raja on häilyvä. (Säävälä 2009, 18-20.) Esimerkiksi monista

patriarkaalisista maista tulevat naiset, saattavat myöntyä miehensä tahtoon muuttaa

toiseen maahan oman heikon asemansa vuoksi. Tällöin nainen ei tule ajatelleeksi muuttoa

pakkona vaan kulttuuriin kuuluvana tapana, joka näyttäytyy vapaaehtoisena valintana.

(Berger 2004, 13.)

Pakotetuksi muutoksi katsotaan humanitäärisistä syistä maahan muuttaneet.

Vapaaehtoisesti muuttaneiden odotukset ja henkiset resurssit vastaavat paremmin

kohdemaan tarpeita, kuin pakotettujen muuttajien. Pakolaisten sopeutuminen on

heikompaa johtuen usein traumaattisista kokemuksista. Heillä on myös ollut muita

muuttajia vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kohdemaan valintaan. Erityisesti

naispakolaiset nähdään helposti haavoittuvana ryhmänä. (Martikainen & Tiilikainen 2007,

21-22.)

Perheenjäsenten, sukupuolten ja sukupolvien väliset suhteet joutuvat usein

maahanmuuton seurauksena koetukselle. Muutokset koskevat erityisesti niitä tilanteita,
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joissa lähtö -ja kohdemaan välillä on suuria eroja. Vaikka maiden väliset kulttuurierot eivät

olisikaan suuria, voi muutosta tapahtua miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa

kohdistuen esimerkiksi kotitöiden jakamiseen. Muutos voi merkitä toisen henkilön tai

perheen kohdalla pientä arkista asiaa, kun taas toisessa perheessä sama asia saa suuret

mittasuhteet. Uudet mahdollisuudet koulutuksen, työn ja itsenäisemmän elämän suhteen

uudessa maassa voivat merkitä monille maahan muuttaneille naisille aikaisempaa

parempaa elämänlaatua, mutta toisille erityisesti patriarkaalisista maista tuleville, se voi

merkitä konflikteja sekä arvostuksen laskua omassa etnisessä ryhmässä. Paljon riippuu

maahan muuttaneiden naisten omasta halusta käyttää uuden ympäristön tarjoamia

mahdollisuuksia hyväkseen. Myös lähiyhteisöllä ja yhteiskunnan tuella on vaikutusta

naisten pyrkimysten toteutumiseen. (Martikainen & Tiilikainen 2007, 27.)

Eurooppaan niin sanotuista kolmansista maista muuttaneita naisia tutkineessa Väestöliiton

(2007) Famage-hankkeessa monet naiset tuntuivat perustelevan maahanmuuttoa

perhesyistä, vaikka taustalla näkyi selvästi omien päämäärien tavoittelu. Itsekkäät

tavoitteet nähtiin ”sopimattomina” syinä muutolle, ja niitä haluttiin peitellä. Useimmat naiset

kertoivat muuton syyksi perheen perustamisen, perheen yhdistämisen tai perhekonfliktit.

Naisille oli tutkimuksessa tyypillistä nähdä itsensä nimenomaan perheenjäsenenä ja

perheeseen liittyvien velvoitteiden kautta. Elämänkertatarinoista oli kuitenkin luettavissa

paljon muutakin kuin ”perinteisen naisen” - rooli. Tutkimuksen mukaan ne naiset, jotka

itsepintaisesti pitivät kiinni perinteisistä ihanteistaan, olivat eristäytyneitä ja

syrjäytymisvaarassa erityisesti niissä maissa, joissa sosiaalipolitiikka ei tukenut naisten

työllistymistä. (Säävälä 2009, 17, 24.)

Maahanmuuttajanaisten työllistyminen on vaikeaa niin muualla maailmassa kuin

Suomessakin. Maahanmuuttajanaisten työllistyminen on Suomessa heikompaa kuin

miesten ja musliminaisten työllistyminen on erityisen vaikeaa. Naisten heikkoon

työllistymiseen on monia tekijöitä kuten koulutus, kielitaito, syrjintä, kulttuuriset seikat, ikä

ja lasten määrä. Suomessa sosiaalipolitiikka tukee naisten työllistymistä ja työn rooli on

Suomessa hyvin keskeinen. Silti muodollista pätevyyttä vaativa järjestelmä hidastaa työn

saamista. Työ on myös keskeinen osa identiteettiä, joten työmarkkinoilta syrjäytyminen

vaikuttaa myös kotoutumiseen uudessa maassa. (Martikainen & Tiilikainen 2007, 29-30.)

Koska Suomessa on hyvin ansiokeskeinen yhteiskunta, työllistymistä pidetään yhtenä

merkittävimmistä kotoutumista edistävistä tekijöistä. Kotona lapsiaan hoitavat

maahanmuuttajaäidit voivat jäädä vuosiksi kotiin, mikä hankaloittaa uuteen maahan
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kotoutumista, kun naisten omana toiveena on kuitenkin päästä opintojen kautta töihin.

(Säävälä & Lainiala 2010, 3.)

Eristäytymistä tapahtuu helposti työelämän ulkopuolelle jääville, sillä työssäkäynti tarjoaa

usein luonnollisen ympäristön luoda sosiaalisia suhteita kodin ulkopuolelle. Se tarjoaa

myös maahanmuuttajille oivallisen kanavan tutustua suomalaiseen elämäntapaan, sen

normeihin ja arvoihin. Työllistymisellä on siis monia integraatiota palvelevia ulottuvuuksia.

Psykososiaalisella tasolla työllistyminen vaikuttaa positiivisesti yksilön

omanarvontunteeseen ja elämänhallintaan. (Alitolppa-Niitamo 2005, 39.)

Työttömyys ei ole kuitenkaan ainoa tekijä, joka heikentää maahanmuuttajanaisten

hyvinvointia. Maahanmuuton seurauksena monet yhteisöllisistä kulttuureista tulevat

maahanmuuttajanaiset menettävät naispuolisten sukulaisten ja ystävien verkoston, johon

he ovat tottuneet turvautumaan arjessa. Arki on usein maahanmuuttajanaisille

yksinäisyyden sävyttämää, josta naiset selviävät kiinnittymällä lapsiin ja perheeseen.

Sosiaalinen verkosto on oleellinen osa useita yhteisöllisiä kulttuureita ja siihen

nojautuminen korvaa usein puuttuvat yhteiskunnan tukipalvelut. Naisten omat verkostot

ovat perinteisesti korvanneet esimerkiksi lastenhoitopalveluita. Sosiaalisia verkostoja ei

kuitenkaan voi täysin korvata yhteiskunnan palveluilla, sillä sosiaaliset suhteet sukulaisiin

ja ystäviin ovat monin verroin antoisampia ja syvällisempiä. (Harju-Tolppa 2004, 7.)

Sosiaalisten verkostojen puutetta korvaamaan on Suomessa yritetty järjestää erilaisia

kohtaamispaikkoja maahanmuuttajille. Maahanmuuttajanaisille on olemassa erilaisia

järjestöjä, joissa he voivat kohdata, keskustella ja solmia sosiaalisia suhteita. Naiset itse

näkevät Väestöliiton tutkimuksen mukaan ”olohuoneet” tärkeiksi paikoiksi naisten

keskinäisen kohtaamisen, aseman parantamisen ja aktiivisuuden kannalta (Mikkonen

2005, 61). Maahanmuuttajat ovat myös itse perustaneet monia yhdistyksiä Suomessa,

joita voidaan kutsua vertaisverkostoiksi. Ne yhdistävät ihmisiä, joilla on samankaltaisia

kokemuksia ja elämäntilanteita. Monikulttuuriset naisten ryhmät ovat hyviä vertaisryhmiä,

joissa pystyy ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä, kehittämään voimavaroja ja sosiaalisia

verkostoja. (Harju-Tolppa 2004, 18-19, 52.)

Tampereella toimivassa kansainvälisessä naisten tapaamispaikassa, Naistarissa, voi

opiskella myös suomen kieltä. Kielten opetus on järjestetty niin, että

maahanmuuttajaäideillä on mahdollisuus osallistua kielen opetukseen sillä aikaa, kun

heidän lapsiensa hoito on järjestetty. Opetusviraston tuoreen helsinkiläisiä pienten lasten
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maahanmuuttajavanhempien kieliopintoja kartoittaneen tutkimuksen mukaan erityisesti

pienten alle kolmivuotiaiden lasten äidit olivat toivoneet kieliopintoja, joiden aikana olisi

järjestetty lastenhoito. Suurimmaksi syyksi kieliopintojen viivästymiseen nähtiin

lastenhoitovelvoitteet, sillä lapsia ei minkään tutkimukseen osallistuneen

maahanmuuttajaryhmän mukaan haluttu laittaa päivähoitoon alle 3-vuotiaina. (Säävälä &

Lainiala 2010, 3-4.)

Suomessa maahan muuttaneiden naisten tilanne näyttää Väestöliiton (2007) vertailevan

tutkimuksen mukaan olevan parempi kuin useissa muissa Euroopan maissa. Tätä

selittävät osittain hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden ja koulutusjärjestelmän

kehittyneisyys. Erityisesti kunnallisen päivähoidon saaminen kaikille lapsille on naisten

kouluttautumista ja työllistymistä tukeva tekijä, jollaista ei muista tutkimukseen

osallistuneista maista löytynyt (mukana ei ollut muita pohjoismaita). Suomessa asuvien

naisten on helpompi yhdistää koti, perhe ja työ, kuin muissa tutkimukseen osallistuneissa

maissa (Saksa, Unkari, Puola, Tsekki, Slovenia, Itävalta, Viro). Pohjoismainen hyvinvointi -

ja tasa-arvoyhteiskunta näyttää tutkimuksen mukaan helpottavan Suomeen muuttavien

naisten asettumista maahan ja arjen järjestymistä. Toisaalta asettumista vaikeuttavia

tekijöitä ovat vaikea kieli ja suomalaisten epäluuloisuus ulkopuolisia kohtaan. Erityisesti

suomalaisten naisten nuiva suhtautuminen muualta muuttaneisiin naisiin nousi

tutkimuksessa esiin. (Säävälä 2007, 26.) Tutkimus nosti hyvin naisten omaa ääntä esille ja

tässä yksi sen mielestäni tärkeimmistä tuloksista: ”Maahan muuttaneille naisille ongelmia

ei aiheuta niinkään heidän kulttuurinen ja etninen erilaisuutensa sinänsä, vaan

vastaanottavien yhteiskuntien kyvyttömyys kohdata heidät luontevasti ja hyväksyä naisten

erilaisuus.” (Emt., 49.) Tutkimuksen mukaan kulttuurierot ja naisten erilainen etninen

tausta, eivät siis ole syy ongelmien syntymiseen, vaan vastaanottavan yhteiskunnan

kyvyttömyys hyväksyä erilaisuutta. Usein asioita tunnutaan selittävän kulttuurieroilla,

vaikka todellinen ongelmien alkuperä saattaa olla aivan toisaalla.

Väestöliiton tutkimus kuvaa mielestäni hyvin naisten suuria sisäisiä voimavaroja.

Tutkimuksen mukaan suurin osa naisista koki olevansa sopeutuneita uuteen maahansa.

Vaikka he olivat kohdanneet monia ongelmia, kuvasivat he itseään

elämänkertahaastatteluissa aktiivisina toimijoina. Syrjäytymiset ja vaikeudet kuvautuivat

väliaikaisina tekijöinä, joista oli selviydytty. Monet naisista olivat joutuneet tekemään suuria

uhrauksia perheiden muuton eteen. Toiset joutuivat luopumaan ammatistaan,
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koulutuksestaan tai omasta työurastaan muuton vuoksi. Kuitenkin vain pieni osa

tutkimukseen osallistuneista oli jäänyt syrjäytyneiksi ja eristäytyneiksi. Monet kertoivat

tuntevansa uuden maansa kodiksi vaikeuksista huolimatta. (Säävälä 2007, 21-23.) Tämä

kertoo hyvästä integroitumisesta, mutta mielestäni myös naisten omista voimavaroista ja

sitkeydestä. Marjo Harju-Tolpan (2004,32) Tampereelle 2002 perustamassa äiti-

lapsiryhmässä tuli myös esille, että jokaisella ryhmään osallistuneella naisella oli omia

tärkeitä erilaisia voimavaroja, joilla he lisäsivät arjen sujuvuutta.

Samaan johtopäätökseen naisten sitkeydestä on tullut maahanmuuttajanaisia tutkinut Roni

Berger (2004). Hänen tutkimuksensa naiset osoittivat suurta sinnikkyyttä ja kyvykkyyttä

menestyä maahanmuuton mukanaan tuomista vaikeuksista ja raskaista velvoitteista

huolimatta. Maahanmuuttajien hyvinvointia ja sinnikkyyttä huomioivat tutkimukset ovat

alkaneet lisääntyä Bergerin mukaan ja erityisesti naisten hyvä sopeutuminen on saanut

huomioita. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin Meksikosta ja Aasiasta muuttaneita tutkineet ovat

huomanneet, että vaikka maahanmuutto aiheuttaa naisille kovaa tunnetaakkaa, he

näyttävät sopeutuvan uuteen kulttuuriseen ympäristöönsä miehiä paremmin. Bergerin

mukaan tutkimuksen naiset osoittivat olevansa joustavia ja tehokkaita selvittämään

ongelmia. He tunnistivat maahanmuuton tuomat vaikeudet ja uhraukset, joita olivat

joutuneet tekemään, mutta eivät jääneet kiinni niihin, vaan jättivät vastoinkäymiset

taakseen ja jatkoivat eteenpäin. Naiset olivat tutkimuksen mukaan nopeasti valmiina

käärimään ”hihat ylös” rakentaakseen uutta elämäänsä. Luonteen sitkeyden ja

joustavuuden ansiosta he pystyivät Bergerin tutkimuksen mukaan sopeutumaan vaihtuviin

elämäntilanteisiin. (Berger 2004, 178-179.)

3. ÄITIYDEN KONTEKSTI 

3.1 Äitiys kulttuurisena konstruktiona  

Äitiys on kulttuurisesti tuotettua. Se on jatkuvan muutoksen ja määrittelyn alainen

kulttuurinen ja historiallinen konstruktio. (McMahon 1995, 27-29.) Äitiyteen liittyy

tietynlaisia uskomuksia ja myyttejä, joilla voi olla universaaleja ulottuvuuksia, mutta ennen

kaikkea äitiys on tietyssä kulttuurissa rakentunutta. Kulttuurinen muisti kantaa mukanaan
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kansanomaisia uskomuksia ja myyttejä äitiydestä, jotka sekä muokkaavat kulttuuria että

erottavat kulttuureita toisistaan. (Katvala 2001, 28-29.) Myytit ja uskomukset  pohjautuvat

länsimaissa pitkälti kristinuskosta ja pitävät sisällään ”moraalikoodistoa” oikeasta ja

väärästä äitiydestä (Berg 2004, 58). Suomessa nämä moraalikoodit ovat olleet jo pitkään

suhteellisen muuttumattomia sukupolvien välillä 1800-luvun puolivälistä lähtien (Katvala

2001,90).

Moraalikoodiston mukainen ”hyväksyttävä äitiys” määrittyy paljolti länsimaisen kulttuurin

näkökulmasta. Äitiyttä on tutkittu paljon, minkä vuoksi ymmärrämme paremmin äidiksi

tulemisen kokemusta. Äitiyttä on kuitenkin tutkittu lähinnä länsimaisesta, hyvin

toimeentulevan, valkoisen, ydinperheen äidin näkökulmasta. (Liamputtong 2006, 27.)

McMahon (1995) kritisoi tämän määritelmän sulkevan kaikki tähän kategoriaan

sopimattomat moraalittomiksi (lapsettomiksi) naisiksi tai huonoiksi äideiksi. Ideaalisen

äitiyden ulkopuolelle jäävät köyhät ja ei-valkoiset äidit. (McMahon 1995, 11, 29).

Nykyaikainen äitiyden määritelmä ei ole siis realistinen kuva ei-länsimaalaisista äideistä,

mutta onko se sitä edes länsimaalaisista äideistä? Länsimaisen hyvän äitiyden määritelmä

saa usein aikaan länsimaisten naisten keskuudessa riittämättömyyden tunteita, sillä

harvoin äitiys on todellisuudessa ideaalisen äitiyden kaltaista (Liamputtong 2006, 26). Ei-

länsimaalaiset maahanmuuttajaäidit saattavat kokea äitiyden haasteellisena uudessa

länsimaisessa kotimaassaan, jossa äitiyden määritelmä voi näyttäytyä erilaisena. Hyvän

äitiyden määrittymistä ei-länsimaisissa kulttuureissa, ei ole juurikaan tutkittu. (ks. kuitenkin

Bhopal 1998; Liamputtong 2001;2003;2006) Yksi syy tähän löytyy Liamputtongin (2006,

27) mukaan siitä, että maahanmuuttajanaisia ei nähdä markkinatalouden kannalta

tuottavina, joten huomio on jäänyt tästä syystä vähäiseksi.

Lisätutkimukselle olisi tarvetta, sillä kulttuurien välisiä eroja on siinä, miten hyvä äitiys

käsitetään kunkin kulttuurin sisällä. Esimerkiksi Ruotsissa ajatellaan, että hyvä äiti on

paljon muutakin kuin hyvä äiti. Äitiys on vain yksi osa elämää. Etelä-Euroopassa äitiys

kuuluu vahvasti naiseuteen. Kaikki äidit ovat hyviä äitejä. (Katvala 2001, 22.) Itä-

Lontoossa asuvia etelä-aasialaisia äitejä tutkineen Bhopalin (1998) mukaan hyvä äitiys

määrittyy järjestetyn avioliiton ja siinä syntyneen poikalapsen kautta. Poikalapsen

synnyttämisen kautta nainen saavuttaa yhteisön vanhempien jäsenten kunnioituksen,

koska poikalapsi jatkaa esi-isien juuria ja on näin koko yhteisön ylpeyden aihe. (Bhopal

1998, 491-492.)
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Äitiys ei siis pidä sisällään vain yhtä oikeaa merkitystä, vaikka länsimaalainen äitiys-

tutkimus antaa näin olettaa. Äitiyttä tarkasteltaessa tulisi ottaa huomioon, että äitiys on

kompleksinen ja monikasvoinen ilmiö, eivätkä äidit ole homogeeninen ryhmä. Äitiyden

kokemukset vaihtelevat suuresti äitien saadessa lapsia erilaisissa olosuhteissa ja

tilanteissa, jotka vaihtelevat poliittisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti, ja kulttuurisesti.

Äidiksi tulevilla on myös hyvin erilaisia yksilöllisiä elämänhistorioita ja kokemuksia

takanaan. (Bhopal 1998, 486; Liamputtong 2001, 199.)

Esimerkiksi monet köyhät äidit tai marginaalisessa asemassa elävät kärsivät hyvän

äitiyden määritelmistä. Granfeltin (1998,117) kodittomia naisia tutkineen tutkimuksen

mukaan erityisesti epäonnistuminen äitiydessä oli tuottanut naisille suurta itsearvostuksen

laskua ja järkyttänyt heidän naisidentiteettiään ja ihmisarvoaan. Äitiysidentiteetin

rakentumista tutkineen Nousiaisen (2004, 62-63) mukaan kulttuuriset moraalikoodit tulevat

esiin vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Äitien muilta saama palaute vaikuttaa heidän

identiteettinsä rakentumiseen. Äitiysidentiteetin rakentuminen on jatkuvassa

vuorovaikutuksessa tapahtuvaa prosessia, joka ulottuu muihinkin suhteisiin kuin äidin ja

lapsen väliseen. Näitä merkittäviä suhteita ovat kaikki äitiyden kannalta tärkeät

läheissuhteet, joita henkilö itse pitää merkittävinä.

Maahanmuuttajaäitien kohdalla usein suuri osa merkittävistä ihmisistä kuten vanhemmat,

sisarukset, ystävät ja muut sukulaiset, joiden kautta omaa identiteettiä peilataan ja

rakennetaan, asuu kaukana arjen ulottumattomissa. Tämän kaltaisessa tilanteessa uskon

ympäröivällä yhteiskunnalla ja sieltä saatavalla palautteella olevan tavanomaista suurempi

merkitys äitiysidentiteetin rakentumisen kannalta. Neuvolan työntekijä saattaa olla paljon

tärkeämpi kontakti maahanmuuttajaäideille kuin suomalaisille äideille muiden merkittävien

neuvoa ja palautetta antavien tahojen puuttuessa lähipiiristä. Samoin satunnaisilla

kontakteilla valtaväestöön kuuluvien kanssa saattaa olla identiteetin rakentumisen

kannalta suuri merkitys uudessa maassa paikkaansa etsivälle.

Suomessa asuvia virolaisäitejä tutkinut Heli Hyvönen (2007) tuo esiin jatkotutkimuksien

tarpeen koskien äitiysidentiteettiä ja sosialisoitumista ympäröivään yhteiskuntaan.

Hyvösen tutkimuksessa tulivat esiin virolaisäitien ulkopuolisuuden tunteet. Virolaisäidit

kokivat olevansa valtaväestöstä poikkeavia ja erityisen kiusallisena äidit kokivat tilanteet,

joissa he julkisilla paikoilla puhuivat viroa lapsilleen, sillä he tunsivat joutuvansa tuijotuksen

kohteeksi. Lisäksi naiset joutuivat miettimään paljon äitiyttään ja suhtautumistaan
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lapsiinsa, koska he kokivat suomalaisten ja virolaisten lastenkasvatusmenetelmien

eroavan toisistaan. Tämä on saattanut Hyvösen mukaan hidastaa naisten sopeutumista

suomalaiseen yhteiskuntaan tai ainakin saanut heidät tuntemaan olonsa vähemmän

kotoisaksi ja suunnittelemaan esimerkiksi paluuta Viroon lasten muutettua pois kotoaan.

(Hyvönen 2007, 210-212.)

Äitiysidentiteetti muodostuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan

kanssa. Vuorovaikutuksessa äidit tulevat tietoisiksi omasta itsestään ja kaikesta

toiminnasta, jonka he jakavat muiden kanssa, mutta myös kaikesta siitä, miten he eroavat

muista ympärillään. Ymmärrys erilaisuudesta saattaa syntyä herkästi erityisesti ei-

länsimaalaiselle äidille. Ympäröivä yhteiskunta tekee heidät tietoisiksi erilaisuudestaan ja

vaikuttaa heidän omaan käsitykseensä itsestään niin maahanmuuttajana kuin äitinä.

(Liamputtong 2006, 29.) McMahonin (1995,29) mukaan identiteettejä ylläpidetään,

rakennetaan ja muokataan sosiaalisessa kanssakäymisessä, joissa pidetään yllä

”oikeanlaisia” identiteettejä. Sosiaalisten suhteiden kautta rakentuva äitiysidentiteetti voi

murtua herkästi, jos se ei vastaa sosiaalisesti oletettua ”hyvän” äidin identiteettiä.

Liamputtongin (2006,30) mukaan identiteetin ollessa jatkuvassa muutoksessa määrittyen

sosiaalisessa ympäristössä, maahanmuuttajaäidit joutuvat neuvottelemaan

identiteettejään uudelleen ja uudelleen tuntien epävarmuutta kulttuurisista odotuksista

johtuen.

3.2 Äitiys maahanmuuton näkökulmasta 

Äitiys ei aina ole helppoa, eikä se ole sitä varsinkaan maahanmuuton tuomiin muutoksiin

yhdistettynä. Tähän tulokseen on tullut Pranee Liamputtong, joka on tutkinut Aasiasta

Australiaan muuttaneita äitejä (Liamputtong 2001;2003;2006). Liamputtongin mukaan

äitinä olemisen merkitystä muuttuvassa sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä pitäisi

tutkia lisää, jotta äidit saisivat tarvitsemaansa tukea. Maahanmuutto ja äitiys yhdistettynä

on ”kaksoistaakka”, jonka seurauksena useat äidit joutuvat tinkimään äitiyden

ideaaleistaan. Äidit yrittävät selviytyä vaikeuksista olemalla joustavia ja realisoimalla

äitiyden ihanteitaan. Toiset onnistuvat hyvin, mutta toisille äideille tämä on hyvinvointia ja

tunne-elämää koetteleva kokemus. (Liamputtong 2006, 50.) Kerron seuraavaksi lisää
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niistä ongelmista, joita äidit voivat kohdata uudessa maassaan, mutta tässä ensiksi ote

Liamputtongin (2001,198) tutkimukseen osallistuneen thaimaalaisen äidin puheesta:

“Being a mother in this country is so hard. I have no one here (in Australia) apart

from my children. I feel so lonely and lost in this country since there is no one I can

confide myself to. But because I have my children around me I find it is all right; at

least I can talk and play with my children.”

Liamputtongin (2001) thaimaalaisia äitejä Australiassa käsitelleen tutkimuksen mukaan

maahanmuuttajaäidit kärsivät kielitaidottomuudesta, jonka vuoksi he jäävät työvoiman ja

useiden sosiaalisten palveluiden, kuten esimerkiksi leikkiryhmien ja uusille äideille

tarkoitettujen ryhmien ulkopuolelle. Sosiaalinen eristäytyminen ja ryhmien ulkopuolelle

jääminen tuottaa Thai-naisille yksinäisyyttä. He hakevat lievitystä lapsiensa seurasta ja

olemassaolosta, joka samalla tuottaa heille tärkeyden ja korvaamattomuuden tunteita,

joista he löytävät merkitystä elämäänsä. Harju-Tolppan (2004,33) mukaan myös

suomalaisen äitiysneuvolan työntekijät ovat huomanneet maahanmuuttajaäitien kärsivän

yksinäisyydestä. Englantia tai suomea osaamattomat äidit jäävät usein pois esimerkiksi

synnytysvalmennusryhmästä.

Kielitaidottomuudella on myös muita seurauksia kuin työttömyys, sosiaalinen

syrjäytyneisyys ja palveluiden ulkopuolelle jääminen. Kielitaidottomuus vaikuttaa myös

yksilön identiteettiin ja tässä yhteydessä erityisesti äitiysidentiteetin rakentumiseen.

Liamputtongin (2006) tutkimus osoittaa, että vieraaseen maahan muuttaneet äidit joutuvat

kyseenalaistamaan perinteisen käsityksensä äidin roolista. Tämä johtuu osittain uuden

kulttuuriympäristön vaikutuksista yksilön ajatteluun, mutta myös siitä yksinkertaisesta

syystä, että kielitaidottomuutensa vuoksi he eivät enää pysty hoitamaan äitiyden

”tehtäviään”, samoin kuin ennen, esimerkiksi auttamaan lapsiaan koulutehtävissä. Tämä

heikentää äitien kykyä toimia hyvinä äiteinä lapsilleen. Kieliongelmien vuoksi joidenkin

Thai-äitien oli toisinaan vaikeaa ymmärtää lastensa puhetta. Lapset käyttivät kotona

vanhempiensa kanssa kodin ulkopuolella oppimaansa paikallista kieltä, jota olivat tottuneet

puhumaan jatkuvasti. Liamputtongin tutkimuksen mukaan yhteisen sujuvan kielen

puutteen vuoksi lastenkasvatuksesta ja omien ideaalien noudattamisesta tuli äideille

vaikeampaa.(Liamputtong 2006, 45.)

Väestöliiton tutkimuksen mukaan maahan muuttaneiden pienten lasten äitien tarve ja

motivaatio kielen opiskeluun löytyy usein äitiydestä. Äidin huolehtiessa lapsensa asioista
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ja tarpeista kielitaidon merkitys korostuu. Monet tehtävät osoittautuvat vaikeiksi tai

mahdottomiksi ilman kielitaitoa. Äideille oli Väestöliiton tutkimuksen mukaan tärkeää osata

hoitaa lasten asioita kodin ulkopuolella esimerkiksi päivähoidossa, koulussa, virastoissa,

lääkärissä tai muissa palveluissa. Äidin roolin tukemisesta positiivista palautetta saivat

erityisesti päivähoito, leikkipuistot ja neuvolapalvelut, vaikka kriittistä ääntäkin löytyi.

(Säävälä & Lainiala 2010, 28-30.) Harju-Tolpan (2004,39) tutkimuksen äiti-lapsi ryhmään

osallistuneet maahanmuuttajaäidit toivoivat hyvin tiivistä suhdetta lapsen päivähoitoon,

sillä lapsen vieminen suomalaiseen päivähoitojärjestelmään koettiin erittäin isona asiana ja

huoli yhteisen kielen puutteesta lastenhoitajien kanssa aiheutti paljon keskustelua

ryhmässä.

Thai-äitien tavoin, myös Suomessa asuvat maahan muuttaneet äidit ovat huolissaan siitä,

etteivät enää ymmärrä lapsiaan. Lapset oppivat suomea eivätkä enää osaa selittää asioita

ja kokemuksiaan vanhemmilleen heidän äidinkielellään, vaan saattavat korvata sanoja

suomalaisilla sanoilla, jota vanhemmat eivät ymmärrä. Suomen kieli voi Säävälän &

Lainialan (2010) mukaan muodostua muuriksi lapsen ja vanhempien kokemusmaailman

välille. Kielitaidottomuuden aiheuttaessa työttömyyttä ja kotiäitiyttä, sillä on suomalaisessa

yhteiskunnassa myös naisten omanarvontunnetta alentava vaikutus. Naiset huomaavat

hyvin nopeasti, että kotiäitiys ei ole Suomessa yleisesti arvostettu asia, vaan suurin osa

äideistä on työelämässä. Lisäksi kotiäitiys on Suomessa hyvin erilaista, kuin esimerkiksi

yhteisöllisissä maissa, jossa iso joukko suvun naisia jakaa saman tilanteen ja toimii

tukiverkostona toisilleen. Kotiäitiys on Suomessa yksinäistä varsinkin, jos mies on töissä ja

lapset päivähoidossa tai koulussa. Säävälä & Lainialan (2010) mukaan kotiaan hoitava

ulkomaalaistaustainen nainen eristyy sosiaalisesti vielä enemmän, kuin vastaavassa

tilanteessa oleva suomalaisnainen, eikä tilannetta helpota suomalaisen yhteiskunnan

sulkeutuneisuus ja vähäinen vuorovaikutus muualta tulleiden kanssa. (Säävälä & Lainiala

2010, 31-32.)

Uudessa maassa omat kulttuuriset tavat ja traditiot nousevat tärkeään asemaan, kun

perinteitä halutaan siirtää sukupolvelta toiselle. Äidit ovat tärkeässä roolissa

kulttuuriperinteiden jatkuvuuden suojelijoina, sillä äidit ovat taipuvaisia kasvattamaan

lapsiaan samoilla tavoin, mitä heidät itse on kasvatettu. Liamputtong & Naksookin (2003)

tutkimuksessa omien kulttuuristen perinteiden siirtäminen lapsille nähtiin thaimaalaisten

äitien keskuudessa lasta ja äitiä yhdistävänä tekijänä. Lapsien kasvattaminen läheiseen

kontaktiin äidin kanssa niin fyysisesti kuin psyykkisesti, uskotaan Thai-perinteiden mukaan
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luovan itseluottamusta ja onnellisuutta. Äidit kuitenkin tiedostivat länsimaisen kulttuurin

erilaisuuden ja olivat valmistautuneita siihen, että heidän lapsistaan tulee itsenäisempiä

kuin he haluaisivat. Jotta lapset säilyttäisivät edes jotain alkuperästään, äidit tutustuttivat

lapsiaan toisiin thaimaalaisiin lapsiin, veivät heitä temppeleihin, vierailulle kotimaahan

tapaamaan sukulaisia ja harjoittamaan thai-kieltä. Äideille perinteiden, tapojen ja arvojen

siirtäminen näyttäytyi tärkeänä asiana, mutta sitä ei haluttu pakottaa, joten äidit päätyivät

usein kompromissiin. Monta kertaa perinteiden noudattamisen ja opettamisen esteeksi

nousi australialainen puoliso, jonka erilainen käsitys lastenkasvatuksesta vei useimmiten

voiton äidin näkemyksistä. Puoliso saattoi joissain tapauksissa toimia myös portinvartijana

Thai-kielen puhumiseen lapselle. (Liamputtong & Naksook 2003, 660-662.) Liamputtongin

aikaisemmassa tutkimuksessa (2001,196) huomio kiinnittyi myös Thai-äitien synnytyksen

jälkeen huononevaan terveydentilaan, jos heiltä kiellettiin synnytyksen jälkeen kulttuuristen

uskomusten ja traditioiden noudattaminen, joiden oli tarkoitus luoda hyvää terveyttä niin

äidille kuin lapselle.

Synnytyksen jälkeinen aika on raskasta ja herättää monia kysymyksiä pienten lasten

äideille lasten hoidosta. Jos maahanmuutto ja äidiksi tuleminen osuvat ajallisesti lähelle

toisiaan, voivat elämänmuutokset tuntua suurilta. (Harju-Tolppa 2004, 40) Harju-Tolpan

(2004) tutkimassa äiti-lapsi ryhmässä käsiteltiin monia äitiyden alkuvaiheen ongelmia, sillä

monelle ryhmän jäsenelle äitiys oli uusi asia, eivätkä he olleet saaneet kaikkea tarvittavaa

tietoa. Äiti-lapsiryhmä palveli äitejä niin, ettei heidän tarvinnut jäädä yksin kysymystensä

kanssa ja he saivat paljon tärkeää tietoa muilta äideiltä. Tietoa oli jäänyt joidenkin äitien

kohdalla saamatta liittyen esimerkiksi imettämiseen. Naiset löysivät ryhmästä

hengähdyspaikan, jossa pystyi hetkeksi rentoutumaan raskaana koetusta pienten lasten

hoitamisesta. Ryhmästä muodostui monelle paikka, jossa kuunneltiin ja jaettiin

kokemuksia peilaten niitä toisten naisten kokemuksiin. Omaan minään liittyviä asioita

käsiteltiin toisten naisten kanssa. Ryhmä toimi myös korvaavana yhteisönä niille äideille,

jotka olivat tottuneet isoon perheeseen ja sukuun, jonka ympäröimänä olo tuntui

turvalliselta. (Emt., 41-43.)

Sukulaisten ja ystävien verkoston jäädessä kotimaahan, elämä uudessa maassa voi

muodostua haastavaksi ja vaikeaksi varsinkin pienten lasten kanssa, kun tuttu tukiverkosto

ei ole enää saatavilla. Ei ole mitenkään tavatonta, että yhteisön tukeen tottuneiden naisten

äidit lennätetään uuteen maahan lapsensa avuksi synnytykseen ja sen jälkeiseksi ajaksi.

Tähän ilmiöön törmäsin tässä tutkimuksessa, mutta myös Harju-Tolppa (2004,33) raportoi
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erään maahan muuttaneen naisen äidin tulleen tyttärensä avuksi puoleksi vuodeksi

Suomeen. Tuleva isovanhempi oli erittäin huolissaan siitä, miten hänen tyttärensä tulee

toimeen äitinä eri kulttuurissa.

Liamputtong & Naksookin (2003,664) mukaan Thai-äitien suurimmat vaikeudet uudessa

maassa syntyvät sosiaalisen tukiverkoston puutteesta, joka johti naisten sosiaaliseen

eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Laajaan sukulaisten ja naapurien apuun tottuneet Thai-

äidit kokevat elävänsä vaikeuksien keskellä. Sosiaalisen verkoston tuki vähentäisi äitien

yksinäisyyden ja eristäytymisen tunteita. Bhopalin (1998) tutkimuksen etelä-aasialaiset Itä-

Lontoossa asuvat äidit eivät raportoineet yksinäisyydestään, koska heillä oli apunaan

samassa taloudessa asuva puolison äiti ja puolison sisarukset, joista he saivat tukea

lastenkasvatukseen ja hoitoon. Naissukulaisten avun nähtiin rakentavan äideille

turvallisuuden tunnetta ja tarjoavan lapsille tukea myös muilta tahoilta. (Bhopal 1998,

489.)Tässä otteessa Liamputtongin (2006,46) tutkimuksesta eräs Vietnamilainen äiti kuvaa

avuttomuuden kokemusta:

“It is very complicated and difficult. In a poor country the matter of raising children

seems to be easier even though we have less to eat (because we have assistance

from family members). I found myself in a very difficult situation having to raise

children on my own.” (Ha)

Lastenkasvatus tuntuu vaikealta uudessa maassa, koska sukulaisten apua ei ole. Vaikka

kotimaassa, joutuu näkemään nälkää, siellä on kuitenkin sukulaiset apuna lasten kanssa.

Liamputtong (2006,31) käsittelee artikkelissaan äitiyden paradoksisuutta. Toisaalta lapset

ja äitiys tuo monen äidin elämään rikkautta ja onnellisuutta, mutta samaan aikaan sillä on

negatiivisia vaikutuksia muun muassa äitien psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Hyvin

usein maasta toiseen muuttamista suunnittelevat laittavat lapsensa tulevaisuuden

ensisijaiseksi. Minna Zechner (2007) on tutkinut virolaisia ja kiinalaisia äitejä palveluiden

käyttäjinä Suomessa. Yhtenä keskeisenä muuton motivaationa nähtiin lapsien koulutus ja

tulevaisuus. Etenkin vapaaehtoisesti Suomeen muuttavat ovat motivoituneita hankkimaan

paremmat elinolosuhteet itselleen ja erityisesti lapsilleen. (Zechner 2007, 11.)

Maahanmuuttajaäidit tekevät mielestäni suuren uhrauksen muuttaessaan uuteen maahan

taatakseen lapsilleen paremman tulevaisuuden. Lasten vuoksi muutetaan ja pysytään

uudessa maassa, vaikka uusi maa ei vastaisikaan odotuksia ja oma onnellisuus ja

hyvinvointi olisi laskenut. Lapset todella ovat paradoksisesti maahanmuuttajaäitien elämän
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ilo ja voima, vaikka lapsien vuoksi joudutaan usein uhraamaan oma hyvinvointi, lapsista

saadaan myös kantava henkinen tuki yli vaikeimpien aikojen (Liamputtong & Naksook

2003, 657).

4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1. Tutkimustehtävä ja tavoite 

Olen kiinnostunut maahan muuttaneiden äitien kokemuksista. Tarkastelun kohteenani on

maahanmuuton ja äitiyden kokemukset sekä erilaisten tukimuotojen merkitykset naisten

elämässä. Näen maahanmuuttajat yksilöllisinä muutoksen kokijoina, joille jokaiselle

kokemus on subjektiivinen. Tavoitteenani on tuoda maahanmuuttajien omaa ääntä

kuuluviin, koska heitä määritellään yhteiskunnallisessa keskustelussa usein ulkoapäin

kysymättä heiltä itseltään. Tarkoituksenani ei ollut alun perin keskittyä erityisesti

maahanmuuttajanaisten äitiyteen, mutta haastatteluun osallistuneilla oli kaikilla lapsia,

joten äitiys tuli luonnollisesti mukaan.

Äitiys näyttäytyy aineistossani vahvana osana haastateltavieni elämää. Äitiydestä

muodostuikin yksi tarkemmista tutkimuskysymyksistäni, koska kiinnostuin erityisesti siitä,

miten äitiys yhdistyy maahanmuuton prosessiin, ja mitä lisähaasteita se tuo mukanaan.

Haastattelemani naiset ovat siis sekä äitejä että maahanmuuttajia. Tästä yhdistelmästä

muodostui yllättäen mielenkiintoinen näkökulma, joka ottaa huomioon myös äitiyden

etnisen puolen. Minua alkoi kiinnostaa, miten uuteen maahan muuttamisen haasteet

näkyvät äitiydessä? Millaisia erilaisia merkityksiä se synnyttää? Tavoitteenani on tuoda

esille haastateltavien kokemuksia paitsi maahanmuutosta ja äitiydestä, myös erilaisista

tukimuotojen merkityksistä, jotka ovat olleet tärkeitä uuteen maahan asettumisen

prosessissa. Erilaisten tukilähteiden merkitysten tutkiminen nousi tarpeesta selvittää

tarkemmin, millaisista asioista maahanmuuttajat kokevat saavansa tukea. Tämän näen

tärkeänä sosiaalialan ammattikunnan osaamisen kehittämisen näkökulmasta.

Tutkimus on lähtökohdiltaan hermeneuttis-fenomenologinen. Tavoitteenani on pyrkiä

ymmärtämään toisten ihmisten kerrottuja kokemuksia ja kokemuksille annettuja

merkityksiä. Puhun kokemuksista merkityksinä, joka viittaa yksilön tapaan

merkityksellistää kokemuksiaan ja luoda niille merkityksenantoja. (Laine 2010, 29.)
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Tutkimuskysymykseni ovat eläneet tutkimuksen mukana sen eri vaiheissa ja muotoutuneet

aineiston analyysin myötä. Kysymykset ovat muodostuneet niin, että niiden avulla

aineistosta saa mahdollisimman paljon irti. Tarkemmat tutkimuskysymykseni ovat:

1. Minkälaisia merkityksiä kulttuurien kohtaaminen saa haastateltavien
puheessa?

2. Miten naiset puhuvat äitiydestä ja maahanmuuton äitiyteen tuomista
haasteista?

3. Mistä haastateltavat kokevat saavansa tukea maahanmuuton ja äitiyden
haasteisiin?

4.2. Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa 

Tutkimukseni on lähtökohdiltaan fenomenologis-hermeneuttinen, mikä tarkoittaa sitä, että

pyrin ymmärtämään toisten ihmisten kokemuksia ja kokemuksille annettuja merkityksiä.

Fenomenologit mieltävät maailman intentionaaliseksi, joka tarkoittaa että kaikella on meille

merkityksensä. Kokemus siis muotoutuu sille annettujen merkitysten kautta. Ihmisen

toiminnan tarkoitusta ymmärtämään pyrkiessä voimme kysyä, millaisten merkitysten

pohjalta hän toimii. (Laine 2010, 29.) Olen siis kiinnostunut tässä tutkimuksessa niistä

merkityksistä, joita haastattelemani naiset antavat maahanmuutolle, äitiydelle ja

saamalleen tuelle. Tutkimukseni lähestyy myös konstruktionistista tutkimusperinnettä, sillä

tutkin kerrottua kokemusta, joka on välittynyt vuorovaikutuksessa haastateltavien

tulkitessa minulle omaa elämäänsä ja kokemuksiaan (Granfelt 1998, 15). Minulla on siis

käsissäni vain kielellinen haastattelutilanteessa minulle kerrottu ja tulkittu kokemus, ei

haastateltavan autenttista kokemusta.

Merkityksiä lähestytään hermeneuttisen ulottuvuuden mukaisesti yrittäen ymmärtää ja

tulkita niitä. Ilmiön tutkimus on näin ollen tulkinnallista. Jotta voimme ymmärtää jotain,

meillä tulee olla jonkinlainen esiymmärrys asiasta. Tutkijalla on siis aina etukäteistietoa

tutkittavasta kohteesta, joka vaikuttaa hänen tulkintaansa. Tulkintatyötä ei siis koskaan

aloiteta täysin puhtaalta pöydältä. Tämän vuoksi tutkijan itsekriittisyys on tärkeää.

Itsekriittisyys on yritystä hallita omia tulkintojaan avautumalla ilmiölle unohtamalla kaiken

yksilön ja kulttuurisen maailman luomat valmiit käsitykset ilmiöstä. (Perttula 2000, 429.)

Omat ennakkoluuloni tulivat esille varsin varhaisessa vaiheessa, jonka seurauksena
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kiinnitin entistä enemmän huomiota omaan ajatteluuni ja oletuksiini. Tutkija ei kuitenkaan

voi olla täysin irti kaikista etukäteisoletuksista, vaan se on ihanne, jota kohti yritetään

kulkea (Laine 2010, 36).

Tutkijan ei siis tule tavoitella objektiivista totuutta tutkittavan henkilön kokemuksesta, koska

pääsyä siihen ei ole tutkijan oman position vuoksi. Tutkija tulkitsee toisen ihmisen

kokemuksia omista lähtökohdistaan käsin. (Krok 2009, 33-34.) Objektiivisen totuuden

etsimisen sijasta olisi tärkeää pohtia, miten kokemuksen voi tuoda esiin tavalla, joka tekisi

sille mahdollisimman hyvin oikeutta. Timo Laineen (2010) mukaan on hyvä lähteä

aikaisempien tutkimustulosten mitätöinnistä, jotka arkikokemuksemme lisäksi ovat

selkeimpiä ennakkokäsitysten määrittäjiä. Niitä voidaan käyttää myöhemmässä vaiheessa,

mutta tutkijan tulisi ensin tehdä omia tulkintojaan tutkimusaineistosta. (Laine 2010, 35.)

Fenomenologisen tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä jostain elämämme

ilmiöstä. Usein tiedämme tästä ilmiöstä vähän ja näemme siinä kehittämistarpeita. Jotta

voimme kehittää toimintatapoja meidän on ensiksi ymmärrettävä ilmiön merkityskehyksiä.

(Laine 2010, 44-45.) Koska tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille vähän tutkitun

ryhmän ääntä, ajattelen aikaisemmista tutkimustuloksista irti pyristelemisen olevan

erityisen tärkeää. Fenomenologisessa tutkimuksessa on oleellista käsitteellistää ja

ymmärtää kokemusta, joten tavoitteeni on ollut ymmärtää haastateltavien kokemuksia niin,

että pystyn tekemään ilmiöstä myös käsitteellisiä valintoja (Krok 2009, 37; Granfelt 1998,

23). Tähän prosessiin olen tarvinnut avukseni kirjallisuutta, joka on ollut mukana tulkintani

apuna aineiston analyysin kokoamisessa kokonaisuudeksi. Vaikka ensimmäiset tulkintani

aineistosta eivät saaneet tukea kirjallisuudesta tulkintojeni ollessa niin positiivisia

verrattuna ongelmakeskeiseen kirjallisuuteen, on kirjallisuus kuitenkin auttanut minua

jäsentämään ja ymmärtämään ilmiön moninaisuutta. Granfeltin (1998,19) mukaan vaarana

on, että tutkijan tekemät käsitevalinnat kuvaavat paljon osuvammin tutkijaa ja hänen

arvomaailmaansa kuin kertovat mitään olennaista tutkittavista ihmisistä ja heidän

maailmastaan. Tätä eettistä kysymystä olen joutunut pohtimaan useaan otteeseen

tutkimuksen varrella. Millaisen kuvan luon tutkittavista ja heidän todellisuudestaan? Sillä

yksilön todellisesta kokemuksesta etäännytään aina, kun se irrotetaan syntysijoiltaan

(Perttula 2000, 430). Ovatko tulkintani jotain johon he voivat yhtyä vai onko kirjallisuus

johdattanut minut pois aineistolähtöisyydestä kohti vääristyneitä tulkintoja?
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Fenomenologiassa korostuu kokemusten yksilökohtaisuus, jonka perusta nousee

ihmiskäsityksestä. Sen mukaan yksilön tajunnalliset merkityssuhteet ovat uppoutuneita

yksilön koetun maailman kokonaisuuteen, ja kokemukset muodostuvat aina yksilöllisessä

elämäntilanteessa ja paikassa. Tutkimus on siis täynnä yksilökohtaisia merkitysverkostoja,

joista pitäisi kuitenkin edetä kohti yleistä tietoa. Tämän ristiriidan vuoksi on oleellista

painottaa, että tutkimuksella saavutettu yleinen tieto yksilön todellisista kokemuksista on

enemmän tutkijan rakentama konstruktio kuin todellista yksilökohtaista tietoa. Yleistä tietoa

ei siis tule edes nähdä samaan tapaan kuin yksilökohtaista tietoa, joka parhaimmillaan

vastaa yksilön tajunnalla olevaa kokemuksen ydintä. Perttulan (2000,430-431) mukaan

tutkimus ei kuitenkaan ole fenomenologista, jos se ei anna tutkittavalle ilmiölle näkyvyyttä.

Tämän vuoksi yleisen tiedon tuottaminen ilmiöstä on välttämätöntä, mutta kuitenkin niin

että tiedon tuottamisessa edetään yksilökohtaisuuden ehdoilla. Yksilöä ei saa Perttulan

mukaan unohtaa missään tutkimuksen vaiheessa. Tutkimustuloksien yleistä tietoa ei

myöskään saa pidä sekoittaa yleistämiseen, sillä se ei ole tutkijan tehtävä

fenomenologisessa lähestymistavassa (Perttula 2000, 440).

4.3. Aineisto 

Aineistoni koostuu viiden maahan muuttaneen naisen haastatteluista. Haastateltavani

olivat iältään 34 – 49 -vuotiaita ja heidän lapsensa olivat haastatteluhetkellä 5kk – 29 -

vuotiaita. Kaikki naiset, yhtä lukuun ottamatta, olivat synnyttäneet ainakin yhden lapsen

Suomessa ja neljällä heistä oli alle 5-vuotias lapsi. Kaikki he ovat avo -tai aviolittossa

olevia. Haastateltavat ovat kotoisin Japanista, Ukrainasta, Somaliasta, Kiinasta ja

Islannista. He erosivat paljon toisistaan Suomessa asutun ajan perusteella, joka vaihteli 3 -

17 vuoteen. Kahdella viidestä naisesta oli työpaikka haastatteluhetkellä. Haastateltavia

yhdistävä tekijä oli puolestaan kohtaamispaikka, jossa tein haastattelut. Voidaan siis

ajatella, että he ovat kaikki tietynlaisen avun ja vertaistuen piirissä. Tämä on

huomioonotettava seikka tutkimustuloksia arvioitaessa.

Tein haastattelut maahanmuuttajanaisten tapaamispaikassa joko suomeksi tai englanniksi.

Katson parhaaksi jättää kohtaamispaikan nimen mainitsematta tunnistettavuus syistä. En

ajatellut alun perin keskittyväni erityisesti nais-/äitiysnäkökulmaan, mutta kaikkien

haastateltavien saaminen yhdestä paikasta ratkaisi asian. Tavoitteenani oli haastatella
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vähintään viittä maahanmuuttajaa. En tavoittele tutkimuksella yleistettävyyttä

mahdollisimman kattavasta aineistosta, vaan tarkoituksena on ymmärtää haastateltavien

antamia yksilöllisiä merkityksiä ja rakentaa sitä kautta kokonaiskuvaa ilmiöstä. Pyrin ennen

haastatteluja käymään tapaamispaikassa hieman tutustumassa haastateltaviin ja

kertomaan tutkimuksestani ennen varsinaisia haastatteluja. Toivon, että tämä laukaisee

tilanteeseen liittyvää molemminpuolista jännitystä. Tapaamispaikan työntekijät lupasivat

miettiä haastateltavia minulle ja levittää sanaa. Itse kävin suomen kielen jatkokurssilla

kertomassa tutkimuksestani, jonka yhteydessä jaoin siitä kertovia lappuja.

En valikoinut haastateltavia lähtömaan tai kulttuurien erilaisuuden perusteella, vaan

tärkeämpää oli tuoda esille maahanmuuttajien kokemuksia ja ääntä. Haastattelut olivat

jotain teemahaastattelun ja avoimen haastattelun väliltä. Minulla oli haastattelurunko,

mutta sen orjallisen noudattamisen sijaan tärkeämpää oli tarttua tilannekohtaisesti niihin

aiheisiin, joista haastateltavat eniten näyttivät tuottavan puhetta. En halunnut liikaa

pidättäytyä tekemään kaikille kaavamaisesti samoja kysymyksiä, vaikka minulla olikin

apukysymyksiä mietittynä. Ajattelin muodollisuuden syövän haastateltavien omakohtaista

halua tuottaa puhetta tärkeistä aiheista. Parhaimpina haastatteluina pidin niitä, joissa

minun täytyi esittää hyvin vähän kysymyksiä. Valitettavasti näitä oli vain yksi viidestä,

mutta tämän yhden kohdalla olin minimaalisessa roolissa haastattelijana. Muissa neljässä

haastattelussa aineisto oli enemmän minun ja haastateltavan välisen vuorovaikutuksen

lopputulosta. Haastattelut kulkivat vapaamuotoisesti neljän teeman kautta, joita olivat 1)

maastamuutto ja sopeutuminen uuteen maahan 2) kahden kulttuurin yhteensovittaminen

3) suhteet lähtömaahan 4) äitiys ja tukiverkostot

Haastattelut sain sovittua kaikki samana päivänä, kun kävin toistamiseen tutustumassa

tässä tapaamispaikassa. Kerroin haastateltaville tutkimukseni tarkoituksen ja

salassapitovelvollisuuteni, sekä annoin heille paperin, jossa oli vielä kirjallisesti samat asiat

suomeksi ja englanniksi sekä yhteystietoni. Kaikki haastattelut toteutuivat sovitusti kestäen

45 minuutista reiluun tuntiin. Litteroin aineiston tekstimuotoon, kun kaikki haastattelut olivat

pidetty. Äänen laatu oli suhteellisen hyvä. Kolmella naisella oli kuitenkin pienet lapset

mukanaan haastatteluissa, joten lasten äänet peittivät paikoitellen puhetta.
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4.3.1. Haastattelutilanteiden haasteellisuus  

Haluan tässä hieman avata kokemieni haastattelutilanteiden haasteellisuutta ja kertoa

haastattelujen onnistumista hankaloittavista tekijöistä. Anna Rastas (2005) on kirjoittanut

maahanmuuttajien haastatteluun liittyvistä seikoista, joihin itsekin osaltani törmäsin.

Rastaan mukaan maahanmuuttajien haastatteluun valmistautuessa pitää ottaa huomioon,

että haastattelijan ja haastateltavan väliset kieli- ja kulttuurierot voivat aiheuttaa

haastattelutilanteessa väärinymmärryksiä ja tulkintavaikeuksia. Voidaan olettaa, että

haastattelija ja haastateltava ovat eläneet ainakin osittain eri kulttuuripiireissä, joka voi

aiheuttaa tilanteita, joissa osapuolet ymmärtävät ja tulkitsevat saman asian eri tavalla.

Ympäröivää todellisuutta tulkitaan oman kulttuurisen suodattimen kautta. Haastattelijalle

voi Rastaan mukaan tulla eteen yllättäviäkin tilanteita, joihin on vaikea valmistautua.

(Rastas 2005, 80.)

Väärinymmärrykset ja sekaannukset voivat myös johtua yksinkertaisesti kieliongelmasta,

mutta riittävä kielitaitokaan ei aina takaa yhteisymmärrystä. Osapuolet voivat antaa

esimerkiksi samoille sanoille eri merkityksiä. Tilanteet voivat johtaa haastattelijan

epävarmuuteen siitä, ymmärsikö haastateltava kysymyksen hänen tarkoittamallaan

tavalla, tai ymmärtääkö hän itse lainkaan, mitä haastateltava haluaa sanoa. Tämän

kaltaiset kiusallisen epävarmat tilanteet saattavat johtaa siihen, että haastattelulla ei

saavuteta niitä tavoitteita, joita sille asetettiin. (Emt., 82-83.) Huomasin omalla kohdallani,

että toisinaan haastateltava ei ollut ymmärtänyt kysymystäni, niin kuin olin sen tarkoittanut,

mutta tämä johtui mielestäni enemmänkin yhteisen kielen puutteesta kuin kulttuurieroista.

Kiusallisia tilanteita saattaa Rastaan mukaan syntyä myös tavasta, joilla asioita kysytään

tai kulttuurieroista johtuvasta tietämättömyydestä koskien aiheiden arkaluontoisuutta

(Emt., 83). Itse mietin ennen haastatteluiden tekoa eri kulttuureihin liittyviä asioita, joista

minun pitäisi olla tietoinen ennen haastattelutilannetta. Pohdin erityisesti sitä, miten

kulttuurisensitiivinen minun pitäisi olla, ja miten paljon pitäisi tietää etukäteen

haastateltavan kulttuurista. Huomasin nopeasti huoleni olleen aiheeton. Ainoastaan yhden

kysymyksen kohdalla jäin jälkeenpäin miettimään, olikohan siitä aiheesta soveliasta kysyä

heidän kulttuurinsa piirissä. Rastas (2005, 85) on kritisoinut ajatusta siitä, että

haastateltavien kulttuurisiin erityispiirteisiin pitäisi perehtyä etukäteen, sillä vaatimus pitää

sisällään ajatuksen siitä, että kaikki kyseiseen ryhmään kuuluvat jakavat yhteisen

kulttuurin. Haastateltavan kulttuuriin perehtymisessä on mielestäni vaarana se, että
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haastattelusta tulee liiaksi kulttuurieroja korostavaa. Haastattelijan ja haastateltavan välille

muodostetaan turhaan kulttuurien välinen vastakkainasettelu, jossa haastateltavan

yksilöllisyys unohtuu.

Haastattelijana en voi kuitenkaan täysin pois sulkea omia ennakkokäsityksiäni tietyistä

kulttuureista. Haastattelukysymyksiin voi esimerkiksi liittyä virheellisiä ennakko-oletuksia.

Haastattelijan tulisi aina olla tietoinen siitä, että hänen tulkinnoillaan ja tavoillaan ymmärtää

asioita, on merkitystä aineiston muotoutumiseen. Rastaan mukaan on hyvä muistaa, että

kulttuurit ovat jatkuvasti muuttuvia ja eroja löytyy myös kulttuurien sisältä. Ennakko-

oletukset voivat pahimmillaan nousta haastattelijan ja haastateltavan ymmärryksen

esteeksi. (Rastas 2005, 93.) Etnisiä vähemmistöjä tutkittaessa pitää lisäksi ottaa eettiset

näkökulmat erityisen tarkasti huomioon. Tutkimuksen alusta loppuun tutkijan on oltava

erityisen varovainen siinä, ettei tule aiheuttaneeksi harmia tutkittavilleen. Pranee

Liamputtong (2010) tuo esiin oppaassaan monikulttuuriseen tutkimukseen useita

esimerkkejä, joissa länsimaalaiset tutkijat ovat onnistuneet pahentamaan vähemmistön

asemaa entisestään. Haastateltavien voi olla vaikea hyväksyä tutkimustuloksia, jos he

eivät ole alun perin tienneet tarkalleen mihin ovat antaneet suostumuksensa. Tämän

vuoksi tarkka informointi tutkimuksen kulusta on välttämätöntä, samoin kuin huolen

pitäminen siinä, ettei tutkimukseen osallistuneita pysty tunnistamaan tutkimuksesta.

(Liamputtong 2010, 37-44.)

Haastattelutilanteet koin aluksi melko jännittävinä ja tämä heijastui varmaan myös itse

haastatteluun. Alun jännityksen jälkeen huomasin kuitenkin itse kehittyväni haastattelijana

jokaisen kerran jälkeen ja erityisesti kysymyksien muotoilu onnistui paremmin. Ennen

haastatteluja mietin, millainen ilmapiiri olisi hyväksi niiden onnistumisen kannalta. Koin

tärkeäksi alusta lähtien luoda tilanteeseen rentoutta ja keskustelunomaisuutta, koska

ajattelin haastateltavien haluavan ehkä puhua henkilökohtaisemmista asioista, jos olisin

helposti lähestyttävä. En vieläkään osaa sanoa miten hyvin siinä onnistuin, koska koin

keskustelevan roolin kuitenkin ennakkoasettelun ja odotusten kautta melko vaikeaksi.

Monilla haastateltavilla oli selvästi käsitys yksisuuntaisesta asetelmasta, jossa minun tuli

esittää kysymyksiä ja heidän vastata. Tätä asetelmaa yritin ennen haastattelutilannetta

murentaa, siinä onnistumatta. Ennakko-odotukset ilmenivät usein haastateltavien lyhyinä

vastauksina, jonka jälkeen he jäivät odottamaan seuraavaa kysymystä. Koin tämän

haitallisena asettamani tavoitteen kannalta, jonka mukaisesti pyrin tuomaan heidän
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kokemustaan ja ääntään esiin mahdollisimman vähällä johdattelulla. Joskus

haastattelutilanteen epäonnistumisen syy voi myös löytyä haastateltavan

elämänhistoriasta. Erityisesti pakolaisissa, jotka tulevat maista, joissa virkavaltaan kohtaan

suhtaudutaan suurella epäluottamuksella, voi haastattelutilanne herättää suurta ahdistusta

tuoden mieleen poliisikuulusteluita tai turvapaikanhakemiseen liittyviä muistoja. Tämä voi

johtaa haastatteluiden keskeytymiseen tai yleiseen haluttomuuteen osallistua tutkimuksiin.

(Liamputtong 2010, 59; Marjeta 2001, 6.)

Kaikki haastattelut eivät kuitenkaan menneet saman kaavan mukaan. Haastattelut

vaihtelivat laadultaan, johtuen tietysti haastattelijasta ja haastateltavien henkilökohtaisista

ominaisuuksista, mutta ennen kaikkea kielitaidosta tai sen puutteesta. Mukana oli

esimerkiksi yksi todella onnistunut haastattelu, jonka onnistumisen esteenä ei ollut

kielitaidon puute. Lisäksi haastateltava puhui ilman, että olisin esittänyt montaakaan

kysymystä. Tämän haastattelun merkitys korostuu luonnollisesti myös aineiston analyysiin

valikoituneissa sitaateissa. Muiden haastattelujen kohdalla jouduin valitettavasti enemmän

tai vähemmän pohtimaan yhteisen kielen puuttumisen merkitystä haastattelujen

onnistumisen suhteen. Tunsin, etten päässyt tarpeeksi syvälle aiheisiin, koska jouduin

usein selittämään kysymykseni uudestaan ja hakemaan eri sanoja, jotta minut

ymmärrettäisiin. Näin ollen käsiteltävät asiat jäivät toisinaan hyvin pintapuolisiksi. Myös

haastateltavia itseään harmitti kielitaidon puute. He joutuivat välillä hakemaan sanoja

kauan ja asiat saivat selkeästi haluttua yksinkertaisemman muodon sanavaraston

niukkuuden vuoksi. Toisinaan pohdin sitä, oliko haasteltavilla tarve luoda itsestään minulle

positiivisempi kuva, mitä todellisuus ehkä oli. Heidän tavallaan odotetaan integroituvan

uuteen yhteiskuntaan, joten tämä oletus saattaisi vaikuttaa tarpeena esittää itsensä

minulle paremmassa valossa. Toisaalta haastateltavien suhteellisen hyvä tyytyväisyys

elämäntilanteeseensa voi johtua siitä, että he kaikki olivat saaneet apua

vertaistukiryhmästä, jossa he olivat osallisena. Tuloksia ei siten voi yleistää kaikkiin

maahanmuuttajaäiteihin.

Yhteisen sujuvan kielen puuttuminen oli myös syy siihen, miksi en lähtenyt tekemään lisää

haastatteluja, vaan tyydyin tekemääni viiteen haastatteluun. Koin, ettei lisähaastatteluja

ole mielekästä tehdä, ellen voi olla varma haastateltavien riittävän hyvästä kielitaidosta.

Halusin olla varma niiden tuomasta lisäarvosta tutkimukseni suhteen. Varsinkin kun

kokemusten tutkimisessa yleistettävyyden sijaan tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ja
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nostamaan esiin yksilön subjektiivista kokemusta, eikä etsiä suuren aineiston kautta jotain

yleistettävissä olevaa.(Laine 2010, 30).

4.3.2. Aineiston analysointi 

 
Olennaista aineiston kanssa työskentelyssä on löytää aineiston moninaisuudesta ja

hajanaisuudesta merkitysten muodostamia kokonaisuuksia. Nämä merkityskokonaisuudet

auttavat hahmottamaan kokonaisilmiötä ja järjestämään merkitysten kaaoksen

kokonaisuuksiksi ja jälleen osakokonaisuuksiksi. Tärkeää on yrittää poimia aineistosta

olennaisia merkityksiä ja yrittää ymmärtää tutkittavaa ilmiötä sen eri puolien ja niiden

välisten suhteiden kautta. (Laine 2010, 41.) Fenomenologisessa analyysissa

merkityskokonaisuuksiin jaottelu tarkoittaa keskeisen sisällön löytämistä ja hahmottamista.

Tutkijan ei kuitenkaan tarvitse yrittää etsiä aineistosta objektiivista totuutta asiasta, vaan

pyrkiä tavoittamaan tutkittavien antamat merkitykset ilmiöille (Krok 2009, 58-60.)

Analyysini tuloksena löysin aineistosta runsaasti merkityskokonaisuuksia, jotka jaottelin

kolmeksi eri teemaksi, jotka samalla vastaavat tutkimuskysymyksiini. Jokaiselta

haastateltavalta ei löytynyt merkitystihentymää jokaiseen teemaan, joka mielestäni kertoo

haastateltavien erilaisuudesta ja yksilöllisyydestä. Toisesta haastattelusta löytyi vain vähän

ainesta, koska haastateltavalla ei ehkä ollut resursseja kertoa elämästään kovin

syvällisesti kielitaidon puutteellisuudesta johtuen. Muitakin syitä merkitystihentymien

erilaiseen jakautumiseen on varmasti löydettävissä. Tämä voi mielestäni johtua myös

haastateltavien erilaisista kulttuuritaustoista, tarpeesta jakaa näkemyksiään,

vuorovaikutuksen onnistuneisuudesta, haastattelukysymysten erilaisuudesta jne. Syitä

saattaa olla monia, joita on mahdotonta tietää tarkalleen. Koska tarkoitus on ymmärtää

ilmiöiden yleisyyden ohella myös ilmiöiden yksilöllisyyttä, aineiston epätasainen

jakautuminen eri teemojen kesken, ei mielestäni vähennä tutkimuksen pätevyyttä.

Yksilöllinen ei tarkoita samaa kuin satunnainen tai epäolennainen.(Laine 2010, 42.)

Analyysin tarkoituksena on löytää tutkittavien itsensä antamat merkitykset asioille. Aina

tämä ei kuitenkaan ollut helppoa. Varsinkin jos kielitaidon puutteesta tai muusta syystä

johtuen haastattelu oli jäänyt kovin niukkasanaiseksi. Tässä kohtaa jouduin turvautumaan

tietoisesti omaa tulkintaani, joka perustuu kulttuurisidonnaisuuteen. Kulttuuri, jonka piirissä

olen kasvanut, pitää sisällään esimerkiksi käsityksen äitiydestä, niin sanotun
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äitiystapaisuuden (ks. Krok 2009, 6) joka tarkoittaa sisäistettyä kulttuurista tietoutta siitä,

miten äidin tulee toimia. Tässä kohtaa olen tietenkin oman kulttuurini tuote ja teen tulkintaa

omasta kulttuurisesta ymmärryksestäni käsin, joten tulkinta on muotoutunut kulttuuristen

”silmälasieni” kautta, enkä voi olla varma vastaako se haastateltavan omaa käsitystä.

Joskus, kun merkitys oli vaikeasti löydettävissä tai merkityskokonaisuuksien

muodostaminen vaati ponnisteluja, luotin käsitykseeni haastattelutilanteesta

kokonaisuutena ja siinä minulle syntyneestä ensisijaisesta tulkinnasta.

Vuorovaikutustilanteessa onnistuin mielestäni hyvin lukemaan haastateltavien ilmeitä ja

eleitä, jotka kertoivat yhteisymmärryksestä. Haastattelutilanteesta irrotettu teksti ei ole

enää yhtä autenttinen kuin itse tilanne tapahtuessaan, joten itse tilanteeseen palaaminen

ääninauhoja apuna käyttäen voi olla tarpeen vaikeasti tulkittavissa kohdissa (Laine 2010,

43). Aineistoa tulkitessani pyrin palauttamaan mieleeni itse tilanteen ja siinä vallinneen

tunnelman sekä muistelemaan jo silloin tekemääni tulkintaa haastateltavan sanoista.

Nämä muistikuvat toimivat apuvälineenäni silloin, kun en ollut varma tulkinnastani.

Fenomenologit korostavat intuition merkitystä, joka ohjaa tutkijaa löytämään merkityksiä.

Intuitio on tutkijan elämänkokemusten myötä kehittynyt merkitysten taju, joka auttaa

hahmottamaan merkityksiä. (Laine 2010, 41.)

Analysoidessani yritin olla tietoinen siitä, että tutkijan antamat merkitykset asioille

sijoittuvat samaan kenttään, mitä yhteiskunnallisissa keskusteluissa on tapana puhua

ilmiöstä (Krok 2009, 37). Pyrin tietoisesti irti näistä olettamuksista ja sen sijaan tavoittaa

tutkittavan oman merkityksenannon. Erittelin merkityksiä yksittäisinä lausahduksina, mutta

pyrin olla irrottamatta niitä kokonaisuudesta, jotta ne eivät menettäisi kontekstiaan.

Tavoitteenani oli tulkita merkityksiä mahdollisimman laajoina kokonaisuuksina, koska

fenomenologis-hermeneutiikan mukaisesti yksittäisiä osia ei voi tulkita ilman

kokonaisuuden kehyksiä (Laine 2010, 40).

Uudelleen kirjoittaessani haastatteluaineistoa olen valinnut sitaatit sen mukaan, että ne

kuvastavat parhaiten esiin nousevaa yhteistä teemaa tai merkityskokonaisuutta. Tällöin

sitaateiksi valikoituu väistämättä sellaisten haastateltavien puhetta, jotka ilmaisivat itseään

selkeimmin ja monipuolisimmin. Olen joutunut tekemään aineiston suhteen myös rajauksia

ja valintoja. Analyysini on muuttunut ja kehittynyt jatkuvasti matkan varrella, ja se olisi

helposti voinut muodostua myös erilaiseksi riippuen siitä, mitä asioita tutkija haluaa

aineistosta tutkia. Ilmiön moninaisuudesta tulevat esiin vain ne puolet, joita tutkija haluaan
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ja sallii nostaa esiin (Laine 2010, 42). Granfeltin (1998,35) mukaan tutkijalla on suuri valta

tehdä valintoja ja painotuksia aineiston osalta ja tässä prosessissa tutkijan oma

maailmankuva ja tapa hahmottaa asioita tulevat osaksi aineistoa ja sitä rakennelmaa,

jonka hän lukijalleen esittää. Olen analyysivaiheessa rajannut alkuperäisistä haastattelu

teemoistani pois osan ja keskittynyt aineistosta voimakkaimmin esiin nouseviin teemoihin.

Teemoihin olisi voinut keskittyä toisinkin, mutta tässä suhteessa analyysi on siis tutkijansa

näköinen.

Kaikki haastattelut olivat erilaisia, joten toisiin teemoihin ei löytynyt sitaatteja kuin yhdeltä

ja toisiin taas useammalta haastateltavalta. Suurien yhteneväisyyksien tai erojen

esiintyessä olen pyrkinyt tuomaan ne esille. Olen myös pyrkinyt nostamaan jokaisesta

haastattelusta esiin juurii niitä asioita, joiden tulkitsin olevan tärkeitä ja merkitseviä

haastateltaville.

5. TULKINTOJA MAAHANMUUTTAJAÄITIEN KOKEMUKSISTA 

5.1. Kahden kulttuurin kohtaaminen 

Haastateltavat eivät juurikaan korostaneet kulttuurisia eroja. Toisinaan niitä jopa

vähäteltiin. Haastattelijana jouduin kohtaamaan omat ennakkokäsitykseni, joiden

olemassa olon huomasin jo ensimmäisessä haastattelussa. Oma käsitykseni piti sisällään

olettamuksen, että kulttuuriset erot lähtömaan ja uuden asuinmaan välillä hankaloittavat

useampien maahanmuuttajien elämää. Olin mielessäni stereotypisoinut kaikkien

maahanmuuttajien arjen haasteelliseksi. Haastattelujen edetessä karistin omat

olettamukseni ja huomasin kokemusten olevan vähemmän dramaattisia ja oikeastaan

enemmänkin positiivisia.

Kulttuurien kohtaaminen sai merkityksensä haastateltavien puheissa hyvin erilaisien

asioiden yhteydessä. Tulin pohtineeksi monenlaisia yhteisiä nimittäjiä näille merkityksille,

mutta yksinkertaisuudessaan ne kuvaavat niitä kokemuksia, joita syntyy kahden eri

kulttuurin kohtaamisesta ja läsnäolosta. Toisille se tarkoitti hyvin käytännöllisiä asioita,

toisille konflikteja, itsensä kohtaamista tai esimerkiksi hyödyn ottamista kahden kulttuurin

rikkauksista. Tässä kappaleessa korostuu maahanmuutto muutoksen kokemuksen
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näkökulmana, josta käsin olen analyysia tehnyt. Olen merkinnyt naiset koodeilla N1-N5.

Sanat, joita oli mahdoton erottaa hiljaisen puheen tai tausta hälinän vuoksi, olen merkinnyt

sulkeilla (). Tunnistamattomuuden takaamiseksi olen poistanut henkilöiden ja maiden

nimet teksteistä sekä muut mahdolliset seikat.

5.1.1. Kulttuuriset yhteentörmäykset 

Yksi haastateltavista erosi muista selkeästi, sillä ainoastaan hän toi esille kulttuurieroista

johtuvia arkielämän hankaluuksia. Muut haastateltavista eivät tuottaneet puhetta

kulttuurierojen negatiivisista vaikutuksista. Mahdollisesti oma suomalaisuuteni vaikutti

asiaan niin, etteivät he uskaltaneet kritisoida valtakulttuuria, tai sitten he eivät kokeneet

kulttuurieroja ongelmallisena asiana. Kulttuurieroista kyseleminen tuotti yhden

haastateltavan kohdalla jopa vastustusta siitä, että aina ajatellaan kulttuurierojen tuottavan

ongelmia. Havahduin itsekin tämän johdosta kyseenalaistamaan asioita ja omaa

vuorovaikutustani.

Tulkitsen yhden haastateltavan erottautumisen muista johtuvan siitä, että hänen

puolisonsa on suomalainen. Hän on ollut kosketuksissa suomalaiseen kulttuuriin selkeästi

enemmän, kuin muut haastateltavat. Kansainvälisissä avo -ja avioliitoissa ollaan

tekemisissä myös puolison perheen ja sukulaisten kanssa, jolloin kulttuurierot tulevat

selkeämmin esiin. Tässä haastateltava kuvaa, miten hän ei voi puhua yhtä vapaasti ja

suoraan asioista puolisonsa perheessä, kuin omassaan:

Yeah I can be impolite to my own family and I can argue and I can put my fist on the table,

no mother we are not going to do that. And here I don’t do that. When I do that, I do go to

my husband and say this is not going to work. You go to your grandmother and you tell this

plaaplaaplaa. And then my husband comes to totally different that I hoped to, or won’t do

it at all. I don’t know. I can’t, If I speak to directly I will find () something in very in a way

that I can’t take it back. It won’t go, you know, they won’t just put past it like in my own

family, l can’t speak freely.  There’s this formality in () this relationship here, some kind of.

(N3)

Tulkitsen haastateltavan kokevan suomalaisen kulttuurin vuorovaikutustavan erilaiseksi

verrattuna omaansa. Puolison perheessä vallitseva kohteliaisuus estää häntä
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ilmaisemasta itseään kuten haluaisi. Kohteliaisuus ja muodollisuus vallitsee myös perheen

jäsenten välillä, minkä vuoksi hänen mielipiteensä eivät tule kuulluksi edes puolison

kertomana. Kohteliaisuus tekee hänestä varovaisemman, kuin hän oikeastaan haluaisi.

Sanojaan pitää varoa, koska joku voi loukkaantua peruuttamattomasti. Tunnistan

suomalaisena haastateltavan kuvaaman tilanteen perheessä kulttuurillemme tyypillisenä

kohteliaana ja varovaisena käyttäytymisenä, samoin kuin seuraavan otteen, jossa

perhetapaamisten kuvaus jatkuu:

And I had some action with when I held parties, there’s not much conversation or the

conversation is very surface and they don’t, for example (lapsen nimi) has a (sairauden

nimi) and they don’t really ask about it so much. They just say, how is the hand, is it any

better? And that’s end of the conversation. But my friends they want to know the details,

how long it’s going to be? How is it going? Is this painful for him? And that sort of thing.

And in his name ceremony for example, no body held him. I mean he was in his sitteri and I

would think that people would like to hold him, but nobody asked to do () someday. I won’t

mean to say that they are bad people or anything they are very good people, but the way

they interact. It’s not how do you say… it’s not my () what I’m just to do. (N3)

Kuvauksessa tulee esille, miten suomalainen vuorovaikutustapa puolison perheessä

ilmenee etäisenä ja vähäsanaisena. Vuorovaikutus tapaamisilla on vähäistä ja

pintapuolista. Tulkitsen, että haastateltava kokee etäisyyden ja mielenkiinnon puutteen

lasta kohtaan henkilökohtaisesti, sillä muut ihmiset kyllä osoittavat kiinnostusta ja

välittämistä hänen lastansa kohtaan. Tarkoitus ei haastateltavan mukaan kuitenkaan ole

sanoa pahaa sukulaisista vaan kritisoida suomalaista tapaa olla vuorovaikutuksessa. Kyse

voi olla myös kielimuurista (joka tulee esiin luvussa 5.3.1.), mutta haastateltava ei tuo sitä

tässä yhteydessä esiin, joten tulkintani ohjautuu kulttuurierojen suuntaan.

Kommunikoinnin epäonnistuminen johtuu haastateltavan ja perheen välisistä

kulttuurieroista. Haastateltava ei ole tottunut vähäsanaiseen ja etäiseen

vuorovaikutustapaan. Suomessa sairaudesta kyseleminen voidaan tulkita yksityisyyden

rajoja rikkovaksi ja tungettelevaksi käytökseksi, kun taas haastateltavan maassa

samanlainen käytös tulkittaisiin luultavasti välinpitämättömyydeksi. Haastateltava tulkitsee

kulttuurierojen vuoksi suomalaisen hienovaraisuuden välinpitämättömyydeksi. Suomalaiset

ovat hyvin tunnettuja jäykkyydestään, joka on osa opittua kulttuurista identiteettiämme.

Kulttuuri koostuu monenlaisista asioista kuten mielipiteistä, perinteistä, ajatuksista,
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arvoista, oletuksista, jotka ovat yhteisön piirissä laajasti levinneet ja muodostuneet

elämäntavaksi, kulttuuriksi. Kulttuuri ilmentää opittuja moraalikäsityksiä, tapoja, lakeja,

tottumuksia ja ovat näin osa ihmisen persoonallisuutta, kansallista ja kulttuurista

identiteettiä (Hall 1999, 45-51; Alitolppa-Niitamo Anne 1993, 18-19.)

Perheen käyttäytymisen taustalla voi olla myös muita asioita. Haastateltava kertoi

esimerkiksi heidän antaneen lapsille kansainväliset nimet, mikä aiheutti puolison

perheessä paljon kritiikkiä:

Like I name my children international name, I could never ever expected not to like them or

even groan up about them because they usually are so polite that they would never criticise

anything But this this … (N3)

Lasten nimeäminen kansainvälisillä nimillä aiheutti puolison perheessä vastustusta ja

paheksuntaa, joka tuli yllätyksenä perheen tavanomaisen kohteliaan käytöksen vuoksi.

Tämä yllättävä reagointi aiheutti haastateltavassa kummastusta. Haastateltava kertoi

nimeämisen aiheuttaneen riitaa puolison perheen kanssa, joten kyseessä on luultavasti

perheen halu nimetä lapset suomalaisilla nimillä.

Tulkitsen haastateltavan kokevan perheen taholta henkilökohtaista, häneen liittyvää

vastustusta, jota hän on tuonut esille myös aikaisemmissa sitaateissa. Kansainvälisiä

avioliittoja tutkineet Reuter & Kyntäjän mukaan kansainväliset avioliitot kohtaavat usein

vastustusta ympäristön ja perheen taholta. Mitä erilaisempi puolison kulttuuri on

valtaväestöön nähden, sitä enemmän se saa vastustusta lähisukulaisilta. Ihmisten syvälle

juurtuneet käsitykset siitä, ketkä kuuluvat yhteen, joutuvat koetukselle kansainvälisissä

avioliitoissa. (Reuter & Kyntäjä 2006, 108-109.)

Kulttuurierot ulottuvat myös lasten kasvatukseen. Lastenkasvatusideologiat vaihtelevat

kulttuurien välillä ja ovat sosiaalisesti rakentuneita ja muuttuvia (Hays 1996, 4).

Kasvatuksen erilaisuus näyttää häiritsevän ainakin puolison perheen vanhempaa

ikäpolvea, puolison isovanhempia.  Haastateltava kertoo millaisissa asioissa heillä on ollut

erimielisyyttä:

Yes discipline. You should control your children and in my family wont. What is that? How

can you do that? Yeah, I don’t think it’s odd that children are turn on an off like and if you

tell them don’t do that and they don’t obey you. I tell my children that do not, but here my
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husband’s grandmother say, why do you not obey -Miksi et tottele? And she is telling me

this story that() in only had to say things once and you obey. -Okei. And the question might

be generational thing, but I’m pretty sure my grandmother she had many many children

and she was saying that she was yelling her heads off, you know, do not do that and

rarara..And all the children were all over the place and all the children my grandmother

had, tend to be like that.(N3)

Lasten tottelemattomuus ja kurittomuus häiritsee puolison isovanhempia, jotka ovat

tottuneet siihen, että lapset ovat tiukassa kurissa ja tottelevat, kun käsketään.

Isovanhempi kertoo oman tarinansa osoittaakseen, että kasvatuksessa on jotain väärää,

koska samasta asiasta ei pitäisi joutua sanomaan kuin kerran. Haastateltava puolestaan

kertoo oman isovanhempansa kertoneen päinvastaista. Puolustuskannalle ja

lastenkasvatuksen kritiikin kohteeksi joutuneena haastateltava kokee tarvetta tuoda oman

kantansa esille, jonka mukaan lasten riehaantumisessa ei ole mitään erikoista. Lapsien

riehaantumiset ovat luonnollisia on/off-tyyppisiä tilanteita. Koska haastateltavan

isovanhempikaan ei ole saanut lapsia kuriin, tulkitsen haastateltavan kokevan lasten

tottelemattomuuden johtuvan kulttuurisista eroista. Lapset ovat tavallaan ”erilaisia eri

maissa”. Se mitä suomessa ollaan totuttu pitämään normaalina lapsen käytöksenä, ei

ehkä muualla sitä olekaan.

Kulttuurierot saavat selkeämmin muotonsa, kun kysyn tarkemmin, mistä haastateltavan

perheen ja puolison perheen väliset erot oikeastaan johtuvat:

H: Do you think that it’s in culture that you are more open or is it just your family?

N3: aam I think we are a bit more verbal and bit less inhibited and not so formal since that

you are very polite and that happens in (maan nimi) () as well and a you are bit more

carefull there. And you are more, you can be little bit unique in (maan nimi). There’s lot of

people that are odd and that’s like good thing. its good thing everybody except you () not

everybody but it’s good to be creative, good to be unique and here you have to confirm, my

husband doesn’t like to stand out, his friends don’t like don’t like to stand out, for me it’s

like of course you want to stand out. You want to be unique you should wear () clothes. And

my mother cave my husband this tie it’s piano playing of pattern. He doesn’t dare to wear

it. I don’t know it’s just my feeling. (N3)
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Haastateltavan lähtömaan kulttuuri saa erilaiset piirteet suomalaiseen kulttuuriin

verrattuna. Vähäsanaisuus, rajoittuneisuus, muodollisuus ja varovaisuus näyttäytyvät

suomalaisille tyypillisinä piirteinä, kun taas lähtömaassa uskalletaan enemmän. Suomessa

täytyy asioille hakea toisten ihmisten hyväksyntä. Jos muut eivät erotu joukosta, en erotu

minäkään. Erilaisuuden karttaminen konkretisoituu haastateltavan kokiessa myös

aviomiehensä olevan tyypillinen suomalainen, koska hän ei uskalla käyttää anoppinsa

ostamaa kravattia. Kulttuuriset tavat joutuvat törmäyskurssille toistensa kanssa aiheuttaen

pientä närkästystä parisuhteessa.

Kulttuurien väliset erot eivät aina määrity vain suhteessa suomalaisuuteen ja

maahanmuuttajan omaan etniseen alkuperään ja kulttuuriin. Maahanmuuttajat elävät

useissa maissa hyvin monikulttuurisissa ympäristöissä, jollaiseen he eivät välttämättä ole

tottuneet lähtömaassaan. Tässä eräs haastateltava kuvaa suhdettaan suomalaisuuteen:

Meille ei ole mitään hankala meidän kulttuurilla ja suomalaisella kulttuurilla koska se

helposti se kääntää, kuinka se eroaa, mutta minun mielestä hankalampi se moni erilaisia

kulttuuri esimerkiksi hervannassa tai meidän koulussa on moni eri kulttuuri suomalainen,

arabilainen, somalilainen, vietnamilainen ihan eri kulttuuri. Minun mielestä on vähän tää

on vähän hankala. (N2)

Kyse on siis muustakin kuin siitä, että suomalainen kulttuuri eroaa maahanmuuttajien

kulttuurista. Haastateltava kokee monikulttuurisuuden haastavammaksi kuin

suomalaisuuden. Suomalainen kulttuuri ei aiheuta hankaluuksia, vaan pikemminkin

kulttuurien moninaisuus. Yhtä erilaista kulttuuria on helpompi hallita, kuin monta erilaista

yhtä aikaa.

Diaspora käsitteenä kuvaa sitä, miten muualta muuttaneiden elämään uudessa maassa

vaikuttaa heidän suhteensa entiseen kotimaahan. Suhde kotimaahan on jatkuvasti läsnä

määrittäen elämää uudessa maassa. Jotta elämää uudessa maassa voidaan ymmärtää,

tulee ymmärtää myös suhdetta entiseen kotimaahan. Se on bosnialaisten diasporaa

tutkineen Huttusen (2006) mukaan voimakas nykyistä elämää määrittävä suhde, joka on

jatkuvasti läsnä ihmisten ajatuksissa heidän miettiessä kysymyksiä kotimaahan paluusta ja

Suomeen jäämisestä. (Huttunen 2006, 77-79.)



36

5.1.2. Muutos itsessä 

Eri kulttuurissa eläminen voi käynnistää ihmisessä muutosprosessin, kun joutuu

odottamattomien ja erilaisten tilanteiden eteen. Suomalaisessa kulttuurissa eläminen on

saanut aikaan haastateltavassa muutoksen, jota hän kuvaa näin:

Once you make the initial step and kind of I’m here, I’m like this, and I’m not going to be

quiet and polite so and if you ask directly, there may be little bit chance, that they will say

something. So you kind of have to be more open and take the initial step and puss for

things. And that I’m not that kind of person who actually do that, but I had to learn to do

that in Finland, you have to. You can’t be shy person in Finland… () I was a shy person but

not anymore. (N3)

Kokemus liittyy suomalaisten kanssa olemisen tapaan, jossa vallitsee usein kohteliaisuus,

hiljaisuus ja rauhallisuus. Haastateltava on joutunut opettelemaan uuden tavan olla

ihmisten kanssa, koska aikaisemmin hän on ollut ujo. Ujoudella ei kuitenkaan pärjää

Suomessa, jos haluaa saada aikaan keskustelua ja vuorovaikutusta. Haastateltava on

joutunut opettelemaan rohkeammaksi, koska hänen on ollut pakko. Olosuhteet ovat

pakottaneet muutokseen, jonka seurauksena hänen minäkuvansa on muuttunut ujosta

rohkeaksi.

Liebkind (1994) kirjoittaa identiteetin muuttumisesta kulttuurimuutoksen mukana.

Sosiaalisen identiteetin tutkimuksessa menevät helposti sekaisin yleinen itsetunto ja

eettinen (sosiaalinen) itsetunto. Yleinen itsetunto viittaa henkilökohtaiseen arvostuksen

tunteeseen, kun taas etninen itsetunto viittaa oman jäsenryhmän ja sitä ympäröivien

ryhmien parissa syntyneeseen arvostukseen ja samaistumisen tunteeseen.(Liebkind 1994,

29-32.) Tässä on mielestäni kyse enemmän haastateltavan henkisestä kasvusta ja oman

itsensä arvostamisen tunteesta, kuin etniseen- tai kulttuuri-identiteettiin liittyvästä

muutoksesta, vaikka muutoksen onkin saanut aikaan kohtaaminen eri kulttuurin jäsenten

kanssa.

Tässä haastateltava kuvaa samaa asiaa, miten hän on muuttunut ihmisenä Suomeen

tulon jälkeen:
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Tend to be my generation just to be quite shy up foreigners but now I it’s so much fun to

meet  people  and  I  dear  or  don’t  hesitate  to  talk  to  people  that  I’ve  never  met.  Before  I

would have never done that. And living in Finland makes you understand odd more about

yourself you know, odd but you learn more about yourself than others, when you are

confronted with differences, so I learnt some more about what does it mean to be (jonkun

maalainen) and about my country and what I value about it, and what I don’t value about it

and yeah, basicly just about everything. What qualities you value in people because you

never know. You see that people are not so different between nations in that way, it’s the

culture of course but the person when you go beneath the self then you kind of similar you

just have to make the connection to people. That is the hard part to get to that but, yeah.

(N3)

Kokemus ihmisenä muuttumisesta tulee esiin kuvauksena ujosta ihmisestä, joka ei

uskaltanut kohdata ulkomaalisia tai tutustua ihmisiin, joita ei tunne entuudestaan.

Suomeen muuttamisen myötä haastateltava muuttui itsensä vastakohdaksi, rohkeaksi ja

sosiaaliseksi. Muuttaminen toiseen maahan on luettavissa yhdeksi elämän kriittiseksi

tapahtumaksi, joka vaikuttaa yksilön identiteettiin ja muokkaa sitä (Schubert 2007, 52-53).

Suomessa asuminen ja erilaisuuksien kohtaaminen käynnistää haastateltavassa

prosessin, jossa oppii itsestään paljon. Tulkitsen tässä olevan kyse myös oman etnisen

identiteetin etsimisestä ja määrittymisestä. Etnisyydessä on aina kyse suhteista. Etnisyys

saa merkityksensä vasta määrittyessään suhteessa muihin. Etnisyys ei siis synny

tyhjiössä. (Huttunen 2005, 128.) Tässä haastateltavan etninen identiteetti lähtee

määrittymään vasta maahanmuuton jälkeen, kun hän kohtaa Suomessa erilaisuutta

suhteessa totuttuun. Oppimista alkaa tapahtua suhteessa omaan itseen, omaan

lähtömaahan ja muihin ihmisiin. Oppimiskokemus kuvautuu hyvin kokonaisvaltaiseksi

ymmärrykseksi itsestä suhteessa ympäröivään maailmaan. Tässä prosessissa myös

arvomaailma joutuu tarkastelun kohteeksi. Tulkitsen, että haastateltava on tyytyväinen

kokemaansa muutokseen ja ymmärtää nyt itseään, maailmaa ja alkuperäänsä paremmin

kuin ennen Suomeen muuttoa.
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5.1.3. Minne minä kuulun? 

Globalisaation ja ihmisten kasvavan liikkumisen myötä monikulttuurisuuden ja sen

ilmiöiden ymmärtämisestä, on tullut yhä tärkeämpää. Parhaimmillaan kokemus

monikulttuurisuudesta voi kasvattaa henkilökohtaisia vahvuuksia, mutta se saattaa

aiheuttaa myös emotionaalista stressiä yksilössä.(Navarette & Rae 1999, 7.) Muutto

maasta toiseen tuottaa erilaisia kokemuksia siitä, minne kuuluu. Tässä haastateltava on

kertoo, miten asiat ovat muuttuneet kotimaassa niin paljon, ettei hän tunne sopivansa

sinne enää:

N3: So what I miss is my old (maan nimi) before I left. Not the one that is existing now. That

makes me feel different.

 H: Are you sometimes feeling that you don’t belong somewhere or.. ?

N3: yeah, yeah I have that kind of I just when I came to (maan nimi) I () they had to work

this all the money comes from to build all these things – “Haven’t you noticed?” Plaplapla.

There’s a lot of money here now. And I have this weird feeling that I belong nowhere. I

don’t belong in Finland so much. I mean I’m in that role and now I come to island and also

not better. Where do I fit? (N3)

Haastateltava kuvaa ”minnekään kuulumattomuuden” -kokemustaan. Tunne siitä, ettei

täysin kuulu kumpaankaan kulttuuriin, on syntynyt siitä kokemuksesta, ettei lähtömaa ole

enää se sama jollaisena hän sen muistaa. Huttunen (2002) on tutkinut kodin merkityksiä

maahanmuuttajien omaelämäkerroista. Kodin merkitykset muuttuvat ajan ja paikan

mukana. Menneisyyden kotia voidaan muistella ja muistikuvien kautta kiinnittyä tiettyyn

maisemaan, jollaisena paikka muistetaan. (Huttunen 2002, 97-98.) Sitaatin haastateltava

on pettynyt siihen, ettei kotimaa ole enää sellainen millaisena se hänen muistikuvissaan

on elänyt. Tämä aiheuttaa kokemuksen, ettei hän enää koe tietävänsä minne kuuluu.

Suomikaan ei tunnu täysin kodilta.  Haastateltava on ”juurettomana” kahden kulttuurin

välimaastossa.
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Tässä eräs haastateltava vastaa, kun kysyn miten elämä on muuttunut alkuajoista:

N2: se esimerkiksi alkuaikana, se on ollut vähän hankala sitten pikkuhiljaa tottuu koska

alkuaikana en mä osaa se suomen kieli ja uusi maa lapset ovat pieniä joo sitten pikkuhiljaa

tottuu

H: ja nyt oot ollut jo tosi kauan suomessa

N2: kyllä

H: oot melkein kokonaan tottunut?

N2: kyllä nyt kaksi maa.

H: niin vaikka siltikin kaipaat (kotimaahan)

N2: kyllä kyllä. Mutta täälläkään ei mitään hankaluuksia.(N2)

Haastateltava on kertonut jo aikaisemmin, että kaipaa kotimaahansa, mutta useaan

otteeseen toistanut, ettei heillä Suomessakaan ole mitään hankaluuksia. Tulkitsen, että

haastateltavalla on kaipuu kotimaahan, mutta toisaalta Suomessa on hyvä asua. Vaikka

alussa on ollut vaikeaa, haastateltava sanoo, että ”nyt kaksi maa”. Tulkitsen, että hän on

hyväksynyt tilanteen ja ajattelee itsensä nyt kahden maan jäsenenä. Siihen, kumpi maa

tuntuu enemmän omalta, hän ei osaa aivan vastata:

N2: se riippuu mitä se joku itsestä tuntuu.(N2)

Tulkitsen tämän niin, että kokemus etnisestä identiteetistä ei ole sidoksissa tiettyyn aikaan

ja paikkaan, vaan siihen käsillä olevaan hetkeen, jossa tunne ihmiselle syntyy. Etninen

identiteetti rakentuu, muuttuu ja liikkuu jatkuvasti. Se saa erilaisia muotoja riippuen

kontekstistaan. Etnisyys muuttuu ja uusiutuu arjen käytäntöjen ja valintojen mukana, joita

ihmiset tekevät. (Huttunen 2005, 135-136.)

 

5.1.4. Kulttuurit käytännössä  

Käytännössä kahden kulttuurin yhdistäminen tuntui yksinkertaisilla valinnoilla onnistuvan

hyvinkin helposti. Tässä eräs haastateltava vastaa, kun kysyn kulttuurieroista:
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Yeah, when we go to neuvola things are bit different with children maybe a 5 meals a day

or something like that and of course food is different. So what I take most advanced from

(maan nimi) and Finnish culture, something I like and mix them, yeah. So..mmmm..maybe

at first it was very surprising that put baby in the drum and go outside and sleep there even

in this weather, unbelievable, but it works well, so now I take advantage of it. (N4)

Haastateltava kertoo, kuinka käytännön ongelmat ovat ratkaistavissa. Hän kertoo

ottavansa molemmista kulttuureista hyvät asiat käytäntöön. Väestöliiton (2009) Famage-

hankkeen loppuraportti maahanmuuttajanaisten kotoutumisesta Eurooppaan, kertoo, että

suurin osa tutkimuksen naisista koki olevansa sopeutuneita uuteen maahansa. He

kuvasivat itsensä aktiivisina toimijoina ja vaikeudet nähtiin vain väliaikaisina tiloina.

(Säävälä 2009, 21-25.) Tämä kuvastaa hyvin sitä mielikuvaa, joka haastatteluistani myös

minulle syntyi. Uudessa maassa eläminen voi olla vaikeaa, varsinkin alussa, mutta aina

”hätä keinot keksii” ja ihminen sopeutuu olemassa olevaan tilaansa. Tässäkin sitaatin

haastateltava oli rohkeasti ottanut käytäntöön suomalaisen tavan nukuttaa lasta pihalla,

vaikka se oli aluksi tuntunut erikoiselta ja vieraalta. Myös muut haastateltavista toivat esiin

sopeutumiskykyään ja joustavuuttaan käytännön ratkaisujen muodossa. Vaikka

kulttuurieroja esiintyi, ne eivät muodostuneet haastateltaville ongelmiksi, vaan ne olivat

useimmiten sovitettavissa tai ratkaistavissa tavalla tai toisella.

Tässä erään haastateltavan näkemys siitä, miten lähtömaan ja uuden maan perinteitä voi

yhdistellä toisiinsa:

N5: For example food, I think we eat a lot of (maan nimi) food at home, maybe in day care

he can get more Finnish food, but we usually cook (maan nimi) food and it’s different,

hopefully he like both. For example the holidays are different. In (maan nimi) we celebrate

festival, the (juhlan nimi), we are not celebrating Christmas and I think for the kid boy in

Finland you can celebrate the both, all the Finnish holidays and all the (maan nimi).

H: a lot of celebration

N5: yeah, yeah (naurua) (N5)

Kahden maan ruoka -ja juhlaperinteet ovat haastateltavan mukaan yhdistettävissä.

Kahden kulttuurin rinnakkain elo ei tuota ongelmia, vaan perinteen ovat yhdistettävissä
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niin, että lapsi voi hyötyä molempien maiden tavoista. Kulttuurit eivät siis ole toisiaan pois

sulkevia vaan uuden maan perinteet tulevat lapsen myötä osaksi perheen arkea.

5.2. Äitiys maahanmuuton kontekstissa ja subjektiivisena kokemuksena 

Kulttuuri sekä sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet voivat luoda erilaisia näkökulmia ja

kokemuksia äitiydestä, mutta aasialaisia maahanmuuttajaäitejä tutkineen Liamputtongin

(2006) mukaan ’hyvään äitiyteen’ liitetyt määreet näyttäytyvät pääpiirteissään hyvin

samankaltaisilta Aasiassa kuin Länsimaissa (Liamputtong 2006, 47-49.) Äitiyteen

vieraassa maassa liittyy kuitenkin maahanmuuton mukanaan tuomat aspektit. Olen

analyysissa valinnut mukaan sellaisia teemoja, jotka kuvastavat niin äitiyden subjektiivisia

kokemuksia kuin äitiyttä uudessa maassa. En ole siis lähtenyt erittelemään äitiyttä ja

maahanmuuttoa. Haastattelemistani naisista kolme oli nuoria äitejä, joiden lapsista nuorin

oli vain viisi kuukautta ja vanhin kolme vuotta.

Uskon oman tutkijan positioni olleen äitiyden teemassa hyvin minimaalinen, koska itselläni

ei ole lapsia. Huomasin kuitenkin esittäväni tietämättäni joitain kysymyksiä siitä

kulttuurisesta viitekehyksestä käsin, jossa minun käsitykseni äitiydestä ovat

muodostuneet. En tullut ajatelleeksi, että äitiys rakentuu niin vahvasti kulttuurin sisällä

ennen kuin aloin perehtyä kirjallisuuteen. Haastateltavani eivät siis ehkä ymmärtäneet

miksi olin kiinnostunut jostain tietystä asiasta, koska heidän käsityksensä äitiydestä ovat

rakentuneet eri kulttuurissa. En kuitenkaan usko tällä olleen suurta merkitystä itse

analyysin kannalta.

 

5.2.1 Äitiyden kulttuurisia rajoja etsimässä 

Äitiys on jatkuvan muutoksen alla oleva tila. Sitä määritellään historiallisesta ja

kulttuurisesta perspektiivistä käsin. (Nätkin 1997, 250.) Äitiyden määrittely on aina myös

yhteiskunnallista. Yhteiskunnallisia arvoja, normeja ja odotuksia vasten äidit arvioivat

omaa äitiyden kokemustaan. (Berg 2008, 15.) ’Hyvää äitiyttä’ koskevat uskomukset ovat

kunkin kulttuurin sisällä rakentuneita. Voidaan sanoa, että äitiyden uskomuksilla on

universaaleja ulottuvuuksia, mutta niistä löytyy myös kulttuurien välisiä eroja. Uskomusten
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kautta ihminen asettuu osaksi yhteistä kulttuuria jakaen samat tavat ajatella ja toimia.

Uskomuksilla on kuitenkin käytännössä myös paljon valtaa, sillä niiden kautta määritellään

ja hallitaan ihmisiä. Eri alojen asiantuntijat ovat esimerkiksi jo kauan määritelleet hyvää

äitiyttä. (Katvala 2001, 22-29.) Tässä eräs haastateltava, joka on tullut äidiksi ensi kertaa

Suomessa, kuvaa suomalaisen äitiyden arvojen ja normien etsintää:

Yeah, whole breast feeding thing here they told me you should breast feed up to 6 months,

more if you like, but one year you are supposed to stop. My friend is breast feeding until

two and a half breast feeding and she tells she gets this negative thing about it. I don’t

know the whole attitude in (maan nimi )but this happens to be important to me. To know

what are women in your culture expected, because I’m not so connected to other Finnish

mothers, I am connected to international group of mothers. That’s what where I’m getting

feed pack from, so sometimes I feel I’m a bit out sink with of Finnish way of things and in

kinder garden I remember that I told them that my oldest son was still two and half when I

was still breast feeding and I was telling to the lady that maybe he doesn’t speak so well

because I just breasting and she was… and I felt ok, I was that the wrong thing to say? So

she was clearly shocked that he was still breast fed up till to that point, I felt, I don’t know…

H: yeah, so you feel like you should get some more information about neuvola or… ?

N3: well, no I don’t know. I expect I’m just saying that I’m a bit disconnected of how this

culture of finnish motherhood. Of course I get all the things from neuvola as well. They

always have this line up in the middle and you are supposed to follow it, you know, and

that’s their thinking, but life isn’t like that. It’s not always middiogram () (N3)

Haastateltava tuntee olevansa suomalaisen äitiyden normien ulkopuolella, eikä tiedä mitä

suomalaisessa kulttuurissa äideiltä odotetaan. Hän ei ole tiedä, miten hänen oletetaan

toimivan. Esimerkiksi pitkästä imetysajasta kertoessaan hän sai aikaan päivähoidossa

reaktion, jonka hän tulkitsi johtuvan imetykseen liittyvistä normeista poikkeamisesta. Hän

ei myöskään tiedä, mitä kotimaassa ajatellaan sopivasta imetysajasta. Haastateltavan

mielestä kaikki ei voi aina mennä niin kuin suomalaisessa neuvolassa ajatellaan äitiyden

menevän. On olemassa kulttuurisia normeja, joita pitäisi noudattaa, mutta todellisessa

elämässä asiat eivät aina mene ”sääntöjen” mukaan. Neuvolassa annetut ohjeet ovat

suomalaisen äitiyskulttuurin tuotteita, joiden tarkkaa noudattamista haastateltava kritisoi.

Näin hän tulee tuottaneeksi vasta-puhetta niille määrittelyille, joita valtakulttuuri on
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rakentanut (ks.Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004). Sharon Haysin (1996,14) mukaan

kulttuurisesti rakentuneet ’moraalikoodistot’ ohjaavat asianmukaiseen kulttuurin sisällä

hyväksyttyyn äitiyteen. Haastateltava ei tunne yltäneensä suomalaisen mittapuun

mukaiseen hyväksyttyyn äitiyteen, koska imetysaika ei vastannut kulttuurisia odotuksia

(Hays 1996, 14).

Sitaatin haastateltava on tietoinen, että eri kulttuureissa on erilaisia äitiyden odotuksia ja

tapoja toimia, jonka vuoksi hän kokee olevansa eksyksissä. Hän ei tiedä, mitä häneltä

odotetaan. Tuula Piensohon (2001) mukaan äidit tuntevat paljon epävarmuutta äitiyden

alkumetreillä, ja sen vuoksi hakevat turvaa ja tukea yhteiskunnalta ja lähiympäristöltä.

(Piensoho 2001, 208-210). Maahanmuuttajilla saattaa olla suurempia vaikeuksia rakentaa

äitiyttään, koska heillä ei välttämättä ole kulttuuristen tapojen ja odotusten luomia rajoja,

joihin suhteuttaa omaa toimintaansa ja äitiyttään. Toisaalta maahanmuuttajat voivat olla

vapaita yhteiskunnan luomista raja-aidoista ja määrittelyistä, jos heille ei varsinaisesti ole

tuttuja kummankaan maan ’hyvän äitiyden’ käytänteet. Vaikka tässä ei ole kyse suuresta

moraalisesta ’hyvän äitiyden’ mittarista, vaan käytännön asioista, ovat nämäkin käytänteet

rakentuneet kulttuurimme sisällä koodistoksi hyvästä ja oikeasta. Nykypäivänä ’hyvän

äitiyden’ representaatioita tuotetaan ja päivitetään jatkuvasti mediassa erilaisilla

internetpalstoilla ja naistenlehtien sivuilla (Berg 2008, 35-37).

Maahanmuutto tuo eteen monenlaisia asioita, joita ei äitinä joutuisi muuten pohtimaan.

Asiat, jotka saattavat olla muutenkin pelottavia tai jännittäviä ensikertalaiselle, tuntuvat

siltä varsinkin, kun ne joutuu kohtaamaan uudessa maassa ja eri kulttuurissa. Seuraava

ote kuvastaa äitiyden alkumetrejä, jossa esille nousee maahanmuuton mukanaan tuomat

lisävaikeudet:

 I was a bit of afraid about the delivery because of the language and there was something

in this culture that () and I read so much about giving birth and I didn’t want any pain

medication and I was told that Finnish women prefer pain medication this epidural and that

was the norm that you should take that and I didn’t want it and I was afraid that maybe I

couldn’t do it without it and make me a puss to take it and I would break in and something

like that but it wasn’t at all like that, positive experience. The only thing I was a bit afraid

also that with the day care, how to communicate with the ladies there and I made  some

mistakes but I think that was about being a mother first time and not me being a

foreign.(N3)
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Haastateltavan synnytyspelkoon tuo lisähaastetta yhteisen kielen puutteen pelko sekä

epävarmuus kulttuurisista odotuksista. Synnytys toimii haastateltavan ensimmäisenä

koetinkivenä kohti ’oikeanlaista äitiyttä’, johon suomalaisen yhteiskunnan kulttuuristen

odotusten mukaan olisi kuulunut kipulääkitys, epiduraali. Ristiriitaiset tunteet syntyvät

kulttuuristen odotusten paineesta ja toisaalta omasta halusta synnyttää ilman

kipulääkkeitä. Kokemus oli kuitenkin sitaatin haastateltavalle positiivinen. Piensohon

(2001) mukaan synnytyskokemus on samalla äidiksi kasvamista. Sillä on merkitystä

siihen, miten nainen kokee itsensä äitinä. Myönteinen kokemus voi kasvattaa naisen

itsetuntoa äitinä. (Piensoho 2001, 75.)

Toinen huoli haastateltavalla syntyi päiväkodissa paitsi yhteisen kielen suhteen, myös

tehtyjen virheiden vuoksi. Tulkitsen, että haastateltava joutuu pohtimaan omaa

identiteettiään suhteessa ensi kertaa äitinä olemisen kokemukseen ja toisaalta

maahanmuuttajana uudessa yhteiskunnassa olemisen kokemukseen. Virheet joita

haastateltava päiväkodissa teki, eivät hänen kokemansa mukaan kuitenkaan johtuneet

maahanmuuttajuudesta vaan ´normaalista’ epävarmuudesta, joka liittyy ensimmäistä

kertaa äitinä olemiseen. Tulkitsen ensikertaa äitinä olemisen virheiden olevan

haastateltavalle jotenkin sallitumpaa ja luonnollisempaa epävarmuutta, kuin vieraassa

maassa tietämättömänä oleminen.

Liamputtong (2006) tuo esille artikkelissaan, että äidit jotka epäonnistuvat täyttämään

yhteiskunnan kulttuuriset odotukset, tuntevat herkästi epävarmuutta itsestään ja

äitiydestään. Maahanmuuttajanaiset kamppailevat erilaisten identiteettivaihtoehtojen

välissä ollen samanaikaisesti naisia, äitejä, etnisen ryhmän edustajia,

maahanmuuttajaäitejä, hyviä tai huonoja äitejä. Naisten on jatkuvasti uudelleen

neuvoteltava identiteettiään uudessa ja erilaisessa elinympäristössään.(Liamputtong 2006,

30.) Maahanmuuttajaäidit voivat siis kokea kaksin verroin suurempaa epävarmuutta

itsestään, koska ovat muuttaneet uutteen ympäristöön ja kulttuuriin, jossa oma paikka on

etsittävä ja neuvoteltava uudelleen.

5.2.2. Pelkoa ja huolta  

Äitiys on lapsen hoivaa ja huolenpidon turvaamista, joten siihen liittyy luonnollisesti myös

huolta lapsen hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta. Maahanmuutto lisää huolta sellaisista
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asioista, joista ei kotimaassa tulisi murehdittua, tai jotka jo sinänsä aiheuttavat pelkoa

ilman uuden ympäristön tuomaa lisähaastetta. Synnytys on niistä yksi esimerkki. Eräs

haastateltava kuvaa asiaa seuraavasti:

N4:Because she was second child I think I could gave her birth in Tampere. If it would be still

the first maybe I wanted to go back to (kotimaahan)

H: yeah you feel more safe in there?

N4: yeah. (N4)

Jos kyseessä olisi ollut ensimmäisen lapsen synnytys, olisi tämä saanut haastateltavan

luultavasti synnyttämään kotimaassaan eikä Suomessa. Oman kulttuuri ja sen tutut

käytänteet luovat turvallisuuden tuntua, jota uudessa maassa ei välttämättä ole ehtinyt

syntyä.

Oman kulttuurin opettaminen lapsille oli kaikille haastatelluille äideille itsestäänselvyys.

Thaimaalaisia äitejä Australiassa tutkineet Liamputtong & Naksook (2003) toivat

tutkimuksessaan esiin thaimaalaisten äitien tarpeen opettaa lapsilleen kulttuurisia

perinteitä osittain siksi, koska he uskoivat perinteiden yhdistävän heidät lähemmäksi

lapsiaan. He myös toivoivat lastensa tapaavan muita thaimaalaisia ja harjoittavan

thaimaan kieltä. (Liamputtong & Naksook 2003, 660-661.) Kaikki haastattelemani naiset

kertoivat opettavansa kieltä ja kulttuuriperinteitä lapsilleen sekä käyvänsä vierailuilla

entisessä kotimaassa heidän kanssaan. Erityisesti kielitaidon opettaminen nähtiin

tärkeänä. Toiset äidit toivat esille huoltaan erityisesti kielitaitoon liittyen.

I understand, especially this (maan nimi) characters so different to the English or Finnish, I

can imagine that difficult to teach him to can write or read (maan kieli) of course to listen

and speak, there’s no problem, but to read, it’s so different. (N5)

Erilaiset kirjainjärjestelmät vaikeuttavat oman äidinkielen opettamista lapselle. Tämä voi

aiheuttaa huolta lapsen tulevaisuudesta ja muista ongelmista, joita hän voi mahdollisesti

kohdata palatessaan joskus kotimaahan. Tässä sama haastateltava ilmaisee huoltaan

liittyen kotimaan ilmapiiriin ja väenpaljouteen:

I hope he get used to because so many people around and different atmosphere (N5)
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Haastateltava on huolissaan lapsensa sopeutumisesta kotimaahan. Suomessa asumisen

jälkeen voi olla vaikea tottua hyvinkin erilaiseen ympäristöön. Tulkitsen äidin olevan

huolissaan siitä, tuleeko lapsi pitämään hänen kotimaastaan Suomessa asumisen jälkeen.

Eräs haastateltava ilmaisi puolestaan koko perheen huolen tulevaisuudessa koittavasta

paluusta kotimaahan:

When I’m with my kids people are very kind, open the door, or something like that, it’s like

the whole society is welcome our kids and babies and something like that, in (maan nimi)

things are sometimes terrible. If I’m with kids people does ignore and trains are full of

people and it’s impossible to carry kids, yeah. We are thinking about this kind of things, it’s

difficult to go back, these kind of things, maybe we live in country side, things are different,

but if we live in somewhere busy convenient to my husband’s office maybe it’s going to like

full of people. (N4)

Lapsiperheen elämä näyttäytyy haastateltavan mukaan Suomessa helpolta ja mukavalta,

koska lapsien kanssa liikkuminen on helppoa ja ihmiset suhtautuvat heihin hyvin. Ajatus

tulevaisuudesta ja paluusta luo ikäviä ja huolestuttavia mielikuvia haastateltavalle. Myös

huoli omasta jaksamisesta paluun jälkeen tulee esille:

Before my son was born I was working in (maan nimi) in (paikan nimi) for seven years, but

then we decided to move to Finland I quitted my job, I don’t know if I were in (maan nimi) if

I could continue working and serve my kids because it’s too stressful I think, being mother

and work in (maan nimi). (N4)

Kotimaassa elämä voi olla hyvin kiireistä ja stressaavaa lapsien kanssa. Lapset, työelämä

tai molemmat kärsisivät. Se voisi myös tarkoittaa uhrauksia suuntaan tai toiseen, koska

voimavarat eivät riitä molempiin, äitiyteen ja työssä käyntiin.

Oma suomenkielentaidon puute aiheutti äideissä laajasti huolta ja toisinaan se liittyi

välittömään huoleen siitä, ettei enää ymmärrä oman lapsensa puhetta:

N4: Then I go to day care to pick my boy up, his friends come to me and talk to me a lot, so I

see it like, I wish I could understand them, it’s very difficult. Sometimes children, kids say

nothing tha , how can I say, there’s no meaning it’s just words but when they are saying

something, I want understand. For me it’s important to understand my sons Finnish. Maybe

it’s possible, I think.
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H: now his learning fast at day care

N4: yes, every day I hear a lot of word that I don’t know and I pick up dictionary, but in

Finnish it’s difficult to find what his saying the word he is saying even from dictionary it’s

always changing the end, so.. (N4)

Molemmilla vanhemmilla oli vaikeuksia ymmärtää poikansa lasten päivähoidossa oppimaa

suomen kieltä. Sitaatin haastateltava kokee suomen kielen erityisen vaikeaksi, koska

sanojen loppuosat vaihtuvat aina, eikä niitä löydä sanakirjasta. Väestöliiton vertailevan

haastattelututkimuksen mukaan maahanmuuttajien asettumista Suomeen vaikeuttaa

muuhun Eurooppaan nähden vaikea kieli (Säävälä 2009, 49).

Lisäksi lasten nopea kielen omaksuminen aiheuttaa perheessä usein ristiriitaisia tunteita.

Kyvyttömyys ymmärtää lastaan ja auttaa häntä, asettaa ’hyvän äitiyden’ tarkastelun alle

(Liamputtong 2006, 45). Säävälä & Lainialan (2010) maahanmuuttajaäitien kielitaitoa

koskevan tutkimuksen mukaan monet haastatelluista pitivät kielitaitoa äitiyden

toteuttamisen kannalta lähes välttämättömänä. Kieltä tarvitaan nimenomaan palveluissa

kuten päivähoito, koulu, ja terveydenhoito, jotta lapsen asioita voidaan hoitaa. Lapset

tuntuivat tietävän kielitaitonsa ansiosta usein asioista vanhempiaan paremmin. (Säävälä &

Lainiala 2010, 28-29.) Perinteiset vanhempien roolit menevät helposti sekaisin eritahtisen

oppimisen vuoksi, kun vanhempi ei enää pystykään olemaan lapselle auktoriteetti.

Aikuisille uuden kielen oppiminen onkin tärkeää nimenomaan vanhemmuuden kannalta.

(Alitolppa- Niitamo 2005, 45-46.)

Tässä yksi äiti kuvaa kielen ymmärtämisen tärkeyttä ja huoltaan muiden

maahanmuuttajaäitien kielitaidosta.

N2: Onneksi minä ymmärtää suomen kieli, mutta jos (muualta tuleva) äiti ei ymmärtää

kieliä, se hyvin ero, koska suomalainen äiti esimerkiksi jos tulee vanhempien ilta hän

ymmärtää kaikkia se koulun säännöt ja kaikkia , mutta (muualta tuleva) äiti jos ei ymmärrä

se kieliä se oli vaikeaa. Hän ei ymmärrä kulttuuri hän ei ymmärrä, mitä se säännöt ja sitten

tämä on vähän hankalaa.

N2: suomalainen äiti tietää sen että se oli vaikee asia ja sitten ymmärtää kaikkea. minun

mielestä tämä on iso ongelmia. Jjoo

H: ja kun haluu tietää kuitenkin omien lapsien asioista
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N2: kyllä kyllä koulu ja koti- yhteys on lapsille tärkeä asioita minun mielestä. (N2)

Haastateltava tuntee helpotusta siitä, että hän nyt ymmärtää suomen kieltä sen verran,

että tietää lastensa asioista, kun taas toisilla äideillä ei välttämättä ole tarvittavaa

kielitaitoa. Maahanmuuttajilla on suomalaisiin äitiin nähden huonot mahdollisuudet

ymmärtää lastensa asioita. Suomalaiset äidit ymmärtävät mistä puhutaan. He ymmärtävät

koulun säännöt ja asiayhteydet, koska kulttuuri ja kieli on heille tuttua. Tulkintani mukaan

koulun ja kodin yhteyden kautta haastateltava voi toteuttaa äitiyteen kuuluvaa lapsesta

huolehtimisen tehtäväänsä. Kun yhteistä kieltä ei ole, muuttuu tämä tehtävä hyvin

vaikeaksi.

Vieraassa yhteiskunnassa eläminen ja hyvinvointivaltion puutteellisuuden havaitseminen

voi myös aiheuttaa huolta. Tässä yksi äideistä vastaa kysymykseen, kun kysyn millaisista

asioista hän on huolissaan Suomessa asuessaan:

Yeah like new stories about cunning down because you have gun licence or no you don’t

have gun licence, you have so much common gun ownership. It’s very rare at back home.

This is what I’m a bit afraid of because it’s happening, what two times now or three times

or? And what makes me also think because I know that this things are connected to

children being at ..aa some social problems there and I always had some criticism about the

health care system here. I’m always thinking that it could be better. You have to wait so

long time to get to a doctor how would you go about getting when you are alcoholic or I

mean I don’t understand why people are allowed to do that but it’s well fare state, how can

you, but it’s different times. I’m sure we had it (maan nimi), but it’s not that visible, you

don’t see that. And I never saw it (maan nimi) so it’s this kind of things that I’m concerned.

Why do I have to wait so long to time to get to a doctor? Why is it hard to get a doctor if

your child is sick?(N3)

Haastateltava yhdistää koulusurmat huonoon yhteiskunnalliseen huolenpitoon sosiaalisista

ongelmista kärsivistä lapsista ja nuorista. Maan terveydenhuolto ei toimi niin kuin sen

pitäisi, eikä näkyviin ongelmiin kuten alkoholismiin puututa. ’Hyvinvointiyhteiskunnassa’ ei

pitäisi olla tälläisiä puutteita. Tämä aiheuttaa haastateltavassa huolta etenkin, kun se

kohdistuu terveydenhuoltoon ja vaikeuteen saada omalle lapselle lääkärin aikaa.
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5.2.3. Hyvän äitiyden merkityksiä 

Kaikki äitiyden kokemukset eivät tietenkään liity maahanmuuttoon. Tässä haastateltava

kertoo oman subjektiivisen näkemyksensä ja kokemuksensa siitä, mikä äitiydessä on

tärkeää:

N4:I think, be healthy in mind and my body, both, all the time,  I think it’s the most the

important things I think which means I can be happy to kids and to my husband and I can

do something I want to do, yeah, so to be healthy by myself, it’s very important

H: yeah, what do you do to be healthy?

N4: I don’t know, maybe when I feel too stressed I try to take a rest and maybe help get

some help from my husband, yes and not to do too much things maybe sometimes, yes, and

eat well, sleep well, talk well, talk to friends (), do something ,something interesting, yeah, I

think with small kids being with small kids it’s very tiring, yes but I want make it something

interesting and want to be happy all the time. (N4)

Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ovat tärkeitä asioita sitaatin haastateltavan mukaan,

jotta jaksaa olla iloinen lapsille ja puolisolle. Myös omien intressien toteuttaminen kuuluu

terveenä ja hyvinvoivana olemiseen. Lepo ja avun pyytäminen mieheltä tarvittaessa auttaa

jaksamaan, samoin kuin hyvin syöminen, nukkuminen ja ystävien kanssa keskustelu.

Apukeinoja tarvitaan, sillä pienten lasten kanssa oleminen on raskasta. Haastateltava

yrittää kuitenkin olla onnellinen jatkuvasti ja tehdä mielenkiintoisia asioita. Tulkitsen hyvän

äitiyden vaativan vahvuutta ja itsestään huolta pitämistä, jotta jaksaa pitää huolta myös

lapsistaan. Äidin suhde lapseen ja hänen kykynsä huolehtia lapsen tarpeista ovat tärkeitä

tekijöitä naisten äitiysidentiteetin rakentumisen kannalta (Nousiainen 2004, 156).

Tässä yksi haastateltavista kertoo suoraan uskovansa olevan hyvä äiti:

N1:...mmm minä olen hyvä minä luulen että minä olen tosi hyvä äiti.

H: varmasti

N1: se on totta

H: mmm-m.
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N1: aikaisemmin meille kotiin tuli pojan ystävä ja sitten ystävä sanoi pojalle, että ystävä

haluaisi asua meillä. Ymmärsitkö?

 H: joo

N1: minä olen tyytyväinen

H: kertoiko hän miksi?

N1: miksi? Koska meillä on aina rauhallinen, me aina keskustelemme, me aina leikki

leikimme, meillä on aina hyvä ruoka (naurua)

H: hyvä ruoka

N1: kyllä minä laitan ruoka joka päivä, itse. Minä pidän minä pidän tehdä ruoka.

H: okei, hän halusi asua teillä?

N1: kaveri on suomalainen poika. Minä vähän itkin, kyllä (N1)

Haastateltava on selvästi liikuttunut siitä, että hänen poikansa ystävä olisi halunnut asua

heidän luonaan. Subjektiivinen kokemus siitä, että on hyvä äiti, saa tässä merkityksensä

kohteliaisuuden kautta, jonka hänen poikansa ystävä sanoo. Hyvä äiti määrittyy hyvän

ruuan, leikkien sekä kodin rauhallisen ja keskustelevan ilmapiirin kautta. Tulkitsen

kohteliaisuuden saavan lisäarvoa siitä, että sen kertoja on suomalainen poika.

Erään haastateltavan puheessa hyvä äiti määrittyy näin:

 I put my children first and I for me that’s like it’s should be I try to not repeat the mistakes

my mother made, that’s like so important to me and that’s something I always wanted to

been better model and that’s what I wanted to be. (N3)

Hyvä äitiys merkitsee haastateltavalle lasten ensisijaisuutta ja parempaan äitiyteen

pyrkimistä, mitä oma äiti on ollut. Hän haluaa olla parempi malli lapsilleen. Tulkitsen tämän

olevan tietoista sukupolvelta toiselle siirtyvän äidinmallin katkaisemista. Nousiaisen

mukaan äitiysidentiteetin rakentamisessa merkityksellistä on havaita ne menneisyyden

kokemukset, jotka vaikuttavat nykyminän toimintaan.(Nousiainen 2004, 139-142).

Hyvä äitiys voi saada erilaisia merkityksiä, kun asutaan toisessa maassa. Hyvä äiti opettaa

lapsilleen omaa äidinkieltään ja kulttuuria:
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Meillä meillä on tärkeä asioita se oli uskonto ja he oppiakin se täällä tai omalla kielellään.

Mä aina yritän kotona puhua omalla kielellä tai omalla kulttuurilla tai omalla uskonnolla, ja

sitten vähän hankala täällä lapset ovat kauhuissaan ja sitten, ei ketään puhu (maan nimi)

kielellä, mutta minä aina yritän puhua kotona. (N2)

Hyvään äitiyteen kuuluu oman kulttuuriperinnön ja kielen siirtäminen lapsille. Toisaalta

hyvä äitiys tarkoittaa myös sitä, että lapset ovat oppineet hyville tavoille:

Mutta se minun mielestä jos lapset menee hyvä tie niin sitten äiti ja isä ei ole mitään iso

ongelmia tule se on onneksi meidän lapsia on niin paljon, että ne periä hyvin. Meillä ei

mitään suomessa iso ongelmia tullut. (N2)

Lastenkasvatuksen onnistuminen merkitsee lasten pärjäämistä maailmassa ja

vanhempien tyytyväisyyttä. Tulkitsen hyvän lastenkasvatuksen merkitsevän

haastateltavalle hyvää äitiyttä. Myös tämä äiti tuntee ylpeyttä lapsensa pärjäämisestä:

Minä olen tyytyväinen, että koulussa minun poikani kaikki on hyvin. se on tosi tärkeää

minulle ja pojalle ja miehelle ja perheelle. (N1)

Pojan hyvän koulumenestyksen voi tulkita merkitsevän äidille ylpeyttä omasta pojastaan ja

samalla tunnetta hyvästä ja onnistuneesta äitiydestä. Tämän lisäksi iloa

koulupärjäämisestä voi selittää maasta toiseen muuttamiseen usein motivaationa toimiva

lasten koulutusmahdollisuuksien parantaminen, ja sitä kautta koko perheen hyvinvoinnin

turvaaminen (Hyvönen 2007, 222).

 

5.3. Erilaisille tuen muodoille annetut merkitykset 

Suomen sosiaali, perhe –ja koulutuspolitiikka antaa maahanmuuttajanaisille hyvät

mahdollisuudet kotoutua. Sen lisäksi tarvitaan myös yhteiskunnallista hyväksyntää, hyviä

sosiaalisia suhteita, kielitaitoa ja toimivia tukipalveluita. Halusin selvittää, mistä maahan

muuttaneet kokevat saavansa tukea maahanmuuton sekä äitiyden haasteisiin. Näen

erilaisten tuki muotojen kartoittamisen tärkeänä, koska tieto siitä, mistä maahanmuuttajat

kokevat saavansa tukea, on oleellista sosiaalialan ammattilaisille, jotka kohtaavat

maahanmuuttajia työssään.
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5.3.1. Kielitaidosta apua kotoutumiseen  

Kielitaidon rooli naisten elämää helpottavana tai vaikeuttavana tekijänä tuli hyvin selvästi

esiin kaikkien haastateltavien kohdalla. Kaikki naiset toivat esille maahanmuuton

alkuvaiheiden vaikeudet, jotka pikkuhiljaa helpottivat varsinkin kielitaidon kehittymisen

myötä. Tulkitsen kielitaidon olevan välttämätön tekijä naisten kuuluvuuden tunteen ja

hyvinvoinnin kannalta.

Tässä haastateltava vastaa kun kysyn, millaisia huolia hänellä on:

Well,… mmm,basicly just being a foreigner and not been taking seriously. When I’m talking

to surgeons and doctors in my Finnish, I just feel so stupid. They have all this terms In

finnish I don’t understand and then when I switch to English they are uncomfortable. Vary

Finns go uncomfortable when speak Finnish not English or I kind of avoid it especially in

health care sometimes some people are fine with it, but older people, no. (N3)

Maahan muuton seurauksena itsensä ilmaiseminen kokee suuren kolauksen. Paikallisen

kielen osaamattomuudesta aiheutuva itsensä ilmaisemisen vaikeus saa aikaan monille

maahanmuuttajille identiteettikriisin. Epäonnistuminen asioiden hoitamisessa saattaa

monen itsetunnon koville. Tulkitsen haastateltavan kokevan kielitaidon puutteellisuudesta

johtuvaa alemmuuden tunnetta varsinkin lääkäreiden ammattikunnan kanssa

keskustellessaan. Kielitaidottomuus tuo mukanaan pelkoa ja nöyryytystä tilanteessa,

joissa olisi tärkeää ymmärtää, mistä on kysymys. Myös vastapuolen kielitaidottomuus

johtaa usein umpikujaan, koska englannin puhuminen saattaa terveydenhuollon

henkilökunnan pois heidän mukavuusalueeltaan. Tämän johdosta ei suomen eikä

englannin kielen käyttäminen onnistu ongelmitta, joka taas vaikeuttaa oikeanlaisten

palveluiden ja informaation saamista. Aasialaisia maahanmuuttajaäitejä Australiassa

tutkineen Liamputtongin tutkimuksessa äidit jäivät usein ilman heille kuuluvia sosiaali -ja

terveyspalveluita nimenomaan puutteellisen kielitaidon vuoksi (Liamputtong 2006, 45).

Kielitaidottomuus voi estää myös ihmissuhteiden syntymistä ja syvenemistä. Tässä

haastateltava kertoo kuinka yhteisen kielen puute oli syy etäisyyteen, jota hän tunsi

puolisonsa perhettä kohtaan:
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In this family here in Finland it is the longest time I thought they are not my family.  They

put me outside but they just ignored me sometimes because they felt so uncomfortable.

They stop trying to communicate with me and I just tried to learn more Finnish in fast they

still..aa now it’s much better because I speak Finnish, much better. But longest time my

feeling was this is not my family, this is my husband’s family. Of course I’m part of the

family, you know, but it took a long time to realise that and actually see it that way. (N3)

Yhteisen kielen puute sai aikaan sen, että haastateltava tunsi olonsa ulkopuoliseksi heidän

seurassaan. Koska yhteistä kieltä ei ollut, paikalla olevasta ei välitetty ja hänet jätettiin

keskusteluiden ulkopuolelle. Haastateltava itse toteaa tämän muuttuneen nyt, kun hän

osaa paremmin suomea. Kieliongelmat pääsivät siis vaikuttamaan hyvin

kokonaisvaltaisesti sukulaissuhteisiin ja sitä kautta mahdollisesti myös haastateltavan

minäkäsitykseen.

Tässä eräs haastateltavista kertoo kielimuurien vaikuttavan sosiaalisten suhteiden syntyyn

esimerkiksi lasten leikkipaikoilla:

Maybe if I speak Finnish in a park maybe with kids maybe mothers other mothers can be

more open, yes, and I think they speak more. I feel like that. Of course if speak English to

them they speak English to me then we can of course make communication, but if it in

Finnish maybe things are nicer, I think, yes. (N4)

Suomalaiset äidit puhuvat enemmän ja avoimemmin omalla äidinkielellään. Keskustelua

syntyy myös englanniksi, mutta suomalaisia on helpompi lähestyä heidän omalla

äidinkielellään.

Tässä eräs haastateltava kertoo alkuvaiheistaan ja siitä miten paljon kielitaito vaikuttaa

asioihin:

Oo aikaisemmin minulle oli vaikeaa, tosi vaikeaa, mutta nyt minä olen asunut suomessa ja

tammikuussa kahdeksan vuotta ja nyt kaikki on vaihtunut. Minun on helpompi nyt asua

suomessa, mutta minä voin vähän puhua vähän ymmärrän mitä sinä puhut. Vähän, mutta

ei kaikki. (N1)

Väestöliiton (2009) Famage -hankkeessa todetaan, että maahanmuuton kokeneet naiset

tunnistivat itse kielitaidon puutteen keskeisenä integroitumisongelmien syynä (Saavälä
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2009, 49). Jotta pystyisi luomaan sosiaalisia verkostoja ja toimimaan yhteiskunnassa,

täytyy kielitaitoa olla edes auttavasti. Maahanmuuttajien sopeutumisesta uuteen maahan

kertoo paljon nimenomaan sosiaaliset verkostot ja kielitaito muiden rakenteellisten

määreiden kuten esimerkiksi työllisyyden ja asumisen lisäksi (Säävälä 2009, 23). Kuten

haastateltava sitaatissa kertoo, vähäinenkin kielitaito helpottaa oloa uudessa maassa.

Sama haastateltava kertoo haastattelun aikana vielä useaan otteeseen

kielivaikeuksistaan:

Minä en ymmärrä mitä ihmiset puhuvat minä en voi istua kotona, koska minun täyty tehdä

työtä minulla ei ole suomen kielen kurssia, minä istun kotona puoli vuotta ja sitten minulla

ole ensimmäinen suomen kielen kurssi.(N1)

Minä olen tyytyväinen että minä nyt minä tiedän suomen kieltä ja minun helpompi

keskustella ihmisten kanssa.(N1)

Haastateltava oli saanut apua Suomen kielen kurssista, jonka myötä hän oppi kieltä ja

pystyi keskustelemaan ihmisten kanssa. Kielitaidottomuus näyttäytyy kokonaisvaltaisena

ongelma, jota ilman ei voi tehdä juuri mitään. Se eristää muista ihmisistä aiheuttaen

toivottomuutta ja yksinäisyyttä. Kuitenkin syrjäytyminen ja vaikeudet nähdään

maahanmuuttajanaisten kotoutumista Eurooppaan tutkineessa hankkeessa vain ajallisina,

väliaikaisina ongelmina. Naiset itse kuvasivat vaikeuksiaan tutkimuksessa osana

menneisyyttä, koettelemuksina, joista he olivat selvinneet vahvistuen ihmisinä. (Säävälä

2009, 21.) Niin kuin tässäkin vaikeudet kuvautuvat menneeseen aikaan. Haastateltava on

selviytynyt vaikeuksista ja on nyt tyytyväinen pystyessään tekemään asioita. Tulkitsen

sitaatin haastateltavan myös arvostavan näitä asioita nyt enemmän vaikeiden aikojen

koettelemusten jälkeen.

Erityisesti työelämässä ja opinnoissa tarvitaan kielitaitoa, joka asettaa tietynlaisia rajoja:

Yeah, I do know that one thing that I regret is that my educational opportunities here in

Finland are so much smaller than back home so a for example I studied sociology here but

then I would have liked to study psychology I would have to do that in Finnish and my

Finnish just isn’t on that on level so, that’s a bit that I regret. And I’m getting too old too

so.. (N3)
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Maasta toiseen muuttoon liittyy paljon uhrauksia, joita joutuu tekemään juuri kielitaidon

puutteen vuoksi. Monet maahanmuuttajat joutuvatkin paljon huonommin palkattuihin töihin

kuin esimerkiksi heidän koulutuksensa edellyttäisi, joka myös laskee heidän

omanarvontunnettaan (ks. Luoto 2007).

 I’m also thinking to quit my job because I’m not happy with the salary that I’m getting and

do something else but that’s also connected to my identity and i feel a bit trapped because

of my Finnish skills. I have limited options what to do if I’m not working at that field and

then I have to think about ok, what do you want to do then, what more you want, that kind

of thing.  (N3)

Sitaatin haastateltavan joutuu uudelleen pohtimaan tavoitteitaan työelämässä, koska

kielitaito ei riitä siihen, mitä hän mahdollisesti haluaisi tehdä jatkossa. Oma identiteetti

kulkee myös uravalintojen mukana. Itsensä toteuttamismahdollisuuksien ollessa rajoitetut,

myös käsitys omasta itsestään voi muuttua. Mahdollisuutta kehittyä ja toteuttaa itseään

haluamallaan tavalla, ei enää maahanmuuton jälkeen välttämättä ole.

5.3.2. Työ, sosiaaliset suhteet ja vertaistuki apuna 

Sosiaaliset suhteet ja verkostot näyttivät olevan kaikille haastateltaville tärkeitä niin

kotimaassa kuin Suomessakin. Ne toimivat heille kantavana voimana, mutta niiden

puutteiden vaikutukset tiedostettiin myös. Tässä eräs haastateltava vastaa kysymykseeni

tuesta:

N4: Support? Support, hmmm, really psychically maybe we are supported by our friends

and relatives ( ) someday as well, but physically we have to do everything by ourselves my

husband and me we have to take care of kids we have to do, we cannot ask anybody to

take care of our kids, yeah, so if it’s sometimes difficult, we feel that sometimes we gonna

go somewhere without kids, yes, but now we cannot do it anymore, but next weekend we

are going back to (maan nimi) for our winter holiday so then we can ask our parents to take

care of them and we go somewhere, I think.

H: what about if you have a bad day, who would you call or..?

N4: aa, bad day..mmm,
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H: or what do you do?

N4: If I have a problem with my husband I feel very bad and I get irritated then I try to be

with kids and I feel happy, they are my kids and… yes, because I have nowhere to go I feel

bad at home so I have to solve my problem at home, yes. So maybe if I were in (maan nimi)

I would have gone to my parents’ house to escape but in here nowhere. (N4)

Kaukana sukulaisista asumisen huonot puolet tulevat esiin lastenhoitoavun saamisessa.

Maahanmuuttajilla on usein puutteelliset sukulaisiin turvautumisen mahdollisuudet

lastenhoidon suhteen (Zechner 2007, 258). Tällöin puolisoille jää vähemmän aikaa

itselleen ja toisilleen. Fyysisen tuen puute heikentää psyykkisiä voimavaroja. Sitaatissa

haastateltava kertoo, että kotimaassaan hän menisi vastaavassa tilanteessa

vanhemmilleen, mutta täällä ongelmat täytyy selvittää kotona. Tulkitsen fyysisen

pakopaikan puutteen aiheuttavan kotona joskus tunteita, jotka pitää selvittää itse omin

keinoin ilman kenenkään ulkopuolisen apua. Haastateltavan keino on vetäytyä lasten

seuraan ja etsiä iloa heistä. Lapset toimivat siis voimavarana pahan paikan tullen.

Maahanmuuttajanaisten helpompaa sopeutumista onkin usein perusteltu

perhekeskeisyydellä ja lapsiin keskittymisellä (Zechner 2007, 239).

Eräs haastateltava kertoi saavansa tarvittavan avun neuvolasta, mutta sukulaisten apu

ensimmäisten kolmen kuukauden aikana on tarpeen pienen lapsen kanssa:

N5: hmmm..if there’s some knowledge I can ask from neuvola and if I actually my mum was

here the first 3 months

H: okey

N5: that’s good. Usually case of (maan nimi) mother live here usually  we ask one or two

grandparents come to Finland, because that’s the most actually curious period, difficult

period the first three months, because we don’t know what to do and… () some people  can

help. (N5)

Ensimmäiset kolme kuukautta ovat haastateltavan mielestä niin tärkeitä kuukausia lapsen

kannalta, että kaukana asuva äiti on hyvä lennättää avuksi. Ensimmäiset kuukaudet ovat

myös vaikeita, joten omalta äidiltä voi saada paitsi käytännön apua myös hyviä neuvoja.

Lapsi on haastateltavan ensimmäinen, joten tulkitsen epävarmuuden kasvattavan avun

tarvetta, vaikka periaatteessa kaiken tiedon haastateltava sanookin saavansa neuvolasta.
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Sukulaisten ja lastenhoidon avun puute sai erään haastateltavan kohdalla aikaan tilanteen,

jossa hän joutui synnyttämään yksin ilman puolisoaan tai muiden läheisten tukea:

H: how was the delivery, was it ok?

 N4: yeah, it was much quicker than the first one and I was alone and my husband had to

day care our son, so I was alone in hospital, but I was ok, little bit lonely, giving a birth by

myself, on my own, but it was ok. (N4)

Yksin synnyttämässä vieraassa maassa ilman kenenkään läheisen tukea, on varmasti ollut

kova paikka haastateltavalle. Tulkitsen hänen kuitenkin kääntäneen tilanteen itselleen,

’ihan ok’ kokemukseksi. Oma rohkeus ja asenne auttavat vaikeissa tilanteissa kotimaan

ulkopuolella, jossa apu ei ole aina saatavilla silloin kuin sitä tarvitsisi.

Tuen puute lisää äitiyden haasteita, kun käytettävissä ei olekaan sitä sosiaalista verkostoa

mihin on tottunut. Tässä eräs haastateltava vastaa, kun kysyn uskoisiko hän olevansa

jotenkin erilainen äiti kotimaassaan:

H: What do you think that you would be somehow different mum in (maan nimi)?

N3: I would. I would have it would be easier I would have my sisters there and have

guidance. (N3)

Vastaus määrittyy läheisten tuen ja avun kautta. Sisarusten läheisyys tekisi äitiydestä

helpompaa, kun voisi tukeutua tärkeisiin ihmisiin ja kysyä neuvoa vaikeiden paikkojen

tullen. Tässä sama haastateltava vastaa kysymykseeni, mistä hän täällä saa tukea pahan

päivän tullen:

I would say some my friends, international friends. Yeah if I didn’t have them, it would be a

lot tougher but I work in an international company and I met a lot of people there and they

are my best friends who have children are from there. So that was a huge support if I didn’t

have that I would have probably depressed quite certainly, but.. It would be a lot tougher.

(N3)

Kansainvälisiltä ystäviltä haastateltava saa parhaan tukensa. Ilman heidän apua ja

tukeaan elämä olisi paljon vaikeampaa. Suomeen muuttaneina perheellisinä

ulkomaalaisina he ovat haastateltavalle paitsi parhaita ystäviä mutta samalla myös

vertaistukea, samaa ryhmää mitä hän itse. Tulkitsen, että heidän seurastaan hän saa
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voimia, tukea ja kuulumisen tunnetta, Ilman tätä tukea hän olisi sitaatin mukaan melko

varmasti masentunut. Huttunen (2002) on tutkinut maahanmuuttajien omaelämänkerroista

kodin merkityksiä ja hänen mukaansa maahanmuuttajat etsivät aktiivisesti omaa

asentoaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välimaastossa. Kiinnittyminen

tapahtuu sinne missä on tarpeeksi kiinnikkeitä kuten sosiaalisia suhteita, perhettä ja työtä.

(Huttunen 2002, 344-347.) Sosiaaliset suhteet ovat siis yksi tärkeä kiinnike uudessa

maassa ja henkisen tuen lähde, kuten sitaatin haastateltava kuvaa ystäviään. Sosiaalinen

syrjäytyminen näkyy herkästi maahanmuuttajien psyykkisen hyvinvoinnin laskuna ja

psykologisena kriisinä ( J.W. Berry ym. 1992, 280-281).

Moni haastateltavista kertoi saavansa tukea vertaistukiryhmän tapaamisista tai

epävirallisemmin samassa tilanteessa olevilta ystäviltä. Tässä erään haastateltavan

sitaatti:

Well, if I got to international mothers meeting I can talk to other mothers about what

happens to me or  I have a problem, talking to people is the thing to solve the problem, of

course I have to solve the problem by myself but if listen to somebody’s advice I feel a bit

easier, yeah (N4)

Ongelmien jakaminen toisten samassa tilanteessa olevien kanssa auttaa pääsemään yli

ongelmasta. Vaikka ongelma pitäisi itse ratkaista, jo siitä kertominen tai mahdollisten

neuvojen saaminen auttaa. Väestöliiton maahanmuuttajien palveluita koskevan selvityksen

mukaan monikulttuuriset keskukset ja kohtaamispaikat ovat maahanmuuttajien mielestä

tärkeitä keskinäiselle kanssakäymisen ja keskusteluiden areenoita (Mikkonen 2005, 61).

Myös oman puolison tuki auttaa vaikeiden hetkien yli. Tässä erään haastateltavan sitaatti.:

At times when I feel too much I interact my husband to take the boys somewhere away and

stuff so his good at doing stuff like that, physical stuff and doing it, that’s his support, his

very active in doing that but emotionally talking no, so the talking stuff I might do rather

with my friends and getting the physical help, taking the boys out so I can have my time.

(N3)

Puolison apu saattaa olla erilaista, mitä ystäviltä on tottunut saamaan. Yksin oleminen ja

ajatusten selvittäminen mahdollistuu, kun puoliso lähtee lapsien kanssa jonnekin. Oman

ajan ottaminen toimii tukimuotona sitaatin haastateltavalle. Samoin monille haastateltaville
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pelkästään fyysinen tekeminen, jonnekin lähteminen tai sosiaalinen toiminta olivat arkea

helpottavia tekijöitä. Tässä erään haastateltava tapa toimia:

H: mitä jos on huono päivä mikä auttaa?

N1: minun täyty mennä ulos,  ja minä menen kävely, kävely?

H: kävely

N1: joka päivä noin viisi kilometriä tai seitsemän (N1)

Fyysinen tekeminen ja ulos lähteminen auttaa. Paha mieli siirtyy fyysisen hyvän olon tieltä.

Samoin tällä haastateltavalla on helpompaa, kun on jotain tekemistä, eikä tarvitse olla

lapsen kanssa kaksin kotona:

I can’t stay alone I think right on time. with this guy I have so much interaction I come here

twice a week, I go to physiotherapy, chat with her and other mothers also in the

international group and my husband is student so I have little bit more time with him as

well. Little bit different at this time around. So I might say it’s easier for me to stay longer.

With (pojan nimi) it was getting a bit odd at home two alone in the end so I wasn’t happy

then. (N3)

Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ja kiireisyyden tuntu saavat tämän haastateltavan

elämän mielekkäämmäksi. On muutakin tekemistä kuin olla kotona lapsen kanssa.

Tulkitsen yksin olemisen vaikuttavan haastateltavan psyykkeeseen. Sosiaalinen

kanssakäyminen tekee olon helpommaksi ja onnellisemmaksi.

Pelkästään työn saaminen auttoi tätä haastateltavaa eteenpäin suuresti. Hän kertoi

olleensa masentunut, koska ei saanut muodostettua ihmissuhteita opiskeluiden ohessa.

Työn saaminen kuitenkin muutti kaiken:

But when I started working it change a lot then I totally changed as a person as well, I got

lots of friends and I ..yeah, I changed. Something new for myself and then my this friend

from (maan nimi) moved to here. So I had my sister here like a sister time one and () you

know, so a ..but I had some problems to fix, fitting in with the family but it changed when I

had children and when I got a work. I remember I was always afraid what would happen
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when I graduate. I had zero believes that I would get work. So I was afraid what would

happen. But then I got offered a job anyway and that changed everything. (N3)

Elämäntilanteen paraneminen oli haastateltavalle monen asian summa. Tulkitsen kuitenkin

haastateltavan kokeneen työn saamisen olleen kaiken muutoksen alulle paneva voima.

Työpaikan saaminen nosti haastateltavan itsetuntoa ja samalla hän sai paljon ystäviä, joita

oli tähän asti epäonnistunut saamaan. Työpaikka toimii eräänlaisena yhteisönä, joka

vahvistaa monin tavoin omanarvontunnetta, elämänhallintaa ja luo psyykkistä hyvinvointia

tarjoamalla luontevan ympäristön sosiaalisten suhteiden solmimiselle (Alitolppa-Niitamo

2005, 39).

Työttömyys puolestaan heikentää monen maahanmuuttajan itsetuntoa, kaventaa

elämänpiiriä ja tekee riippuvaiseksi yhteiskunnan tarjoamasta tuesta (Emt. 2005, 39).

Tässä eräs haastateltava kuvaa työttömänä olemisen vaikeutta:

H: Mitä sää ajattelet, että millaset asiat teillä on Suomessa hyvin ja millaset on huonosti?

N1: aa äiti.äiti kaikki on hyvin. Huonosti, minä haluan saada työpaikka, minä en halua istua

kotona. se on tosi iso ongelma.

H: miksi se on niin vaikeaa?

N1: vaikeaa saada työtä?

H: olla kotona

N1: kotona on rutiini

H: rutiini

N1:rutiini joka päivä minä haluan kehittää, minä olen nuori nainen. se on työ. (N1)

Kotona oleminen on puuduttavaa joka päivästä rutiinia. Sitaatin haastateltava haluaisi

mieluummin tehdä jotain ja kehittyä työssään. Hänellä olisi vielä paljon annettavaa, sillä

hän on nuori nainen, jolla pitäisi olla vielä paljon mahdollisuuksia elämässään. Kotona

oleminen on joka päivä samanlaista, ei tarjoa haasteita, eikä vaihtelua. Työn voi siis nähdä

hyvinvointia selvästi tukevana asiana. Työttömyydellä on samanlaisia negatiivisia

seurauksia maahanmuuttajien hyvinvoinnille kuin valtaväestöön kuuluvallekin (Alitolppa-

Niitamo 2005, 40). Yhteiskuntastatuksen lasku aiemmasta huonompaan maahanmuuton
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seurauksena voi aiheuttaa stressiä ja vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin (J.W.Berry ym.

1992, 288).

5.3.3. Yhteiskunnan palvelut ja riittävä informaatio  

Toimiva yhteiskuntajärjestelmä ja sen palvelut nähtiin elämää helpottavina asioina. Elämä

Suomessa näyttäytyi helpommalta tukipalveluiden ansiosta etenkin äitiyden näkökulmasta.

Tässä eräs haastateltava kertoo kokemuksistaan neuvolasta:

N5: I think  this neuvola system is quite helpful

H: have you been there a lot?

N5: all the appointment they regularly check from your pregnant, if I have any question I

can just go and walk there, I think  here in Tampere there’s a lot of area they have all

neuvola, so. It’s quit convenient because we are new mother and have lot of questions. (N5)

Ensikertaa äitinä olevalle neuvola näyttäytyy hyvänä palveluna. Pienen vauvan kanssa voi

tulla paljon kysymyksiä mieleen, eikä perinteistä apua sukulaisilta ole saataville. Tässä

sama haastateltava kuvaa, miten yhteiskunnan palvelut toimivat sukulaisten korvikkeena:

Yeah, also, I think in (maan nimi) we get more help from relatives, not from the whole

system, so, that’s difference and whenever we need a help we call some friends or some

grandparents or something.(N5)

Sitaatin haastateltava tuo esille eroa Suomen ja kotimaansa välillä. Siellä tukena toimivat

perinteisesti lähipiiri, eikä koko yhteiskuntajärjestelmä. Tulkitsen suomalaisten julkisten

palveluiden paikkaavan maahanmuuttajien menetettyä mahdollisuutta turvautua

sukulaisten ja läheisten apuun. Maahanmuuttajat tuovat usein tutkimuksissa esiin

tyytyväisyyttään Suomessa tarjolla olevista tukipalveluista ja koulutusjärjestelmästä (esim.

Hyvönen 2007; Säävälä 2009).

Palvelut helpottavat maahanmuuttajaäitien elämää mahdollistaen esimerkiksi pidemmän

äitiysvapaan. Tässä haastateltava vastaa, kun kysyn olisiko äitiys erilaisempaa

kotimaassa:
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Of course that’s different in (maan nimi). I guess there’s only äitiysvapaa after that you

have to go to work, if you not going they are always, quick you lost that job. (N5)

Kotimaassa äidit joutuvat takaisin töihin hyvin nopeasti lapsen syntymän jälkeen tai

menettävät työnsä. Suomessa haastateltava saa viettää riittävästi aikaa lapsensa kanssa

ja palata töihin äitiysloman jälkeen ilman pelkoa taloudellisesta ahdingosta.

Myös tällä haasteltavalla olisi kotimaassaan samankaltainen tilanne. Tässä haastateltava

kuvaa Suomalaista tasa-arvoa ja yhteiskuntajärjestelmän toimivuutta:

N4: I see, in Finland are lot of mother work, so I think it’s like father and mother they all do

housework and take care of their kids, things like the same mother and father but they do

the same. In (maan nimi) most a lot of mothers quit their job when they have a baby or get

married so it’s like ..mmm..a lot of people women do more housework than their husband

maybe this things are changing little by little but it’s still, because most mothers stay at

home and they do the house works. Yes and in (maan nimi) once they quit their job it’s

difficult to go back. And now there aren’t so many enough day care in (maan nimi) so

there’s always a long waiting list in every kinder garden and day care, so once they quit

their job maybe they stay at job well for one year and they start to go to school maybe they

can do some part time job or something like that, it’s still difficult, yeah. So I’m, amazed to

see how things are working in Finland. Mother go to work and father go to work and

maybe they work from 8 to 4 or something like that and day care is very good , yeah, so

H: so it’s a good thing

N4: yeah, I think so, of course they have busy days, but if they have weekend off, it’s good.

(N4)

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon lisäksi haastateltava on vaikuttunut

lastenpäivähoidon sujuvuudesta ja työaikojen lyhyydestä. Kotimaassa asiat olisivat

huonommin. Tulkitsen Suomalaisen tasa-arvon ja yhteiskuntajärjestelmän tukevan

haastateltavan perhettä monin tavoin. Järjestelmä toimii ja mahdollistaa koko perheen

paremman hyvinvoinnin.
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Suomalainen perhepolitiikka vaikuttaa myös äitien jaksamiseen ja tukee tätä kautta äidin ja

lapsen välistä suhdetta. Kysyin eräältä haastateltavalta, miltä äitiys näyttäytyisi

kotimaassa:

N5: hmmm, I think I won’t have patience like now, because I have longer time to be with

him at home and relaxing, if I have job and I have to do many different things and maybe

get to shout to him all the time, I don’t know, hahah.

H: it’s possible

N5:yeah, I understand why  his father is always busy at work and after work, quite

exhausted and sometimes very angry, even very tiny things, I understand that, I think if I’m I

had to go to work after born the baby then everything different. (N5)

Haastateltava ymmärtää yhteiskunnan tukipalveluiden merkityksen ja pystyy kuvittelemaan

erilaisen elämän kotimaassa. Suomessa pitkä äitiysloma antaa äideille mahdollisuuden

nauttia lapsen kanssa kotona olemisesta. Suhde lapseen pääsee kehittymään suotuisalla

tavalla ilman ulkopuolisia paineita.

Myös kiireetön elinympäristö luo Suomesta hyvän paikan kasvattaa lasta. Suomi kuvautuu

tämän haastateltavan mukaan ideaaliseksi lapsen kannalta:

N5: I think Finnish people they are, they live way of quite relaxing than (maan nimi). In

(maan nimi) no matter you studying or working I feel that everybody just struggle, you have

to do a lot and even do a lot maybe you cannot compare to others and lot of challenges and

comparison, that’s quite different in Finland, I don’t see people so, yeah. I don’t know how

to ..() but all the attitude and all the life way is quite different, maybe because Finland not

have so much people, maybe.

H: so you see Finland as good place to keep to live in

N5: at least when he is young, good this atmosphere, not too nervous, not ..you don’t have

to suffer with everything and you have to try your best all the time, that pressure, I don’t

want to give the kid that pressure like in (maan nimi), but of course when he grow up and

he can choose if he want more challenging, we’ll support him to go other country or go

back to (maan nimi), whatever he want. (N5)
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Suomi tarjoaa hyvän ja kiireettömän ympäristön kasvattaa lapsia verrattuna kotimaahan.

Haastateltava haluaa suojella lastaan kotimaassa vallitsevalta stressiltä ja vaikeuksilta

asumalla Suomessa kunnes lapsi on tarpeeksi vanha päättämään itse, mitä haluaa. Yksi

yleinen maasta toiseen muuton syy on lasten elinolojen ja koulutuksen turvaaminen

(Hyvönen 2007, 222).

Erilaiset sosiaalipalvelut ja tuet auttavat taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Tässä eräs

haastateltavista kuvaa kotimaan oloja ja vertaa niitä Suomeen:

N1: (maan nimi) on paljon ongelmia koska jos sinulla, no esimerkiksi, jos sinulla on työtä ei

aina sinulla on hyvä palkka, mutta sinun täytyy maksaa aa… aa..

H: asunto?

N1: asunto, täytyy syödä, täytyy ostaa vaatteita, itselle kaikkille perheelle ja sitten jos

lapsilla on harrastus täytyy maksaa.

H: eli rahan kanssa on vaikeeta

N1: kyllä kyllä (maan nimi) ei ole … la..mm..lapsilisää

H: lapsilisää?

 N1: ei ole ei ole. Täytyy itse

H: mm itse maksaa

N1 kyllä. (maan nimi) ei ole asunmistukea. Täytyy itse. (maan nimi) on sosiaalitoimisto,

mutta suomessa on tosi hyvä kun sosiaalitoimisto auttaa ihmiselle. (maan nimi)

sosiaalitoimisto voi auttaa pieni pienin raha pienen pieni. Se on totta. (N1)

Kotimaassa pitäisi haastateltavan mukaan tulla toimeen pienellä palkalla ilman

yhteiskunnan avustuksia. Rahaa ei riitä koko perheen elättämiseen. Suomessa

haastateltava saa apua sosiaalitoimistosta vaikeassa tilanteessa.

Informaation saaminen kotoutumista tukevista olemassa olevista palveluista ei kuitenkaan

kaikkien haastateltavien mielestä ollut riittävää. Tässä erään haastateltavan kokemus

tukijärjestelmien toimimattomuudesta:
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Yeah, but it took many years and wish I had known that there was like this group of

mothers not just mothers but before that women that live in Finland with their husbands

and they don’t have children yet, because everything changes when you get children,

before you are like lost or not lost but not seen. I would wished that I had known that

somebody had told me. But even then I might had been too timid to go there, because I was

a shy person, so I wish to gone and do it so simple that… .if you live in Finland you are

required to some course, that introduces you to your senses or what opportunities you can

have to fit in to this society, you can take this course in Finnish, you jump this course if you

want to meet other women in similar situation you can read this book or these pages, take

you a thinking about job, school, education or whatever, or want to read about the

experiences others have. When I came here I, I had nothing, I just meet up my husband and

he didn’t know. We were so young. (N3)

Haastateltava kokee monien vuosien menneen ”hukkaan”, koska ei tiennyt olemassa

olevista tukiryhmistä. Tieto samassa asemassa olevista naisista olisi helpottanut tilannetta.

Ongelma on haastateltavan mukaan siinä, että vasta äidiksi tulemisen jälkeen ”olet

olemassa” ja sinut nähdään. Lapsettomana nuorena opiskelijana häntä ei ajateltu maahan

muuttajana, joka tarvitsisi tukea maahaan muuton prosessiin. Mitään

kotoutumistoimenpiteitä ei kohdistettu häneen, joten sopeutuminen kesti vuosia.

Haastateltava toivoo, että prosessi olisi tehty hänelle helpommaksi. Rajoittunut mielikuva

maahanmuuttajista mahdollisimman erilaisina, jättää huomiotta maahan muuttaneiden

todellisen kirjon. Mukana on iso osa esimerkiksi paluumuuttajia, opintojen, työn tai

suomalaisen puolison vuoksi muuttaneita. Kaikilla heillä saattaa olla vaikeuksia

yhteiskuntaan sopeutumisessa, vaikka he eivät olekaan pakolaisia.

Kaikenlaisista eri syistä maahan muuttavien huomioimisen lisäksi vastaanottava maa voi

aivan pienillä asioilla osoittaa haluaan olla avuksi. Informaation tarjoaminen esimerkiksi

neuvolassa muulla kuin suomen kielellä, voisi olla apua kaipaavan mieleen. Tässä yksi

haastateltavista vastaa, kun kysyn onko hän saanut mielestään tarpeeksi tietoa:

Yes, I think so, aa but neuvola cave you a lot of brochures but I couldn’t read so, it was all in

Finnish, and of course my husband didn’t have enough time to read it for me so, he said if

you have some Finnish friends maybe they can read this for you or something, so maybe

there are some information that I missed. (N4)
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Uudessa maassa äitinä olevalle neuvolan tarjoama tieto on tärkeää. Tässä tapauksessa

se jäi saamatta, koska englannin kielisiä käännöksiä ei ollut. Pieni asia voi kuitenkin olla

merkittävä äidille, joka on saanut ensimmäisen lapsen ja haluaa tietoa äitiydestä sekä

tutustua uuden maan äitiyden tapoihin ja normeihin.

5.3.4. Henkilökohtaiset voimavarat ja keinot 

Tuki vaikeisiin hetkiin voi löytyä myös muualta kuin ulkoisista asioista. Maahanmuutto on

eräänlainen elämänkriisi, joten uskon monien maahanmuuttajien kehittäneet sisäisiä

voimavarojaan osittain olosuhteiden pakosta, kun totutun kaltainen apu esimerkiksi

läheisiltä ja ystäviltä ei ole enää saatavilla. Tässä eräs haastateltava kuvaa elämän

asennettaan, kun kysyn mikä häntä auttaa yleensä elämässä eteenpäin:

N5: I think whenever something happen you always can choose to take it negative sides

and positive

H: negative or positive

N5: positive things, yeah, I always choose positive. (N5)

Haastateltava korostaa. että oma suhtautuminen asioihin on tärkeintä. Kyse on ihmisen

omasta valinnasta. Haastateltavalla on positiivinen elämänasenne, josta uskon hänen

saaneen apua myös maahanmuuttoon liittyvien muutosten kohtaamiseen. Positiivinen

suhtautuminen vaikeuksien edessä kertoo henkilökohtaisista voimavaroista, joita

haastateltavalla on.

Tässä eräs toinen haastateltavista kertoo omista vahvuuksistaan, jotka auttavat häntä

eteenpäin:

N1: aahaa. minun luonne

H: luonne

N1: luonne auttaa mulle mennä eteenpäin

H: mitkä mitkä asiat siinä luonteessa, millaiset asiat?



67

 N1: hmm liian vaikee..mm minä olen ahkera ihminen. Minulla joka päivä minä tiedän, mitä

minun täytyy tehdä tämä, tämä, tämä, minä itse kirjottaa tehtäviä joka päivä ja tehtäviä ja

tehtävät auttaa auttavat aso… ymmärsitkö?

H: tehtävät auttavat eteenpäin?

N1: kyllä

H: joka päivä  rutiini

N1: kyllä minä keksin itselle tehtäviä (N1)

Sitaatin haastateltava ymmärtää pärjäävänsä sitkeän luonteensa avulla. Haastateltava on

työtön, joten järjestelmällinen tekeminen ja tehtävien keksiminen pitää hänet kiinni arjessa.

Lähes kaikki haastateltavat kertoivat omista keinoistaan selviytyä haastavista tilanteista.

Tulkitsen naisten omien voimavarojen toimivan tukena maahanmuuton ja äitiyden

haasteiden edessä.

6. LOPPUYHTEENVETO 

Tässä tutkielmassa olen tutkinut maahan muuttaneiden äitien kerrottuja kokemuksia

maahanmuutosta, äitiydestä ja erilaisista heidän elämässään vaikuttavista tukimuodoista.

Yhtenä tavoitteena on ollut myös heidän oman äänensä esiin nostaminen. Tarkasteluni on

lähtenyt yksilöllisestä näkökulmasta ja edennyt kohti ilmiön kokonaiskuvaa. Tämän

loppupohdinnan avulla yritän koota yhteen analyysini eri osat, jotka todellisuudessa ovat

saman ilmiön eri puolia ( Laine 2010, 44).

Olen käsitellyt tutkimuskysymyksieni kautta ilmiön kolmea eri osa-aluetta. Lähdin

tarkastelemaan maahan muuttaneiden äitien kokemuksia kulttuurien kohtaamisen, äitiyden

ja tukimuodoille annettujen merkitysten kautta. Käsittelen minulle kerrottuja kokemuksia

itse valitsemistani näkökulmista, joten tutkielma ei tavoita koko ilmiötä vaan ainoastaan

osan siitä. Tutkielma ei myöskään tavoita haastateltujen todellisia, autenttisia kokemuksia,

vaan kerrotut asiat ovat suodattuneet minun tulkintani läpi. Loppupohdintoja ei siis tule
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ymmärtää totuutena ilmiöstä, vaikka toivon tavoittaneeni haastateltujen kokemuksista

jotain oleellista, jonka olen analyysini kautta pystynyt nostamaan esille.

Suurin haaste tutkimuksen kannalta oli haastateltavien ja haastattelujen erilaisuudesta

johtuva vaihtelu tutkimusaineistossa. Aineiston käsittely vaati paljon vaivaa, jotta sieltä

pystyi löytämään mielekkäitä ja yhteneväisiä merkityskokonaisuuksia haastateltavien

kesken. Yhteneväisyyttä löytyi mielestäni kuitenkin kiitettävästi ottaen huomioon, miten

erilaisia haastateltavat olivat taustoiltaan. Tämän voi ajatella kertovan siitä, että

haastateltavien toisistaan eroava etninen tausta ei ollut merkittävä tekijä maahan muuton

kokemusten määrittäjänä, vaan kokemus on sellainen, johon muut voivat tavalla tai toisella

yhtyä riippumatta siitä, mitä etnistä taustaa he ovat.

Haastatteluaineistosta löytyi vähiten yhteneväisiä merkityksiä kulttuurien kohtaamisen

näkökulmaan. Erityisen vähän haastateltavat tuottivat yhtenäistä puhetta kulttuurieroista.

Pidin kuitenkin tutkimuskysymykseni koskien kulttuurien kohtaamisesta syntyneistä

merkityksistä, koska yhden parhaiten onnistuneen haastattelun aineistosta löytyi hyvin

paljon merkityksiä juuri tästä aiheesta. Tulkitsen tämän johtuvan siitä, että haastateltava oli

päässyt muita lähemmäksi suomalaista kulttuuria, koska hänen puolisonsa oli

suomalainen. Muiden haastateltavien kulttuurien kohtaamisen merkitykset olivat hyvin

käytännön läheisiä ja puhuivat enemmänkin kahden kulttuurin yhdistämisen ja

rinnakkainelon puolesta. Kulttuurierot saivat siis merkityksensä hyvin neutraalissa tai jopa

positiivisessa mielessä. Tulkintani mukaan suurinta osaa haasteltavien elämää, eivät

lähtömaan ja nykyisen asuinmaan kulttuurierot häirinneet. Tästä voisi päätellä, että

maahanmuuttajat, joiden puoliso ei ole kantaväestöön kuuluva, näkevät kulttuurierot

pienempinä ja ongelmattomimpina, mitä suomalaisten kanssa parisuhteessa olevat.

Toisaalta voisi ajatella suomalaisen puolison myös johdattavan suomalaisen kulttuurin

ymmärtämiseen eli olevan avuksi siinä mielessä. Nämä johtopäätökset vaatisivat kuitenkin

laajempaa jatkotutkimusta.

Ajattelen kulttuurieroja korostavan puheen puuttumisen neljässä haastattelussa viidestä,

kertovan siitä etteivät kulttuurierot ole niin merkittävä tekijä tutkittavieni maahanmuuttajien

elämässä, kuin tutkimuskirjallisuudessa usein korostetaan. Näin ollen tämän tutkimuksen

haastateltavat tulivat osaltaan luoneeksi vastapuhetta ja neuvotelleensa itselleen

valtakulttuurin määritelmien vastaisesti poikkeavia identiteettejä (ks. Jokinen & Huttunen &

Kulmala 2004). Maahanmuuttajia tutkivan kirjallisuuden luoma harha saattaa johtua siitä,
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että tutkimuskohteeksi on usein valikoitunut vaikeammassa elämäntilanteessa olevia kuten

turvapaikanhakijoita, pakolaisia tai hyvin paljon suomalaisesta kulttuurista poikkeavia

etnisiä tai kansallisia ryhmiä, jonka sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan halutaan

tutkia.

Kulttuurieroja korostava puhe saattoi joissakin tapauksissa puuttua myös sen takia, että

haastateltavat halusivat olla kohteliaita minua kohtaan ja jättivät sen vuoksi mainitsematta

asioita. Kulttuurieroja nousi esille, mutta niitä ei kerrottu negatiivisessa merkityksessä.

Usein negatiivinen merkitys löytyi oman lähtömaan olosuhteista, joita verrattiin Suomen

hyvään sosiaali- ja perhepolitiikkaan tai rauhalliseen ja toimivaan elinympäristöön. Yhdeksi

oleelliseksi maahanmuuttajia tukevista asioista muodostuikin hyvät palvelut ja toimiva

yhteiskunta. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvostus oli kuitenkin hyvin paljon

riippuvaista haastateltavan oman lähtömaan taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta.

Toisten kohdalla Suomalaiset palvelut tarjosivat jotain sellaista, mihin kotimaassa ei olisi

ollut mahdollisuutta. Korkeampaan elintasoon tottuneet olivat puolestaan herkempiä

antamaan myös kritiikkiä.

Kulttuurien kohtaamisen näkökulma avaa osaltaan maahan muuttoon liittyvää identiteetin

muuttumisen kokemusta. Uudessa kulttuurisessa ympäristössä kohdattavat asiat saavat

yksilön identiteetin muutokseen, kun tutut ja turvalliset asiat eivät enää vahvista omaa

identiteettiä totutulla tavalla. Etninen identiteetti lähtee määrittymään suhteessa

ympäröiviin toisiin ja lopulta yksilö voikin huomata olevansa kahden maan kansalainen,

jonka identiteetti ei ole muuttumaton, vaan sidottu siihen hetkeen ja paikkaan, jossa tunne

syntyy. (Hall 2003, 85-87.) Toiseen maahan muutto saattaa synnyttää monenlaisia

kokemuksia kuuluvuuden tunteesta. Identiteetti saattaa kadottaa juurensa, voimistua tai

määrittyä uudelleen. Yksilölle voi syntyä minnekään kuulumattomuuden tunteita tai tunteita

siitä, että tietyllä hetkellä, tietyn asian suhteen on esimerkiksi kiinalainen ja toisen asian

suhteen enemmän suomalainen, kuten jotkut haastateltavista kuvasivat asiaa.

Näen tutkimukseni haastateltavat muutoksiin hyvin sopeutuvina, joille toisessa kulttuurissa

eläminen ei ole muodostunut ongelmaksi. Tulkitsen, että tämän edellytyksenä on

identiteetin kyky muuttua ja rakentua uudelleen vaihtuvan ympäristön mukana. Kaikki

haastateltavat eivät tuoneet esille syvällisiä pohdintoja identiteetistään ja siitä, miten he

olivat muuttuneet. Tämä voi johtua yksinkertaisesti kieliongelmista tai henkilökohtaisista

tarpeista jakaa yksilöllisiä kokemuksiaan. Uskon kuitenkin, että yksilöllisen ja erityisen



70

(suurimmaksi osaksi yhden haastateltavan kokemuksien) esiin nostaminen kulttuurien

kohtaamisen näkökulman kautta palvelee kuitenkin maahanmuuton ymmärtämistä

yksilöllisenä ja ainutkertaisena kokemuksena, johon liittyy identiteettiä liikuttavia ja

uudelleen muokkaavia voimia.

Maahanmuutto näyttäytyy eräänlaisena identiteettikriisinä myös kielen oppimisen

näkökulmasta. Suomen kielen oppiminen nähtiin välttämättömänä kaikkien haastateltavien

mielestä. Huono kielitaito vaikutti heikentävästi muun muassa haastateltavien

terveyspalveluissa asioimiseen, työllistymiseen, vanhemmuuteen, sosiaalisten kontaktien

solmimiseen, sukulaissuhteisiin ja oman arvon tunteeseen. Kielitaidolla on tulkintani

mukaan laaja kotoutumista edistävä vaikutus haastateltavieni elämässä. Kielitaito oli

avainasemassa monien haastateltavien elämässä silloin, kun he kertoivat elämän

Suomessa helpottuneen. Vaikka monet haastateltavista tulivat hyvin toimeen englannilla,

nähtiin suomen kielen opettelu tarpeelliseksi erityisesti vanhemmuuden ja lasten asioiden

hoitamisen kannalta.

Maahanmuutto tuo tutkimuksen mukaan äitiyteen lisähaasteita, jotka tekevät äitiyden

toteuttamisesta tietyiltä osin vaikeaa. Suurin ongelma näyttää haastateltavien kertoman

mukaan liittyvän juuri kielitaidon puutteeseen ja sen aiheuttamiin ongelmiin

vanhemmuudessa. Tämä on mielestäni tutkimuksen tärkeimpiä huomioita. Aikaisemman

tutkimuksen valossa tämä ei ole uutta tietoa, mutta kun asiaa tarkastelee länsimaisen

”hyvän äitiyden” määritelmän ja maahanmuuttajiin liittyvän marginaalisuuden

näkökulmasta, voi maahanmuuttajaäitien todeta olevan kaksoismarginaalissa.

Maahanmuuttajaäidit erottautuvat valtaväestöstä etniseltä taustaltaan sekä erilaisilta

mahdollisuuksiltaan toteuttaa äitiyttä.

Raitakari (2004) puhuu kulttuurisista mallitarinoista, jotka viittaavat jaettuihin kulttuurisiin

tapoihin ymmärtää, miten suomalaisessa yhteiskunnassa eletään ja käyttäydytään. Jotta

yksilö voi tietää, miten yhteiskunnassa toimitaan, hänellä tulee olla laaja sosiaalinen ja

kulttuurinen kompetenssi. Kulttuuriset mallitarinat ovat valtaväestön piirissä rakentuneet ja

niistä käsin määritellään marginaalit sekä pidetään yllä käsityksiä siitä, miten ihmisten tulisi

elää. (Raitakari 2004, 60.) Maahanmuuttajat eivät ole osallisina niissä neuvotteluissa,

joissa määritellään suomalaisen yhteiskunnan sopivat ja hyväksytyt tavat elää ja toimia.

Maahanmuuttajaäideillä ei useinkaan ole kulttuurista kompetenssia, jonka mukaisesti he

tietäisivät, miten heidän tulisi toimia tai mitä heiltä odotetaan toimiessaan suomalaisen
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yhteiskunnan jäsenenä esimerkiksi neuvolassa, päiväkodissa, koulussa tai lääkärissä.

Kulttuurisiin mallitarinoihin kätkettyjen merkitysten noudattaminen voi olla mahdotonta

esimerkiksi ei-länsimaalaiselle äidille. Tämä voi johtaa siihen, että maahanmuuttajaäideille

syntyy kokemus siitä, että he eivät osaa vastata suomalaisen äitiyden kulttuurisiin

odotuksiin tai ylipäätään muihinkaan odotuksiin, joita heitä kohtaan rakennetaan (Ks.

Kulmala & Vanhala 2004).

Harju-Tolpan (2004) äiti-lapsiryhmään osallistuneilla oli paljon kysymyksiä liittyen muun

muassa vauvan hoitoon, imetykseen, ulkona nukuttamiseen, päivähoitojärjestelmään.

Samoin tässä tutkimuksessa haastateltavat toivat esiin tietämättömyyttään, joka toisinaan

johtui ensimmäistä kertaa äitinä olemisesta, mutta myös saadun tiedon

riittämättömyydestä. Uskon maahanmuuttajaäitien kokevan suurempaa epävarmuutta

äitiydestään kuin valtaväestöön kuuluvat, koska heiltä puuttuu kulttuurinen kompetenssi,

”kompassi” jonka mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa navigoidaan. Epävarmuutta

lisää myös se, että he joutuvat hoitamaan lastensa asioita kielellä, jota eivät kunnolla

osaa. Äidin tehtävä lapsen asioiden hoitajana vaikeutuu, eivätkä äidit pysty toteuttamaan

äitiyttään yhtä hyvin kuin ehkä haluaisivat. Maahan muuttaneiden äitiysidentiteetti ja oma

käsitys hyvästä äitiydestä voi tulkintani mukaan joutua koetukselle vieraassa kulttuurisessa

ympäristössä.

Kielitaidottomuuden lisäksi maahanmuuttajaäitien elämää näyttää vaikeuttavan

sukulaisten ja ystävien tuen puute. Nykyaikana yhteydenpito toiselle puolelle maapalloa

onnistuu kätevästi, mutta se ei korvaa läheisten ihmisten todellista läsnäoloa, apua ja

neuvoja. Toisten haastateltavien kohdalla lastenhoitoapu olisi kotimaassa löytynyt helposti

sukulaisista, mutta Suomessa heillä ei ollut ketään auttamassa. Laajaa sukulaisten luomaa

tuki - ja turvaverkostoa korvaa Suomessa muun muassa neuvolat ja päivähoito, mutta

tämä ei poista äitien tarvetta hakeutua sosiaaliseen kanssakäymiseen ystävien ja muiden

samassa tilanteessa olevien äitien seuraan. Kaikki haastateltavat kokivat saavansa tukea

arkeen ja jaksamiseen sosiaalisista suhteista. Ystävistä ja muista maahan muuttaneista

äideistä saatu vertaistuki auttoi haastateltavia yli vaikeiden aikojen ja kiperien kysymysten.

Muiden ihmisten seura tarjosi myös aktiviteettia, joka auttoi monia kotona olemisen ja

lastenhoitovelvoitteiden keskellä.

Kaikki haastateltavat osoittivat kykynsä voittaa vaikeat ajat. Vaikeat ajat kuvautuivat

haastatteluissa osana mennyttä aikaa, joka jokaisen kohdalla muodostui maahan muuton
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alkuajoista. Haastattelu hetkellä naiset kuvasivat elämäänsä tyytyväisyyden valossa.

Koska kaikki haastateltavat oli saatu mukaan tutkimukseen tukijärjestön kautta, heidän

tuen piiriin kuulumisensa voi merkitä sitä, että tutkimusjoukkoni on tavallista pärjäävämpi

verrattuna tuen ulkopuolella oleviin. Uskon kuitenkin naisten omilla voimavaroilla olevan

myös suurta merkitystä uuteen ympäristöön sopeutumisessa. Lähes kaikki haastateltavat

kertoivat omista tavoistaan ja keinoistaan päästä yli vaikeiden päivien tai aikojen.

Muokkautumiskyky ympäristön vaatimuksien mukana, ei kuitenkaan tarkoittanut naisille

omista kulttuurisista sidoksistaan luopumista. Kaikki halusivat äiteinä opettaa lapsilleen

omaa kulttuuriaan. Toisessa kulttuurisessa ympäristössä eläminen herättää luonnollisesti

esiin kysymyksiä ja huolia, joiden äärelle ei äitinä ilman toiseen maahan muuttamista

joutuisi. Tulkitsen tutkimuksen perusteella äitiydestä tulevan haasteellisempaa maahan

muuton seurauksena. Tästä huolimatta, naiset toteuttivat äitiyttään parhaalla mahdollisella

tavalla. Se näkyi kaikkien äitien korostamassa lasten ensisijaisuus ajattelussa. Sen

mukaisesti naiset tekivät esimerkiksi tulevaisuuden suunnitelmiaan ajatellen aina

ensisijassa lasten parasta, vaikka se olisi merkinnyt omista tavoitteista tinkimistä.

Tarkoituksenani ei ole ollut antaa maahanmuuttajanaisten ja äitien elämästä haasteiden

täyteistä kuvaa, vaan olen enemmänkin yrittänyt nostaa esiin kokemuksia tulkitsemalla ja

niistä kokonaisuutta rakentamalla asioita, joiden eteen maahan muuttaneet voivat joutua

muuttaessaan toiseen maahan ja kulttuuriseen ympäristöön. Tällä tavoin olen yrittänyt

lisätä paitsi tietoutta heidän elämästään, myös nostaa esiin heidän omaa ääntään. Olen

monesti tutkimuksen aikana törmännyt tutkimuskirjallisuuden rajallisuuteen. Olen kuitenkin

mielestäni onnistunut analyysini kautta luomaan ilmiöstä monipuolisemman, ja pystyn

ymmärtämään sitä huomattavasti paremmin nyt kuin tutkimuksen alussa. Näen

tutkimuksen tärkeimpänä antina sen, mitä uusia puolia äitiyden näkökulmasta tarkastelu

tuo maahanmuuton kokemuksen ymmärtämiseen. Maahanmuutosta tiedetään jo paljon

yksilön, ja perheidenkin tasolla, mutta äitiys (ja isyys) on jäänyt tutkimuksissa vähemmälle

huomiolle. Äitiyden tutkiminen etnisen vähemmistön näkökulmasta vaikuttaa kiinnostavalta

tutkimuskohteelta, joka avaa samalla lisää ymmärrystä äitiyden kulttuurisidonnaisuudesta,

maahanmuuttajaäitien marginaalisuudesta ja länsimaiden ylivallasta koskien hyvän

äitiyden määritelmiä.
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LIITTEET:

HAASTATTELURUNKO

1) MAASTA MUUTTO JA SOPEUTUMINEN UUTEEN MAAHAN
• taustatiedot
• kotimaan kulttuuri
• nykyisyys Suomessa
• vaikeudet, sopeutuminen
• mistä apua?

2) KAHDEN KULTUURIN YHTEENSOVITTAMINEN
• oman kulttuurin merkitys, perinteet
• kulttuurierot, muutos
• arki
• lapset, kasvatus

3) SUHTEET LÄHTÖMAANHAN
• sukulaiset, ystävät, yhteydenpito
• tulevaisuus
• kuuluvuus, kaipuu

4) ÄITIYS JA TUKIVERKOSTOT
• äitiys ja pärjääminen
• huolet, pelot
• mistä apua?
• oma jaksaminen


