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Tiivistelmä 

Yhä monikulttuurisemmaksi muuttuva oppilasjoukko herättää uusia kysymyksiä 

opettajien osaamisen ja opettajankoulutuksen kannalta. Yksi mielenkiintoinen näkö-

kulma liittyy maahanmuuttajien mahdollisuuksiin toimia opettajana. Maahanmuutta-

jaopettajien kouluttautumisen ja työhön pääsyn kysymyksiä ei Suomessa ole tois-

taiseksi juurikaan tutkittu. 

Maahanmuuttajaopettajat ovat tehneet koulutuksellista matkaa jo pitkään ennen 

Suomeen muuttoa ja täällä matka jatkuu. Maahanmuuttajaopettajat tarvitsevat useim-

miten kielikoulutusta, eivätkä heidän aikaisemmat opintonsa välttämättä anna sellai-

senaan opettajakelpoisuutta Suomessa. Opettajan ammatti voi olla tavoitteena myös 

maahanmuuttajalla, jonka aikaisempi koulutus on muulta alalta. Maahanmuuttajat 

tarvitsevatkin monenlaisia mahdollisuuksia opintojensa täydentämiseen.  

Tutkimustehtävänä oli selvittää, miten luokanopettajaksi pätevöityminen nivoutuu 

maahanmuuttajaopettajien elämänkulkuun heidän itsensä kertomana. Tutkimuksen 

lähestymistapa on narratiivis-elämäkerrallinen. Narratiivisuus kuvaa tässä tutkimuk-

sessa tietämisen luonnetta sekä aineiston laatua. Aineisto muodostuu kolmentoista 

maahanmuuttajaopettajan elämäntarinoista, jotka on kerätty haastattelemalla. Aineis-

tonkeruuajankohtana tutkimukseen osallistuneet olivat Tampereen yliopistossa suo-

rittamassa luokanopettajakelpoisuuteen liittyviä monialaisia opintoja, jotka oli koh-

dennettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille. 

Elämäntarinoita on käsitelty aluksi kokonaisuuksina etsien piirteitä, joiden avulla 

ne olisivat luokiteltavissa. Luokittelun jälkeen elämäntarinoita on lähestytty poikki-

aineistollisesti temaattisella analyysillä, ja lopuksi yhtä elämäntarinaa on tarkasteltu 

siitä näkökulmasta, miten kertoja käsittelee omaa suomen kielen taitoaan ja samalla 

neuvottelee mahdollisuudestaan toimia opettajana Suomessa.  

Tulosten mukaan maahanmuuttajaopettajan matka opettajaksi Suomessa on pitkä. 

Opettajalta vaadittava suomen kielen osaamistaso on osoittautunut vaikeaksi saavut-

taa siitä huolimatta, että kaikilla tähän tutkimukseen osallistuneilla oli hyvä koulutus 

ja useilla jopa kielenopettajan tausta heidän muuttaessaan Suomeen. Muuton taustalla 

ovat useimmiten parisuhteeseen liittyvät syyt. Sopeutumista kuvaa sinnikäs yrittämi-

nen, joka on tarkoittanut ahkeraa opiskelua myös laajemmin kuin kieleen liittyen, 

omien ammatillisten päämäärien tarkistamista sekä kamppailua työpaikan löyty-



 

 

miseksi. Usein maahanmuuttajaopettajat työllistyvät aluksi niin sanotuissa etnospesi-

feissä työtehtävissä, ja työelämän prekaarit eli epävarmuutta tuovat piirteet ovat käy-

neet heille tutuiksi. Maahanmuuttajaopettajat kertovat elävänsä eräänlaisessa väliti-

lassa, johon liittyy kuulumattomuuden tunne. He suhtautuvat varovaisen myönteisesti 

mahdollisuuksiinsa työskennellä tulevaisuudessa opettajana Suomessa ja näkevät 

työllistymismahdollisuudet todennäköisimmiksi sellaisissa opetustehtävissä, joissa 

he jollakin tavalla voivat hyödyntää harvinaista kielitaitoaan. 

Elämäntarinoista tehtyjen havaintojen tarkastelu elämänkulun teorian periaatteitta 

soveltaen osoittaa, että elämänkulkuun liittyvät valinnat ja siirtymät eivät ole irrallisia 

tapahtumia. Ne tapahtuvat niissä puitteissa, jotka kulloisessakin historiallisessa tilan-

teessa sekä sosiaalisessa kontekstissa ovat mahdollisia, kertojan toimijuuden tuntoa 

ja laatua unohtamatta. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että maahanmuuttajaopettajat ovat 

kouluttautumishalukkaita ja pystyvät järjestämään muut elämän osa-alueet siten, että 

opiskelu on mahdollista. Ahkerakaan kouluttautuminen ei kuitenkaan suoraviivaisesti 

takaa työnsaantia. Maahanmuuttajaopettajien ohjautuminen oikeille koulutuspoluille 

ja mielekkäille työurille edellyttää muun muassa tulijoiden todellisten taitojen nopeaa 

tunnistamista ja kouluttautumisen suunnitelmallisuutta. Maahanmuuttajaopettajien 

täydennyskoulutuksen kehittämiseksi on tarpeellista lisätä heidän ja muiden opetta-

jaksi opiskelevien osallistumista samoille opintojaksoille. Tämä mahdollistaisi vuo-

ropuhelun, josta molemmat osapuolet hyötyisivät. Toivottavaa on, että jatkossa maa-

hanmuuttajaopettajat ja kantaväestöön kuuluvat opettajat toimivat enenevissä määrin 

tasa-arvoisesti rinnakkain. Erilaisista taustoista tulevat opettajat voivat antaa oppi-

laille positiivisen yhdessä toimimisen mallin, ja samalla kehittää kouluyhteisön toi-

mintakulttuuria siihen suuntaan, että kulttuurinen moninaisuus käsitetään entistä 

enemmän mahdollisuutena. 

 

Avainsanat: maahanmuuttajaopettaja, monikulttuurisuus, luokanopettajakelpoisuus, 

narratiivisuus, elämäntarina 

  



 

 

Abstract 

The ever increasing number of multicultural pupils has generated new questions 

concerning teachers’ competence and teacher training. One interesting point of view 

is connected to the possibility of immigrants working as teachers.  The questions of 

immigrant teachers’ education and work possibilities have not been studied in depth 

in Finland yet. 

Immigrant teachers have already made their educational journey for a long time 

before migrating to Finland and here their journey continues.  Most often they need 

language training and their previous studies as such don’t necessarily fulfil the 

requirements as a teacher in Finland. Teaching can also be an aim for an immigrant 

whose previous education is from another field. Thus immigrants need various 

opportunities for supplementing their education. 

This study was to find out how gaining qualifications for a class teacher’s 

profession intertwines with immigrant teachers’ course of life as told by themselves. 

The approach of the study is narrative-biographical.  In this study narration describes 

the nature of knowledge and the quality of material. The material consists of thirteen 

immigrant teachers’ life stories which have been collected by interviews. At the time 

the material collected those taking part in the research were doing studies in the 

subjects taught in basic education (multidisciplinary studies). These studies are part 

of the class teacher education and meant for students with an immigrant background 

at Tampere University. 

The life stories have initially been dealt with as units. Similarities in features for 

classification purposes have been sought out. After the classification, the life stories 

have been approached across the data using the thematic analysis as a method.  Finally 

one life story has been studied further with an emphasis on how the person sees his 

command of the Finnish language and at the same time negotiates his possibilities of 

working as a teacher in Finland. 

According to the results the immigrant teacher’s journey to become a teacher in 

Finland is long. The required command of Finnish has proved to be difficult to gain 

despite that all persons interviewed for this study had good education and several even 

language teacher’s background when moving to Finland. The reason for moving to 

Finland is most often personal relationships. Adapting to Finland is described by 

persistent trying which has meant hard studying, more extensively than just the 



 

 

language, checking their professional goals and struggle to find employment. Often 

at the beginning the immigrant teachers find employment in so called etnospecific 

jobs and they have become familiar with the insecure features of working life. The 

immigrant teachers say that they live in a kind of liminal space which has a feeling of 

not belonging. They are cautiously optimistic about their chances to work as teachers 

in Finland and see chances of employment more likely in teaching positions where 

they can somehow make use of their own language skills. 

The observations made from the life stories applying the principles of the life 

course theory show that the choices and transitions in the life course are not random 

happenings. They happen in those circumstances which in the present historical 

situation and social context are possible not forgetting the principle of agency with 

the person’s skills and his confidence in them. 

On the basis of this study it can be said that immigrant teachers are willing to get 

training and they can arrange their life so that studying is possible. But not even the 

most intense training automatically guarantees a job. To direct immigrant teachers to 

the right training paths and sensible careers means among other things a quick 

recognition of their real skills and planning for them to go forward in the training 

path. For improving immigrant teachers’ training it is necessary to increase their 

mutual participation in courses with other students. This would make possible a 

dialogue which would benefit both parties. Hopefully in the future there would be 

situations where immigrant teachers and native teachers could work equally side by 

side. Teachers coming from various backgrounds can give a positive model of 

working together to their pupils and the work culture in school can be developed to 

see cultural diversity as a possibility. 

 

Key words: immigrant teacher, multiculturalism, qualifications for class teacher, 

narration, life story 
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1. Johdanto 

Voimistuva kansainvälinen muuttoliike koskettaa yhä useampia ihmisiä. Samalla li-

sääntyy tarve tarkastella kriittisesti yhteiskunnan eri toimijoiden menettelytapoja 

maahanmuuttajiin liittyvissä asioissa. Kasvatuksen ja opetuksen alalla yksi keskeinen 

pohdinnan aihe on, mitä entistä monikulttuurisemmaksi muuttuva oppilasjoukko tar-

koittaa opettajien osaamisen ja opettajankoulutuksen sekä kaikkien koulussa toimi-

vien tahojen kannalta (Cantell & Cantell 2009; Räsänen 2009).  Asiaa on lähestytty 

muun muassa siitä näkökulmasta, mitä tietoja ja taitoja opettajat tarvitsevat pärjätäk-

seen oppilaiden kanssa, joiden kulttuurinen ja etninen tausta voi olla hyvin monimuo-

toinen.  Maahanmuuttajien joukossa on myös opettajia, jotka ovat kiinnostuneita jat-

kamaan opettajan uralla uudessa maassa, joten heidän mahdollisuuksiaan toimia mo-

nikulttuurisen koulun voimavarana tulee tarkastella ennakkoluulottomasti.  

Suomessa maahanmuuttajaopettajat eivät ole olleet laajasti tutkimuksen kohteena. 

Tämä on ymmärrettävää, sillä kouluissamme heitä on vähän. Tilanne johtunee ainakin 

osaksi useimpiin opettajan tehtäviin liittyvistä kelpoisuusvaatimuksista, jotka edellyt-

tävät muiden vaatimusten ohella korkeaa suomen tai ruotsin kielen osaamista. Viime 

aikoina on kuitenkin ollut tarjolla joitakin täydennyskoulutuksia maahanmuuttajille, 

jotka haluavat jatkaa opetustehtävissä tai ovat harkitsemassa alalle suuntautumista. 

Koulutuksissa on otettu huomioon osallistujien kielitaitoon sekä samanaikaiseen 

työssä käyntiin liittyvät erityiskysymykset.  

Tässä tutkimuksessa kiinnitän huomioni maahanmuuttajaopettajiin, jotka ovat pää-

tyneet opiskelemaan luokanopettajan kelpoisuuteen edellytettäviä monialaisia opin-

toja Suomessa. Nämä maahanmuuttajaopettajat ovat hankkineet opettajan pätevyyden 

pääsääntöisesti jo synnyinmaassaan ja muutamat heistä ovat ehtineet toimiakin opet-

tajana ennen Suomeen muuttoa. Suomessa maahanmuuttajaopettajat ovat opiskelleet 

ennen kaikkea suomen kieltä. Kieliopintojen lisäksi jotkut heistä ovat suorittaneet eri-

laisia ammatillisia opintoja sekä niiden lisäksi tai niiden sijasta pätevöityneet aineen-

opettajaksi Suomessa. Suomessa asumisen aikana maahanmuuttajaopettajat ovat eh-
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tineet toimia vaihtelevissa työtehtävissä. Opettajan koulutustaan he ovat voineet hyö-

dyntää esimerkiksi toimimalla koulunkäyntiavustajana sekä määräaikaisissa työsuh-

teissa opetustehtävissä.  

On tärkeää, että maahanmuuttajaopettajien koulutusta, työhön pääsyä, sopeutu-

mista sekä kokemuksia opetuksesta ja kasvatuksesta tutkitaan. Tällaista tutkimuspe-

rinnettä ei meillä Suomessa ole. Pääasiassa muualla tehdyistä tutkimuksista ilmenee, 

että maahanmuuttajaopettajan ei ole helppo päästä koulutustaan vastaavaan työhön 

muun muassa kielitaitoon liittyvistä syistä. Koulun toimintakulttuuri on muualta tul-

leelle opettajalle vieras, joten työskenteleminen ei ole aina ongelmatonta työpaikan 

löydyttyäkään. Toisaalta on lupaavia kokemuksia siitä, että kantaväestöön kuuluvien 

opettajien ja maahanmuuttajaopettajien yhteistyötä lisäämällä voidaan edistää mo-

lempien osapuolten ammatillista kehitystä sekä kehittää uusia pedagogisia toiminta-

tapoja. 

Lähestyn aihettani narratiivis-elämäkerrallisella tutkimusotteella. Pyrin tutkimuk-

sellani selvittämään, minkälaisista lähtökohdista maahanmuuttajaopettajat ovat saa-

puneet Suomeen, kuinka heidän elämänsä on käynnistynyt uudessa ympäristössä sekä 

minkälaisia esteitä ja mahdollisuuksia he ovat kohdanneet yrittäessään päästä opetta-

jaksi täällä. Olen siis kiinnostunut heidän menneestä elämästään, nykyisestä tilantees-

taan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Nämä kaikki tasot ovat luontevasti läsnä, 

kun henkilöä pyydetään kertomaan oman elämänsä tarinaa.  

Elämäkerrallinen lähestymistapa mahdollistaa hiljennettyjen ja kätkettyjen elä-

mien kuulemisen (Antikainen 2003, 451; Halmio 1997, 9). Maahanmuuttajaopettajia 

voi pitää marginaalisena ryhmänä, jonka ääni ei ole kuulunut kasvatustieteellisessä 

tutkimuksessa Suomessa.  

 

Ideasta tutkimukseksi  

 

Kiinnostukseni maahanmuuttajaopettajia kohtaan vankistui omien kokemusteni 

myötä opettaessani heille lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen liittyviä teemoja. 

Maahanmuuttajaopettajien opiskelu on ollut intensiivistä, sillä 60 opintopisteen laa-

juiset monialaiset opinnot on voinut suorittaa kahdessa tai aikaisemmin jopa yhdessä 

vuodessa. Koulutukseen osallistuneista suurin osa on ollut töissä opintojen ohessa. 
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Kontaktiopetus on tapahtunut pääsääntöisesti työviikon ja vapaapäivien taitteessa vii-

kon loppupuolella, jolloin päivien pituus ja tehokkuus ovat olleet äärimmilleen viri-

tettyä.  

Yhden tällaisen tiukan viikonloppurupeaman päätteeksi maahanmuuttajaopettajat 

alkoivat miettiä ääneen omia mahdollisuuksiaan saada vakituinen työpaikka koulu-

tuksen jälkeen. Moni koulutukseen osallistuneesta oli sitä mieltä, että suomalaiset ei-

vät ole vielä valmiita hyväksymään heitä opettajiksi. Eräs maahanmuuttajaopettaja 

puhui heidän yllään olevasta lasikatosta. Ryhmässä tuskailtiin ajatuksella, kuinka hei-

dän tekemisiään tutkisivat suurennuslasilla niin rehtorit, opettajakollegat kuin oppi-

laiden vanhemmatkin. Erityisesti kielitaitoon liittyvät vaatimukset koettiin vaikeiksi 

saavuttaa. Tästä keskusteluhetkestä alkoi oma pohdintani siitä, minkälaisten vaihei-

den kautta maahanmuuttajaopettajat ovat päätyneet opiskelemaan luokanopettajiksi 

ja millainen on heidän tulevaisuutensa opettajina Suomessa. 

Tutkimukseen ryhdyttäessä on valittava asiaan jokin näkökulma ja samalla rajat-

tava tutkimuksen aihe tavalla, joka on hallittavissa alusta loppuun. Alusta alkaen tun-

tui mielenkiintoiselta ja tarpeelliselta muodostaa jonkinlainen kokonaiskuva luokan-

opettajan kelpoisuutta tavoittelevista maahanmuuttajaopettajista. Kun kerroin alusta-

vista tutkimusajatuksistani ryhmän vastuuopettajalle, hän ohjasi minut siinä vaiheessa 

vielä tulevan jatko-opintojeni ohjaajan puheille, ja kävi ilmi, että hänellä oli suunnit-

teilla hankkia aineistoa samasta opiskelijaryhmästä. Hänen kiinnostuksensa oli elä-

mänhistoriallinen, joten yhteisen aineiston keräämisen mielekkyyden ja tarkoituksen-

mukaisuuden käydessä ilmeiseksi, aloin suunnata omaa kysymyksenasetteluani niin, 

että yhdessä kerättävän aineiston käyttäminen olisi mahdollista.  Yhteistyönä syntyi 

haastattelurunko (liite 1), jonka teemoja voisi luonnehtia myös kerrontakutsuiksi; ne 

ulottuvat lapsuus- ja opiskelukokemuksista Suomeen muuttoon, tänne sopeutumi-

seen, opiskeluun ja muuhun elämään, unohtamatta ajatuksia tulevaisuudesta. Alusta 

asti oli selvää, että tutkittavat saisivat varsin vapaasti kertoa kokemuksistaan ja aja-

tuksistaan. Narratiivis-elämäkerrallisesta tutkimusotteesta löytyi tutkimustani kannat-

televa metodinen lähestymistapa. 

 

Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimustehtävänä on selvittää, miten luokanopettajaksi pätevöityminen nivoutuu 

maahanmuuttajaopettajien elämänkulkuun heidän itsensä kertomana.   
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Tutkimustehtävän suorittamiseksi määrittelen viisi kysymystä: 

1. Miten Suomeen muuttaminen sijoittuu maahanmuuttajaopettajien 

elämänkulkuun? 

2. Miten maahanmuuttajaopettajat ovat sopeutuneet Suomeen? 

3. Mitä maahanmuuttajaopettajat kertovat itsestään opiskelijoina? 

4. Millaisena maahanmuuttajaopettajat näkevät opettajan työn Suomessa? 

5. Mitä maahanmuuttajaopettajat odottavat tulevaisuudelta opettajana 

Suomessa? 

 

Tutkimusraportin eteneminen 

 

Johdateltuani lukijan tutkimuksen aihepiiriin ja asetettuani tutkimuskysymykset, siir-

ryn ensin avaamaan maahanmuuttajiin liittyviä käsitteitä. Etsin tutkimukselleni taus-

taa aikaisemmista maahanmuuttajia ja erityisesti maahanmuuttajaopettajia käsittele-

vistä tutkimuksista. Tämän jälkeen pohdin narratiivisen ja elämäkerrallisen tutkimus-

otteen lähtökohtia ja mahdollisuuksia. Nostan esille elämänkulkuteorian periaatteet 

(Elder, Johnson & Crosnoe 2003) laveana viitekehyksenä, johon tukeudun etsiessäni 

ymmärrystä siihen, mitkä tekijät ovat sidoksissa maahanmuuttajaopettajien valintoi-

hin ja elämän sujumiseen uudessa asuinmaassa. Sen jälkeen siirryn kertomaan aineis-

ton keruusta, kertyneestä aineistosta sekä sen analyysista. Tutkimuksen menetelmäl-

lisiä ratkaisuja käsittelevän luvun päätän tutkimuksen luotettavuutta käsittelevään ala-

lukuun. Siitä eteenpäin kuvaan tutkimukseni tuloksia ja niistä tekemiäni tulkintoja. 

Lopuksi kokoan tutkimustulokseni ja pohdin niiden merkitystä. 

Tätä raporttia kirjoittaessani pyrin alusta alkaen selkeästi ja johdonmukaisesti kir-

joittamaan auki tutkimukseni vaiheet, perustelemaan johtopäätökseni ja kiinnittä-

mään havaintoni jo olemassa olevaan tutkimustietoon. Pyrin esittämään asian sillä 

tarkkuudella, että lukija voi seurata tekemiäni valintoja ja niistä seuraavia päätelmiä 

ja samalla arvioida tutkimukseni luotettavuutta. Teoria kulkee tutkimustani ohjaa-

vasti, osin etsin teoriaa sen mukaan, mitä aineistostani nousee esille. 
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2. Maahanmuuttajat aikaisemmissa 
tutkimuksissa 

Tähän lukuun olen koonnut aluksi maahanmuuttajia kuvaavia käsitteitä. Tyypillistä 

näille käsitteille on, että ne eivät aina ole tarkkarajaisia. Mielenkiintoista on muun 

muassa pohtia, keitä kaikkia voidaan kutsua maahanmuuttajiksi. 

Teen käsitteitä esitellessäni selväksi valintani, joihin tukeudun tätä raporttia kir-

joittaessani. Sen jälkeen selvitän maahanmuuttajien sopeutumisprosessia ja nostan 

esille joitakin maahanmuuttajista Suomessa tehtyjä tutkimuksia, jotka liittyvät lähei-

sesti tämän tutkimuksen aihepiiriin. Lopuksi siirryn niihin tutkimuksiin, jotka kohdis-

tuvat erityisesti maahanmuuttajaopettajiin. Nämä tutkimukset ovat lähes kaikki ulko-

maisia, koska maahanmuuttajaopettajat eivät ole olleet näkyvästi tutkimuksen koh-

teena Suomessa. Tutkimuksissa tulevat selvästi esille maahanmuuttajaopettajien 

työllistymisvaikeudet sekä uuden koulukulttuurin omaksumisen ja työyhteisöön si-

säänpääsyn haasteet. 

2.1 Henkilöä kuvaavia käsitteitä 

Maahanmuuttajista puhutaan toisinaan ikään kuin omasta, tietynlaisesta ihmislajista, 

vaikka todellisuudessa käsite kattaa suuren määrän eri syistä maahan muuttaneita, eri-

laisia ihmisiä. Maahanmuuttajat edustavat eri kansallisuuksia, maahantulosyitä, äi-

dinkieltä, koulutustaustaa ja niin edelleen. Näistä eri elämänkokemusta omaavista ja 

eri elämäntilanteissa elävistä, maahamme saapuneista ihmisistä puhutaan sujuvasti 

maahanmuuttajina tai tuttavallisesti vain ”mamuina” tietämättä tarkemmin, keistä oi-

keastaan on kysymys. (Huttunen 2009, 117.) 

Maahanmuuttajatutkimuksen käsitteistöä pidetään ongelmallisena muun muassa 

siksi, että sen alkuperä ei ole suomalainen. Käsitteet syntyvät tiettyyn tarpeeseen, ja 

niiden syntyyn vaikuttaa ympäristö, jossa ne otetaan käyttöön. Siten muualla tuotetut 

käsitteet eivät välttämättä sovellu ongelmitta suomalaiseen keskusteluun. (Huttunen, 
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Löytty & Rastas 2005, 18–20.) Samaan asiaan liittyy Paanasen (2005, 177) toteamus, 

että maahanmuuttoa koskevat teoriat tulivat Suomeen ennen maahanmuuton yleisty-

mistä. Näin ollen keskustelu on alusta alkaen perustunut käsitteille, jotka eivät ole 

syntyneet suomalaisista lähtökohdista ja tarpeista. 

Maahanmuuttajaksi kutsuminen on eräs tapa nimetä ulkopuolisiksi käsitettäviä 

henkilöitä. Nimitys yhdistetään yleisesti ulkomaalaisuuteen erittelemättä sitä, minkä 

vuoksi henkilö on muuttanut (Wrede 2010, 13). Maahanmuuttajista puhuminen vaa-

tiikin usein täsmennystä. Olen koonnut seuraavaan taulukkoon käsitteitä, joiden 

avulla kuvausta maahanmuuttajista voi tarkentaa. Käsitteiden määrittely perustuu 

Työperusteisen maahanmuuton sanastoon (2010).  

Taulukko 1. Maahanmuuttajahenkilöön liittyviä käsitteitä ja niiden selityksiä 

Käsite Määritelmä 

Kiintiöpakolainen Henkilö, jolle YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on myöntänyt 

pakolaisaseman ja jolle Suomen valtio on myöntänyt maa-

hanmuuttoluvan. 

Maahanmuuttaja Henkilö, joka on muuttanut Suomeen ulkomailta ja on toisen 

maan kansalainen tai hänellä ei ole kansalaisuutta. Sana voi 

tarkoittaa myös yleiskäsitteenä kaikkia eri perustein maahan 

muuttaneita henkilöitä. 

Pakolainen Henkilö, joka on saanut turvapaikan Suomesta. 

Paluumuuttaja Henkilö, joka on Suomen kansalainen tai syntyperältään suo-

malainen ja muuttaa takaisin Suomeen. 

Siirtolainen Henkilö, joka on muuttanut pysyvästi asumaan ja työskente-

lemään toiseen maahan. 

Turvapaikanhakija Henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta 

maasta. 

Työperusteinen 

maahanmuuttaja 

Henkilö, jonka pääasiallinen syy muuttaa Suomeen liittyy 

työhön. 

Ulkomaalainen Henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. 
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Edellä olevan taulukon käsitteistä kaikki sopisivat kuvaamaan vähintään yhtä tähän 

tutkimuksen osallistunutta henkilöä. Käsitteet menevät myös päällekkäin. Samasta 

henkilöstä voi joissakin tapauksissa käyttää esimerkiksi nimityksiä maahanmuuttaja, 

ulkomaalainen ja pakolainen.  

Käsitettä maahanmuuttaja pidetään suhteellisen neutraalina, mutta toisaalta iden-

titeetiltään kapeana ilmaisuna. Uutena ilmaisuna on noussut esille termi uussuoma-

lainen, mutta sekään ei ratkaise määrittelyongelmia. Molemmissa tapauksissa jää 

edelleen ratkaisematta esimerkiksi se, kuinka pitkään henkilön on asuttava Suomessa, 

jotta häntä ei enää kutsuttaisi maahanmuuttajaksi tai uussuomalaiseksi, vai siirtyykö 

määritelmä jopa sukupolvelta seuraavalle. (Löytty 2009.) Sanana uussuomalainen ei 

niin ikään poista sitä, että sillä viitataan henkilöön, joka ei ole suomalainen, vaan vä-

hemmän kokonainen, kuten Forsander (2004, 201) toteaa. 

Käsitteen maahanmuuttaja rinnalla käytetään toisinaan käsitettä maahanmuuttaja-

taustainen. Voidaan ajatella, että maahanmuuttajataustainen pitää käsitteenä sisällään 

niin maahan muuttaneet kuin täällä maahanmuuttajaperheisiin syntyneet. Lyhyt käsite 

maahanmuuttaja jäisi tällöin vain tänne muuttaneiden, ei täällä syntyneiden, luokaksi. 

(Nieminen 2011, 14.) Tämäkään jaottelu ei tuo selvyyttä siihen, kuinka monen suku-

polven ajan henkilö kantaa maahanmuuttajataustaisen nimikettä harteillaan. Toisaalta 

nykyään puhutaan usein lyhyesti vain muuttajista (migrants), jolloin nimitykseen ei 

sisälly ajatusta pysyvästä asettautumisesta yhteen maahan. Tämä nimitys voi puoles-

taan turhaan ruokkia mielikuvaa paikasta toiseen liikkuvista kulkijoista, vaikka monet 

muuttajat asettautuvat pysyvästi uuteen maahan. (Wrede 2010, 14.)  

Nieminen (2011, 15) toteaa, että maahanmuuttajaksi luokittuminen saattaa muo-

dostua pysyväksi asiantilaksi ja vaikuttaa kielteisesti henkilön toimintamahdollisuuk-

siin sekä siihen, miten hänen toimintaansa tulkitaan. Toisaalta on tilanteita, joissa 

henkilön taustan tietäminen on keskeistä asiakokonaisuuden ymmärtämiseksi. Esi-

merkiksi tässä tutkimuksessa on välttämätöntä tehdä joissakin kohdin ero maahan-

muuttajien ja kantaväestön kesken. Kantaväestöön kuuluvilla tarkoitan niitä henki-

löitä, joilla on pitkä yhteinen historia Suomessa. Martikainen ja Tiilikainen (2007, 18) 

kirjoittavat, että kantaväestöön kuuluvien katsotaan jakavan yhteisen geeniperimän, 

kulttuurin ja kielen, ehkä uskonnonkin. Sen sijaan tässä tutkimuksessa ei ole oleellista 

erotella, ovatko tutkittavani nimettävissä pakolaisiksi, paluumuuttajiksi ja niin edel-

leen.  
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Käsitteisiin liittyviin epämukaviin mielleyhtymiin ja vääriin yleistyksiin esiintyi 

viittauksia myös tutkimukseeni osallistuneiden puheissa. Huomasin maahanmuutta-

jaopettajien kanssa keskustellessani, että jotkut heistä puhuivat luontevasti ”ma-

muista” tarkoittaessaan maahanmuuttajia, mutta esille nousi myös sanan negatiivinen 

sävy.  Yhdessä elämäntarinassa kertoja totesi, että ”mamu” on se paha sana. ”Mamun” 

todettiin tarkoittavan esimerkiksi koulussa joillekin opettajille automaattisesti ongel-

mia ja lisätyötä. Kuten Kyhä (2011, 14) toteaa, useisiin käsitteisiin liittyy voimakkaita 

ennakkokäsityksiä siitä, minkälaiset ihmiset kuuluvat mihinkin ryhmään. 

Kyhä (2011), Nieminen (2011) sekä Aarnitaival (2012) käyttävät tutkimuksissaan 

maahanmuuttajaa eräänlaisena yläkäsitteenä. Ajattelen itse samalla tavalla. Käsite 

maahanmuuttaja kattaa kaikki tutkittavani riippumatta siitä, mikä on heidän Suomeen 

tulonsa peruste. Täydennän kuitenkin maahanmuuttaja-sanan maahanmuuttajaopetta-

jaksi, koska katson, että se antaa tarkemman kuvan siitä, ketkä ovat tämän tutkimuk-

sen keskiössä. Nimitys ei ota kantaa siihen, ovatko maahanmuuttajaopettajat päteviä 

opettajan virkaan tai tehtävään Suomessa ja missä heidän opettajankoulutuksensa on 

hankittu. Toisinaan puhun lyhyesti vain opettajista ilman etuliitettä maahanmuuttaja, 

kun asiayhteys osoittaa, että kysymyksessä ovat tähän tutkimuksen osallistuneet maa-

hanmuuttajaopettajat. Tutkimukseni maahanmuuttajaopettajat ovat opiskelijoita suh-

teessa luokanopettajuuteen, joten heistä voisi käyttää tässä yhteydessä käsitettä maa-

hanmuuttajaopiskelija. Käytän kuitenkin mieluimmin nimitystä maahanmuuttaja-

opettaja, koska se pitää mielessä paremmin tutkimukseeni osallistuneiden taustat 

koulutettuina ja kokeneina opettajina.  

2.2 Maahanmuuttajien sisäänpääsy suomalaiseen 
yhteiskuntaan  

Maahanmuuttajien sopeutumisprosessia uuteen ympäristöön on kuvattu erilaisilla 

malleilla. Akkulturaatiota eli kulttuurien kohtaamista voidaan lähestyä useasta näkö-

kulmasta. Tilana akkulturaatiota tarkastellaan esimerkiksi sen suhteen, missä määrin 

se on toteutunut. Prosessinäkökulmasta akkulturaatio hahmotetaan muutoksina, jotka 

tapahtuvat, kun eri kulttuureita edustavat yksilöt ja ryhmät ovat vuorovaikutuksessa 

toistensa kanssa. (Liebkind 1994, 25–35; Liebkind ym. 2004, 49.)  



 

19 

Akkulturaatiomallit voidaan jakaa pääpiirteittäin yksi- tai kaksisuuntaisiin. Yksi-

suuntaisen mallin mukaan akkulturaatio on sulautumisen prosessi kohti valtakulttuu-

ria. Kaksisuuntaisessa mallissa vähemmistökulttuurin edustaja säilyttää omia kulttuu-

risia piirteitään ja samalla omaksuu itselleen jotakin uutta valtakulttuurista. Kaksi-

suuntainen malli sisältää ajatuksen sekä vähemmistö- että valtakulttuurin 

muuttumisesta. (Berry 2010, 53; Liebkind ym. 2004, 49.) 

Liebkind tutkijatovereineen (2004, 50) toteaa tunnetuimman kaksisuuntaisen ak-

kulturaatiomallin olevan peräisin Berryltä. Berry (1997) käyttää akkulturaatiostrate-

gian käsitettä kuvatessaan maahanmuuttajien sopeutumisen tapoja. Strategiat synty-

vät siitä, miten ihmiset toisaalta pitävät yllä jo olemassa olevaa kulttuuriaan ja miten 

he toisaalta suhtautuvat uuteen kulttuurin ja haluavat osallistua siihen. Ottamalla kan-

taa viimeksi mainittuihin kysymyksiin maahanmuuttajan voidaan todeta noudattavan 

tiettyä akkulturaatioasennetta. Assimilaatiosta eli sulautumisesta puhutaan silloin, 

kun muuttaja pyrkii sulautumaan mahdollisimman hyvin uuteen kulttuuriin luopuen 

aikaisemmasta kulttuuristaan. Separaatio eli vetäytyminen kuvaa tilannetta, jossa 

maahanmuuttaja pyrkii pitämään tiukasti kiinni omasta kulttuuristaan. Tällöin uusi 

kulttuuri jää etäiseksi, ja kiinnittyminen uuteen elinympäristöön on haasteellista. Syr-

jäytyminen tapahtuu niissä tilanteissa, kun maahanmuuttaja ei pidä kiinni omasta 

kulttuuritaustastaan, eikä myöskään halua tutustua uuteen kulttuuriin ja kiinnittyä sii-

hen. Integraatio eli yhdentyminen kuvaa tilannetta, jolloin maahanmuuttaja pitää yllä 

tuttuja kulttuurisia käytänteitä, mutta haluaa omaksua myös uuden kulttuurin tapoja 

ja löytää toimivan tavan yhdistää näitä kulttuureita. (Berry 1997, 9−10; 2010, 51; 

Berry, Phinney, Sam & Vedder 2006, 306.) 

Reuter ja Jaakkola (2005, 24) huomauttavat, että Berryn akkulturaatiomalli on saa-

nut arvostelua osakseen siitä, että se ei ole symmetrinen. Mallissa on käytetty erilaisia 

kysymyksiä selvitettäessä suhdetta omaan ryhmään tai toisaalta kantaväestöön. 

Omassa tutkimuksessaan Reuter ja Jaakkola pyrkivät tutkimaan akkulturaatiota kor-

jaten edellä mainitun epäkohdan. Reuterin ja Jaakkolan tutkimuksessa huomattiin, 

että Neuvostoliitosta, Venäjältä tai Virosta tulleiden maahanmuuttajien integroitumi-

nen sekä omiin että kantaväestön sosiaalisiin verkostoihin oli tavallista. Kolmella nel-

jästä maahanmuuttajasta oli verkostoja kumpaankin ryhmään. Viidesosa tutkituista 

oli eristäytynyt omaan etniseen ryhmäänsä. Kantaväestöön sulautuminen oli hyvin 

harvinaista, sillä ainoastaan joka kymmenennellä maahanmuuttajalla ei ollut lainkaan 

oman etnisen ryhmän verkostoja. Yhdellä sadasta maahanmuuttajasta ei ollut lainkaan 
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läheisiä ystäviä, perhettä, työtovereita tai muita sosiaalisia verkostoja Suomessa. 

Nämä maahanmuuttajat tutkijat toteavat syrjäytyneiksi.  Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

eri maahanmuuttajaryhmien sosiaalisen akkulturaation muodoissa on eroja esimer-

kiksi siten, että venäläisillä oli suurin taipumus vetäytyä omiin maahanmuuttajaver-

kostoihinsa. Kaikkien tutkittavien osalta oli havaittavissa, että Suomessa asutun ajan 

pidetessä sosiaalinen sulautuminen kantaväestöön lisääntyi.  Merkkinä tästä oli ystä-

vien löytyminen ja omiin etnisiin verkostoihin tukeutumisen väheneminen.   (Reuter 

& Jaakkola 2005, 38–39.) 

Maahanmuuttajan sopeutuminen tapahtuu vähitellen. Kulttuuri-identiteetin kehit-

tymisestä Sue ja Sue (1990, 97; 2013, 297) esittävät viisivaiheisen mallin1, joka poh-

jautuu Atkinsonin, Mortenin ja Suen (1989) esitykseen vähemmistöön kuuluvan hen-

kilön identiteetin kehittymisestä. Aluksi suhtautuminen uuden valtakulttuurin edusta-

jiin on arvostavaa, muita vähemmistöjä syrjitään ja omaa ryhmää sekä itseä 

väheksytään. Tätä tilannetta seuraa ristiriitatilanne, jolloin suhtautuminen itseen sekä 

muihin vaihtelee hyväksyvän ja väheksyvän välillä. Seurauksena on sekä vastustusta 

että hyväksymistä. Vastustaminen kohdistuu valtakulttuuriin, mutta omaa vähemmis-

tökulttuuria ja itseä arvostetaan. Muita vähemmistöjä kohtaan tunne on ristiriitainen. 

Seuraavassa vaiheessa muuttaja pohtii tarkasti suhdettaan eri kulttuureihin ja on huo-

lissaan epätasa-arvosta. Viimeisessä vaiheessa maahanmuuttaja arvostaa itseään ja 

omaa kulttuuriaan, mutta myös valtakulttuuriin suhtaudutaan valikoivan arvostavasti. 

Vuonna 1999 voimaan tullen kotouttamislain myötä suomalaiseen kielenkäyttöön 

ilmaantui integraation rinnalle tai sitä korvaamaan kotoutumisen käsite. Kyhä (2011, 

15) kuvaa kotoutumista prosessiksi, jonka aikana maahanmuuttaja tulee tutuksi uuden 

maan toimintatapojen kanssa ja löytää oman tapansa toimia. Elämän yleisten puittei-

den järjestyminen, kuten tyydyttävät sosiaaliset suhteet, riittävä koulutus ja työmark-

kinoille pääseminen, ovat keskeinen osa kotoutumista. Kotoutumisen onnistumisessa 

on tärkeää vastaanottavan maan toimenpiteet ja yleinen ilmapiiri muuttajan omien 

toimintaedellytysten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella. Kotoutuminen näh-

dään siten kaksisuuntaisena prosessina, jossa yhteiskunta ja maahanmuuttaja toimivat 

vuorovaikutteisesti. (Kotouttamislain verkkokäsikirja 2014.) 

                                                 

1 Racial/Cultural Identity Development -mallin vaiheet ovat: 1. conformity, 2. dissonance, 3. resis-

tance and immersion, 4. introspection sekä 5. integrative awareness. 
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Edellä mainittuja kotoutumisen kannalta merkittäviä asioita nousi esille vuonna 

2012 toteutetussa laajassa maahanmuuttajabarometrissa. Kyselyyn vastanneet 

(n=915) olivat Suomeen vuosina 2007–2009 muuttaneita Venäjän, Viron, Thaimaan, 

Kiinan, Irakin, Somalian ja Turkin kansalaisia. Tärkeimmiksi kotouttamiseen liitty-

viksi tekijöiksi osoittautui työ, suomen tai ruotsin kielen taito, turvallisuus, terveys-

palvelut sekä itselle tai perheelle sopiva asunto. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013.) 

Vaikka sopeutumisesta voidaan esittää erilaisia yleisiä malleja, on todettava, että 

kotoutumisprosessi on aina henkilökohtainen ja siihen vaikuttavat useat tekijät. Esi-

merkiksi sukupuoli, maahantuloperuste ja asenneilmasto kohdemaassa vaikuttavat 

maahan asettautumiseen ja muuttajan elämän muovautumiseen uudessa asuinympä-

ristössä. (Kyhä 2011, 15; Liebkind ym. 2004, 58–59.) Segmentaatiolla tarkoitetaan, 

että sopeutuminen ei tapahdu samalla vauhdilla ja samalla tavalla elämän eri osa-alu-

eilla (Martikainen & Tiilikainen 2007, 19). Sopeutumisen tarkastelu voi tapahtua 

paitsi yksilön myös perheen, yhteisön tai yhteiskunnan tasolla. Bhatia ja Ram (2009, 

147–148) toteavat, että sopeutumisen kokemus saman ihmisenkin kohdalla vaihtelee 

muun muassa sen mukaan, miten ympäristön poliittinen tilanne muuttuu ja mitä yk-

silön henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu. Sopeutuminen ei siis ole lopputuotos, 

vaan se on muutoksille altis tila, josta jatkuvasti käydään neuvottelua. 

Työllistyminen on keskeisesti esillä suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa ja 

kotouttamislainsäädännössä (Eronen ym. 2014, 9). Ydinajatuksena on maahanmuut-

tajien integroitumisen tukeminen työn avulla. Kotoutumisprosessin keskeisenä tavoit-

teena on siten maahanmuuttajan työllistyminen, vaikka tavoitteen toteuttaminen on 

osoittautunut vaikeaksi (Katisko 2011, 31, 33). Työelämän kautta aukeaa laajemmin-

kin jäsenyys ja osallisuus yhteiskuntaan.  

Suomalaiset työmarkkinat ovat varsin monokulttuurisia, todetaan Antikaisen 

(2010, 179−180) tutkimuksessa, joka käsittelee Suomeen ja suomalaisuuteen kuulu-

misen rakentumista hoiva-alan ammattiin hakeutuvilla virolais- ja venäläistaustaisilla 

naisilla. Työhön pääsy edellyttää lähes täydellistä suomen kielen hallintaa, suoma-

laista koulutusta ja usein myös Suomessa hankittua työkokemusta. Riittämättömyy-

den, kelvottomuuden ja toiseuden kokemukset korostavat maahanmuuttajataustaisten 

henkilöiden kuulumattomuutta. Samansuuntaisesti Niemisen (2011) tutkimuksessa 

todetaan, että muun kuin työperusteisen maahanmuuton vuoksi tulleiden sairaanhoi-

tajien on vaikea saada tunnustusta jo muuttohetkellä olevasta ammattiosaamisestaan. 

Maahanmuuttajasairaanhoitajien ammatillisuudesta tehdään käytännössä tulkintoja 
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sillä perusteella, että heidät luokitellaan maahanmuuttajiksi. Naisvaltaisella alalla toi-

mivien sairaanhoitajien on vaikea saada ääntään kuuluville. (Nieminen 2011, 74−75, 

79.)  

Suomessa hankittu koulutus on maahanmuuttajille tärkeää. Antikaisen (2010, 179–

180) tutkimuksessa suomalaiseen koulutukseen hakeutuminen osoittautui hoiva-alan 

naisopiskelijoille lähes pakolliseksi, jotta tulija pystyi neuvottelemaan omasta posi-

tiostaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Niemisen (2011) tutkimuksessa koulutuksen 

merkitys tuli esille siten, että suoritettuaan pätevöitymiskoulutuksen Suomessa, maa-

hanmuuttajasairaanhoitajat työllistyivät täällä suhteellisen hyvin. Edes vaatimaton 

suomen kielen taito ei ollut työllistymisen este. Hyvän suomen kielen taidon merkitys 

sairaanhoitajien itsetunnolle, ammatilliselle toimijuudelle sekä työyhteisöön sisään-

pääsyn mahdollistajana tuli selvästi esille. (Nieminen 2011, 76, 82.) 

Sekä Antikaisen (2010) että Niemisen (2011) tutkimuksissa maahanmuuttajat 

osoittivat aktiivista pyrkimystä oman elämän hallintaan. Maahanmuuttajanaiset näki-

vät itsensä aktiivisina toimijoina, jotka ovat vastuullisia, yritteliäitä, omatoimisia, sit-

keitä, kouluttautumishalukkaita ja taloudellisesti riippumattomiksi pyrkiviä. Naiset 

siis rakensivat itseään kelvollisina kansalaisina, jotka osoittivat muutokseen pyrkivää 

toimijuutta. (Antikainen 2010, 202–203.) Maahanmuuttajasairaanhoitajat eivät olleet 

valmiita sietämään syrjiviä käytäntöjä. Oman osaamisen tiedostaminen auttoi heitä 

selviytymään erilaisissa toimintaympäristöissä. Maahanmuuttajasairaanhoitajien toi-

mijuudessa oli näkyvissä vaikutuksia samoista ammattien välisistä ja niiden sisäisistä 

hierarkioista, jotka ohjaavat yhtälailla kantaväestöön kuuluvien sairaanhoitajien toi-

mintaa. (Nieminen 2011, 74–83.)  

Nieminen (2011, 84–86) toteaa, että maahanmuuttajasairaanhoitajien kuulumisen 

politiikasta käytävät neuvottelut muodostuvat tietynlaisiksi, tietyssä kansainvälisessä 

ja kansallisessa toimintaympäristössä. Maahanmuuttajatausta voi toimia ammatillista 

jäsenyyttä edistävänä tai rajoittavana tekijänä sen mukaan, missä tilanteessa jäse-

nyyttä tarkastellaan. Maahanmuuttajasairaanhoitajien kuulumista Suomessa edistää 

terveydenhuoltoalaa koskeva työvoimapula. Tasa-arvoiseksi tilannetta ei kuitenkaan 

voida tulkita terveydenhuollossakaan. Siitä Niemisen (2011, 77–78) mukaan on osoi-

tuksena muun muassa maahanmuuttajasairaanhoitajien ohjaaminen niille hoitotyön 

osa-alueille, jotka ovat kantaväestöön kuuluvista hoitajista vähemmän houkuttelevia.  
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Maahanmuuttajuus näyttäytyy sekä Antikaisen (2010) että Niemisen (2011) tutki-

muksissa voimakkaasti kuulumista kaventavana ja vaikeuttavana tekijänä, mutta maa-

hanmuuttajat osoittavat aktiivista toimijuutta löytääkseen suomalaisesta yhteiskun-

nasta paikan, jossa he voivat toteuttaa itseään ja tulla hyväksytyiksi. Työn löytyminen 

edisti selvästi kuulumisen tunnetta. Tähän kytkeytyy useissa tapauksissa suomen kie-

len taidolle asetetut korkeat vaatimukset, joiden saavuttaminen vie maahanmuuttajilta 

runsaasti aikaa ja resursseja. Maahanmuuttajan työllistymisen kannalta on luonnolli-

sesti etu, jos hän voi työtä hakiessaan osoittaa, että hänen kokemuksestaan ja kielitai-

dostaan voi olla työtehtävissä erityistä hyötyä. Maahanmuuttajat tarvitsevat siis hyvää 

ammatillista itsetuntoa neuvotellessaan paikastaan työyhteisöissä.   

Työyhteisöön pääsy on yksi keskeinen näkökulma Katiskon (2011) tutkimuksessa, 

joka käsittelee kahdentoista maahanmuuttajan kertomuksia työelämästä. Tutkimuk-

sen tavoitteena oli selvittää, miten Suomessa asuvien maahanmuuttajien kansalaisuus 

rakentuu työyhteisön arjessa. Katisko (2011, 5) pitää keskeisimpänä tuloksena ha-

vaintoa globalisaation ja arkielämän välisestä kuilusta. Vaikka viime aikoina on pal-

jon puhuttu globalisaation merkityksestä yleensä ja erityisesti lisääntyvän työvoima-

tarpeen kannalta, on todellisuus maahanmuuttajan kannalta jotakin muuta. Osallisuu-

den ja jäsenyyden kokeminen kotoutumisprosessin aikana on kiinni yksilön 

elämänhistoriasta sekä siitä, miten muut ihmiset suhtautuvat häneen. Katiskon (2011) 

tutkimuksessa maahanmuuttajat kertoivat osallisuudestaan työelämässä tavalla, joka 

osoitti tasavertaiseksi työyhteisön jäseneksi pyrkimistä tai sivuroolissa pysymistä. Sa-

nomisen uskaltaminen liittyi tutkimuksen työelämäkerroista tehtyjen havaintojen mu-

kaan toisinaan kielitaitoon, mutta useimmiten rohkeuteen tulla huomatuksi ja sitä 

kautta työyhteisön jäseneksi. Ympärillä olevat muut työntekijät osoittautuivat tär-

keiksi, sillä heillä on mahdollisuus vaieta tulija näkymättömäksi tai ottaa hänet osaksi 

työyhteisöä. 

Työllistymisen vaikeus ja työurien pirstaleisuus näkyy maahanmuuttajien keskuu-

dessa hyvästä koulutuksesta huolimatta (Kyhä 2011; Tiilikainen 2008). Tiilikaisen 

(2008, 98–99) korkeasti koulutettujen naisten työllistymistä käsittelevässä tutkimuk-

sessa todetaan, että Suomessa ei ole pystytty hyödyntämään tänne muuttaneiden kou-

lutusta ja työkokemusta. Lisäksi Tiilikainen toteaa suomen kielelle asetettuja taito-

vaatimusten olevan liian tiukkoja tai niitä pitäisi ainakin tarkastella uudelleen. Kyhän 

(2011) tutkimuksessa lähtömaassa korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahan-
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muuttajien (n=99) työllistymistä Suomessa kuvaa työsuhteiden määräaikaisuus, työt-

tömyysjaksot sekä runsas koulutuksiin osallistuminen.  Kyselyaineiston lisäksi Kyhän 

(2011, 161–224) tutkimukseen sisältyy haastatteluaineisto (n=20), jonka perusteella 

hän päätyy jakamaan maahanmuuttajat pärjääjiin, sinnittelijöihin sekä harhailijoihin. 

Pärjääjien työura käynnistyy Suomessa melko vaivattomasti. He ovat löytäneet kou-

lutustaan vastaavaa työtä ja ovat valintoihinsa tyytyväisiä. Harhailijat ovat tyytymät-

tömiä aikaisempiin valintoihinsa ja monet heistä ovat joutuneet tyytymään Suomessa 

koulutustasoaan alempiin työtehtäviin tai he ovat hankkineet Suomessa kokonaan uu-

den ammatin. Sinnittelijöiden lähtötilanne poikkesi kahdesta muusta ryhmästä siten, 

että he olivat lähtömaassaan kokeneet paljon levottomuuksia. He olivat tottuneet 

suunnittelemaan elämäänsä epävakaissa olosuhteissa, jolloin valinnan mahdollisuu-

det olivat olleet kapeat. Heille työelämään pääseminen Suomessa oli vaikeaa.  

Sekä Tiilikaisen (2008) että Kyhän (2011) tutkimus vahvistaa käsitystä maahan-

muuttajien työuriin yleisesti liitetyistä vaikeuksista, mutta samalla ne muistuttavat 

siitä, että maahanmuuttajat eivät ole tässäkään suhteessa yhtenäinen ryhmä. Maahan-

muuttajien joukossa on pärjääjiä, jotka pystyvät aloittamaan mielekkään työuran Suo-

messa ilman suuria vaikeuksia, mutta osa maahanmuuttajista joutuu tyytymään työ-

tehtäviin, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan. Tiilikaisen (2008, 20) tutkimuksessa 

todetaan, että tyypillisesti menestynyt maahanmuuttajanainen muistuttaa ulkonäöl-

tään ja ihonväriltään kantaväestöön kuuluvia.  

Ilmeistä on, että maahanmuuttajien työurien alkua Suomessa voidaan parantaa joil-

lakin toimenpiteillä. Tämä on keskeinen päätelmä Raunion (2013) etnografisessa tut-

kimuksessa, joka käsittelee työperusteiseen maahanmuuttoon liittyviä koulutuspro-

sesseja. Saatujen kokemusten perusteella Raunio (2013) esittää asioita, jotka ovat tär-

keitä koulutettaessa muualta muuttavia työntekijöitä. Keskeistä on nähdä 

lähtömaakoulutus prosessina, jonka tulee olla hyvin valmisteltu alusta loppuun. Pro-

sessille on varattava riittävästi aikaa. On huolehdittava, että osallistujat tietävät alusta 

alkaen realistisesti mahdollisuutensa työllistyä Suomessa ja työntekijälle asetettavat 

koulutus- ja osaamisvaatimukset esitetään selkeästi. Parhaassa tapauksessa työpaikka 

Suomessa on tiedossa lähtömaakoulutusta aloitettaessa, jolloin kouluttajat voivat 

tehdä kiinteää yhteistyötä työnantajien kanssa ja työyhteisöt voidaan valmentaa otta-

maan vastaan uusia, muualta tulevia työntekijöitä. Jo alkuvaiheessa pitää selvittää 

työhön tulevan henkilön perheenjäsenten mahdolliset muuttoaikeet ja suunnitella 

muuttoa tukevat toimenpiteet koko perheen osalta. Suomen kielen koulutuksen tulee 
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jatkua vielä Suomeen muuton ja työpaikan löytymisen jälkeen. Monilla työpaikoilla 

maahanmuuttajatyöntekijä tarvitsee pitkäaikaisen tukihenkilön apua, joten työnanta-

jat tarvitsevat resursseja tällaisen toiminnan järjestämiseen. (Raunio 2013, 224–225.) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen yhteistyönä kerää-

mään aineistoon (596 työelämässä mukana olevaa ja 610 työelämän ulkopuolella elä-

vää maahanmuuttajaa) perustavassa tutkimuksessa selvitettiin venäläis-, kurdi- ja so-

malialaistaustaisten työelämään liittyviä asioita Suomessa ja verrattiin tulosten sa-

mankaltaisuutta ja eroja suhteessa kantaväestöön. Tutkimuksen esipuheessa todetaan, 

että tutkimus on toistaiseksi laajin ja monipuolisin kyselyaineistoon perustuva katsaus 

maahanmuuttajien asemasta suomalaisessa työelämässä. Siitä huolimatta, että ai-

neisto koostuu vain kolmesta maahanmuuttajaryhmästä, voidaan tutkimuksen katsoa 

antavan pohjan laajemmalle pohdinnalle maahanmuuttajista työntekijöinä. Yksi 

edellä mainitun tutkimuksen havainnoista on, että enemmistö maahanmuuttajista on 

tyytyväisiä työelämään (Airila & Toivanen 2013, 98). Samaan aineistoon perustu-

vassa toisessa tutkimusraportissa todetaan, että työ on maahanmuuttajien keskuudessa 

hyvin tärkeä osa elämää. Työn merkitys on maahanmuuttajille suuri muun muassa 

siksi, että työ auttaa sosiaalisten suhteiden luomisessa kantaväestöön ja samalla kie-

litaito sekä kulttuuriset taidot kehittyvät. Työlle annettua korkeaa merkitystäkin tär-

keämpiä ovat tietyt työyhteisöä kuvaavat piirteet, kuten tasapuolinen kohtelu ja avoin 

ilmapiiri, kun arvioidaan tekijöitä, jotka edistävät maahanmuuttajien työssä onnistu-

mista. (Airila ym. 2013, 54–55.) 

Ansiotyö maahanmuuttajien joukossa on kantaväestöä harvinaisempaa. Työllisty-

misen esteiksi paljastuivat edellä mainittuun aineistoon perustuen maahanmuuttajien 

itsensä arvioimana suomen tai ruotsin kielen osaamattomuus, huono työmarkkinati-

lanne, työkokemuksen puuttuminen ja työantajien asenteet. Hyvän kielitaidon merki-

tys työllistymiselle tuli esille siten, että työssäkäyvien ja työelämän ulkopuolella ole-

vien maahanmuuttajien käsitykset omasta kielitaidosta erosivat merkitsevästi toisis-

taan. Työssäkäyvät arvioivat kielitaitonsa paremmaksi kuin työelämän ulkopuolella 

olevat. Kaikkein parhaiten olivat työllistyneet korkeakoulututkinnon suorittaneet, 

seuraravaksi parhaiten ammatillisen kurssin tai perustutkinnon suorittaneet. (Väänä-

nen, Toivanen & Airila 2013, 25–32.) Vastanneista suurin osa arvioi, että omat tiedot 

ja taidot riittäisivät tämän hetkistä työtä vaativampiin tehtäviin (Toivanen & Airila 

2013, 64).  
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Edellä esitetyissä tutkimuksissa nousee esille työllistymisen vaikeus ja toisaalta 

sen tärkeys maahanmuuttajan elämässä. Työ mahdollistaa täysimääräisen yhteiskun-

taan liittymisen. Koulutus on yksi tapa parantaa työllistymismahdollisuuksia, mutta 

korkeakaan koulutus ei takaa varmaa työllisyyttä. Koulutuksen merkitys keinona pär-

jätä, voi kuitenkin tällaisessa tilanteessa korostua (Naumanen 2002, 280). Joronen 

(2005, 75–79) toteaakin, että koulutuksella on merkitystä maahanmuuttajien työllis-

tymisen kannalta, mutta lisäksi on etsittävä muita keinoja edistää työpaikan löyty-

mistä. Työllistymisen esteinä voidaan nähdä esimerkiksi kantaväestöön kuuluvien 

asenteet maahanmuuttajia kohtaan. Tästä on havaintoja Jorosen (2005) tutkimuk-

sessa, jossa somalialaisten, venäläisten, vietnamilaisten ja virolaisten maahanmuutta-

jien työllistymistä vaikeuttavaksi tekijäksi todettiin muun muassa tiettyihin maahan-

muuttajaryhmiin liittyvät kielteiset mielikuvat. 

2.3 Maahanmuuttajaopettajat  

Maahanmuuttajaopettajia ja koulun toimintaa heidän näkökulmastaan on tutkittu 

melko niukasti. Suomessa maahanmuuttajaopettajien tutkimuksen lähes täydellinen 

puuttuminen on ilmeinen seuraus siitä, että meillä maahanmuuttajaopettajia on vähän. 

Monikulttuuriseen varhaiskasvatukseen ja kouluun kohdistuneen tutkimuksen ai-

heina ovat Suomessa olleet esimerkiksi kantaväestöön kuuluvien opettajien asenteet 

ja kompetenssi kohdata monikulttuuriset oppilaat (Paavola 2007; Soilamo 2008; Talib 

1999; 2005). Kuukan (2009) tutkimusaiheena oli rehtorin eettinen johtaminen moni-

kulttuurisessa koulussa. Venäläinen (2010) tutki vuorovaikutustilanteita monikulttuu-

risessa kotitalousluokassa. Riitaoja (2013) tarkastelee etnografisessa tutkimuksessaan 

erojen ja toiseuksien rakentumista koulun opetussuunnitelmissa, arjen diskursiivisissa 

käytännöissä sekä organisatorisissa järjestyksissä. Riitaojan tutkimuksessa erityisen 

poikkeaviksi puheen ja toiminnan tasolla tarkasteltuna osoittautuivat erityisoppilaat 

sekä maahanmuuttajaoppilaat tai monikulttuuriset oppilaat.  Myös Muurin (2014) tut-

kimuksen keskiössä ovat oppilaat. Tutkimus käsittelee kuudesluokkalaisten maahan-

muuttajaoppilaiden suomen kielen taitoa.  

Turun perusopetuksessa toteutetussa tutkimushankkeessa (Klemelä, Tuittu, Virta 

& Rinne 2011) tutkittiin monikulttuurista koulua oppilaiden, vanhempien, opettajien 

ja rehtorien näkökulmasta. Kaikkien tutkimukseen osallistuneiden opettajien yleinen 
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näkemys maahanmuuttajaoppilaista oli myönteinen. Tästä huolimatta oli havaitta-

vissa kulttuurien kohtaamiseen liittyviä ongelmia. Ongelmat koskivat esimerkiksi joi-

denkin oppiaineiden opetusjärjestelyitä ja yhteistyötä maahanmuuttajaoppilaiden 

huoltajien kanssa. Jotkut haastatelluista opettajista toivat esille havaintonsa suvaitse-

mattomuudesta ja rasismista. (Virta, Räsänen & Tuittu 2011, 228–229.) Osana edellä 

mainittua tutkimushanketta haastateltiin omakielisiä opettajia, joten siltä osin tutki-

mukseen osallistui myös maahanmuuttajaopettajia. Tutkimustuloksissa (Virta ym. 

2011, 227–228) todetaan, että omakieliset opettajat, kuten myös suomi toisena kielenä 

-opettajat, olivat jossakin määrin vakiinnuttaneet paikkansa koulussa verrattuna ai-

kaisempaan tilanteeseen, ja yleisesti ottaen näkemykset omasta työstä olivat myön-

teisiä. He kokivat kuitenkin edelleen ulkopuolisuutta suhteessa muihin opettajiin. 

Syyksi tähän arveltiin muun muassa työajan jakamista usean koulun kesken. Suureksi 

yksittäiseksi ongelmaksi mainitaan nimenomaan omakielisten opettajien tilanne. 

Omakieliset opettajat pitivät tarpeellisena saada mahdollisuus muodollisen pätevyy-

den hankkimiseen ja päästä sitä kautta vakaampiin työsuhteisiin.  

Pelkosen, Palokankaan ja Estolan (2010) toimittamasta, Oulun yliopiston maahan-

muuttajaopettajien työvoimapoliittisena koulutuksena järjestetyn pätevöitymiskoulu-

tuksen yhteydessä tuotetusta julkaisusta löytyy kaksi tutkimusta, joiden aineisto on 

kerätty kyseiseen koulutukseen osallistuneilta. Pelkonen (2010) tutki pätevöitymis-

koulutukseen osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden sopeutumista 

Suomeen. Tutkimuksen mukaan opiskelijoiden sopeutumisessa on auttanut Suomessa 

vallitseva pienen valtaetäisyyden kulttuuri, joka näkyy esimerkiksi oppilaan ja opet-

tajan välisen suhteen tasa-arvoisuutena. Myös kielen oppiminen, verkostoituminen ja 

yleinen elämänhallinta lisäsivät sopeutumista. Kielteiset kokemukset liittyivät suo-

malaista kulttuuria luonnehtiviin piirteisiin, kuten suorasukaisuuteen, vähäpuheisuu-

teen ja yksilökeskeisyyteen. (Pelkonen 2010, 13–18.)  

Länden (2010) toteaa edellä mainitusta julkaisusta löytyvässä, maahanmuuttaja-

taustaisten opettajien identiteettiä käsittelevässä artikkelissaan, joka perustuu hänen 

pro gradu -tutkielmaansa, että tutkittavat pitivät hämmästyttävän hyvin kiinni ennen 

suomalaiseen koulutukseen tuloa hankitusta ammatti-identiteetistään siitä huolimatta, 

että kokivat ulkopuolisuutta ja epävarmuutta. Kirjoittaja tulkitsee mainittua ristiriitai-

suutta elämän muutoksien runsaudella, joka sokaisee maahanmuuttajataustaiset opet-

tajat huomaamasta muutoksia ja muutosvaatimuksia. Elämään liittyneet vaikeudet ja 
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tunnustuksen kieltämisen kokemukset estävät itseä koskevien muutosvaatimusten nä-

kemisen. Yhteenvetonsa päätteeksi Länden (2010, 32) toteaa, että monikulttuuristu-

vassa opettajayhteisössä on tärkeää nostaa esille maahanmuuttajataustaisten opetta-

jien näkökulma ammatillisuuteen.  

Maahanmuuttajaopettajiin kohdistuneissa tutkimuksissa nousevat esille saman-

suuntaiset ongelmat riippumatta siitä, missä tutkimus on suoritettu. Usein vaikeudet 

liittyvät jo olemassa olevan osaamisen tunnustamiseen, työn saantiin, byrokratiaan, 

uuteen kulttuuriin integroitumiseen, uuden kielen oppimiseen, koulun toimintatapo-

jen, opetuskäytänteiden ja luokan hallintaan sekä työyhteisön täysivaltaiseksi jäse-

neksi pääsemiseen. Maahanmuuttajaopettajiin saatetaan kohdistaa stereotyyppisiä kä-

sityksiä, jotka eivät tee oikeutta hyvin koulutetuille henkilöille. Maahanmuuttajaopet-

tajat kokevat syrjintää paitsi työssään myös muissa elämän yhteyksissä. (Collins & 

Reid 2012, 50–51; Nayar 2009, 11–14; Niyubahwe, Mukamurera & Jutras 2013, 283.) 

Maahanmuuttajaopettajilla on suuria vaikeuksia työn saannissa siitä huolimatta, 

että heillä voi olla korkea koulutus ja pitkä työkokemus hankittuna jo ennen muuttoa 

(Collins & Reid 2012, 58; Lefever, Berman, Guðjónsdóttir & Gísladóttir 2014, 7; 

Nayar 2009, 11; Shoba 2009, 11). Monilla opettajilla ei ole varmaa työpaikkaa uuteen 

maahaan saapuessaan. Työpaikan hankkimiseksi heidän on nähtävä paljon vaivaa ja 

käytettävä epävirallisia keinoja virallisten työnhakumenettelyjen ohella. Usein maa-

hanmuuttajaopettajat joutuvat täydentämään opintojaan uudessa asuinmaassaan ja 

toimimaan aluksi työtehtävissä, jotka eivät vastaa heidän koulutustaan. Japanista Uu-

teen-Seelantiin muuttaneet opettajat kertovat löytäneensä työpaikan opettajana esi-

merkiksi vierailemalla kouluissa, lähettämällä ansioluettelon suoraan kouluihin, kuu-

lemalla työtehtävästä joltakin tutulta tai vapaaehtoistyön avulla. (Okamura & Miller 

2010, 36–37.) Yksi Okamuran ja Millerin (2010, 40) tutkimuksen keskeinen tulos on, 

että maahanmuuttajat ovat itsenäisiä työnhakijoita, jotka sovittavat henkilökohtaiset 

kykynsä ja kiinnostuksen kohteensa sekä omat kulttuuriset arvonsa uuden ympäristön 

tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaatimuksiin.  

Maahanmuuttajaopettaja tuo uuteen työskentely-ympäristöön omat kokemuksensa 

ja käsityksensä siitä, minkälaista on hyvä opettaminen. Erilaisten käsitysten yhteen-

sovittaminen vieraassa koulukulttuurissa ei ole ongelmatonta (Abramova 2011, 

210−211; 2012, 37; Cross, Hong & Williams-Johnson 2011, 504–505; Cruickshank 

2004, 130; McKinnon, Moussa-Inaty & Barza 2014, 87; Oloo 2012, 225−228; 

Sharplin 2009, 202). Okamuran ja Millerin (2010) tutkimuksessa opettajat kertoivat 
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siitä, miten heidän kulttuuritaustansa vaikuttaa työhön. Japanista tuleville on tyypil-

listä arvostaa ahkeraa työntekoa ja korkeaa ikää, mutta uudessa kulttuurissa näistä 

käsityksistä kiinnipitäminen ei ole välttämättä ongelmatonta. Perinteisen ajattelunsa 

ja uuden toimintakulttuurin onnistuneesti yhdistäneiden opettajien kohdalla voidaan 

puhua integroitumisesta paikalliseen työkulttuuriin. Assimiloitumiskehitys kuvaa 

puolestaan niiden opettajien tilannetta, jotka haluavat sulautua mahdollisimman täy-

dellisesti uusiseelantilaisten opettajien tapaan tehdä työtä.  

Abramovan (2011) tapaustutkimuksessa kerrotaan maahanmuuttajaopettajan so-

peutumisvaikeuksista. Opettajan tarinasta käy ilmi, että hänellä on ollut suuria ongel-

mia sopeutua uuteen koulukulttuuriin ja luopua samalla niistä tavoista ja periaatteista, 

jotka hän oli omaksunut entisessä kotimaassaan. Venäjältä Yhdysvaltoihin muuttanut 

opettaja kokee englannin kielen taitonsa hyväksi, mutta tunnustaa, ettei ymmärrä 

kaikkia kielen pieniä vivahteita, joten esimerkiksi huumorin ymmärtäminen on han-

kalaa. Vieras aksentti altistaa ongelmille oppilaiden kanssa. Maahanmuuttajaopettaja 

kertoo siitä, miten hänen työtään ja sitoutumistaan ei arvosteta. Abramova (2011, 213) 

pohtii, epäonnistuuko opettaja vai systeemi. Abramovan mukaan maahanmuuttaja-

opettajien kohdalla on syytä tarkastella pedagogiikkaan, kieleen, kulttuurin ja tuntei-

siin liittyviä asioita, kun halutaan tukea heidän liittymistään uuteen koulukulttuuriin.  

Michaelin (2006) tutkimuksesta on luettavissa esimerkkejä siitä, miten maahan-

muuttajaopettajien ja kantaväestöön kuuluvien opettajien asemat työyhteisössä ovat 

erilaisia. Merkittävä ero oli opettajien asemassa koulun sisäisessä päätöksenteossa, 

opettajien keskinäisessä työnjaossa tai toisen apuun turvautumisessa sekä osallistu-

misessa opetusta rikastavien kurssien järjestämiseen. Pienin ero oli kuulumisessa am-

mattijärjestöön. Joissakin kohdin vastaajaryhmien näkemykset erosivat toisistaan. 

Esimerkiksi rehtorien mielestä maahanmuuttajaopettajat osallistuvat koulun päätök-

sentekoprosesseihin enemmän kuin mitä maahanmuuttajaopettajat itse kokivat osal-

listuvansa. 87,2 % maahanmuuttajaopettajista ilmoitti antaneensa ammatillisia neu-

voja kollegoilleen, mutta vain vajaa puolet paikallisista työtovereista ilmoitti otta-

neensa vastaan tällaista ammatillista apua. Avun antajien ja vastaanottajien näkemys 

ei siten vastannut täysin toisiaan. Michael toteaa positiivisina merkkeinä ammatilli-

sesta sulautumisesta maahanmuuttajaopettajien enemmistön kuulumisen ammattiyh-

distykseen, aktiivisen osallistumisen koulun tapahtumiin sekä sen, että paikalliset 

opettajat ovat valmiita keskustelemaan maahanmuuttajaopettajien kanssa työhön liit-

tyvistä kysymyksistä. Yhtenä osoituksena siitä, että maahanmuuttajaopettajat eivät 



 

30 

olleet täysin saavuttaneet yhdenvertaista asemaa verrattuna paikallisiin opettajiin, oli 

arvostetuimpien tehtävien harvinaisuus maahanmuuttajaopettajilla. Luokanvalvojan 

(homeroom teacher) toimenkuvaa arvostetaan israelilaisissa kouluissa, ja se oli huo-

mattavasti yleisempi muiden opettajien kuin maahanmuuttajaopettajien keskuudessa. 

Toisaalta tutkimuksessa kävi ilmi, että maahanmuuttajaopettajat eivät läheskään aina 

toivoneet tällaista tehtävää. Tutkija toteaa, että tutkimustulokset ovat samansuuntaisia 

1990-luvulla tehtyjen tutkimusten kanssa. (Michael 2006, 170–175.)  

Edellä esitettyjä tutkimustuloksia myötäilevät Norjasta raportoidut havainnot, joi-

den mukaan maahanmuuttajataustaisille opettajille suunnatun, alemman korkeakou-

lututkinnon tuottaneen koulutuksen jälkeenkään maahanmuuttajaopettajien asema ei 

ole koulussa ongelmaton. Kaksikieliset opettajat nähdään kouluissa ennen kaikkea 

oman äidinkielensä opettajina ja maahanmuuttajaoppilaita norjalaiseen koulusystee-

miin valmentavina mentoreina sekä roolissa, jossa heidän tehtävänään on auttaa ’var-

sinaisia’ opettajia.  Kaksikieliset opettajat kokevat olevansa kouluissa alempiarvoisia 

verrattuina luokanopettajiin (allmenlᴂrer). Maahanmuuttajaopettajien on osoittautu-

nut vaikeaksi löytää tehtäviä, joissa he voisivat hyödyntää monipuolisesti taitojaan 

opettaa eri oppiaineita niin sanotuissa tavallisissa perusopetuksen luokissa. (Valenta 

2009, 25, 30–31.)  

Lefever tutkijatovereineen (2014) kirjoittaa maahanmuuttajataustaisten opettajien 

vahvasta sitoutumisesta työhönsä, kun siihen tarjoutuu tilaisuus.  Islannissa toteute-

tussa tutkimuksessa nähtiin kaiken kaikkiaan melko positiiviseksi maahanmuuttaja-

opettajien sijoittuminen työelämään siitä huolimatta, että aluksi kielen oppimiseen 

liittyvät vaikeudet ja työyhteisöön sisäänpääsyn ongelmat olivat yleisiä. Muualta 

muuttaneet opettajat olivat kuitenkin löytäneet ajan kuluessa itseään tyydyttävän ja 

koulutustaan vastaavan työn. He myös kokivat voivansa vaikuttaa työhönsä. Tutkijat 

arvelevat, että myönteiseen lopputulokseen vaikuttavat maahanmuuttajaopettajien 

positiivinen suhtautuminen uuteen asuinmaahansa sekä heidän hyvät valmiutensa op-

pia uutta, oman osaamisen tiedostaminen sekä luottaminen omiin kykyihin. Tutki-

mukseen osallistuneiden opettajien sulautumisen ulkoisesti paikalliseen väestöön ar-

vellaan niin ikään helpottaneen sopeutumista. (Lefever ym. 2014, 11–13.) 

Päämääränä ei voi olla se, että muualta tullut opettaja sulautuu täysin uuteen kou-

lukulttuuriin, sillä silloin toisin näkemisen, uudelleen arvioinnin ja kehittymisen mah-

dollisuus jäisi käyttämättä. Tähän Valenta (2009, 32) viittaa toteamalla, että maahan-

muuttajaopettajien on tärkeää kehittää jatkuvasti ammatillista osaamista paikallisen 
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koulutusjärjestelmän vaatimusten mukaan unohtamatta, että kaksikielisyys ja kahden 

kulttuurin tuntemus on maahanmuuttajaopettajan erityinen voimavara. Cross, Hong 

ja Williams-Johnson (2011, 509) kirjoittavat maahanmuuttajaopettajien onnistuneen 

siirtymän opettajaksi uuteen koulukulttuuriin olevan kiinni siitä, miten maahanmuut-

tajaopettaja pystyy muokkaamaan tavoitteitaan ja odotuksiaan uuden ympäristön olo-

suhteita vastaaviksi. Sopeutumisen edistämiseksi maahanmuuttajaopettajat tarvitse-

vat tukea ja kannustusta uudessa työyhteisössä sekä systemaattista perehdyttämis- tai 

täydennyskoulutusta. Maahanmuuttajaopettajien työssä onnistumiseen sekä työyhtei-

söön sisäänpääsyyn vaikuttaa myös laajemmin yhteiskunnallinen ilmapiiri ja ympä-

ristön valmius ottaa vastaan muualta tulevia työntekijöitä (Niyubahwe ym. 2013, 

291–292).  

Abramova (2011, 213) painottaa uudessa työyhteisössä aloittavan maahanmuutta-

jaopettajan mentoroinnin tärkeyttä sekä työyhteisön monikulttuurisuuteen liittyviä 

asenteita ja käytännön toimintatapoja. Työyhteisöjä tulisi kehittää siten, että uuteen 

työntekijään suhtaudutaan kunnioittavasti ja sopeutumista tuetaan riittävästi. Amitin 

(2010) entisen Neuvostoliiton alueelta Israeliin muuttaneiden matematiikan opettajiin 

ja paikallisen koulukulttuurin perusteellisesti tunteviin opettajiin kohdistuneen tutki-

muksen tulokset ovat esimerkki siitä, että vähitellen rinnakkaiset opetuskulttuurit voi-

vat löytää toisensa ja opetuksessa opitaan hyödyntämään eri taustasta tulevien toimi-

joiden vahvuuksia. Kaikkia kulttuurisia ongelmia ei ole tutkijan mukaan kuitenkaan 

ratkaistu ja hän toteaakin, että kulttuurien välinen kanssakäyminen on jatkuva pro-

sessi (2010, 272). 

Edellisessä luvussa kirjoitin Raunion (2013) tutkimuksesta, jossa korostetaan maa-

hanmuuttajien koulutusprosessien hyvää valmistelua sekä riittävää tietoa koulutus- ja 

työmahdollisuuksista muuttajille mahdollisimman varhain. Lisäksi tuli esille, että on 

tärkeää ottaa huomioon koko muuttavan perheen elämäntilanne. Samoista asioista kir-

joittaa Cruickshank (2004, 128) kootessaan asioita, jotka ovat osoittautuneet kynnys-

kysymyksiksi maahanmuuttajaopettajien kohdalla Australiassa. Maahanmuuttaja-

opettajilta puuttuu usein tieto siitä, miten heidän aikaisempi koulutuksensa vastaa 

opettajan työn vaatimuksia uudessa asuinmaassa ja miten tutkintoa voi tarvittaessa 

täydentää. Maahanmuuttajaopettajat tarvitsevat käytännön opastusta, miten opintoja 

on mahdollista rahoittaa ja kuinka esimerkiksi lastenhoidon kaltaiset arkiset kysy-

mykset ovat ratkaistavissa. 
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Maahanmuuttajaopettajien työllistymiseen vaikuttaa maa, johon he ovat muutta-

neet sekä muuton syy. Opettajat, jotka ovat tulleet maahan, jossa on pulaa pätevistä 

opettajista, kuten esimerkiksi Australiaan, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin (Cross 

ym. 2011), ja joiden muuttamisen syyt ovat työperusteisia, ovat monessa mielessä 

paremmassa asemassa kuin esimerkiksi Suomeen avioliiton myötä muuttaneet maa-

hanmuuttajaopettajat. Lisäksi Suomeen asettumisen erityiskysymyksenä voidaan pi-

tää maamme virallisten kielten harvinaisuutta, jolloin maahanmuuttaja joutuu aloitta-

maan kieliopintonsa useimmiten aivan alusta.  

Vaikka aikaisempien tutkimustulosten tarkastelu edellä on tuonut esille koroste-

tusti maahanmuuttajaopettajien kohtaamia vaikeuksia työllistyä ja työpaikan löydyt-

tyä toimia uudessa ympäristössä, nähdään maahanmuuttajaopettajat myös myöntei-

senä resurssina (Niyubahwe ym. 2013, 291). Yhteistä monille aikaisemmille tutki-

muksille ja aihetta muuten käsitteleville artikkeleille on, että niissä usein todetaan 

maahanmuuttajaopettajiin kohdistuvan tutkimuksen vähyys ja todetaan kyseistä tut-

kimusta tarvittavan lisää (Abramova 2012; Collins & Reid 2012; Crossan 2010; 

Michael 2006; Nayar 2009; Niyubahwe ym. 2013). Maailmanlaajuisesti maahan-

muuttajaopettajien määrän arvellaan olevan kasvamassa muun globalisaatiokehityk-

sen myötä.   

Tarkasteltuani maahanmuuttajiin liittyvää käsitteistöä, maahanmuuttajien yhteis-

kuntaan sisäänpääsyn kysymyksiä Suomessa sekä erityisesti maahanmuuttajaopetta-

jien kokemuksia ja heidän asemaansa uudessa maassa käsitteleviä tutkimuksia, siirryn 

seuraavaksi kirjoittamaan maahanmuuttajaopettajan mahdollisuuksista saada kelpoi-

suus toimia opettajana Suomessa. Suuntaan tarkastelun vähitellen kohti täydennys-

koulutusta, johon haastattelemani maahanmuuttajaopettajat osallistuivat.  
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3. Maahanmuuttajaopettajan 
pätevöityminen opettajaksi 
Suomessa 

Opettajia koskevat kielitaitovaatimukset sekä ulkomailla hankitun tutkinnon tunnus-

tamiseen liittyvät menettelyt ovat tärkeitä jokaisen maahanmuuttajaopettajan uran jat-

kumisen kannalta. Kerron näistä vaatimuksista ja menettelytavoista sekä esittelen joi-

takin mahdollisuuksia, joita maahanmuuttajaopettajilla on ollut viime vuosina koulu-

tuksensa täydentämiseksi, jos aikaisempi tutkinto ei sellaisenaan ole antanut 

mahdollisuutta toimia täällä pätevänä opettajana.  

Tarkemmin esittelen Tampereen yliopistossa järjestettyjen, maahanmuuttajataus-

taisille henkilöille suunnattujen monialaisten opintojen rakennetta. Esitys perustuu 

opetussuunnitelmaan, joka oli voimassa tämän tutkimuksen aineistonkeruuta toteu-

tettaessa. Monialaiset opinnot kuuluvat luokanopettajan kelpoisuusvaatimuksiin2.  

3.1 Kielitaitovaatimukset 

Suomen kansalaisuutta haettaessa tulee maahanmuuttajan osoittaa suomen tai ruotsin 

kielen taitonsa. Kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista 

ja kirjallista osaamista toisessa virallisessa kielessä. Osaamisen voi osoittaa suoritta-

malla yleisen kielitutkinnon vähintään tasolla kolme. Opettajan ammatin harjoittami-

sen kannalta kansalaisuudelle asetettu kielitaitovaatimus ei vielä riitä. Riittämätön 

kielitaito saattaa koitua myös opintojen aloittamisen esteeksi. Jos maahanmuuttaja 

haluaa täydentää tai jatkaa opintojaan suomalaisessa yliopistossa, vaaditaan yleensä 

                                                 

2 Lakiteksti käyttää sanaa kelpoinen kuvaamaan tiettyyn opettajan tehtävään vaadittavan koulutuk-

sen saanutta henkilöä. Yleiskielessä puhutaan myös pätevyydestä. Kielitoimiston sanakirjan (2015) 

mukaan pätevä tarkoittaa kelpoisuusvaatimukset täyttävää eli kompetenttia. Käytän tässä tutkimuk-

sessa rinnakkain käsitteitä kelpoinen ja pätevä tarkoittaessani sitä, että henkilö täyttää kyseisen tehtä-

vän koulutusvaatimukset. 



 

34 

yleisen kielitutkinnon tason 4−5 mukaista osaamista. Tiedekunnat määrittelevät kui-

tenkin itsenäisesti vaadittavan tason.  

Opettajan kielitaitovaatimuksista määrätään lainsäädännössä (Asetus 986/1998).3 

Osaaminen voidaan osoittaa valtionhallinnon kielitutkinnolla, yleisellä kielitutkin-

nolla tai opintojen yhteydessä. Esiopetusta ja perusopetusta antavalla opettajalla tulee 

olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen kielitaito. Vaatimus 

vastaa yleisen kielitutkinnon tasoa 6, joka yleisen kielitutkinnon taitotasokuvauksissa 

määritellään seuraavasti (Opetushallitus 2013): ”Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista 

puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vai-

keuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy 

ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa 

lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.” 

Yleinen kielitutkinto mittaa niin sanottua yleistä kielitaitoa, mutta kielitaidon kä-

site on tänä päivänä laaja esimerkiksi siten, että puhutaan ammattikielestä tai amma-

tillisesti suuntautuneesta kielitaidosta ja professionaalisesta kieli- ja viestintätaidosta. 

Hyväkään yleinen kielitaito ei vielä takaa riittävää osaamista kielitaito laajasti ajatel-

tuna. Tärkeänä osana kielitaitoon kuuluu muun muassa kulttuurin ja elintapojen tun-

temus. Kulttuurista osaamista voidaan pitää yhtenä oleellisena työelämässä menesty-

misen ehtona, ja työelämän vaatimaa kielitaitoa moniammatillisena yhteistyötaitona, 

millä tarkoitetaan sitä, että eri ammattialojen välillä on yhteisiä kielitaitovaatimuksia, 

jotka helpottavat siirtymistä tehtävästä toiseen. (Saarinen & Härmälä 2012, 139–140.) 

Toisaalta on ammattialakohtaisia kielitaitovaatimuksia, ja kielitaidolta vaadittava taso 

vaihtelee työtehtävän mukaan. Toivanen ja Airila (2013, 65) kirjoittavat toiminnalli-

sesta kielitaidosta viitatessaan siihen, että eri työtehtävien kielitaitovaatimukset ovat 

                                                 

3 Asetus 986/1998 9 § (18.12.2003/1133) 

 

Kielitaitovaatimukset 

Perusopetusta tai esiopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suulli-

nen ja kirjallinen taito. 

Jos opetuskieli on muu kuin koulun opetuskieli tai jos kysymys on perusopetuslain 10 §:n 4 mo-

mentissa tarkoitetussa koulussa järjestettävästä opetuksesta, opetusta voi antaa myös henkilö, joka hal-

litsee opetuksessa käytettävän kielen. Opetushallitus määrää tarvittaessa, miten kielenhallinta osoite-

taan. 

Ruotsissa opettajankoulutuksen saaneella henkilöllä, joka on suorittanut koulutukseen kuuluvan 

opetusharjoittelun yksinomaan ruotsin kielellä, katsotaan olevan ruotsinkielisen koulun erinomainen 

opetuskielen suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsinkieliseen kouluun voidaan ottaa muuta luokanope-

tusta kuin äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta antamaan enintään kahdeksi vuodeksi henkilö, joka on 

suorittanut luokanopettajan tutkinnon Norjassa tai Tanskassa, sen estämättä, että opettaja ei ole osoit-

tanut opetuskielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986#a18.12.2003-1133
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hyvin erilaiset ja pitävät oleellisena sitä, että kielitaito on riittävä juuri työtehtävään 

nähden.  

Työtehtävän kielelle asettamien vaatimusten suhteen opettajan ammatti on yksi 

vaativimmista. Hyvä ruotsin tai suomen kielen hallinnan tarve korostuu, koska jo-

kaista opettajaa voidaan pitää kielen opettajana siitä riippumatta, mitä oppiaineita hän 

opettaa. Kuten jo aiemmin todettiin, maahanmuuttajaopettajalta vaaditaan yleisen 

kielitaitotutkinnon ylintä tasoa (6), vaikka taso kolme riittää moniin muihin julkisiin 

tehtäviin. Esimerkiksi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta henkilöiltä, jotka 

hakevat lupaa toimia terveydenhuollon ammattihenkilöinä, vaaditaan yleisen kielitut-

kinnon keskitasoa (3) tai valtionhallinnon tyydyttävää lähtötasoa (Kuntatyönantajat 

2015). Alhainen vaatimustaso tosin on aiheuttanut kriittistä keskustelua. Terveyden-

huoltoalalla puutteellisen suomen tai ruotsin kielen hallinnan on todettu aiheuttavan 

työyhteisöissä monenlaisia ongelmia, vaikka toisaalta muualta tulevat työntekijät 

nähdään paitsi tervetulleena resurssina myös entisiä käytänteitä hyvällä tavalla ky-

seenalaistavina muutoksen tuojina (Pitkänen 2011, 84–85).  

Kulttuurinen osaaminen ja hyvä kielitaito ovat osa opettajan ammattitaitoa. Opet-

tajalle ei riitä oman toiminnan suuntaaminen vallitsevan opetuskulttuurin mukaan, 

vaan hänen tulee olla myös kulttuuriperinteen välittäjä, mikä voi olla maahanmuutta-

jaopettajalle vaativa tehtävä. Toisaalta hän pystyy välittämään monikulttuurista ajat-

telua sekä kertomaan omakohtaisesti siitä kulttuurista, joka on hänelle tuttu. Eri taus-

toista tulevien opettajien eriytyvät taidot ovat arvokkaita kasvatettaessa ja opetetta-

essa yhä moninaisemmista kulttuuritaustoista tulevia oppilaita. Henkilökunnan laaja 

kielitaito ja kulttuuriosaaminen ovat eduksi kohdattaessa yhä monikulttuurisemmiksi 

muuttuvia oppilaita sekä heidän vanhempiaan.  

3.2 Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustami-
nen 

Opettajan ammatti on Suomen lainsäädännössä tarkasti säädelty. Opetustoimen hen-

kilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) määritellään kel-

poisuusvaatimukset useimpiin opettajan virkoihin ja tehtäviin. Ulkomailla opintonsa 

suorittanut henkilö tarvitsee yleensä Opetushallituksen päätöksen siitä, minkälaisen 

virkakelpoisuuden suoritettu tutkinto antaa Suomessa. Päätöksenteko perustuu lakiin 
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ammattipätevyyden tunnustamisesta, lakiin ulkomailla suoritettujen korkeakoulu-

opintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta tai asetukseen opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista. Lastentarhanopettajan ja erityislastentarhanopettajan kel-

poisuudesta säädetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-

sista annetussa laissa ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-

muksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Kaikki hakemukset käsitellään erik-

seen, ja päätöksenteossa sovelletaan edellä mainittuja lakeja tapauskohtaisesti 

riippuen siitä, missä maassa tutkinto on suoritettu, mikä on hakijan kansalaisuus ja 

mitä kelpoisuutta haetaan. Pääpiirteittäin opettajankelpoisuutta koskevat ratkaisut 

noudattavat jotakin seuraavista kolmesta tavasta (Opetushallitus 2010): 

1. Jos opettaja on suorittanut toisessa Pohjoismaassa vähintään kolmivuotisen luo-

kanopettajan tutkinnon, on hän kelpoinen luokanopettajaksi ilman erillistä päätöstä. 

Jos suoritettu tutkinto on alle kolmivuotinen, antaa se kelpoisuuden opettaa perusope-

tuksen luokilla 1−4 ilman lisäopintoja. 

2. Kun hakija on EU- tai ETA-maan taikka Sveitsin kansalainen ja on pätevöitynyt 

opettajaksi toisessa EU- tai ETA-maassa taikka Sveitsissä, nojautuu pätevyyden tun-

nustaminen ammattipätevyyslakiin, joka perustuu Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton direktiiviin. Ammattipätevyyden tunnustamista hakevalta voidaan edellyttää so-

peutumisajan tai kelpoisuuskokeen suorittamista, jos hakijan opintoja ei voida sellai-

senaan pitää riittävinä. 

3. Silloin kun opettajan opinnot on suoritettu EU- tai ETA-maiden ulkopuolella 

taikka hänellä on jokin muu kuin EU- tai ETA-maan kansalaisuus, puhutaan opintojen 

tai tutkinnon rinnastamisesta. Päätöksenteossa sovelletaan ulkomaanopintolakia tai 

valtioneuvoston asetusta ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä 

opinnoista. Rinnastamispäätös voi olla ehdollinen siten, että hakijalta edellytetään 

täydentäviä opintoja. 

 

Vähitellen kohti opettajakelpoisuuden tuovaa koulutusta 

 

Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen tärkeys tuli esille Pakarisen (2011) tutki-

muksessa. Työvoimahallinnon ja aikuiskoulutuksen työntekijöiden yhteinen näkemys 

oli, että on tärkeää, minkälaista ohjausta maahanmuuttaja saa heti muuttamisen jäl-

keen. Tärkeänä pidettiin eri viranomaisten välistä yhteistyötä sekä ohjauksen näke-
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mistä prosessina, jolle on varattava riittävästi aikaa hyvän ohjaussuhteen muodosta-

miseksi. Alussa maahanmuuttaja tarvitsee paljon apua konkreettisten asioiden järjes-

tämisessä, mutta sen lisäksi on oleellista selvittää maahanmuuttajan osaaminen ja läh-

teä etsimään hänelle sopivia etenemismahdollisuuksia suomalaisessa koulutusjärjes-

telmässä ja työelämässä. (Pakarinen 2011, 89–91.) 

Vuonna 2004 tehdyssä selvityksessä paneudutaan maahanmuuttajataustaisten am-

mattiopettajien työelämään pääsyyn. Selvityksessä korostetaan, että maahanmuutta-

jataustaisen opettajan tullessa työvoimahallinnon asiakkaaksi kaivataan ripeitä toimia 

osaamisen selvittämiseksi, rinnastuspäätösten saamiseksi ja tarvittavan täydennys-

koulutuspaikan löytämiseksi. Opettajien todetaan tarvitsevan työvoimapoliittista pä-

tevöitymiskoulutusta. Raportin laatija esittää, että oppisopimuskoulutusta mukaileva 

malli voisi toimia maahanmuuttajataustaisten ammattiopettajien kohdalla. Mallin 

etuna olisi nopea pääsy osaksi työyhteisöä sekä toimeentulon turvaaminen pätevyy-

den hankkimisen ohella. (Kokko 2004, 16.) 

Aineenopettajien tai luokanopettajien pätevöittämiseen ei ole ainakaan näkyvästi 

esitetty oppisopimuksen kaltaisia ratkaisuja, mutta erilaisia koulutuspolkuja on raken-

nettu siten, että maahanmuuttaja voi käydä töissä koulutuksen aikana. Tarjolla on ol-

lut valmistavia opintokokonaisuuksia, jotka eivät anna varsinaista kelpoisuutta, mutta 

auttavat muuttajaa kielen ja kulttuurin oppimisessa sekä suuntaavat selvästi kasvatus- 

ja opetusalan pätevöitymiskoulutukseen. Maahanmuuttajataustaisten opettajien ja 

kasvattajien pedagogisiin opintoihin valmentavaa koulutusta on järjestetty esimer-

kiksi vuosina 2011−2013 koulutuskeskus Palmenian koordinoimana hankkeena. 

Opinnoissa on perehdytty suomalaiseen korkeakoulu- ja opiskelukulttuuriin, suori-

tettu kasvatustieteen opintoja, prosessoitu opettajana ja kasvattajana toimimista sekä 

vahvistettu kielitaitoa. Tavoitteena on ollut 55 opintopisteen laajuisten opintojen ai-

kana suorittaa yleisten kielitutkintojen suomen kielen ylimmän tason koe (taso 5 tai 

6). Koulutuksen järjestäjä on tarjonnut myös apua muualla hankitun tutkinnon rinnas-

tamiseksi. (Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 2013.) 

Turun yliopisto on tarjonnut syksyllä 2013 ja 2014 Opettajaksi Suomeen -koulu-

tusta opettajille, joilta puuttuu muodollinen pätevyys, tai henkilöille, jotka harkitsevat 

alalle ryhtymistä. Valmentavan vaiheen koulutukseen kuuluvat oleellisesti sekä suo-

men kielen taidon että akateemisten opiskeluvalmiuksien kehittäminen. Koulutus an-

taa valmiuksia, joita opiskelija tarvitsee korkeakouluopintoihin Suomessa, ja erityi-

sesti se antaa hyvän pohjan opettajan pedagogisten opintojen suorittamiselle. Vasta 
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valmistavien ja orientoivien jaksojen jälkeen mahdollistuu monelle maahanmuuttaja-

opettajalle varsinainen kelpoisuuden antava täydennyskoulutus. (Opettajaksi Suo-

meen -koulutusesite 2013, 2014.) 

Tähän tutkimukseen osallistuneet maahanmuuttajaopettajat olivat tutkimushet-

kellä suorittamassa luokanopettajan kelpoisuuteen kuuluvia monialaisia opintoja. 

Monialaisilla opinnoilla tarkoitetaan luokanopettajan työssä opetettavia aineita, kuten 

esimerkiksi matematiikkaa, liikuntaa, historiaa sekä äidinkieltä ja kirjallisuutta. Sel-

vitän seuraavaksi tarkemmin monialaisten opintojen rakennetta ja sisältöä. Sitä ennen 

kerron lyhyesti maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnatun, opettajakelpoisuu-

den tuovan koulutuksen järjestämisen vaiheista Tampereen yliopistossa. 

3.3 Tampereen yliopiston täydennyskoulutus maa-
hanmuuttajataustaisille henkilöille4 

Tampereen yliopisto on järjestänyt ensimmäisen kerran lukuvuonna 2006–2007 opet-

tajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Ensimmäinen kou-

lutus järjestettiin työvoimapoliittisena koulutuksena. Sen jälkeen pedagogisia opin-

toja on järjestetty opetus- ja kulttuuriministeriön tuella siten, että lukuvuonna 2013–

2014 ollut koulutus oli järjestyksessä neljäs. Pedagogiset opinnot (60 op) kuuluvat 

aineenopettajan kelpoisuuteen. Tämän lisäksi aineenopettajaksi aikovalla tulee olla 

vähintään 60 opintopisteen (tai 35 opintoviikon) laajuiset opinnot jossakin koulussa 

opetettavassa aineessa.  

Vuonna 2010 pedagogisten opintojen rinnalle tuli mahdollisuus suorittaa perus-

opetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 

op). Syksyllä 2013 aloitti kolmas monialaisia opintoja suorittava maahanmuuttaja-

taustaisten opiskelijoitten ryhmä. Monialaiset opinnot suoritettuaan opiskelija saa kel-

poisuuden luokanopettajan tehtävään, jos hän on suorittanut aikaisemmin ylemmän 

korkeakoulututkinnon, joka sisältää vähintään 60 opintopistettä (tai 35 opintoviikkoa) 

opintoja jossakin opetettavassa aineessa, ja hän on lisäksi suorittanut opettajan peda-

gogiset opinnot. Koulutukseen voi hakeutua myös siinä tapauksessa, että Opetushal-

                                                 

4 Tätä lukua varten olen haastatellut yliopistonopettaja Tuula Pantzaria ja suunnittelija Outi Stübe-

ria. Lisäksi yliopistonlehtori Juha Merta on kommentoinut tekstiä. 
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lituksen rinnastamispäätöksessä hakija on velvoitettu täydentämään opintojaan Suo-

messa, mutta tällöin hänen ei edellytetä suorittavan koko 60 opintopisteen kokonai-

suutta, vaan ainoastaan rinnastamispäätöksessä vaadittu osa siitä. Hakijoilta edellyte-

tään vähintään hyvää suomen kielen taitoa (yleisen kielitutkinnon taso 4).  Opintoja 

suositellaan sellaisille henkilöille, jotka toimivat valmistavan opetuksen opettajina, 

oman äidinkielen opettajina, tai aineenopettajille, joilla on työllistymisvaikeuksia. 

Opinnot on mahdollisuus suorittaa monimuoto-opetuksena kahden vuoden aikana. 

Ensimmäisellä kerralla vastaavaa opetusta järjestettäessä koulutuksen kesto oli yksi 

vuosi, mutta saatujen kokemusten perusteella aikaa pidennettiin seuraavan koulutuk-

sen alkaessa. Opintojen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus käydä työssä, sillä lä-

hiopetus ajoittuu pääsääntöisesti viikonloppuihin.  

 

Monialaisten opintojen rakenne ja sisällöt 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet maahanmuuttajaopettajat olivat suorittamassa luo-

kanopettajan kelpoisuuden tuottavia monialaisia opintoja, joten tässä tyydyn avaa-

maan vain näiden opintojen rakennetta ja sisältöjä. Monialaiset opinnot (60 op) muo-

dostuvat neljästä kokonaisuudesta: kieli ja kulttuuri, matematiikka ja luonnontiede, 

taidekasvatus sekä opetusharjoittelu. Opinnot esitetään tässä sellaisina, kun ne ovat 

olleet opetussuunnitelmassa tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden suorittaessa 

opintojaan. (Opetussuunnitelma 2011−2013.) 

Opetus alkaa orientoivilla opinnoilla (1 op), joiden aikana opiskelijat perehtyvät 

monialaisten opintojen opetussuunnitelmaan, erilaisuuden ja yhdenvertaisuuden tun-

nustavan opettajankoulutuksen periaatteeseen sekä opiskelun toimintakulttuuriin. 

Orientoivan jakson aikana pyritään luomaan ryhmän keskuuteen yhteenkuuluvaisuu-

den tunne ja sitouttamaan opiskelijat tuleviin opintoihin. 

Seuraavassa on tiivistetty taulukoihin aina yhden kokonaisuuden eli moduulin si-

sältämät kurssit ja niiden laajuudet. Yksittäisten kurssien kokoaminen suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi noudattaa Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikön tutkinto-

ohjelmassa määriteltyjen opintojen rakennetta. Kolmen kurssikokonaisuuden esitte-

lyn jälkeen selvitän opetusharjoittelun osuutta osana monialaisia opintoja. 

Ensimmäinen moduuli muodostuu kieli- ja kulttuuriopinnoista. Kokonaisuuden 

laajuus on 18 opintopistettä ja se koostuu kahdesta teemasta, jotka edelleen jakaantu-

vat alakohtiin taulukosta 2 luettavalla tavalla. 
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Taulukko 2. Kieli- ja kulttuuriopintojen moduuli 

Kokonaisuus Opintojaksot Laajuus (op) 

Kieli ja 

kulttuuri 

Monikielinen koulu 

- kielitietoisuus (4 op) 

- lukeminen ja kirjoittaminen (4 op) 

- kirjallisuuden opettaminen monikulttuu-

risessa koulussa (2 op) 

10 

Elämänkatsomustieto ja historia 

- elämänkatsomustieto (3op) 

- historia (2 op) 

- kulttuurien välinen kohtaaminen opetta-

jan työssä (3 op) 

8 

 

Kieli- ja kulttuurimoduuliin kuuluvan monikielinen koulu -teeman sisällä opiskellaan 

kielitietoutta tavoitteena, että opiskelija hallitsee kieleen liittyviä käsitteitä ja osaa 

myöhemmin tarkastella kieltä monipuolisesti omassa opetuksessaan. Sisältöihin kuu-

luu myös lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden opettamiseen perehtyminen. Elä-

mänkatsomustieto ja historia -teema perustuu eettisten näkemysten, kulttuuristen pe-

rinteiden, ihmisyhteisöjen historioiden, maailmankuvien ja tietokäsitysten tarkaste-

luun sekä niitä yhdistävien ja erottavien piirteiden ymmärtämiseen. Moni 

maahanmuuttajaopettaja on halunnut suorittaa lisäksi uskonnon (2 op) kurssin, ja 

tämä mahdollisuus on heille järjestetty. 

Kieleen ja kulttuuriin liittyvällä oppiaineksella on opetuksessa melko suuri osuus, 

sillä koulutuksen keskeinen lähtökohta on tarkastella kieleen ja kulttuuriin liittyviä 

ilmiöitä olennaisena osana opettajan työtä. Koko koulutuksen ajan tarkastelun koh-

teena on opettaminen ja kasvatus monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteiskunnassa. 

Tässä esitettyjen kieliopintojen lisäksi osallistujilla on ollut mahdollisuus suorittaa 

suomen kielen kurssi Kohti toiminnallista kaksikielisyyttä (3 op) ja oman äidinkielen 

opettajille suunnattu kurssi Kaksikielisyys ja kielitaidon kehitys (2 op) valinnaisina 

opintoina. 

Taulukkoon 3 on koottu matematiikan ja luonnontieteiden moduuli, jonka laajuus 

on 16 opintopistettä. Kokonaispistemäärä koostuu useasta pienemmästä osa-alueesta, 

jotka perustuvat peruskoulussa opetettaviin aineisiin. 
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Taulukko 3. Matematiikan ja luonnontieteiden moduuli 

Kokonaisuus Opintojaksot Laajuus (op) 

Matematiikka ja 

luonnontiede 

Matematiikka  

- matematiikan perusteet (5 op) 

- matematiikan didaktiikka (3 op) 

8 

Biologia ja maantieto 

- maantieteen perusteet (2 op) 

- biologian perusteet (1 op) 

- biologian kenttäkurssi (1 op) 

4 

Fysiikka ja kemia 

- fysiikka (2 op) 

- kemia (2 op) 

4 

 

Matematiikan ja luonnontieteiden moduulista puolet muodostuu matematiikan perus-

teista ja matematiikan didaktiikasta. Opiskelijat saavat lisäksi opetusta biologiassa, 

maantiedossa, fysiikassa sekä kemiassa siten, että saavat valmiudet opettaa kyseisiä 

aineita luokilla 1−6.  

Kolmas moduuli on taidekasvatuksen kokonaisuus. Taulukosta 4 näkyy kyseisen 

moduulin rakenne. 
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Taulukko 4. Taidekasvatuksen moduuli 

Kokonaisuus Opintojaksot Laajuus (op) 

Taidekasvatus 

Kuvataidekasvatus 

- taidehistorian museopedagoginen prakti-

kum (2 op) 

- kuvailmaisun työpajat (2 op) 

4 

Käsityö 

- teknologia  

teknologian sovellukset (2 op)  

taitoteknologia (2 op) ja /tai 

- tekstiilityö (4 op) 

4 

Musiikkikasvatus 

- monikulttuurinen musiikkikasvatus ja 

yhteismusisointi (3 op) 

- yhteismusisoinnin perusteet (1 op) 

4 

Liikuntakasvatus 

- liikuntakasvatuksen perusteet (2 op) 

- liikkuminen vaihtelevissa oppimisympä-

ristöissä (2 op) 

4 

 

Taidekasvatuksen kokonaisuuteen kuuluu opintojaksoja, jotka kehittävät tietoja ja tai-

toja, joita luokanopettaja tarvitsee opettaessaan kuvataidetta, käsityötä, musiikkia ja 

liikuntaa. Käsityön opettamiseen valmentavasta opetuksesta opiskelija on voinut va-

lita teknologian tai tekstiilityön. Monet opiskelijat ovat halunneet suorittaa molemmat 

käsityön suuntautumisvaihtoehdot. 

Opiskelijat suorittavat opintojensa aikana myös harjoittelun, joka oli tutkimuksen 

ajankohtana 9 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Harjoittelun ydintavoitteet ovat 

kehittyminen opettajan ammatillisten valmiuksien hallinnassa sekä kyvyssä arvioida 

omaa toimintaa opettajana. Tärkeä osa harjoittelua on ohjaavan opettajan ja mentorin 

kanssa käytävät keskustelut. Aikaisempi työkokemus huomioidaan harjoittelua jär-

jestettäessä, joten harjoittelusuunnitelma on jokaisen opiskelijan kohdalla yksilölli-

nen. Tavoitteena on löytää ammatillisen kehittymisen kannalta tarkoituksenmukainen 

kokonaisuus ja samalla tukea opintojen jälkeistä työllistymistä.  
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Tässä luvussa olen kuvannut vaatimuksia ja menettelytapoja, joita maahanmuutta-

jaopettaja kohtaa Suomessa pyrkiessään muualla hankkimansa koulutuksen mukai-

seen työhön. Lisäksi olen kertonut joistakin koulutusmahdollisuuksista, joita nimen-

omaan maahanmuuttajaopettajien täydennyskoulutustarpeisiin on viime vuosina 

suunnattu. Yksityiskohtaisesti kerroin Tampereen yliopistossa järjestetyistä monialai-

sista opinnoista, joita tähän tutkimukseen osallistuneet maahanmuuttajaopettajat oli-

vat suorittamassa tutkimushetkellä. Järjestetyt koulutukset ovat osoitus siitä, että maa-

hanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymis- ja täydennyskoulutustarpeet on jos-

sakin määrin Suomessa huomattu ja että konkreettisiin toimiin on ryhdytty. 

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittisissa linjauksissa (2009, 14) on kirjaus, jossa 

todetaan aiheelliseksi maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutuspaikkojen lisää-

minen.  Samassa yhteydessä todetaan, että kaikki opettajat tarvitsevat nykyistä laa-

jemmin opintoja monikulttuurisuuden kohtaamiseen. 
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4. Tutkimuksen menetelmällisten 
ratkaisujen lähtökohdat 

Tutkimukseni tietoteoreettinen perusta löytyy konstruktivismista. Konstruktivismin 

mukaan ei ole olemassa muuttumattomia totuuksia tai valmiiksi olemassa olevaa tie-

toa. Todellisuus rakentuu ihmisille psykologisesti ja sosiaalisesti eri tavalla. Tieteel-

linen tieto ja totuus rakentuvat tutkijoiden toimesta, mutta myös tutkittavilla on aktii-

vinen rooli tutkimuksessa omien totuuksien ja tiedon tuottajina. (Lincoln & Guba 

2003; Metsämuuronen 2008). Hermeneuttisuus kuvaa pyrkimystäni ymmärtämiseen 

selittämisen sijaan. 

Kiinnitän tutkimukseni narratiivis-elämäkerralliseen tutkimusperinteeseen. Tutki-

muksesta puhutaan toisinaan narratiivisena ja elämäkerrallisena tutkimuksena rinnak-

kain ja samaa tutkimusta tarkoittaen. Almialalle (2008, 88) tutkimuksen narratiivis-

elämäkerrallisuus merkitsee sitä, että hän on hankkinut aineistonsa narratiivis-elämä-

kerrallista metodia käyttäen. Halmio (1997, 12) viittaa tällaiseen tutkimukseen kir-

joittamalla elämäkerrallisesti värittyneestä narratiivisesta tutkimuksesta. Erkkilä 

(2011, 196) toteaa tutkimuksen luonnehtimisen narratiivis-elämäkerralliseksi merkit-

sevän, että tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavien yksilöllisesti vaihtele-

via ja muuttuvia näkökulmia tutkittavasta ilmiöstä. Hirvonen (2003, 35) kirjoittaa nar-

ratiivis-elämäkerrallisen tutkimuksen tuovan painokkaasti esille tutkittavien ääntä.  

Narratiivisuus kuvaa tässä tutkimuksessa tietämisen luonnetta sekä aineiston laa-

tua. Jerome Brunerin (1986) mukaan ihmiset jäsentävät todellisuutta kertomusten 

avulla. Tällä tavalla jäsennelty tieto on luonteeltaan subjektiivista ja kontekstuaalista. 

Narratiivisella tiedolla ei pyritä ilmiöiden selittämiseen loogisten päättelyketjujen 

avulla, vaan tavoitteena on ymmärtäminen.  

Tutkimuksen aineistona ovat maahanmuuttajaopettajien elämäntarinat, jotka ym-

märrän kertojiensa jäsennyksiksi elämästään. Tarinoiden sisältö ja muoto on kerto-

jansa senhetkisen kokemuksen, ajattelun ja valintojen tulos. Elämänkulun periaattei-

den (Elder, Johnson & Crosnoe 2003) avulla kiinnitän elämäntarinoista nousevat ha-

vainnot aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kontekstiin, jotka Clandinin ja Connellyn 
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(2000) mukaan tulee aina olla mukana tarkastelussa narratiivisessa tutkimuksessa. 

Näen elämänkulun periaatteiden tarjoavan elämäntarinoiden ymmärrykselle pohjan 

pyrkimättä kaiken kattavasti selittämään elämäntarinoista tehtäviä havaintoja. Tie-

dostan elämäntarinoiden subjektiivisen luonteen, mutta samalla pidän niitä ensisijai-

sina keinoina saada näkyväksi sen, miten kertojat ovat kokeneet tietyt tapahtumat elä-

mänsä varrella ja minkälaisia ajatuksia heillä on tulevaisuudesta. 

4.1 Tutkimuksen narratiivisuus 

Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana narratiivinen tutkimus on vakiinnuttanut 

paikkansa ihmistieteiden alalla. Yleisesti puhutaan tutkimuksen narratiivisesta kään-

teestä. (Spector-Mersel 2010, 204; ks. myös Elliot 2005, 5, 17; Xu & Connelly 2010, 

349.) Hänninen (2004, 69–70) vertaa narratiivista tutkimusmenetelmää bufee-pöy-

tään, johon eri tieteenalojen edustajat tuovat esille omat metodinsa ja näkökulmansa 

muiden kanssa jaettavaksi. Vertauskuvallinen luonnehdinta jatkuu kuitenkin niin, että 

Hänninen huomauttaa tarjottua joskus vaikeasti sulatettavaksi. Tällä hän tarkoittaa 

sitä, että narratiiviseen tutkimusotteeseen liittyy paljon eri lähestymistapoja ja mah-

dollisuuksia, joiden jäsentäminen ei ole yksinkertaista. Kuten Webster ja Mertova 

(2007) tuovat esille, ei ole olemassa yhtä yksittäistä narratiivisen tutkimuksen tapaa, 

vaan narratiivinen tutkimus käsittää monenlaisia lähestymistapoja ja niiden yhdistel-

miä. Narratiivisuuden juuret johtavat kuitenkin kirjallisuuden tutkimukseen ja sosio-

lingvistiikkaan. (Webster & Mertova 2007, 6−7, 24.) Muista kvalitatiivisista tutki-

musmenetelmistä narratiivinen tutkimus eroaa sillä, että tutkimuksen keskiössä on 

aina jonkinlainen tarina (Jones 2013, 38). 

Narratiivisuus on käsitteenä edelleenkin suomen kielessä vakiintumaton. Narratii-

visuus ei liity ainoastaan tutkimuksen tekemiseen eri tieteen aloilla, vaan se yhdistyy 

käytännön työhön, esimerkiksi oppimiseen ja opettamiseen sekä terapialuonteiseen 

työskentelyyn. Narratiivisesta tutkimuksesta puhutaan usein synonyymisesti tarinal-

lisuutena5 ja käsitteitä narratiivi, kertomus ja tarina saatetaan käyttää lähes samaa tar-

                                                 

5 Hänninen (2000) käyttää tarinallisuuden käsitettä tutkimuksessaan, josta Heikkinen (2010, 143) 

kertoo omaksuneensa sen narratiivisuuden synonyymiksi. 
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koittavina sanoina. (Heikkinen 2010, 143–145.) Erityisesti sosiaalitieteissä kertomuk-

sen ja tarinan käsitteitä käytetään usein synonyymeina. Jos erottelua tehdään kuten 

kirjallisuuden tutkijat tekevät, tarina viittaa kertomuksen tapahtumakulkuun, mutta 

kertomus on ääneen, kirjallisesti tai jollakin muulla tavalla tuotettu esitys, jota kuvaa 

tietty esittämisen tapa ja järjestys. Samasta tarinasta voi siten olla monta erilaista ker-

tomusta. Englanninkielinen sana narrative käännetään usein kertomukseksi, kerto-

mukselliseksi tai kerronnalliseksi ja englanninkielinen käsite story kääntyy suomen-

nettuna tarinaksi. (Hyvärinen 2006, 2–3.) 

Narratiivisuuden merkityksellisyyttä on perusteltu sillä, että ihminen luontaisesti 

jäsentää kokemuksiaan kertomusten avulla (Holma 1999, 14; Lieblich, Tuval-

Mashiach & Zilber 1998, 7; Webster & Mertova 2007, 2). Clandinin ja Connelly 

(2000, 17) toteavat, että jos käsittää maailman narratiivisesti, silloin sitä on mielekästä 

myös tutkia narratiivisuuden keinoin. Clandininille ja Connellylle narratiivisuus on 

nimenomaan keino tutkia ihmisten kokemuksia. Strawson (2004, 428) puolestaan 

esittää kritiikkiä elämän narratiivisen ulottuvuuden korostamista kohtaan ja toteaa 

narratiivisuuteen liittyvän jopa populaareja piirteitä. Strawson jakaa ihmiset diakro-

nisiin ja episodisiin ihmisiin. Espisodiset henkilöt elävät hetkessä, kun taas diakroni-

set henkilöt korostavat ajallisuutta ja kertomista. Strawson (2004, 429−430) esittää, 

että kumpikin itseymmärryksen rakentamisen tapa mahdollistaa hyvän elämän. Hy-

värinen (2006, 15) tasoittelee Strawsonin luokittelevaa ajattelutapaa ja pohtii, että to-

dennäköisemmin ihmiset käyttävät sekä diakronista että episodista tapaa jäsentää 

maailmaa, mutta tapojen painotuksessa on yksilöllisiä variaatioita. 

J. Brunerin (1986, 11–15) mukaan tietäminen voidaan jakaa paradigmaattiseen eli 

maattemaattis-loogiseen ja narratiivisen ajattelun tavoiksi. Paradigmaattiselle ajatte-

lulle on tyypillistä muodollisuus ja käsitteellistäminen. Paradigmaattiseen ajatteluun 

perustuvassa tutkimuksessa pyritään objektiivisuuteen ja yleistettävyyteen. Tästä poi-

keten narratiivinen ajattelu perustuu subjektiiviseen tietämiseen ja selittämisen sijasta 

pyritään ymmärtämiseen. Narratiivisen ajattelun mukaan tiedon muodostukseen vai-

kuttavat sekä kertojan että tutkijan tulkinta. Tulkinta on siis monitasoista siten, että 

kertoja tekee oman tulkintansa kertoessaan tarinaansa. Tarina ei ole koskaan täysin 

valmis, vaan eri kertomiskerrat tuovat siitä aina oman variaaton. Samalla tavalla tut-

kijan tulkinta ei samastakaan aineistosta ole vakio (Andrews 2008). 

Narratiivisen tutkimusotteen tietoteoreettiset juuret liitetään usein konstruktivis-

miin (Lieblich ym. 1998, 2). Ihmiset rakentavat eli konstruoivat tietonsa kertomusten 
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avulla. Tietämiseen vaikuttavat aina aika, paikka ja tarkastelijan asema. Tutkimuksen 

perusteella voidaan tehdä erilaisia päätelmiä, ja on hyväksyttävä se, että ei ole ole-

massa kriteereitä, joilla perimmäinen totuus voitaisiin todentaa. Konstruktivistinen 

tutkimuksen epistemologia on subjektiivinen. (Guba 1990, 26–27; Lincoln & Guba 

2003, 258–259; Metsämuuronen 2008, 12.) 

Narratiiviseen tutkimusotteeseen nojauduttaessa on hyväksyttävä, että tutkimuk-

sen aineisto ei ole reaalimaailman identtinen toisinto. Lisäksi lähtökohtaan kuuluu, 

että tutkija ei ole ulkopuolinen observoija, vaan hän elää omaa sosiaalista todellisuut-

taan, joka vaikuttaa hänen ratkaisuihinsa tutkimuksenteon kaikissa vaiheissa. (Good-

son & Gill 2011, 18–24.) Connelly ja Clandinin korostavat osallistujien ja tutkijan 

tiivistä suhdetta ja toteavat, että tutkija ei voi ulkoistaa itseään tutkimuksesta. Erityi-

sen voimakkaana tutkijan osallisuus on niissä narratiivisissa tutkimuksissa, joissa hän 

ikään kuin elää todeksi tutkimustaan, kuten esimerkiksi koulutyön tutkijan hankkiu-

tuessa luokkaan avustajaksi tai opettajan tutkiessa omaa työtään. Vähäisempi, mutta 

ei merkityksetön, on tutkijan rooli niissä tilanteissa, joissa tutkimus perustuu haastat-

teluihin tai vastaavan tapaisiin aineistonkeruumenetelmiin. (Connelly & Clandinin 

2006, 480−482.) Jotkut narratiivisen tutkimuksen tekijät kirjoittavat tutkittavien ja 

tutkijan kollaboratiivisesta suhteesta. Tutkimuksissa saatetaan puhua tutkimuksen 

kohdejoukosta (research subject) eikä informanteista, kuten tutkimuksissa on perin-

teisesti ollut tapana. Mahdollista on myös käyttää ilmaisua yhteistyökumppani (col-

laborator) tai osallistuja (participant). Viimeksi mainitut käsitevalinnat korostavat 

sitä, että aineisto on tutkittavien ja tutkijan yhteistyön tulosta, dialogissa tuotettua. 

(Moen 2006, 61.) 

Narratiivisen tutkimuksen leviäminen ja monien lähestymistapojen sovittaminen 

tämän yhden käsitteen alle on saanut joitakin tutkijoita esittämään kriittisiä kannan-

ottoja. Narratiiviseen lähestymistapaan yleisesti liitetty monimuotoisuus kyseenalais-

tetaan narratiivisen tutkimuksen tärkeimpänä piirteenä. Spector-Mersel (2010, 205–

206) toteaa, että narratiivisuutta on joissakin tutkimuksissa yksinkertaistettu liikaa, ja 

esittää, että narratiivista tutkimusta pitäisi tehdä tiukemmin narratiivisen paradigman 

ohjaamana. Tähän viittaavat Clandinin, Pushor ja Orr (2007), kun he kirjoittavat, että 

narratiivista tutkimusta tulee tehdä systemaattisesti (ks. myös Clandinin 2013). 

Narratiivisessa tutkimuksessa tulee Clandinin ja Connellyn (2000, 50) mukaan 

aina olla tarkastelussa aika, sosiaalinen ulottuvuus ja paikka, jotka liittyvät tutkitta-
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vaan ilmiöön. Ajan, paikan ja sosiaaliset suhteet tuon tutkimukseeni elämänkulun teo-

rian (Elder ym. 2003) kautta, joka sitoo elämäntarinat tutkittavien henkilökohtaiseen 

elämismaailmaan sekä laajemmin yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tämän lisäksi tätä 

tutkimusta voi tarkastella Clandinin ja Connellyn (2000) edellä mainittujen kolmen 

dimension kautta siten, että tutkimus sijoittuu Tampereen yliopiston järjestämään täy-

dennyskoulutukseen niiden kahden vuoden ajan, jolloin tutkimukseeni osallistuneet 

maahanmuuttajaopettajat olivat suorittamassa luokanopettajan kelpoisuuteen vaadit-

tavia monialaisia opintoja. Yksi sosiaalinen ulottuvuus tulee siitä, että olen kohdannut 

tutkimukseni maahanmuuttajaopettajat aluksi yhtenä heidän opettajistaan ja sen jäl-

keen tutkijan roolissa. Lisäksi on huomattava, että viisi elämäntarinaa on toisen hen-

kilön haastatteluvuorovaikutuksen tulosta. Kaikki edellä luetellut tutkimuksen kiin-

nekohdat on huomioitu tässä tutkimuksessa. Olen avannut maahanmuuttajaopettajien 

kouluttautumiseen liittyviä kysymyksiä sekä monialaisten opintojen järjestämiseen 

liittyviä asioita edellisessä luvussa. Haastatteluvuorovaikutusta sekä yleisemmin tut-

kijan ja tutkimukseen osallistuvien suhdetta tarkastelen tuonnempana aineiston han-

kintaan keskittyvässä luvussa. 

4.2 Elämäkerrallinen lähestymistapa 

Elämäkertatutkimuksen historiaa tarkasteltaessa päädytään yleensä kertomaan sosio-

logian parissa vaikuttaneesta, niin sanotusta Chicagon koulukunnasta, jonka keskuu-

dessa elämäkertojen käyttö tutkimusaineistona yleistyi 1900-luvun alussa Yhdysval-

loissa. Yksittäisistä tutkimuksista on tapana nostaa esille W. I. Thomaksen ja F. 

Znanieckin vuonna 1918−1920 julkaisema tutkimus, joka käsitteli Puolasta lähtöisin 

olevien maahanmuuttajien kokemuksia Yhdysvalloissa. Tutkimuksen aineisto koos-

tui laajasta elämänhistoriallisesta materiaalista ja viitoitti samalla tällaisen aineiston 

mahdollisuuksia yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. (Antikainen 2003, 449; El-

der ym. 2003, 3; Goodson & Gill 2011, 19; Roos 1987, 15.) Toisen maailmansodan 

ja 1960-luvun puoliväliin ulottuvaa aikaa voidaan pitää elämäkertametodiin osoitetun 

kiinnostuksen osalta vaatimattomana ajanjaksona. 1970-luvulla alkoi elämäkertatut-

kimuksen uusi kukoistusaika. Uutta suosiota on selitetty muun muassa laadullisten 

tutkimustapojen käytön lisääntymisellä. (Huotelin 1996, 13–14.)  
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Elämäkerralliseksi lähestymistavaksi voidaan kutsua tutkimusotetta, jossa tutkitta-

vien henkilöiden elämän ymmärtämiseen pyritään analysoimalla aineistoja, joista ai-

nakin yksi muodostuu tutkittavan henkilön tai henkilöiden elämää kuvaavasta kerto-

muksesta tai kertomuksista. Käsitteenä elämäkerrallinen lähestymistapa on siis väl-

jempi aineistonkeruumenetelmien ja käytettävien aineistojen osalta kuin 

elämäkertatutkimuksesta tai elämäkertametodista puhuttaessa. Elämäkerrallista lä-

hestymistapaa voidaan pitää metodisesti joustavana. (Honkonen 1995, 167, 182.) Hal-

mio (1997, 11) toteaa, että erotuksena varsinaisesta elämäkertatutkimuksesta elämä-

kerrallista lähestymistapaa käytettäessä elämäntilanteet ja vaiheet huomioidaan, 

mutta päämääränä ei ole niiden perinpohjainen tulkitseminen. 

Elämäkerrallinen lähestymistapaa soveltamalla voidaan tutkia ihmisten tapaa aja-

tella ja toimia sekä kokea elämäänsä (Halmio 1997, 11). Näiden lisäksi elämänkerral-

linen lähestymistapa sopii yhteiskuntarakenteiden tutkimiseen. Esimerkiksi yhteis-

kunnan suuret muutokset viime vuosikymmenien aikana ovat vaikuttaneet huomatta-

vasti ihmisten elämän eri osa-alueisiin. Muutokset näkyvät muun muassa työntekoa 

ja perhettä koskevissa käytänteissä sekä niiden yhteensovittamisessa. Voimme pohtia, 

missä määrin ihminen voi vaikuttaa elämänkulkuunsa ja missä määrin hänen on 

pakko päätyä tiettyihin valintoihin ja tekoihin. Kertoessaan näistä elämänkulkunsa 

merkityksellisistä asioista ihmiset liikkuvat ajassa. Usein kertomuksen nykyisyyttä 

koskevat pohdinnat saavat merkityksensä vasta, kun tiedetään, miten ne liittyvät hen-

kilön elämän suunnitelmiin. Elämänkertomukseen kuuluvatkin menneen ja nykyisyy-

den ohella myös tulevaisuudensuunnitelmat. (Goodson 2013, 20–31; Honkonen 1995, 

169–171, 181; Keskitalo-Foley 2004, 15.) 

Elämäkerrallista lähestymistapaa käytettäessä on syytä pohtia muutamia tutkimuk-

sen kannalta kriittisiä kohtia. Ensinnäkin on tarpeellista miettiä, miten mahdollinen 

haastattelijan mukanaolo vaikuttaa aineistoon. Toinen mietittävä asia on yksilöllisten 

kokemusten suhteuttaminen sosio-historialliseen kontekstiin.  Kolmanneksi on tie-

dostettava, että eletyn elämän ja siitä kerrotun tai kirjoitetun kertomuksen vastaavuu-

desta on olemassa erilaisia näkemyksiä. Näiden lisäksi on otettava huomioon tutki-

mukseen liittyvät eettiset kysymykset koskien esimerkiksi tutkittavien yksityisyyttä 

ja aihepiirejä, joita käsitellään. Lopuksi on otettava vielä kantaa, miten elämäkerral-

lisen tutkimuksen laatu voidaan varmentaa. (Huotelin 1996, 17–18.) 
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Olen pohtinut kaikkia edellä esitettyjä kysymyksiä. Haastattelijan vaikutuksesta 

tutkimuksen kulkuun ja sisältöön kirjoitan samalla, kun kerron aineiston keräämi-

sestä. Yksilöllisten kokemusten ja kontekstin suhdetta tarkastelen niissä yhteyksissä, 

kun selvitän elämänkulkua elämänkulkuteorian periaatteiden näkökulmasta. Eletyn 

elämän ja elämänkertomuksen suhdetta avaan kirjoittaessani seuraavaksi, miten 

elämä muotoutuu kertomukseksi. Elämäkertatutkimuksen eettisiä kysymyksiä pohdin 

samalla, kun avaan ratkaisuni tutkittavien anonymiteetin säilyttämiseksi. Tutkimuk-

sen luotettavuuteen vaikuttavia asioita pohdin ennen tutkimustuloksiin siirtymistä.  

4.3 Elämästä kertomukseksi 

Elämänkertomukset ovat tutkittavien henkilöiden vapaamuotoisia kertomuksia elä-

mästään. Elämänkertomuksia on mahdollista lähestyä eri näkökulmista suhteessa ko-

ettuun todellisuuteen. On mahdollista tulkita elämänkertomusten kertovan, mitä to-

dellisuudessa on tapahtunut. Elämänkertomuksia voidaan lähestyä toisaalta koke-

muksina elämästä, joihin kuuluvat muun muassa mielikuvat, tunteet, ajatukset ja 

vaikutelmat. Kertomuksissa on vahvasti läsnä yksilön näkökulma koettuun. Elämän-

kertomuksia luetaan myös ilmaisun näkökulmasta. Eri näkökulmat elämänkertomuk-

seen johtavat siihen, että elämänkertomukset nähdään tutkimuksessa joko objektiivi-

sina tai subjektiivisina kertomuksina tai tarinoina, joiden muoto on tutkijan ensisijai-

sen kiinnostuksen kohde. (Huotelin 1996, 14, 34.) 

Elämän ja kertomuksen suhdetta pohdittaessa viitataan usein Jerome Brunerin ar-

tikkeliin Life as Narrative, jonka keskeinen ajatus on, että elämän esittämiseen kerto-

mus on paras keino, vaikka se ei tarkoita sitä, että kertomus noudattaisi elämää sellai-

senaan. Jaan Jerome Brunerin (2004) ajatuksen kertomuksesta ylivertaisena keinona 

saada tietoa ihmisen elämästä sekä käsityksen elämän ja kertomuksen kaksisuuntai-

sesta suhteesta, jonka mukaan kertomus jäljittelee elämää ja elämä kertomusta. Ker-

tomus elämästä on aina kognitiivisen toiminnan tulos, ei siis valmiiksi mieleen tallen-

nettu kopio tapahtuneesta, joka olisi yksinkertaisesti tulostettavissa. (Bruner 2004, 

692.) Jerome Bruner (1986, 14) kirjoittaa, että kertomuksissa on kuultavissa saman-

aikaisesti kaksi mielen maisemaa. Ensimmäinen maisema muodostuu toiminnasta ja 

tapahtumista. Toinen maisema liittyy tajuntaan siitä, mitä kertomuksessa mukana ole-
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vat tuntevat, ajattelevat ja tietävät tai eivät tunne, ajattele ja tiedä. Toisin sanoen ker-

tomus elämästä sisältää tulkintaa ja päätelmiä, jotka ovat kertojansa näkökulmasta ja 

kokemusmaailmasta käsin tuotettuja. Elämäkertojen tulkinnallisuuteen Hyvärinen 

(2006, 11) viittaa kirjoittamalla, että elämäkerta on aina yritys ymmärtää elämää, sillä 

ihmiset jäsentävät elämäänsä tarinoiden avulla. Jäsennyksessä käytetään saatavilla 

olevaa tarinavarantoa, jota sitten muokataan omien elämänkokemusten mukaan. Siten 

kertomuksiin sisältyy moniäänisyyden näkökulma. Kertomuksessa ei kuulu ainoas-

taan kertojan ainutkertainen ääni, vaan kertomuksissa on kuultavissa myös kollektii-

visten kertomusten vaikutus. Uudet kertomukset syntyvät, kun ihmiset kertovat ko-

kemuksistaan yhdistäen niihin jo olemassa olevia kertomusvaihtoehtoja. (Holma 

1999, 14; Moen 2006, 60–61; Webster & Mertova 2007, 2.) 

Herman (2009, 9) tarkastelee kertomusta tyypillisen, prototyyppisen kertomuksen 

kautta. Tällaisessa kertomuksessa on neljä elementtiä, jotka ilmentävät kertomuksen 

perusulottuvuuksia: 1. kertomuksia pidetään tilanteisina esityksinä, 2. kertomuksesta 

voidaan päätellä ajallisesti järjestyneitä tapahtumia, 3. kertomuksilla on kyky luoda 

maailmoja, epäjärjestystä sekä häiriötiloja niiden sisälle ja 4. kertomuksiin liittyy ko-

kemuksellisuus. Hyvärinen (2010, 93) pitää Hermanin esitystä hyödyllisenä, koska 

sen avulla voidaan osoittaa monia eri kertomuksen lajeja, joissa eri perusulottuvuudet 

painottuvat toisistaan poikkeavalla tavalla. Yhteistä kertomuksille on tapahtumien 

ajallinen eteneminen ja toisaalta kertovan tekstin eteneminen, jotka usein tapahtuvat 

eri tahtiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että kertoja voi kertomuksessaan ennakoida tulevia, 

pysähtyä muistelemaan menneitä, kertoa syvällisesti ja pitkään jostakin todellisuu-

dessa lyhyen ajan kestäneestä tapahtumasta tai vastaavasti kiiruhtaa monien tapahtu-

mien yli joko kokonaan tai hyvin vähäisellä kerronnalla. Kuten Ricoeur (1981, 165) 

toteaa, elämästä kertomiseen kuuluu liikkuminen ajassa. 

Goodson (2013, 10–11) kirjoittaa elämänkulun yksilöllistymisestä. Ajallemme on 

tyypillistä kiinnostus pieniin kertomuksiin, mitä voidaan pitää seurauksena siitä, että 

ihmisten elämä on yhä enemmän yksilöllisiä valintoja ja tekoja, jolloin yhtä suurta 

kertomusta on vaikea jakaa. Vilkko (2000) käsittelee asiaa elämästä puhumisen käy-

tänteiden kannalta. Myöhäismoderniin kuuluu vaikeasti ennustettava ja pirstaleiseksi 

kuvattu elämänkulku ja ajalle on ominaista lisääntyvä oman elämän reflektointi. Puhe 

omasta elämästä keskittyy yhä enemmän elämänkulun jatkuvuuden kuvaamiseen ja 

luomiseen.  Keskeiseksi nousee elämää arvioiva puhe, joka osaltaan myös sitoo yh-



 

52 

teen elämäntapahtumia. Tällaiset elämänkertomukset etääntyvät yhä kauemmas joh-

donmukaisesta tarinallisuudesta. Hypähtelevät kertomukset ja intensiiviset tapahtu-

makuvaukset tekevät oikeutta tämän ajan elämälle, joka on yhä vaikeammin ennus-

tettava, eikä noudata mitään valmista käsikirjoitusta. (Vilkko 2000, 84.) Edellä esi-

tetty muutos elämisen puhetavoissa on ymmärrettävissä esimerkiksi työelämään 

liittyvän epävarmuuden näkökulmasta. Koska tulevaisuus on monelta osin epävarma, 

on levollinen oleminen nykyisyydessä vaikeaa (Åkerblad 2014, 146). Tulevaisuus 

työntyy nykyisyyteen ja nykyisyyttä arvioidaan menneessä tehtyjen ratkaisujen 

kautta. 

Tarinoiden tuottamista voidaan pitää yksilöllisesti luovana toimintana, joka on si-

doksissa kulttuuriin. Tämä pätee myös elämäntarinoihin. (Hänninen 2002, 15.) Elä-

mäntarinat ovat aina yksilöllisesti koostuneita, mutta silti voidaan kysyä, missä mää-

rin elämäntarinamme ovat valmiiksi käsikirjoitettuja.  Elämäntarinaa tulee tarkastella 

kulttuurisesti määrittyvänä, tiettyyn aikaan ja paikkaan sijoituttuvana kontekstisidon-

naisena kertomuksena. (Goodson 2013, 32.) Gubrium ja Holstein (2009, 2) viittaavat 

narratiivien kontekstuaalisuuteen käsitteellä narrative reality.  

Edward Brunerin6 (1986)7 tekemän jaottelun perusteella Säntti (2004, 183) tiivis-

tää elämän päätymisen tutkijan tarkasteltavaksi tapahtumaketjuna, joka etenee siten, 

että ensin on elämä elettynä eli todellisuus, sitä seuraa elämä koettuna eli kokemus, 

sitten tulee elämä kerrottuna eli elämäntarina tai elämäkerta8. Näitä vaiheita Säntti 

täydentää vielä vaiheella elämä tulkittuna, jota kutsutaan elämänhistoriaksi. Elämän-

tarinassaan kertoja tuo esille havaitsemiaan, tajuamiaan ja kokemiaan asioita. Tämä 

ei kuitenkaan ole täydellinen toisinto koetusta, vaan elämäntarina on suodatus elä-

mästä elettynä. Elämänhistoria muodostuu siinä vaiheessa, kun tutkija tulkitsee elä-

mäntarinoita suhteessa tietoonsa elämäntarinoiden syntyyn vaikuttaneista olosuh-

teista ja sosiaalisista ehdoista. 

                                                 

6 Edvard Bruner (1986, 6) toteaa, että vain naiivi positivisti uskoisi elämänkertomuksena kerrotun 

vastaavan täydellisesti sitä, mitä on oikeasti tapahtunut. Bruner viittaa muun muassa Wilhelm Diltheyn 

ajatuksiin kirjoittaessaan kokemuksen, todellisuuden ja kertomuksen suhteesta. Dilheyn (1976, 218) 

mukaan ihmistieteiden keskeinen metodi on ymmärtäminen ja tulkitseminen. 
7 Bruner selventää jakoa elettyyn, koettuun ja kerrottuun elämään myös aikaisemmassa kirjoituk-

sessaan 1984. 
8 Nykyään käsitettä elämäntarina ja elämäkerta käytetään usein synonyymisesti (Säntti 2004, 182). 
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Pidän elämäkertaa ja elämäntarinaa synonyymeina, kuten nykyään usein tehdään. 

Jos jakoa suoritetaan, tapahtuu se perinteisesti niin, että kirjallisesti tuotettuja koon-

teja elämänkulusta kutsutaan elämäkerroiksi ja suullisesti tuotettuja elämäntarinoiksi. 

(Säntti 2004, 182; 2007, 30.) Elämäkerran ja elämäntarinan välinen ero voidaan tehdä 

myös sen perusteella, kuinka laajasti kertojan elämää käsitellään. Vilkko (1988, 22) 

toteaa, että elämäkerrasta poiketen elämäntarinan käsitettä ei rasita kokonaisvaltai-

suuden tai kattavuuden vaatimus ja lisäksi elämäntarinaan liittyy selvemmin ajatus 

sen tilannesidonnaisuudesta. 

Konstruktivistisen ajattelun viitoittamana elämäntarinnoissa korostuu ihminen 

kieltä käyttävänä ja todellisuutta rakentavana yksilönä. Jos edetään tässä tulkinnassa 

hyvin pitkälle, päädytään siihen, että elämäntarinat ovat pelkkiä illuusioita, joita ei 

voi kiinnittää mihinkään todelliseen koettuun ja olemassa olevaan. Tällöin voidaan 

puhua poststrukturalistisesta tulkinnasta. Elämäntarinat tulkitaan tällöin vain teks-

teinä ilman yhteyttä reaalimaailmaan. Näin ajateltuna tilanne ajautuu umpikujaan. 

Toisaalta ajatellaan, että todellisuus on tavoiteltavissa juuri kielellisinä konstrukti-

oina, mutta kuitenkaan todellisuudella ei ole mitään tekemistä näiden konstruktioiden 

kanssa. (Huotelin 1996, 33.) 

Käsitykseni on, että elämäntarinat ovat jäsennyksiä kertojan elämänkulusta, värit-

tyneitä ja ehkä vääristyneitäkin. Elämäntarinat ovat suodatuksia henkilökohtaisesti 

koetusta todellisuudesta ja ne sisältävät myös pilkahduksia tulevasta. Kuuntelemalla 

ihmisen elämäntarinaa voi saada näkymiä siihen, minkälaisia tapahtumia ja vaiheita 

hänen elämänkulkuunsa on kuulunut ja miten tapahtumat liittyvät toisiinsa. Elämän-

tarinoista käy ilmi kertojan muistiin painuneita ihmisiä ja ihmissuhteita sekä erilaisten 

tapahtumien kokeminen, merkitys ja tulkinta kertojan näkökulmasta. Kuten Huotelin 

(1996, 33) kirjoittaa Whiten (1981) tekstiin viitaten, kertomukset eletään ennen kuin 

ne kerrotaan, jollei ole kysymys mielikuvitustarinoista. Elämäntapahtumien saattami-

nen kertomuksen muotoon ei ole kuitenkaan aina helppoa tai yksiselitteistä, sillä on 

olemassa kuilu teon tai kokemuksen ja ilmauksen välillä (Huotelin 1996, 34; White 

1981, 4). Voimme kuitenkin ajatella, että elämäntarinallinen aineisto on yhteydessä 

jossakin määrin johonkin reaalitodellisuuteen, vaikka tarinoihin liittyy kertojan suo-

datuksia muistiin painuneista asioista, tapahtumista, kokemuksista, tunteista ja tulkin-

noista (Lieblich ym. 1998, 8). 
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Elämänkulun kontekstuaalisuuden ymmärtämiseksi selvitän seuraavaksi Elderin 

tutkijatovereineen (2003) esittämän jäsennyksen siitä, minkälaisiin asioihin olisi kiin-

nitettävä huomiota elämänkulun ymmärtämiseksi. Kerron lisäksi, miten Mooren 

(2003) ja Alho-Malmelinin (2010) tutkimuksissa on jäsennelty elämänkulkua. 

4.4 Elämänkulun ymmärtäminen 

Ennen elämänkulkuajattelun yleistymistä elämää pyrittiin kuvaamaan esimerkiksi 

elämänkaarimallilla. Mallin tarkoituksena on kuvata elämänkulun lainalaisuuksia. 

Elämänkaaressa ajatellaan olevan tiettyjä sosiaalisia ja psykologisia kehitysvaiheita, 

jotka kaikkien ihmisten oletetaan käyvän läpi. Elämänkaariajatteluun kuuluu oleelli-

sena ihmisen biologisten prosessien huomioon ottaminen. (Hunt 2005, 10–13). Laa-

jasti tunnettu elämänkaarimalli on Erik Eriksonin 1963 julkaisema kahdeksanvaihei-

nen malli. Eriksonin malli sisältää keskeiset kehitystehtävät (kriisit), jotka liittyvät 

tiettyihin elämänvaiheisiin. 1900-luvun lopussa elämänkaariajattelussa alettiin nähdä 

vakavia puutteita, sillä se keskittyi liiaksi länsimaiselle kulttuurille tyypilliseen elä-

mänmenoon ja osoittautui vaikeaksi soveltaa käytäntöön. Mallin heikkoudeksi kat-

sottiin myös iän suuri merkitys. Seuraavaksi sosiologit alkoivatkin kiinnittää enem-

män huomiota elämänkulun sosiaalisiin rakenteisiin. (Hunt 2005, 17, 21.) Elämän-

kulku nousi uudeksi keskeiseksi ja joustavaksi käsitteeksi. 

Elämänkulkuun liittyy ajatus elämäntapahtumien vaiheisuudesta, johon kuuluvat 

erilaiset siirtymät. Elämänkulkua pidetään yhä enemmän yksilöllisesti muodostuvana, 

joten nähtävissä on elämänpolkujen monimuotoistuminen. Elämänkulun tarkastelu 

jatkumona ei ole enää mielekäs tarkastelutapa, vaan ajankohtaiseksi on tullut ajatella 

elämänkulkua jatkuvuuden luomisena. Tällöin elämänkulkua ei tarkastella ainoastaan 

siirtymien näkökulmasta, vaan mielenkiinto kohdistuu tapahtumien kiinnittymiseen 

toisiinsa ja näiden yhteen kietoutuvien tapahtumien merkitysten pohdintaan. (Vilkko 

2000, 75–78, 84.) 

Tässä tutkimuksessa käytän elämäntarinoiden kiinnittämiseksi laajempaan yhteis-

kunnalliseen ja sosiaaliseen kontekstiin tietoa siitä, mitkä periaatteet yleensä vaikut-

tavat elämänkulkuun. Elämänkulun periaatteet pohjautuvat Glen H. Elderin tutkimuk-

siin, jotka ovat alkaneet 1970-luvulla ja jatkuneet sen jälkeen Elderin ja useiden hänen 

tutkijakumppaneittensa toteuttamina. Artikelissa The Emergency and Developmet of 
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Life Course Theory, Elder, Johnson ja Crosnoe (2003) kertaavat elämänkulkuun pe-

rustuvan tutkimuksen kehitysvaiheita ja esittävät lopuksi viisi keskeistä periaatetta, 

jotka tulisi huomioida elämänkulkua tutkittaessa. Elämänkulun paradigman mukaan 

elämänkulkua tarkastellaan elämänrakenteissa tapahtuvien muutosten ja sosiaalisten 

polkujen kautta. Elämänkulun tapahtumiin vaikuttavat ajan ja paikan kaltaiset tekijät 

sekä sosiaaliset suhteet. Käännekohdat elämässä ovat merkityksellisiä, sillä ne ohjaa-

vat elämänkulkua uusiin suuntiin, avaavat mahdollisuuksia tai sulkevat niitä. Elämän-

kulku näyttäytyy siten moniulotteisena prosessina. (Elder ym. 2003, 10.)  

Elämänkulkua tarkasteltaessa keskeisiä käsitteitä ovat polku (trajectory), siirtymä 

(transition) ja käännekohdat (turning points). Sosiaalisia polkuja (social pathways) 

ovat esimerkiksi koulutus, työ ja perhe. Sosiaaliset polut ovat osin historian ja sosi-

aalisten instituutioiden muovaamia. Polut muodostuvat siirtymistä, jotka tapahtuvat 

erilaisten roolien ja odotusten välillä.  Esimerkkinä siirtymästä voidaan käyttää vaikka 

nuoren muuttamista lapsuudenkodista omaan kotiin ja tulemista itse vanhemmaksi 

perheen perustamisen myötä. Kesto (duration) kuvaa siirtymien väliin jäävää aikaa. 

Siirtymät aiheuttavat usein identiteettimuutoksia sekä muutoksia sosiaalisessa ase-

massa. Nämä puolestaan saattavat johtaa käyttäytymisen muuttumiseen. Siirtymien 

vaikutukset voivat olla elämänpolkuja ajatellen koko elämän mittaisia. Käännekohdat 

muuttavat elämänkulkua jollakin oleellisella tavalla. Tällainen käännekohta voi olla 

esimerkiksi työttömäksi joutuminen tai uuden ammatin opiskelun aloittaminen. (El-

der ym. 2003, 8.) 

 

Elämänkulun viisi keskeistä periaatetta ovat (Elder ym. 2003, 11–15) 

1) elinikäisen kehittymisen periaate 

2) toimijuuden periaate  

3) ajan ja paikan periaate  

4) ajoituksen periaate  

5) linkittyneiden elämänkulkujen periaate. 

 

Elinikäisen kehittymisen periaatteen mukaan kehittyminen eri elämän osa-alueilla on 

elämän mittainen prosessi, ja erilaiset muutokset useilla elämän alueilla eivät ole ikä-

sidonnaisia. Tämän periaatteen mukaan esimerkiksi opiskelua ei nähdä vain nuoruu-
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teen kuuluvana elämänvaiheena, vaan se voi olla osa kaikenikäisten arkea. Iän mer-

kityksen vähenemistä elämäntapahtumien määrittäjänä voidaan pitää postmoderniin 

aikaan kuuluvana ilmiönä. (Elder ym. 2003, 11.) 

Elämänkulku-ajattelussa toimijuus on kokoava käsite, joka koskee toimintaa elä-

mänkulun muutos- ja siirtymätilanteissa. Ihmiset rakentavat elämäänsä tekemällä va-

lintoja ja tekoja niiden mahdollisuuksien rajoissa, joita heillä on elämänsä historialli-

sessa ja sosiaalisessa kontekstissa. Elämänkulkutoimijuuteen kuuluu kaksi puolta. 

Siihen liittyy kyky toimia valintatilanteissa, jotka vaikuttavat elämänkulkuun pitkällä 

aikaperspektiivillä, sekä ihmisen käsitys siitä, mikä hänelle on mahdollista. (Elder 

ym. 2003, 11; Hitlin & Elder 2007, 183–184.) 

Elämänkulkutoimijuus kohdistuu ajallisesti pitkälle ulottuviin elämänsuunnitel-

miin, jotka liittyvät elämänpoluilla liikkumiseen. (Hitlin & Elder 2007, 176–185.) 

Nieminen (2011, 46) viittaa Anthony Giddensiin (1984) ja kirjoittaa siitä, etteivät yh-

teiskunnalliset rakenteet ole muuttumattomia. Rakenteet ohjaavat ihmisten toimintaa 

ja toiminta puolestaan muuttaa rakenteita. Toimijuus kietoutuu täten yhteiskunnallis-

ten rakenteiden mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. 

Yksilön toimintaan vaikuttavat sekä mennyt että tuleva, eteen tulevat tarjoumat, 

mahdollisuudet ja rajoitteet sekä kuuluminen erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin. Toi-

mijuuden puitteet tulevat ajasta ja paikasta. Elämisen puitteiden kautta toimijuuden 

autonomisuus kyseenalaistuu. Aikamme korostaa yksilöllisyyttä sekä yksilön vas-

tuuta ja halua olla itsenäinen. Myös yhteiskunta odottaa oma-aloitteista toimijuutta. 

Monissa elämäntilanteissa yhteiskunnan vaatimukset ohjaavat käytännössä sitä, mitä 

todellisuudessa voimme tehdä tai jättää tekemättä. Viertola (2010, 110) puhuu ver-

tauskuvauksellisesti vallankäytön nukketeatterista, jossa hiuksenhienot langat ohjaa-

vat nukkien liikkeitä.  Itsenäinen toimijuus näyttäytyy siten ainakin osittain harhana. 

Vallan ja toimijuuden kytkös on monisäikeinen. Toimijuus on mahdollista vain 

silloin, kun toimijalla on riittävästi valtaa ja voimaa edistää asioita haluamaansa suun-

taan, haluamallaan tavalla. Vallan ja toimijuuden kytkös konkretisoituu esimerkiksi 

siinä, missä määrin toimijan valinnat ovat omaehtoisia. Ulkoapäin toimijuutta ohjaa-

vat sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset rakenteet sekä kulttuuriset normit. 

(Eteläpelto, Heiskanen & Collin 2011, 12–14, 18.) 

Elämänkulkuun vaikuttaa elämän historiallinen ja maantieteellinen sijainti. Yhteis-

kunnan vaatimukset sekä olosuhteet vaikuttavat merkittävästi siihen, minkälaisia va-
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lintoja ja mahdollisuuksia on tarjolla. Esimerkiksi ihmisten liikkuminen ja muuttami-

nen maasta toiseen on nykyään huomattavasti helpompaa kuin muutama vuosikym-

men sitten. (Elder ym. 2003, 12.) 

Elämänkulun tapahtumien sijoittumista ihmisen ainutkertaiseen elämään kuvaa 

ajoituksen periaate. Aika ei siten liity ainoastaan elämänkulun historialliseen tapah-

tuma-aikaan, vaan elämänkulun siirtymät ja tapahtumat saavat eri merkityksiä sen 

mukaan, miten ne sijoittuvat ihmisen omaan elämään. (Elder ym. 2003, 12–13.) 

Linkittyneiden elämänkulkujen periaatteesta voi puhua myös yhteen kietoutumi-

sena.  Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät ole valinnoissaan vapaita muista ihmi-

sistä, ja toisaalta omat valinnat vaikuttavat muiden elämään.  Esimerkiksi maasta 

muutto ei ole ainoastaan maahanmuuttajaa koskettava asia, vaan se vaikuttaa usean 

henkilön elämään niin lähtömaassa kuin uudessa asuinmaassa. (Elder ym. 2003, 13.) 

Keskeinen ajatukseni on, että elämänkulun periaatteet ja elämästä kerrotun tarinan 

suhde on ymmärrettävissä siten, että elämänkulun periaatteet vaikuttavat yksilön elä-

män muotoutumiseen mahdollisuuksina, rajoituksina sekä erilaisina huomioon otet-

tavina asioina. Elämänkulun periaatteissa on nähtävissä samaa, mistä Clandinin ja 

Connelly (2000) kirjoittavat ajan, paikan ja sosiaalisuuden käsitteistä määrittäessään 

narratiivisen tutkimuksen kiinnekohtia, joiden kautta tutkittavaa ilmiötä tulee tarkas-

tella.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa esimerkiksi Moore (2003) ja Alho-Malmelin (2010) 

ovat hyödyntäneet elämänkulun periaatteita. Mooren (2003) koulutukseen liittyvää 

elämänkulun muutosta tarkastelevassa tutkimuksessa elämänkulku on keskeinen tut-

kimusta jäsentävä käsite. Elämänkulun periaatteet toimivat viitekehyksenä, jossa ai-

kuisiällä korkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelijoiden koulutushistoriahaastat-

teluita tarkastellaan. Tutkimuksessa viitataan Gielen ja Elderin (1998) kirjoitukseen, 

jossa elämänkulun periaatteita oli neljä. Myöhemmin niitä on tullut yksi lisää. Uusin 

kohta on edellä esittämässäni listassa ensimmäisenä. Lisäys elämänmittaisesta kehit-

tymisestä on tärkeä laajennus, sillä vaikka iän merkitystä elämän tapahtumiin ja vai-

heisiin ei voi täysin ohittaa, ovat monet elämäntapahtumat mahdollisia eri iässä. Moo-

ren (2003) tutkimuksen kohdejoukko, aikuiset yliopisto-opiskelijat, muistuttavat 

opiskelijoina monessa mielessä maahanmuuttajaopettajia, vaikka eroavaisuuksiakin 

on runsaasti. Yhteisenä näen muun muassa haasteen sovittaa työ ja perhe-elämä yh-

teen opiskelun kanssa. Mooren tutkimuksessa yliopisto-opiskelu on monen tutkimuk-

seen osallistuneen kohdalla nuoruudessa toteutumatta jäänyt unelma, kun taas tähän 
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tutkimukseen osallistuneilla maahanmuuttajaopettajilla on runsaasti aikaisempaa ko-

kemusta opiskelusta ja jokaisella on takanaan vähintään yksi akateeminen tutkinto. 

Alho-Malmelin (2010) tutki avoimessa yliopistossa opiskelleita ja sitä kautta yli-

opistoon tulleita opiskelijoita. Tutkimuksessa käsitellään aikuisopiskelua elämänku-

lun ja siirtymien näkökulmasta. Elinikäisen oppimisen nähdään kiinteästi liittyvän 

näihin siirtymiin. Elämänkulkua katsotaan koulutuksellisten valintojen kautta, jotka 

tapahtuvat jokaisen opiskelijan kohdalla yksilöllisesti. Alho-Malmelin toteaa, että hä-

nen tutkimuksessaan elämäkerrallinen ja elämänkulullinen näkökulma kietoutuvat 

toisiinsa. (Alho-Malmelin 2010, 12, 17.)  

Tämän luvun kuluessa olen perustellut tutkimukseni menetelmälliset lähtökohdat. 

Aloitin kirjoittamalla sekä narratiivisesta että elämänkerrallisesta tutkimuksesta, sillä 

olen määritellyt tutkimukseni narratiivis-elämäkerralliseksi. Narratiivisuus kuvaa 

tässä tutkimuksessa sekä tietämisen tapaa että kerättyä aineistoa. Olen käsitellyt sitä, 

miten elämästä kerrotaan ja miten elämä näiden kertomusten kautta päätyy tutkijan 

analysoitavaksi ja tulkittavaksi. Aineistoni muodostuu suullisesti kerrotuista elämän-

tarinoista. Elämänkulun ymmärtämiseksi olen nostanut esille elämänkulun periaat-

teet, joita käytän väljästi tulkinnallisena apuna, kun yritän ymmärtää elämäntarinoista 

nousevia asioita.  
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5. Aineisto ja sen analyysi 

Aloitan tämän luvun kertomalla yleisesti elämäkertahaastattelujen toteuttamisesta ja 

kirjoitan haastattelusta kohtaamisena sekä vastuusta, jota tutkija kantaa tuosta tilan-

teesta. Tuon esille asioita, jotka vaikuttavat siihen, mitä tutkija saa kuulla.  

Horsdal (2012, 75) vertaa haastattelua lahjaan. Lahja annetaan vapaaehtoisesti ja 

lahjaa tulee kohdella sekä huolella että kunnioittavasti. Haastateltavien pitää saada 

riittävästi tietoa tutkijan päämääristä ja tutkimuksen taustasta, vaikka se mitä ilmei-

simmin vaikuttaa siihen, mitä tutkija saa kuulla. 

Olen tutkimusprosessin eri vaiheissa miettinyt omia lähtökohtiani tämän tutkimuk-

sen tekemiseen. Selvitän tässä luvussa, miten taustani opettajana ja erityisesti myös 

yhtenä haastateltavien kouluttajana, on muokannut esiymmärrystäni tutkittavasta ai-

heesta ja mitä tuttuuteni on tarkoittanut haastattelutilanteissa. Viisi ensimmäisen kier-

roksen haastattelua on toisen, kokeneen tutkijan tekemiä, joten olen aineistoa litte-

roidessani saanut tuntumaa siihen, miten haastattelija omilla avauksillaan ja reaktioil-

laan vaikuttaa haastattelun kulkuun. 

Tässä luvussa kerron, miten haastateltavat on rekrytoitu tähän tutkimukseen, esit-

telen haastateltavani ja kuvailen kertynyttä aineistoa. Kirjoitan myös tutkimukseeni 

osallistuneiden ihmisten yksityisyyden suojaamisesta, sillä olen joutunut pohtimaan 

tätä asiaa paljon tutkimukseni eri vaiheissa.  

Lopussa kirjoitan yleisesti narratiivisen aineiston analysointimahdollisuuksista 

kunnes siirryn kuvailemaan tämän tutkimuksen analyysiin liittyviä ratkaisuja. Kerron 

ensiksi elämäntarinoiden kokonaishahmoon perustavasta luennasta ja sen jälkeen ku-

vailen temaattisen analyysin etenemistä. 

5.1 Aineiston kerääminen 

Tutkimusaineistoni on kerätty haastattelemalla. Haastattelun kulkuun ja kerrotun ta-

rinan sisältöön vaikuttavat useat tilannetekijät. Haastateltava kertoo tarinaansa tästä 
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ajasta ja tilanteesta käsin. Juuri tapahtunut ja tapahtumaisillaan oleva sekä odotus tu-

levasta vaikuttavat siihen, minkälaiset asiat ovat haastateltavalla päällimmäisenä mie-

lessä. Kerrontaa suuntaavat niin yhteiskunnalliset kuin henkilökohtaiset asiat. Ker-

rontaa muovaavat kulttuuriset mallitarinat, joilla tarkoitetaan kertomisen tapoja ja si-

sältöjä, jotka yleisesti jossakin kulttuurissa liitetään tiettyihin aiheisiin. Kertojan 

muisti, kertojan taidot sekä kertojan luonteenpiirteet säätelevät osaltaan, minkälaisen 

tarinan tutkija saa kuulla. (Gubrium & Holstein 2009, 10; Horsdal 2012, 84–85.) Esi-

merkkeinä yhteiskunnallisten tapahtumien esille nousemisesta haastattelutilanteissa 

olivat tämän tutkimuksen yhteydessä viittaukset taloudelliseen lamaan sekä vallitse-

vaan poliittiseen ilmapiiriin. Tilannetekijöistä voi hakea selitystä sille, että elämänta-

rinoissa mainittiin usein väsymys ja uupumus. Molemmat haastattelukierrokset ajoit-

tuivat kesän kynnykselle, jolloin haastateltavien mielissä korostui kiireisen opiskelu-

vuoden rasitus ja viimeiset palauttamatta olevat kirjalliset tehtävät painoivat mieltä.  

Goodson ja Gill (2011, 36–39) kirjoittavat muutamasta tärkeästä asiasta liittyen 

elämäkertahaastattelujen toteuttamiseen. Ensiksi on mietittävä kriittisesti, keitä pyy-

detään haastateltaviksi. Tutkijalla saattaa olla kiusaus pyytää haastateltavia, jotka 

edustavat tutkijan omaa ajatusmaailmaa, jolloin voidaan kärjistetysti ajatella, että tut-

kija kertoo omaa tarinaansa tutkittaviensa suulla. Yhtä lailla vääristynyt kuva tutkit-

tavasta asiasta on vaarana, jos tutkimukseen kutsutaan mukaan vain henkilöitä, jotka 

jo ennakolta tiedetään erityisen osaaviksi. Goodson ja Gill muistuttavat, että haasta-

teltavien tulee saada riittävästi ennakkotietoa tutkimuksesta, sen taustoista ja siihen 

liittyvästä metodologiasta. Tutkittavien ja tutkijan välille pitää syntyä luottamukselli-

nen suhde, jotta haastateltavat voivat vapautuneesti kertoa elämästään ja luottaa sii-

hen, että jokaisen haastateltavan kertomus on tärkeä ja merkityksellinen.  

Elliot (2012, 283) esittelee neljä erilaista näkökulmaa siihen, mitkä asiat kertomuk-

sissa vaihtelevat kulttuurisen ympäristön mukaan. Ensimmäiseksi eroavaksi tekijäksi 

hän mainitsee sen, miten kertomuksissa esiintyy arvioivaa ainesta. Toinen erotteleva 

asia liittyy siihen, kuinka paljon kertoja odottaa kuulijan osallistuvan kertomistapah-

tumaan. Kolmanneksi on eroa siinä, minkä tyyppinen kertomus missäkin tilanteessa 

on suotavaa. Neljänneksi on havaittavia eroja sen suhteen, miten laajasti tapahtumista 

kerrotaan. 

Tämän tutkimuksen haastateltavien joukossa ei ollut monia eri kulttuuritaustan 

omaavia henkilöitä eikä haastateltavien määrä ollut riittävän suuri, jotta voisin tehdä 
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yleistyksiä kulttuuritaustan vaikutuksesta haastattelutilanteeseen ja kerronnan sisäl-

töön. Sain vain aavistuksia, jotka vahvistivat osaltaan joitakin oletuksia, joita minulla 

oli tietyistä kulttuureista tulevien ihmisten tavasta kohdata toinen ihminen. Yhteistä 

kaikille haastatteluille oli opiskelun tärkeyden korostuminen. Oletan ahkeraa opiske-

lua korostavan puheen olevan yleistä opettajille riippumatta esimerkiksi siitä, mistä 

he ovat kotoisin. 

Tämän tutkimuksen kohteena olivat Tampereen yliopistossa luokanopettajan kel-

poisuuteen tähtäävän maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnatun täydennys-

koulutuksen osallistujat tutkimuksen tekohetkellä. Kaikki kyseisiin opintoihin osal-

listuneet olivat mahdollisia haastateltavia. Kun kahden tutkijan hieman erilaiset kiin-

nostuksen kohteet oli selvitetty ja yhteiset haastatteluteemat kirjattu, menimme 

kohderyhmämme luo kertomaan toiveestamme kerätä aineistoa maahanmuuttajaopet-

tajista. Kerroimme heille, että vastaavan taustan omaavista henkilöistä ei ole Suo-

messa juurikaan kirjoitettu, joten heidän tarinansa olisivat meistä mielenkiintoisia ja 

tärkeitä kuulla. Painotimme, että maahanmuuttajaopettajilla on näkemystä ja koke-

musta, jota kannattaisi jakaa laajemmin. Omassa osuudessani kerroin, että minua kiin-

nostaa heidän elämänsä kokonaisuutena ja erityisesti se, miten he ovat tulleet hank-

kiutuneeksi luokanopettajan kelpoisuuden antaviin opintoihin Suomessa. Kerroin ha-

luavani kuulla lisäksi siitä, mitä he ajattelevat opettamisesta ja opettajan työstä sekä 

minkälaisia tulevaisuudenodotuksia heillä on. Ryhmälle tähdennettiin, että osallistu-

minen on täysin vapaehtoista ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Kuudestatoista 

opiskelijasta kolmetoista ilmoitti olevansa valmis haastateltavaksi. Suurin osa teki 

päätöksensä heti, mutta muutama halusi miettiä asiaa rauhassa ja ilmoittautui mukaan 

vasta myöhemmin. Haastateltavat ilmoittautuivat laittamalla nimensä listaan, johon 

oli muutaman lähiopetuspäivän yhteyteen merkitty haastatteluaikoja. Lisäksi lupasin 

räätälöidä aikoja valmiin aikataulun ulkopuolelta, jos siihen olisi tarvetta. 

Ihmiset päättävät yleensä melko nopeasti osallistumisestaan tutkimukseen ja pää-

tös voi perustua moniin erilaisiin lähtökohtiin. Tutkimusaiheen ollessa itselle läheinen 

osallistujat kokevat, että heillä on oikeasti sanottavaa asiasta. Myönteistä osallistu-

mispäätöstä edesauttaa tunne, että näin toimimalla voi vaikuttaa asioihin.  Osallistu-

minen voi perustua myös velvollisuudentunteeseen tai viehätykseen kokea jotakin 

uutta ja erilaista. Ihmiset osallistuvat tutkimukseen myös siksi, että ei ole erityistä 

syytä kieltäytyäkään. Päätökseen osallistua vaikuttavat lisäksi tutkimuksen kokemi-
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nen luotettavaksi, tutkimuksen tekijöiden arvostus ja mielekkäästi esitetty osallistu-

miskutsu. (Graham, Grewal, Lewis & NatCen  2007, 20–24.) On tärkeää muistaa, että 

tutkimukseen osallistumisen tulee olla aina vapaaehtoista ja perustua riittävään tie-

toon (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009). 

Yksi haastateltavista selitti osallistumistaan haastattelutilanteen päätteeksi:  

 

Tulin sen takia myös tänne, että se on hyvä asia, että haluaisin 

esittää sen puolen, hyvän… Sanomalehdet esittävät usein vääriä 

puolia.  

 

Selityksestä voi päätellä, että haastateltava on tyytymätön siihen kuvaan, minkä tie-

dotusvälineet antavat maahanmuuttajista. Ehkä haastateltava koki voivansa vaikuttaa 

asioihin olemalla mukana tutkimuksessa.  

Horsdal (2012, 77) kertoo suorittaneensa elämänkerrallisia haastatteluita paljon ih-

misten kodeissa, koska siinä ympäristössä haastateltavat tuntevat olonsa miellyttä-

väksi. Tässä tutkimuksessa haastattelut sovittiin pääsääntöisesti yliopiston tiloihin lä-

hiopetusjaksojen yhteyteen. Järjestelyn tarkoituksena oli tehdä osallistuminen mah-

dollisimman vaivattomaksi haastateltaville. Yhdessä tapauksessa sovimme 

tapaamisen poikkeuksellisesti haastateltavan työpaikalle hänen omasta toivomukses-

taan, ja yhdessä tapauksessa haastattelulle järjestyi aika haastateltavan pyynnöstä yli-

opiston tiloissa muulloin kuin lähiopetusjakson yhteydessä. 

Elliot (2012, 285) toteaa, että haastattelijan pitää olla hyvä kuuntelija. Tätä tutki-

musta tehdessäni olen kokenut itseni koko ajan kuuntelijan lisäksi aktiiviseksi kysy-

jäksi. Kuunteleminen ja kysyminen limittyvät. Tutkijana minulla on ollut mahdolli-

suus kysymällä huolehtia siitä, että haastateltavat eivät ohita näkökulmia, jotka ovat 

tutkimustehtävän kannalta oleellisia. Elämä on kuitenkin kokonaisuus, jolloin monien 

elämänalueiden nouseminen esille on luonnollista (Kuronen 2010, 66). Olenkin pitä-

nyt tarpeellisena, että haastateltavat saavat kertoa melko laajasti elämästään. Tähän 

myös Hänninen (2010, 165) viittaa toteamalla, että narratiivista aineistoa kerättäessä 

on haastateltaville annettava vapaus kertoa kokemuksistaan omalla tavallaan.  Henki-

löissä on huomattava ero esimerkiksi siinä, miten valmiin tarinan kanssa he tulevat 

haastattelutilanteeseen.  Joku ei tarvitse kuin yksinkertaisen kerrontakutsun alkuun 

päästääkseen, kun taas toinen kertoo vain lyhyitä katkelmia ja odottaa sen jälkeen 

haastattelijalta apua päästääkseen eteenpäin. Haastateltavien oma-aloitteisuuteen ja 
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kerronnan sujuvuuteen liittyvät erot näkyivät myös tämän tutkimuksen aineistoa ke-

rättäessä.  

Yksinkertaisimmillaan elämäntarinaa kerättäessä riittää ainoastaan yksi kysymys, 

jossa pyydetään haastateltavia kertomaan elämästään aloittaen aivan alusta ja päätyen 

tähän hetkeen (Horsdal 2012, 76). Tässä tutkimuksessa pitäytyminen yhdessä kysy-

myksessä ei tuntunut mielekkäältä. Jäsennystä haastattelutilanteeseen toivat ennalta 

mietityt teemat ja kysymykset, joiden tarkoituksena oli huolehtia siitä, että molempien 

tutkijoiden aineistoon liittyvät odotukset toteutuisivat. Haastattelun teemarunko on 

luettavissa liitteestä 1. Haastattelunauhoituksia purkaessani huomasin, että useimmat 

haastattelut aloitettiin kysymyksestä kaksi eli haastateltavaa pyydettiin kertomaan 

lapsuudestaan ja perheestään. 

Tutkijan kysymykset ja väliintulot vaikuttavat syntyvään tarinaan (Gubrium & 

Holstein 2009, 45−47). Haastattelijan väliintulot ovat joskus tarpeellisia ja perustel-

tuja, mutta haastattelijan tulee tiedostaa niiden vaikutus. Tietyllä tavalla kertynyttä 

aineistoa voikin ajatella haastateltavan ja haastattelijan dialogin tulokseksi ja jokaista 

haastattelua ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi (Almiala 2008, 78; Hänninen 2010, 

165). Itse huomasin litterointivaiheessa, että olin aloittelevana haastattelijana aluksi 

huomattavan varovainen. En uskaltanut tarttua haastateltavan puheessa esiintyviin 

tarjoumiin, joista olisi saattanut kehkeytyä mielenkiintoista aineistoa. Usein se olisi 

tarkoittanut, että minun olisi pitänyt spontaanisti tarttua johonkin asiaan ja tehdä siitä 

jatkokysymys. Nyt pidin enemmän kiinni vain siitä, että etukäteen ylös kirjoitetut tee-

mat eivät unohtuneet haastattelutilanteessa. Atkinson (2007, 236) kirjoittaa, että 

vaikka haastattelutilanteeseen voi valmistautua tarkasti ja järjestelmällisesti, on toteu-

tuksessa läsnä aina luova puoli. Toteutus muotoutuu joka kerta haastattelijan mukaan, 

unohtamatta haastateltavan osuutta, vaikka valmistautuminen ja esimerkiksi enna-

kolta mietityt kysymykset olisivat samoja. Hyvän haastattelun saaminen edellyttää, 

että haastattelija toimii joustavasti ja mukautuu ennalta aavistamattomiin tilanteisiin 

tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Haastateltaville esitettävien kysymysten tulee olla selkeitä ja yksinkertaisia (Elliot 

2012, 285). Haastattelijan on syytä välttää liian mutkikkaita, tieteellisiä ilmaisuja ja 

pysyttäytyä niin sanotussa arkikielessä. Kielen ymmärtäminen oli tämän tutkimuksen 

haastattelutilanteissa erityisen oleellinen kysymys, koska käytettiin haastateltaville 

vierasta kieltä. Siksi tapahtuikin toisinaan, että kysymyksiä sai esittää toisin sanoin ja 
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haastateltavia piti joissakin tilanteissa auttaa oikean sanan löytämisessä, kun he pyr-

kivät kuvailemaan jotakin asiaa. Tutkittavien omassa harkinnassa on ollut kuitenkin 

kertomisen laajuus ja syvyys. 

Haastattelijan lisäksi kerrontaan vaikuttavat muut mahdolliset lähellä olevat ihmi-

set sekä tieto heistä, jotka tulevat haastatteluita kuuntelemaan (Elliot 2005, 11; Miller 

& Glassner 1997, 106). Tämän tutkimuksen haastattelutilanteissa ei ollut lähellä ul-

kopuolisia henkilöitä, joiden läsnäolo olisi pitänyt huomioida, sitä kertaa lukuun ot-

tamatta, jolloin haastattelutilan vieressä sijainneessa luokassa työskennellyt opettaja 

tuli kesken haastattelun hakemaan joitakin papereita. Tuolloin haastattelu keskeytyi 

toviksi. Haastatteluihin osallistuneet tiesivät, että ensimmäisen haastattelukierroksen 

nauhoitettu aineisto tulee molempien tutkijoiden käyttöön.  

Horsdal (2012, 81) muistuttaa, että tutkijan tulee huolehtia siitä, ettei haastateltava 

lähde haastattelutilanteesta tuohtuneena tai suuren tunnekuohun alla. Tämänkin tutki-

muksen yhteydessä oli tilanteita, jolloin haastateltava ajautui siinä määrin negatiivis-

ten tunteiden valtaan, että haastattelija joutui rauhoittelemaan ja auttamaan kertojaa 

näkemään valoisampia asioita koettelemusten muistelemisen jälkeen. Yhdessä ta-

pauksessa haastattelutilanteen lopussa käytiin seuraava keskustelu: 

 

Haastattelija: Ei mitään ongelmia? Sulle ei tullut tästä mitään 

huonoa oloa? 

Haastateltava: No tulen vähän, huono olo. Hetken kun miettii, 

ajattelee mitä silloin tapahtui, ja missä tilanteessa olin silloin. 

Mutta tuleehan joskus myöskin esille…   

Haastattelija: Muutenkin?  

Haastateltava: Muutenkin joo. 

 

Edellä esitetyn keskustelun jälkeen haastateltava kertoo vielä, miksi hän piti tärkeänä 

osallistua haastatteluun. Sitten keskustelu siirtyi vähitellen kohti yleisempiä aiheita, 

tulevaa kesää ja kesälomaa. Vasta sen jälkeen haastattelu päätettiin. Emotionaalisesti 

latautuneeseen haastattelutilanteeseen Horsdal (2012, 81) viittaa vertauskuvallisella 

puheella mentaalisesta matkasta, joka kuljetaan käsi kädessä läpi elämänkulun. Kä-

destä ei saa päästä irti liian äkillisesti vaan lempeästi, mutta selkeästi, unohtamatta 

sitä, että tutkija ei ole terapeutti eikä haastateltavan uusi ystävä. Ymmärrän tämän 

suhtautumistapana, joka tarkoittaa turvallista vierellä kulkijaa ja kuuntelijaa, jonka 

toimenkuvaan ei kuitenkaan kuulu haastateltavan elämän organisointi. 
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Tutkijana minulla on ollut henkilökohtainen kosketus tutkittaviin paitsi tutkimuk-

sen tekijänä, myös ryhmää opettaneena opettajana. Tutkijan asemaani vaikuttaa myös 

kokemukseni luokanopettajana, erityisopettajana ja opettajankouluttajana. Tässä yh-

teydessä on syytä pohtia, miten tuttuuteni tai opettajan roolini vaikuttivat haastatelta-

vien kerrontaan. Purtilo-Nieminen (2009, 60) pohtii samoja asioita tutkimuksessaan 

ja toteaa, että omien roolien tiedostaminen on tärkeää. Almiala (2008, 80) tiivistää 

tutkijan omien kokemusten tiedostamisen virkkeeseen: ”Omista kokemuksista tie-

toiseksi tuleminen on sekä mahdollista että välttämätöntä, mutta niiden täydellinen 

poissulkeminen on mahdotonta.” Miller ja Glassner (1997, 104) toteavat, että luotta-

muksellisen haastattelusuhteen syntymisessä on oleellista, minkälaiseen asemaan 

haastateltavat mielessään asettavat haastattelijan. Haastattelijan asema ja persoona 

sekä sukupuoli vaikuttavat muun muassa siihen, miten avoimesti haastateltavat puhu-

vat. 

Tämän käsillä olevan tutkimuksen tapauksessa viisi ensimmäisen kierroksen haas-

tatteluista teki toinen tutkija, joka edusti professorina yliopistohierarkian ylintä tasoa 

ja oli sukupuoleltaan mies. Kuunnellessani nauhoituksia ja litteroidessani tekstiä huo-

masin, että hänen toteuttamanaan haastatteluista tuli varsin laajoja, ja haastateltavat 

kertoivat elämästään hyvin seikkaperäisesti. De Fina (2011, 36) kirjoittaakin tutkijan 

ja tutkittavien roolien, vuorovaikutuksen ja tutkimustilanteen rakenteen merkityk-

sestä haastattelutilanteessa. Nämä tekijät kietoutuvat toisiinsa ja vaikuttavat väistä-

mättä siihen, minkälainen kerätystä aineistosta tulee. 

Roolini kurssin yhtenä opettajana vaikutti ainakin siihen, että haastateltavat saat-

toivat olettaa minun tietävän heidän opinnoistaan. Opinnoista puhuttaessa kaikkea ei 

tarvinnut selittää alusta alkaen. Haastateltavilla oli entuudestaan jonkinlainen kuva 

minusta ihmisenä. Vastaavasti minä tunsin jollakin tasolla kaikki haastateltavat etu-

käteen. Tiesin odottaa joiltakin runsasta ja värikästä kerrontaa, kun taas toisten koh-

dalla osasin varautua siihen, että saan rohkaista haastateltavaa puhumaan. Mutta yllä-

tyksiäkin oli. Ryhmätilanteissa melko hillitysti osallistunut henkilö saattoi tuottaa 

haastattelutilanteessa hyvin runsasta kerrontaa. Muutaman kerran tuli eteen tilanne, 

että haastateltava empi, onko soveliasta kertoa vai ei. Nämä liittyivät joihinkin opis-

keluun liittyviin epäkohtiin, jotka olivat kurssilaisille juuri sillä hetkellä ajankohtaisia. 

Oletan, että asemani kurssin yhtenä opettajana sai heidät miettimään, onko kritiikin 

esittäminen sopivaa vai ei. Nämä tilanteet liittyivät siihen, kun pyysin heitä yleisesti 
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kuvailemaan kokemuksiaan meneillään olevasta koulutuksesta. Joidenkin elämänkul-

kuun liittyvien kipeiden kokemusten yhteydessä haastateltava saattoi todeta, ettei ha-

lua kertoa kaikkea. Kerronnan avoimuus kuitenkin yllätti minut ja sai minun tutkijana 

miettimään yhä tarkemmin tutkimukseen osallistuneiden anonymiteettiin liittyviä asi-

oita. 

Mietin tutkimusta aloittaessani ja myöhemmin prosessin edetessä omia vaikutti-

miani valita juuri tämä tutkimusaihe (Bold 2012, 38–39). Tunnistan tunteen, että ha-

luan antaa tutkittaville mahdollisuuden tulla kuulluksi, sillä heidän kanssaan työsken-

nellessäni olen kokenut ristiriitaiseksi sen, että hyvästä koulutuksesta ja työkokemuk-

sesta huolimatta heidän mahdollisuutensa onnistua opettajana Suomessa näyttää 

vaikealta. Maahanmuuttajaopettajat ovat itse eri yhteyksissä tuoneet minulle esille 

epäilyksensä siitä, että heitä ei kuitenkaan lopulta kelpuuteta opettajan tehtäviin täällä. 

Edellä esitettyä voi tarkastella kysymällä, kenen ääni kuuluu? Gitlin (2012, 521) 

kirjoittaa, että ääntä voidaan pitää merkkinä siitä, kuka saa puhua ja ketä kuunnellaan 

tai ketkä kirjoittavat historiaa ja ketkä ovat vain kirjoituksen kohteita. Maahanmuut-

tajaopettajia voidaan pitää ryhmänä, jota Suomessa ei ole paljon tutkittu ja jonka ääni 

tässä mielessä ei ole tullut kuulluksi. En ajattele kirjoittavani maahanmuuttajaopetta-

jien äänellä, mutta kohdentaessani tutkimukseni heidän tarinoihinsa, nostan esille yh-

den marginaalissa olevan ryhmän ja yritän tuoda tästä ryhmästä esille jotakin uutta, 

jolla on yhteiskunnallista merkitystä.  

Aineisto on kerätty kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa monialaisia 

opintoja oli takana yksi vuosi. Tuolloin haastattelussa käsiteltiin tutkittavien elämän-

vaiheita lapsuudesta nykyisyyteen, keskittyen opiskeluun, Suomeen muuttoon, tänne 

sopeutumiseen, ajatuksiin meneillään olevasta opiskelusta ja yleensä suomalaisesta 

koulusta sekä tulevaisuuden odotuksista. Olin antanut haastatteluun ilmoittautuneille 

paperin, johon oli piirretty puolisuora, jota kutsuin elämänviivaksi (esim. Jokiranta 

2003). Ohjeena oli, että halutessaan haastateltavat voivat valmistautua haastatteluun 

miettimällä oman elämänsä tärkeitä tapahtumia aina lapsuudesta tähän päivään asti ja 

merkitä näitä tapahtumia tuolle viivalle. Korostin, että tärkeät tapahtumat voivat olla 

niin positiivisia kuin negatiivisinakin koettuja asioita elämässä. Lopulta en tiedä, 

kuinka haastateltavat käyttivät elämänviivapaperia, sillä jo alusta alkaen tein selväksi, 

että se on vain heidän omaan käyttöönsä heidän niin halutessaan. Vain muutama haas-

tateltava otti paperin esille haastattelutilanteessa. He näyttivät tehneen paperiin joita-

kin muistiinpanoja. 
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Seuraavana keväänä otin yhteyttä haastateltaviin sähköpostitse ja kerroin toivees-

tani haastatella heitä uudelleen. Olin tähän mahdollisuuteen viitannut jo ensimmäisen 

haastattelukerran yhteydessä. Koska en halunnut toimia millään tavalla painostavasti, 

tulkitsin yhden henkilön vastauksen siten, että hän ei halunnut osallistua toiseen haas-

tattelukertaan. Olin jo pakannut tavarani ja lähdössä pois tapaamispaikalta, kun hän 

tuli luokseni ja ihmetteli, eikö häntä haastateltaisikaan. Luonnollisesti kaivoin nauhu-

rin uudelleen esiin, ja näin kaikilta haastateltavilta kertyi aineistoa kahdelta eri haas-

tattelukerralta. Toisella kerralla pyysin heitä kertomaan talven aikana suoritetusta har-

joittelusta, ajatuksista opettajan työstä sekä palasin vielä tulevaisuudensuunnitelmiin.   

Aineiston kerääminen useammassa vaiheessa ja tarvittaessa eri menetelmiä käyt-

tämällä on tyypillinen menettelytapa laadullisessa tutkimuksessa. Aineiston keruun ja 

analyysin tekeminen osittain samaan aikaan tuo usein tutkijalle tarpeen palata uudel-

leen tutkittavien luo, kerätä lisää aineistoa syventäen jo olemassa olevaa tai täyden-

täen sitä toisesta näkökulmasta. (Puusa 2011, 114–115.) Tätä tutkimusta tehdessäni 

olin jo ensimmäistä aineistonkeruuvaihetta aloittaessani melko varma, että tulen ke-

räämään aineistoa kahdella eri kerralla. Koulutukseen keskeisesti liittyvä harjoittelu 

tapahtui vasta ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen, joten ilman toista haastat-

telurupeamaa olisi oleellinen osa viimeisen opiskeluvuoden kokemuksia jäänyt kuu-

lematta. Sen sijaan pohdin pitkään, keräisinkö lisäaineiston haastattelemalla vai pyy-

täisinkö tutkittavia kirjoittamaan aiheesta. Hylkäsin kirjoittamisen sillä perusteella, 

että oletin saavani rikkaamman aineiston haastattelemalla.  Tämän päätelmän tekemi-

sessä minua auttoi kokemukseni ryhmän opettajana, sillä opintojen kuluessa olin ha-

vainnut monen maahanmuuttajaopettajan kokevan suomeksi kirjoittamisen melko 

työläänä. Vieraalla kielellä kirjoittaminen vaatii erityistä ponnistelua ja kirjoittamis-

tehtäviä oli tullut joka tapauksessa paljon opintojen kuluessa. Motivointi kirjoittamis-

tehtävään olisi ollut hankalaa. Yhtä tapausta lukuun ottamatta en olisi ymmärtänyt 

kirjoituksia, jos olisin pyytänyt niitä tutkimukseen osallistuneiden omalla äidinkie-

lellä. Niinpä palasin tutkittavieni luo tekemään haastatteluja seuraavana keväänä.  Tä-

män menettelytavan etuna oli, että saatoin kysyä täsmennyksiä ja lisäyksiä, jos jokin 

asia oli jäänyt epäselväksi edellisellä tapaamiskerralla. 
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5.2 Haastateltavien ja kerätyn aineiston esittely  

Tutkimuksen aineisto koostuu monialaisia opintoja suorittavien maahanmuuttaja-

opettajien elämäntarinoista. Tutkimuksen perusjoukkoon kuului ensimmäisessä haas-

tatteluvaiheessa 16 henkilöä, joista 13 ilmaisi halukkuutensa osallistua tutkimukseen. 

Haastateltavat olivat suorittamassa koulutusta, joka antaa pätevyyden toimia luokan-

opettajana, jos heillä on muut opettajakelpoisuuteen vaadittavat opinnot suoritettuina 

sekä erinomainen suomen tai ruotsin kielen taito. Koulutusta aloitettaessa kahta lu-

kuun ottamatta haastateltavilla oli jokin opettajan pätevyys ja työkokemusta opetta-

jana joko lähtömaassa, Suomessa tai molemmissa. Yhden haastateltavan opettajako-

kemus oli vähäinen. 

Nuorin haastateltavista oli ensimmäisellä haastattelukerralla 30 vuotta ja vanhin 

47 vuotta. Haastateltavien keski-ikä oli neljäkymmentä vuotta. Haastateltavien kou-

lutustausta oli monimuotoinen. Joukossa oli yhdeksän kielten opettajaa. Kieliopinto-

jen sijasta tai niiden ohella oli suoritettu opintoja muun muassa psykologiassa, maan-

tieteessä ja biologiassa, historiassa, arkeologiassa ja tekniikan alalla. Suomessa oli 

suoritettu aikaisempien opintojen päälle esimerkiksi suomen kielen opintoja, opetta-

jankoulutukseen valmentavia opintoja, koulunkäyntiavustajan tutkinto, lähihoitajan 

tutkinto tai opettajan pedagogiset opinnot. Useimmilla nykyinen opiskelu oli jo vä-

hintään toinen pätevyyden tuova koulutus Suomessa. Työkokemusta oli opettajana 

toimimisen ohella kertynyt esimerkiksi puutarhatyöntekijänä, koulunkäyntiavusta-

jana, ompelijana, tulkkina, laboratoriotyöntekijänä, kotiäitinä ja vastaanottovirkaili-

jana. Maahanmuuttajaopettajista suurin osa oli muuttanut Suomeen Venäjältä tai en-

tisen Neuvostoliiton alueelta. Neljä haastateltavaa oli kotoisin muualta. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat jollakin tavalla kiinni koulumaa-

ilmassa tutkimushetkellä. Viisi haastateltavaa toimi kummallakin kerralla opettajana. 

Joukossa oli neljä henkilöä, jotka toimivat kummankin tapaamiskerran aikoihin kou-

lunkäyntiavustajana. Heidän työnkuvaansa saattoi kuulua myös tuntiopetuksena 

oman äidinkielen opettamista. Yksi ensimmäisellä haastattelukerralla koulunkäyn-

tiavustajana toiminut oli seuraavan lukuvuoden aikana siirtynyt opettajan tehtävään. 

Yksi haastateltava toimi ensimmäisellä kerralla koulunkäyntiavustajana, mutta toi-

sella kerralla tavatessamme hän kertoi jääneensä päätoimiseksi opiskelijaksi. Kaksi 

haastateltavaa oli päätoimisia opiskelijoita molemmilla haastattelukerroilla. Nämäkin 

haastateltavat kertoivat seuraavansa tiiviisti koulua omien lastensa kautta. 



 

69 

Kuten aikaisemmin olen kertonut, kohtasin jokaisen haastateltavan kaksi kertaa. 

Ensimmäinen haastattelukerta oli säännönmukaisesti ensimmäistä pidempi, koska 

siinä käsiteltiin laajasti koko siihenastista elämänkulkua. Toisella haastattelukerralla 

joidenkin haastateltavien kanssa tarkennettiin ensimmäisen haastattelukerran tee-

moja, kaikilta kysyin kokemuksia harjoittelusta ja koulutuksesta kokonaisuudessaan 

sekä palasin vielä tulevaisuuden odotuksiin. Äänitys alkoi kummallakin kerralla vasta 

yleisten kuulumisten vaihtamisen jälkeen. Äänityksen päätyttyä jotkut haastateltavat 

jäivät vielä juttelemaan tai kyselemään esimerkiksi jostakin konkreettisesta asiasta 

opiskeluun liittyen. Ensimmäisellä kerralla haastattelujen pituus vaihteli siten, että 

lyhin haastattelu kesti 28 minuutista ja pisin 1 tunti 20 minuuttia. Nauhoitusten pituus 

oli keskimäärin 57 minuuttia. Toisella kerralla nauhoitetun puheen pituus oli keski-

määrin 27 minuuttia yhtä haastateltavaa kohden.   

Kertoessaan elämäntarinaansa tähän tutkimukseen osallistuneet maahanmuuttaja-

opettajat ovat käyttäneet suomen kieltä, kuten jo aikaisemmin on tullut ilmi. Tiedos-

tan, että vieraan kielen käyttäminen on vaikuttanut kertomusten sisältöön, kertomisen 

voimaan ja vivahteisiin. Samaan aikaan voi pohtia, mitä on jäänyt sanomatta tai mikä 

merkitys on sanomisen tavalla (esim. Pavlenko 2007). Varjonen (2013, 161) pohtii 

tutkimuksessaan maahanmuuttajien elämäntarinoissaan käyttämän kielen merkitystä 

ja toteaa, että äidinkielellä tai vieraalla kielellä tuotettujen tarinoiden välillä on eroa 

kielen rikkaudessa, mutta toisaalta yksilölliset erot tavassa käyttää kieltä ovat joka 

tapauksessa suuret riippumatta kielestä. Ongelmatonta ei ole myöskään vieraskielis-

ten elämäntarinoiden kääntäminen tutkijan osaamalle kielelle.  

Vilkon (2000) kuvaus myöhäismodernin ajan elämäntarinoista sopii tämän tutki-

muksen aineistoon. Haastattelutilanteessa tuotetut elämäntarinat eivät ole kronologi-

sesti eteneviä, aukottomasti haastateltavan elämää kuvaavia tarinoita lapsuudesta ny-

kyhetkeen. Aineiston elämäntarinat muodostuvat jaksoista, joiden kerronnallisuuden 

aste vaihtelee. Eri kertojat pysähtyvät tutkijalle tavoittamattomasta syistä eri elämän-

tilanteisiin ja tuottavat niistä intensiivisiä, pituudeltaan vaihtelevia vaihekertomuksia. 

(Vilkko 2000, 84.) Haastateltavat ovat tuottaneet elämäntarinoissaan erilaisia pieniä 

kertomuksia vaihtelevan määrän. Pienissä kertomuksissa on eroja niissä painottuvien 

kertomuksen pääelementtien suhteen. Esimerkiksi osassa kertomuksia korostuvat ta-

pahtumaketjujen systemaattinen kertominen, toisissa kertomuksissa kokemukselli-

suus nousee vahvasti esille. Yksittäisistä mikrokertomuksista muodostuu kertojan elä-

mäntarina sen mukaan, mitä hän on ollut valmis kertomishetkellä siitä paljastamaan. 
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Kertynyt aineisto on muodostunut haastattelukysymysten suunnassa, mutta kaik-

kia kysymyksiä ei ole jokaisen haastateltavan kohdalla esitetty. Ensisijaisesti valmiit 

kysymykset ovat toimineet tutkijan muistilistana, jotta mikään tutkimuksen kannalta 

tärkeä aihepiiri ei jäisi kokonaan käsittelemättä. Elämäntarinat ovat täynnä erimittai-

sia episodeja, joista jotkut on nimettävissä selvästi yhden teeman mukaan, mutta pal-

jon on myös kerrontaa, jossa eri aihepiirit esiintyvät rinnan ja aiheiden välillä liiku-

taan ketterästi.  

 

Osallistujien anonymiteetin säilyttäminen 

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden tavoitteena on taata tutkimuksen luotta-

muksellisuuden ja toisaalta tieteen avoimuuden periaate. Yksityisyyden suojaa kos-

kevat tutkimuseettiset periaatteet kuvataan tutkimusaineiston suojaamiseen ja luotta-

muksellisuuden, tutkimusaineiston säilyttämisen tai hävittämisen sekä tutkimusjul-

kaisun näkökulmasta. Tutkimusjulkaisussa aineistoa tulee esitellä tavalla, joka takaa 

tutkittavien yksityisyyden. Erityisesti suorien aineisto-otteiden kuten haastattelukat-

kelmien esittäminen vaatii huolellista harkintaa. Tunnisteelliset paperiaineistot tulee 

hävittää ja sähköiset aineistot muuttaa tai karkeistaa, jos niitä ei tarvita analyysivai-

heessa tai viimeistään sen jälkeen, kun niille ei ole enää tutkimuksellista perustetta. 

Jatkoyhteydenottoja varten säilytettävät tiedot tulee säilyttää siten, että ulkopuolisilla 

ei ole mahdollisuutta saada niitä haltuunsa. Tutkittavien tunnistetiedot suojataan ja 

säilytetään analysoitavasta aineistosta erillään. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2009.) 

Tunnistetietojen poistaminen aineistosta vaatii huolellista harkintaa. On ensiarvoi-

sen tärkeää, että tutkimusraportista ei ole tunnistettavissa yksittäisiä henkilöitä heitä 

loukkaavalla tavalla. Pohdin viimeksi mainittua asiaa paljon tutkimusraporttia kirjoit-

taessani. Ensimmäisessä vaiheessa annoin kaikille haastatelluille numeron, jota ajat-

telin kuljettaa koko tutkimuksen ajan systemaattisesti litteroidusta aineistosta poimit-

tujen katkelmien yhteydessä.  Melko nopeasti tulin siihen johtopäätökseen, että halu-

tessaan lukija voi yhdistää eri teema-alueiden lainaukset, jolloin haastateltavien 

anonymiteetti vaarantuu. Siksi päädyin poistamaan tunnistetiedot tutkimusraportista. 

Lainauksista olen ottanut pois nimiä, paikkoja tai muita yksityiskohtaisia tietoja, jotka 

olisivat helposti liitettävissä tiettyyn henkilöön. Naisia ja miehiä en erottele ollenkaan. 
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Totean vain, että naiset ovat tutkimuksessa selvänä enemmistönä. Olen monissa yh-

teyksissä tietoisesti välttänyt tuomasta esille tutkittavien entistä kotimaata, koska jois-

takin maista on vain yksi edustaja ja täten tieto olisi tunnistettavuutta ajatellen liian 

yksityiskohtainen. Esittäessäni suoria lainauksia litteroidusta aineistosta olen jättänyt 

joitakin osia pois lainauksen keskeltä siitä syystä, että ne eivät kuulu asiayhteyteen tai 

lainauksesta tulisi tarpeettoman pitkä. Kertomistilanteessa on tyypillistä, että kertojan 

ajatukset etenevät hypähdelleen. Asioihin palataan, niihin viitataan ennakkoon ja niin 

edelleen. Kun litteraatista on poistettu katkelma keskeltä, olen merkinnyt poistettua 

väliä osoittamaan kolme pistettä. Toinen syy litteroidun aineiston karsintaan ovat yk-

sityiskohtaiset tiedot, esimerkiksi paikkakuntien ja ihmisten nimet, joiden kirjoittami-

sen tutkimusraporttiin katson vaarantavan tutkittavien anonymiteetin. Poisjätetyn 

erisnimen olen merkinnyt X-kirjaimella. Toisinaan olen täydentänyt haastateltavan 

puhetta jollakin sanalla, koska aikaisempi puhe on tehnyt asian ymmärrettäväksi ti-

lanteessa läsnä olleelle kuulijalle, mutta irrallinen katkelma kaipaa lisäselityksen tul-

lakseen lukijalle ymmärretyksi. Tällaisen selittävän sanan olen laittanut hakasulkei-

den sisälle. Toisinaan täydentämisen tarve tulee siitä, että erisnimi on poistettu. Esi-

merkiksi puhujan sanatarkan ilmaisun ollessa: Kävin kouluni Helsingissä, kirjoittaisin 

lainaukseen: Kävin kouluni [paikkakunnalla X]. Lainauksia kirjoittaessani olen pyr-

kinyt lyhyehköjen katkelmien esittämiseen. Lainaukset eivät ole yksityiskohtaisia ko-

pioita litteroidusta tekstistä. Haastateltavien anonymiteetin säilyttämisen ohella olen 

pitänyt tärkeänä kohdella suomea vieraana kielenään puhuvia haastateltaviani kun-

nioittavasti. Litteraattien tarkoituksena ei ole antaa näytteitä kertojien kielitaidon ar-

vioimiseksi tai johdatella lukija arvuuttelemaan kertojien äidinkieltä saatikka ny-

kyistä asuinpaikkaa, joten olen katsonut kohtuulliseksi korjata sellaiset yksilölliset 

ilmaisutavat, jotka turhaan hidastaisivat luentaa tai veisivät huomion pois sanotun si-

sällöstä. Koska aineistoni muodostuu ennen kaikkea elämäntarinoiden sisällöistä ja 

lisäksi olen tuonut valintani avoimesti lukijan arvioitavaksi, en koe menettelyni vaa-

rantavan tutkimukseni luotettavuutta. 

Litteroinnin tarkkuudesta ja tutkimuksen validiteetista kirjoittaessaan Nikander 

(2010, 439) pohtii, milloin on joustettava litteroinnin tarkkuudesta esimerkiksi tutkit-

tavan sosio-ekonomisen tai etnisen taustan kunnioittamiseksi. Tutkija voi joutua täl-

löin tilanteeseen, jolloin vastakkain on tutkimuksen validiteetti ja tutkittavien eettinen 

etu. Tällaisissa tilanteissa tutkimukseen osallistuneen henkilön kunnioittava kohtelu 
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ja anonymiteetin suojelu on mennyt aina valinnoissani yksityiskohtaisen tarkkuuden 

edelle. 

5.3 Aineiston analyysi  

Aineiston analyysin lähtökohdat nousevat tutkimuksen teoreettisesta taustasta ja ky-

symyksenasettelusta. On kuitenkin todettava, että samalla tavalla kuin haastateltavien 

tarinaan vaikuttavat heidän kokemuksensa menneestä ja nykyisyydestä sekä monet 

tilannetekijät, vaikuttavat vastaavat seikat myös tutkijan kautta siihen, mitä aineis-

tosta kuullaan ja mitä siitä nostetaan esille. Merkitystä on niin ikään tutkijan koke-

muksella ja pätevyydellä tutkimuksen tekijänä sekä hänen käsityksensä siitä, minkä-

lainen on hyvä tutkimus tai hyvä tutkija. (Horsdal 2012, 86.) 

Aineiston käsittelyyn ja analyysiin sisältyy suuri määrä valintoja. Useimmiten 

kaikkea aineistosta esille nousevaa ei voi käsitellä yhden tutkimuksen puitteissa ja 

lukuisten mahdollisten analyysimenetelmien joukosta on valittava yksi tai muutama 

ja pyrittävä niiden johdonmukaiseen käyttämiseen. Menetelmävalintoja tehdessäni 

olen pitänyt keskeisenä niiden sopivuutta narratiivisen aineiston käsittelyyn sekä sitä, 

että tuotettu tieto palvelee juuri tälle tutkimukselle asetettua tehtävää eli vastaa kysy-

mykseen, miten luokanopettajaksi pätevöityminen nivoutuu maahanmuuttajaopetta-

jien elämänkulkuun heidän itsensä kertomana. Tätä tutkimustehtävää olen selventänyt 

luvussa 1.1 esittämieni kysymysten avulla ja olen katsonut tarpeelliseksi käyttää use-

ampaa analyyttista lähestymistapaa kysymyksiin vastaamiseksi. 

 

Narratiivisen aineiston analyysi 

 

Narratiivisuudella voidaan viitata, kuten luvussa 4.1 mainittiin, aineiston laatuun ja 

käsittelytapaan sekä tietämiseen tapaan. Narratiivisen aineiston käsittelytapojen taus-

talla on J. Brunerin (1986, 11–15) ajatus kahdesta erilaisesta tietämisen tavasta, jonka 

mukaan narratiivisesta aineistosta ei voida tehdä suoria syiden ja seurausten päätel-

miä, jotka voitaisiin todistaa loogisesti oikeiksi.  

Narratiivisen aineiston haltuunotto tapahtuu intensiivisellä ja useampaan kertaan 

tapahtuvalla lukemisella tai kuuntelemisella, jonka aikana tutkija aktiivisesti ’keskus-
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telee’ aineistonsa kanssa, kirjoittaa Lieblich kumppaneineen (1998, 10) ja viittaa sa-

massa yhteydessä Bakhtinin (1981) ajatukseen dialogisesta kuuntelemisesta, jossa yh-

distyvät kertojan (haastateltavan) ääni, teoria sekä tutkijan tarkat havainnot ja tulkin-

nat.  

Analyysi kehotetaan aloittamaan avoimella lukutavalla, jolla tarkoitetaan heittäy-

tymistä kertomusten vietäväksi, vaikutelmien keräämistä ja lukukokemuksesta naut-

timista. Toinen lukukerta voi sen jälkeen olla yksityiskohtiin keskittyvämpi. (Hänni-

nen 2010, 167.) Pöysä (2010) kirjoittaa alkujaan kirjallisuudentutkimuksessa käyte-

tystä lähiluvun käsitteestä9, jota on sittemmin sovellettu eri tieteenaloilla. 

Lähilukeminen merkitsee ennen kaikkea tarkkaa ja useaan kertaan tapahtuvaa luke-

mista (Pöysä 2006, 159; 2010, 338). Vasta kertomusten huolellisen lukemisen jälkeen 

niihin tartutaan analyyttisemmalla lukuotteella, mutta silloinkin on syytä varautua sii-

hen, että aineistoon sopiva analyysitapa ei löydy kertayrittämällä, Hänninen (2010, 

167) ohjeistaa. 

Useaan kertaan tapahtuvan lukemisen myötä tutkijalle syntyy käsitys aineistosta 

kokonaisuutena, yksittäisten tarinoitten eroista ja yhtäläisyyksistä sekä aineiston kes-

keisistä teemoista. Aineiston hyvää tuntemusta voidaan pitää keskeisenä tekijänä on-

nistuneen analyysin kannalta (Eskola & Suoranta 1996, 116; Puusa 2011, 120). 

Analyysivaiheessa narratiivista aineistoa voidaan käsitellä, kuten yleensä laadul-

lista aineistoa, tai aineistosta tehdään narratiivinen analyysi (Polkinghorne 1995, 5–

6). Narratiivien analyysi, josta käytetään myös nimitystä paradigmaattinen analyysi, 

pyrkii aineiston luokitteluun. Luokitteluperusteina voivat olla esimerkiksi teemat tai 

kertomustyypit. Luokittelun ohella päämääränä on löytää luokkien välisiä suhteita. 

Teoria voi ohjata luokittelua tai luokittelu tapahtuu aineistolähtöisesti. (Polkinghorne 

1995, 13–14.) Narratiivinen analyysi tarkoittaa temaattisesti ja johdonmukaisesti ete-

nevän kertomuksen tai kertomusten tuottamista eli eräänlaisen synteesin tekemistä 

aineistona olevista kertomuksista. Uusi kertomus voi olla esimerkiksi tarina siitä, mi-

ten luokkana käsitetystä oppilasjoukosta kasvaa vähitellen yhdessä toimiva yhteisö. 

Uudessa kertomuksessa yhdistyvät alkuperäisten kertomusten keskeiset teemat, mutta 

suinkaan kaikki aineiston materiaali ei automaattisesti sisälly tutkimustuloksena esi-

                                                 

9 Hosiaisluoma (2003, 542) selittää lähiluvun uuskriitikkojen kehittämäksi sanataideteosten ana-

lyysitekniikaksi ja antaa rinnalle käsitteen tarkkaluku. 
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tettävään kertomukseen. (Polkinghorne 1995, 15–16.) Narratiivinen analyysi voi koe-

tella myös kaunokirjallisuuden ja perinteisen tieteen kirjoittamisen rajaa (Heikkinen 

2010, 150). 

Lieblich tutkijatovereineen (1998, 13) jakaa narratiivisen aineiston lukutavat nel-

jään erilaiseen lähestymistapaan, jotka ovat holistinen sisällön tai muodon analyysi 

sekä kategoriaalinen sisällön tai muodon analyysi. Holistinen ja kategoriaalinen ana-

lyysi erottuvat sen suhteen, keskitytäänkö kertomuksiin kokonaisuuksina vai tarkas-

tellaanko kertomusten tiettyjä kategorioita. Kummassakin lähestymistavassa voidaan 

keskittyä sisältöön tai muotoon. 

Holistinen sisällön analyysi muistuttaa case study -tutkimusta, jossa yksi tapaus eli 

kertomus analysoidaan perusteellisesti kokonaisuutena ja siitä esiin nousevia asioita 

tarkastellaan suhteessa kokonaistarinaan. Holistinen muodon analyysi keskittyy ker-

tomuksen rakenteen tutkimiseen, tai tutkijan kiinnostuksen kohteena voivat olla esi-

merkiksi kertomuksen käännekohdat. (Lieblich ym. 1998, 13.) Hänninen (2010, 167–

173) esittelee kertomuksen rakenteen analyysin, juoni-, aktantti- ja elämäntarina-ana-

lyysin sekä tarinan vuorovaikutuksellista muodostumista jäljittelevät analyysit esi-

merkkeinä kertomuksia kokonaisuuksina tarkastelevista lukutavoista. 

Kategorinen lähestymistapa on laadulliselle tutkimukselle tyypillistä sisällönana-

lyysia, tai analyysin kohteena ovat kategorioiden muotoon liittyvät näkökulmat. Si-

sällön analyysissä kertomusten osia voidaan tarkastella irrotettuina kokonaisuudesta. 

Tutkija voi olla kiinnostunut esimerkiksi siitä, miten eri tutkittavat ovat kokeneet 

määrätyn asian elämässään. Muodon tutkiminen kategorisesta näkökulmasta voi ta-

pahtua esimerkiksi tarkastelemalla kertomusten tiettyjen osien lingvistisiä tai muita 

erottelevia piirteitä tai tyylejä. (Lieblich ym. 1998, 13–14.) 

Holstein ja Gubrium (2012, 4−6) jaottelevat kertomusten analyysitavat kolmeen 

lähtökohdaltaan erilaiseen luokkaan. Ensimmäisessä tapauksessa huomion kohteena 

on kertomuksen sisältö ja sisällön muotoon liittyvät kysymykset, toisessa tapauksessa 

tarkastellaan kertomuksen syntyä sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta ja kol-

mantena kiinnostuksen kohteena ovat kerronnan kontekstuaaliset tekijät. Analyysin 

näkökulma valikoituu ja painottuu sen mukaan, mikä on tutkimuskysymysten kan-

nalta perusteltua. 

Hyvärinen (2006, 17) esittää neljä erilaista vaihtoehtoa kertomusten analyysiin: 

temaattinen luenta tai sisällön analyysi, kertomuksen luokittelu kokonaishahmon pe-
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rusteella, kertomuksen kulun yksityiskohtainen analyysi ja kertomuksen vuorovaiku-

tuksellisen tuottamisen analyysi. Nämä neljä lähestymistapaa eivät ole toisiaan pois-

sulkevia, vaan niitä voidaan myös yhdistää samassa tutkimuksessa. 

Kaasila (2008, 48) toteaa, että lähestymistapojen integrointi on suorastaan tavoi-

teltavaa narratiivisessa tutkimuksessa. Narratiivista analyysia ja narratiivien analyy-

sia ovat tutkimuksissaan yhdistäneet esimerkiksi Antikainen (2010) ja Purtilo-Niemi-

nen (2009). Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt kertomuksen kokonaishahmoon pe-

rustuvaa luokittelua sekä lukenut aineistoa temaattisesti sekä poikkiaineistollisella 

että osa-aineistollisella strategialla. Alla olevassa kuviossa esitän kootusti tämän tut-

kimuksen analyyttiset vaiheet.  

 

 

KUVIO 1.  Tutkimuksen analyysipolku 

Aineiston ensimmäinen analyysi on alkanut jo litterointivaiheessa. Tulkinnallisuus 

muodostuu muun muassa siitä, että nauhoitusta kirjoitetuksi tekstiksi purkavan hen-

kilön huomiokyky vaikuttaa siihen, mikä tulee kuulluksi. Tietyn kulttuurin jäsenenä 

teen tulkintoja siitä, mitä puhuja tarkoittaa. Tutkijana tulkitsen ja teen päätelmiä esi-

merkiksi siitä, onko joku osa nauhoitetusta keskustelusta tutkimusaiheen ulkopuolta 

ja siten ohitettavissa. (Ruusuvuori 2010, 428.) Tätä tutkimusta tehdessä litteroin en-

simmäisen haastattelukierroksen nauhat kahteen kertaan. Ensimmäinen kerta tapahtui 

välittömästi haastattelun jälkeen. Ensimmäisellä litterointikerralla pyrin saamaan 

kaikki keskeiset asiat ylös, mutta en pyrkinyt siinä vaiheessa tarkkaan sana sanalta 

tapahtuvaan litterointiin. Tein ensimmäiset luokitteluyritykset näihin litterointeihin 

tukeutuen. Vuoden päästä kuuntelin kaikki ensimmäisen haastattelukerran nauhat uu-

delleen ja tarkensin litterointitarkkuutta. Tämä toinen litterointikerta ei tuonut esille 

mitään oleellista uutta, mutta koin sen lisäävän aineiston tuntemusta. Toisen litteroin-

tikerran jälkeen minulla oli tunne, että hallitsen aineistoni. Kun olen käyttänyt tässä 
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poikkiaineistollisella 

strategialla 

 

Temaattinen analyysi 
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Lähiluenta Litterointi 
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tutkimusraportissa katkelmia haastateltavien puheesta, olen tukeutunut toisella kuun-

telukerralla tarkentuneisiin litteraatteihin.  

Litteroinnin tarkkuustasossa olen pyrkinyt siihen, että kaikki haastattelutilanteessa 

aiheeseen liittyvä puhe tulee kirjoitetuksi muistiin. Jos haastattelun keskellä on pu-

huttu täysin tutkimuksen aihepiirin ulkopuolelle jäävistä asioista, esimerkiksi tulevan 

kesäloman matkajärjestelyistä, en ole niitä kohtia litteroinut. Kaikissa haastatteluissa 

ei tällaisia ohitettavia katkelmia olekaan. Olen pyrkinyt kirjoittamaan puheen toistot 

ja sanat sellaisessa muodossa, kuin olen ne nauhalta hahmottanut. Joitakin kohtia olen 

kuunnellut useampaan kertaan peräkkäin, mutta silti on ollut mahdotonta saada kaik-

kia yksityiskohtia ylös. Myös kaikki tutkijan esittämät kysymykset ja mahdolliset vä-

liintulot olen kirjannut. Ruusuvuori (2010, 426) toteaa ennen kaikkea tutkittavan il-

miön vaikuttavan litteroinnin tarkkuustasoon. Tässä tutkimuksessa en pyri analysoi-

maan asioiden ilmaisutapaa tai haastateltavan ja haastattelijan välisen 

kommunikaation yksityiskohtia, vaan olen kiinnostunut sanotun sisällöstä. Näin ollen 

litteroinnin tarkkuudelle asetetut vaatimukset ovat olleet melko väljät verrattuna esi-

merkiksi siihen, mihin keskusteluanalyysia tekevän tutkijan tulee pyrkiä. (Alasuutari 

2011, 85–86.) 

Litteroinnin jälkeen olen lukenut tekstejä edestakaisin. Ensiksi olen lähestynyt jo-

kaisen maahanmuuttajaopettajan tekstiä kokonaisuutena. Elämäntarinoiden tarkaste-

leminen kokonaisuuksina on ollut tärkeä vaihe aineistoon tutustumisessa ja sen hah-

mottamisessa, mikä on maahanmuuttajaopettajien elämäntilanne tutkimusajankoh-

tana ja miten he orientoituvat tulevaisuuteen. Ensimmäisiä luentakertoja 

suorittaessani minulla ei ollut suunnitelmaa elämäntarinoiden luokittelemiseksi. Aja-

tus siitä syntyi lukemisen myötä. Perinpohjaista aineiston haltuunottoa kuvaan ana-

lyysipolussa lähilukemisen vaiheena. 

Jo analyysitapoja suunnitellessani olin päätynyt siihen, että en käsittelisi jokaista 

elämäntarinaa tutkimusraportissa käymällä niitä vaihe vaiheelta läpi. Mielestäni lä-

hestymistavassa olisi ollut vaikea suojata osallistujien yksityisyyttä ja lukijan kan-

nalta pitkien lainausten esittäminen ja niiden tulkinta kolmentoista elämäntarinan ver-

ran olisi ollut työlästä luettavaa. Halusin tarkastella elämäntarinoita niistä nousevien 

päällimmäisten vaikutelmien mukaan ja saada sillä tavalla käsityksen siitä, keistä 

tässä tutkimuksessa on oikeasti kysymys. Tästä elämäntarinoiden kokonaishahmoon 

perustuvasta tarkastelusta rakentuu pohja seuraavan vaiheen temaattiselle analyysille.  
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Temaattista analyysia olen tehnyt ensiksi poikkiaineistollisella strategialla, mutta 

myöhemmin täydensin sitä lähestymällä yhtä teemaa osa-aineistollisella tarkasteluta-

valla. Analysoidessani yhden elämäntarinan tiettyyn aihepiiriin kuuluvia episodeja 

sovelsin Denzinin (1989a, 33; 1989b, 15) esittämää epifanian käsitettä. 

Analyysivaihetta seuraa tulkintojen tekeminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkija 

selkiyttää ja pohtii analyysissa löydettyjä merkityksiä sekä pyrkii tekemään syn-

teesejä. Synteesien perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä.  Tutkija peilaa omia pää-

telmiään teoriaan ja aikaisempaan tutkimustietoon ja vaiheittain työskentelemällä 

vastaa tutkimuskysymyksiin. Analyysi ja tulkinta kietoutuvat tutkimuksessa usein toi-

siinsa. Tulkintaa voidaan katsoa tapahtuvan koko tutkimusprosessin ajan. (Puusa 

2011, 123–124.) Tämän tutkimuksen analyysivaiheessa peilaan aineistosta esiin tul-

leita asioita elämänkulun teoriassa (Elder ym. 2003) mainittuihin viiteen periaattee-

seen sekä aikaisempiin tutkimuksiin. Osa aikaisemmista tutkimuksista on ollut esillä 

jo raportin alkuosassa, osaan viittaan ensimmäistä kertaa tulkintoja tehdessäni. 

5.3.1 Kokonaishahmoon perustuva analyysi 

Aloitin elämäntarinoiden luokittelun laatimalla elämäntarinoista taulukon, johon ko-

kosin aluksi kunkin haastateltavan osalta Suomeen saapumisen vuosiluvun, iän, 

muuttoon johtaneen ensisijaisen syyn, koulutustaustan ja työkokemuksen. Myöhem-

min täydensin taulukkoa sillä, mikä oli henkilön keskeinen tulevaisuuden tavoite, mi-

ten hän perusteli luokanopettajan kelpoisuuden tuottavaan koulutukseen hakeutu-

mista sekä mikä oli kertojan työtilanne haastatteluhetkellä ja työnäkymä lähitulevai-

suudessa. Tästä taulukosta minun oli tulosten kirjoittamisen edetessä helppo tarkistaa 

määrittämäni kiinnekohdat kunkin elämäntarinan osalta. 

Kerätyt elämäntarinat eivät ole ehyitä kertomuksia, vaan ne muodostuivat epi-

sodeista. Episodit ovat kuin kerronnallisia otteita eletystä elämästä sen mukaan, mitä 

haastateltava on juuri sillä hetkellä ollut valmis kertomaan. Tavoitteeni oli aluksi sel-

vittää, minkälainen on luokanopettajan monialaisia opintoja suorittavan maahan-

muuttajaopettajan elämäntarina yleiskuvaltaan. Oli yllättävää, miten selvästi haastat-

telutilanteet muistuivat mieleen lukiessani litterointeja, vaikka aineiston kokoamisen 

ja tarkemman luennan välillä oli muutama kuukausi. Haastattelun ja litteroinnin 

tuoma aineiston tuntemus oli selvästi etu tarttuessani kertomuksiin uudestaan.  Aluksi 
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luin materiaalia melko suurpiirteisesti, mutta lukemisen tarkkuus syveni lisääntyvien 

lukukertojen myötä. Lopulta voin todeta lukeneeni aineistoni läpi lukuisia kertoja. 

Lukemisen näkökulmissa on ollut erilaisia painotuksia. Näistä lukemiskerroista voi 

käyttää nimitystä lähilukeminen (Pöysä 2010). 

Mietin pitkään, mistä suunnasta lähtisin tarkemmin luokittelemaan aineistoani. 

Lähdin muutaman lukukerran jälkeen kokeilemaan, olisivatko tarinat luokiteltavissa 

jonkun tai joidenkin tutkimuksen pääkysymystä selvittävän näkökulman perusteella. 

Goodsonin (2013, 63–73) tavasta lähestyä elämäntarinoita sain ajatuksia siihen, min-

kälaisiin asioihin kiinnittäisin huomiota, vaikka en hänen lukutapaansa sellaisenaan 

soveltanutkaan. Luokittelua tehdessäni ratkaisevaksi näkökulmaksi nousi se, miten 

kertoja näkee mahdollisuutensa työllistyä opettajana Suomessa ja kuinka hän on tähän 

mennessä onnistunut toteuttamaan tuon tavoitteen. Osassa elämäntarinoista tulevai-

suus oli auki sen suhteen, mitä kertojat todennäköisimmin tulisivat tekemään luokan-

opettajan kelpoisuuden saavutettuaan, kun taas osalla kertojista opettajan työ oli sel-

keä tulevaisuuden tavoite. Tämä oli mielestäni mielenkiintoinen erotteleva tekijä ti-

lanteessa, jossa kaikki olivat hankkimassa tietyssä opettajan tehtävässä vaadittavaa 

koulutusta. Kiinnitin lukiessa huomioni myös kerronnan laajuuteen ja refleksiivisyy-

teen, mutta nämä näkökulmat eivät olisi täysin toimineet tässä aineistossa luokittelun 

perusteina, ellen olisi jättänyt aineistosta kahta haastattelua pois.  

Useamman lukukerran jälkeen minulla oli kaksi pinoa tarinoita pöydällä. Tässä 

vaiheessa jaottelun perusteena toimivat työllistymiseen liittyvät odotukset.  Nimesin 

muodostuneet tarinapinot etsimisen tarinoiksi sekä opettajaunelmiksi. 

Lähdin kirjoittamaan kuvausta siitä, minkälaisia tarinoita kuuluu edellä mainittui-

hin kahteen ryhmään. Kirjoittamisvaiheessa havahduin nopeasti siihen, että opetta-

jaunelmista erottuivat opettajana työllistyneet ja toisaalta he, jotka toimivat koulun-

käyntiavustajana tavoitteenaan siirtyä tulevaisuudessa opettajan työhön. Nimesin 

opettajana toimivien tarinat alustavasti paikan löytymisen tarinoiksi. Näin minulla oli 

kolme ryhmää: opettajaunelmat, etsimisen tarinat sekä paikan löytymisen tarinat. 

Myöhemmin huomasin, että opettajaunelmat jakautuvat vielä kahteen ryhmään, 

vaikka kaikista neljästä tarinasta välittyi sitkeä pyrkimys opettajan työhön. Erotin yh-

den tarinan omaksi ryhmäkseen, koska siinä maahanmuuttajaopettaja oli löytänyt 

tänne muutettuaan melko kivuttomasti paikkansa työelämässä ja tehnyt pitkän työ-

uran opettajana, mutta sittemmin työelämän muutos oli tuonut katkoksen työuraan. 

Oman opetettavan aineen tuntien väheneminen oli pakottanut kertojan etsimään uusia 
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työllistymismahdollisuuksia. Muutos oli saanut hänet hankkiutumaan lisäkoulutuk-

seen, jonka hän toivoi auttavan opettajan työn löytämisessä jatkossa. Elämäntarinassa 

oli siis toisaalta pitkä jakso, joka vastasi työelämästä paikkansa löytäneiden tarinaa, 

mutta työurassa oli nyt meneillään katkos, jolloin kertoja piti yllä tavoitetta toimia 

opettajana jatkossakin. 

Elämäntarinoiden kokonaishahmoon perustuva analyysipolku on kuvattu kuvi-

ossa 2.  

 

 

KUVIO 2. Elämäntarinoiden kokonaishahmoon perustuvan luokittelun eteneminen 

Nimitän näitä edellä esitetyn luokitteluprosessin kautta syntyneitä tarinoiden luokkia 

jatkossa seuraavasti: 1. opettajaunelmasta kiinnipitävien tarinat, 2. työelämästä paik-

kansa löytäneiden tarinat, 3. etsijöiden tarinat sekä 4. työelämän muutoksen kohdan-

neen tarina.  

5.3.2 Temaattisen analyysin eteneminen 

Toiseksi olen työstänyt litteroinnin tuloksena syntynyttä tekstimassaa osa- ja poikki-

aineistollista strategiaa käyttäen (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 21–22; 

ks. myös Mason 2002, 147, 150−151). Aluksi olen edennyt sen mukaan, minkälaisiin 

teemoihin haastattelutilanteen tueksi suunnitellut kysymykset ovat suunnanneet ha-

vaintoni. Havaintoyksikkönä ovat olleet elämäntarinoiden episodit, joiden intuitiivi-
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sesta ymmärtämisestä van Dijk (1981, 179) kirjoittaa. Arkipuheessa kuvailemme esi-

merkiksi tiettyä elämäntapahtumaa episodina. Episodi on silloin temaattinen osako-

konaisuus jostakin suuremmasta. Määrittelenkin temaattisessa analyysissä etsimiäni 

episodeja elämäntarinoiden tiettyyn teemaan keskittyviksi jaksoiksi (ks. Haarakangas 

1997, 50–51). Litteroidussa tekstissä ne jäsentyvät selvimmillään itsenäisiksi pa-

loiksi, jos teksti on kirjattu kappalejakoa noudattaen. 

Olen merkinnyt jokaisesta elämäntarinasta tiettyyn teemaan liittyvät katkelmat sa-

malla värillä. Tällä tavalla olen pystynyt huolehtimaan siitä, että en ole tulkinnut sa-

maa katkelmaa kuuluvaksi kahteen eri teemaan. Tosin tekstissä muuttuminen tee-

masta toiseen saattaa tapahtua nopeasti ja poukkoilevasti, joten katkelmien itsenäi-

syys vain yhden teeman edustajina ei ole aukoton. Alusta alkaen oli selvää, että koko 

aineisto ei tule tämän tutkimuksen puitteissa käytyä läpi. Viitaten värikoodausjärjes-

telmääni totean, että koko tekstimassa ei värjäänny jonkin väriseksi. Teemoja työstä-

essäni olen kerännyt kaikki samalla värillä merkityt tekstit yhteen. Tästä tekstimas-

sasta olen tehnyt kyseiseen teemaan liittyvää pelkistämistä ja tulkintaa. 

Etukäteen hahmoteltuja teemoja käsitellessäni olen joissakin tapauksissa havain-

nut, että teema jakaantuu useammaksi alateemaksi. Tällä tavalla Suomeen sopeutu-

misen teema koostuu lopulta seitsemästä alateemasta. Samalla tavalla opiskeluun liit-

tyvä puhe oli mielekästä jaotella useammaksi alateemaksi. Lopulta opiskelua käsitte-

lee viisi alateemaa. Maahanmuuttajaopettajien ajatuksia opettajan työstä ja koulusta 

sekä tulevaisuudesta opettajana jäsentää neljä alateemaa. Viimeisessä alateemassa yh-

distän teeman tarkasteluun Denzinin (1989a, 33; 1989b, 129) epifanian käsitteen10. 

Poikkeuksellisesti rakennan kyseisen teeman vain yhden maahanmuuttajaopettajan 

elämäntarinan käsittelyyn, joten siltä osin olen suorittanut osa-aineistollista analyysia. 

Teemoitteluun perustuvan analyysivaiheen kulku on esitetty kuviossa 3. 

 

                                                 

10 Denzin (1989b, 125) kertoo lainanneensa epifanian käsitteen kirjailija ja kriitikko James Joycelta 

(1882–1941). 
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KUVIO 3. Temaattisen analyysin eteneminen 

Aineiston luokittelu, analysointi ja tulkinta kietoutuvat tutkimuksessa kokonaisuu-

deksi, joka ei käytännössä etene suoraviivaisesti ja ennakkosuunnitelmien mukaan. 

Tätä tutkimusta tehdessäni ovat narratiivis-elämäkerrallisen tutkimuksen periaatteet 

olleet menetelmällisinä lähtökohtina. Lopulliset analyyttiset menetelmät ovat valikoi-

tuneet aineistoon tutustumisen myötä. Alusta alkaen minulla oli ajatus lähestyä elä-

mäntarinoita etukäteen suunniteltujen teemojen suunnassa. Maahanmuuttajien yleistä 

elämänkulkua kuvaavat teemat, kuten maahanmuuton syyt, sopeutuminen Suomeen, 

työ- ja opiskelukokemukset, hakeutuminen luokanopettajan monialaisiin opintoihin, 

havainnot opettajan työstä sekä tulevaisuudensuunnitelmat, olivat ennakkoon suunni-

teltuja. Sen sijaan niiden jakautuminen useammaksi alateemaksi ei ollut selkeästi en-

nakoitu, vaan alateemat ovat muodostuneet sen mukaan, mitä aineiston systemaatti-

sen luennan myötä on noussut esille. Ennakoimattomasti, aineistosta käsin, nousee 

välitilassa olemisen teema sekä aihe, joka käsittelee neuvottelua opettajaksi kelpaa-

mista kieleen kietoutuvana kysymyksenä. Myös teema maahanmuuttajuus voimava-

rana on löytynyt aineiston perusteellisen luennan myötä. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 

102) tosin kyseenalaistavat aineistosta nousevat teemat ja katsovat, että oikeastaan on 

kysymys vain tutkijan omasta ajattelun logiikasta. Ruusuvuori tutkijatovereineen 

(2010, 15) kirjoittaa, että aineistosta ei koskaan itsestään nouse mitään, mutta vaikka 

aineisto ei puhu se voi kertoa, mitä siltä kannattaa kysyä. Ajattelen aineistosta esiin 

nousseet teemat mielenkiintoisiksi löydöiksi, joihin aineisto on tarjonnut mahdolli-

suuden ja joihin olen huomannut tarttua tutustuttuani perusteellisesti aineistooni. 

Teemoja työstäessäni olen käynyt aineistoa läpi poikkiaineistollisella strategialla 

lukuun ottamatta opettajaksi kelpaamisen teemaa, jota tarkastelen seuraamalla yhden 

elämäntarinan epifanioita kyseiseen aiheeseen liittyen. Epifanialla tarkoitetaan kerto-

jan kokemia käännekohtia. Käännekohdat ovat tilanteisia ja tiheitä kuvauksia, jotka 

kerrotaan kuvattavan henkilön näkökulmasta. Tieteen termipankissa (2013) 
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epifanialle annetaan muun muassa merkitykset ilmestys ja oivallus. Hyvärinen (2006) 

käyttää epifaniasta suomennosta kirkastus. 

Denzin (1989b, 17, 129–131) esittää neljä erityyppistä epifaniaa: pieni epifania, 

suuri epifania, toistuva epifania sekä kasautuva epifania.11 Suuret epifaniat ovat koko 

tarinan muuttumispisteitä, kun taas pienten epifanioiden merkitys näkyy kertomuk-

sessa yhden jakson tai episodin sisällä. Toistuvaksi epifaniaksi kutsutaan kuvausta, 

joka tapahtuu yhä uudelleen osoittaen näin esimerkiksi henkilön luonnetta. Kasautuva 

epifania on vaihe, joka johdattelee suureen epifaniaan. 

Lynn (2014, 23) käyttää käsitettä epihpanic moment, joka tarkoittaa kertomuksessa 

keskeistä kohtaa (pivotal point), jolloin kertoja ymmärtää tärkeän muutoksen tapah-

tuvan tai tapahtuneen, ja tätä muutosta vastaan hän ymmärtää paremmin, kuka hän 

nyt on. Samassa tarkoituksessa, elämän tärkeistä käännekohdista, puhutaan Thomso-

nin ja kirjoittajakumppaneiden (2002) tutkimuksessa kriittisinä hetkinä (critical mo-

ments). 

Esittämäni analyysipolut ovat yksinkertaistuksia. Todellisuudessa analyysi ei 

etene kertasuorituksena alusta loppuun, vaan siihen sisältyy kokeiluja toimivista me-

nettelytavoista. Creswellin (2013, 182) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen analyysi-

vaiheita kuvaakin parhaiten spiraali, jonka kierteitä tutkija etenee vaihtelevalla tyy-

lillä, välillä selkeästi vaiheesta toiseen edeten, välillä palaten aikaisempiin vaiheisiin. 

Tuloksia kootessani olen miettinyt monia ratkaisuja teemojen ryhmittelemiseksi ja 

esimerkiksi työllistymiseen liittyvän teeman sijoittaminen lopulta sopeutumista käsit-

televä teeman alateemaksi on seurausta siitä, että aikaisemmissa tutkimuksissa työl-

listyminen näyttäytyi oleellisena osana kotoutumisprosessia (esim. Katisko 2011). 

Seuraavassa alaluvussa kirjoitan tarkemmin tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista 

ja vasta sen jälkeen siirryn tuloksiin. 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Olen tehnyt tätä tutkimusta alusta alkaen mielessäni konstruktivistinen tietoteoria, 

jonka lähtökohta on, ettei ole olemassa muuttumattomia totuuksia tai valmiina olevaa 

                                                 

11 Olen käyttänyt tässä Hyvärisen (2006, 20) suomennoksia epifaniatyypeistä. Keskitalo-Foley 

(2004, 34) nimeää vastaavat epifaniat pääepifanioiksi, kumalatiivisiksi, illuminatiivisiksi ja uudelleen 

eletyiksi epifanioiksi. 
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tietoa (Lincoln & Guba 2003; Metsämuuronen 2008). Todellisuus ikään kuin tuote-

taan tarinoiden avulla, jolloin tutkimustulosten ja todellisuuden vastaavuutta voidaan 

tarkastella todentuntuisuuden käsitteen avulla (Lincoln & Denzin 1994, 579–580). J. 

Brunerin (1986, 11) tekemä ero totuuden ja todentuntuisuuden (versimilitude) kesken 

liittyy narratiivisen ja paradigmaattisen tietämisen eroihin. Pragmaattisesti tuotetut 

argumentit pyrkivät vakuuttamaan sillä, että päätelmät perustuvat yksiselitteiseen 

päättelyketjuun, jonka loogisuus ja oikeellisuus voidaan todistaa. Narratiivinen va-

kuuttaminen liittyy siihen, että kertomukset jäljittelevät elämää ja todellisuutta, mutta 

syy ja seuraussuhteita ei voida yksiselitteisesti todentaa ja erilaiset päätelmät ovat 

mahdollisia. J. Bruner (1986, 12) mallintaa tätä esimerkillä, että pragmaattista ajatte-

lua ilmentävä looginen ilmaisu jos x, sitten y on yksiselitteinen, mutta vastaavasti nar-

ratiivinen ilmaisu kuningas kuoli, ja sitten kuningatar kuoli antaa lukijalle liikkuma-

tilaa sen suhteen, miten hän mieltää kahden kuoleman liittyvän yhteen, vai ovatko ne 

kenties vain peräkkäisiä tapahtumia, jotka eivät liity mitenkään toisiinsa. 

Narratiivisen tietämisen tavassa kertomukset nähdään aineistona, joka jäsentää to-

dellisuutta. Ymmärrys maailmasta nousee näistä kertomuksista kehkeytyvänä tari-

nana, joka parhaimmillaan on todentuntuinen. Todentuntu välittyy tarinasta jokaiselle 

lukijalle yksilöllisesti sen mukaan, minkälainen on hänen oma elämänkokemuksensa. 

Todentuntu ei ole näin kaikille sama, eikä sitä voida objektiivisesti mitata. Narratiivi-

nen tutkimus pyrkiikin yleistettävyyden sijasta tietoon, jota voidaan luonnehtia pai-

kalliseksi ja henkilökohtaiseksi. (Heikkinen 2010, 154, 157.) 

Todentunnun rakentumisessa on keskeistä se, että tutkimusraportti on kirjoitettu 

tavalla, joka antaa lukijalle mahdollisuuden seurata koko tutkimusprosessia ja avaa 

aineistoa siten, että lukija voi eläytyä ja kokea mitä tarinoissa on kerrottu. Ruusuvuori, 

Nikander ja Hyvärinen (2010) painottavat, että oleellista on kirjoittaa auki huolelli-

sesti kaikki valinnat, rajaukset ja tutkimusvaiheet. Valintojen avaaminen ja raportoin-

nin huolellisuus vaikuttavat tutkimuksen reliabiliteettiin. Validiteetin kannalta on kes-

keistä, että lukija pystyy arvioimaan kerätyn aineiston ja niistä tehtyjen päätelmien 

loogisuutta. Tähän liittyy muun muassa se, että aineisto ja siitä tehtävät kysymykset 

ovat liitettävissä tosiinsa, analyysi on systemaattista ja niistä tehdyt päätelmät perus-

teltuja. (Ruusuvuori ym. 2010, 11−12, 26–27.)  

Tätä tutkimusraporttia kirjoittaessani pyrin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti 

tutkimusprosessin etenemisen samalla tiedostaen, että analyysivaiheessa joudun tasa-

painoilemaan lukijan ja elämäntarinansa kertoneiden edun välillä. Ensinnäkin on 
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tarve kunnioittaa lukijan oikeutta tietää, minkälaisen aineiston perusteella rakennan 

tulkintani. Toisaalta joudun koko ajan huolehtimaan siitä, että toimin eettisesti oikein 

tutkimukseeni osallistuneita henkilöitä kohtaan. Joissakin kohdin jälkimmäinen vaa-

timus tulee ohittamaan ensimmäisen. Olisi herkullista tarjoilla lukijalle pitkiä katkel-

mia litteroidusta aineistosta, juuri sellaisena, kun ne ovat minulla muistiin kirjattuna. 

Olen kuitenkin monien pohdintojen jälkeen päätynyt siihen, että jotkut pitkät lainauk-

set vaarantaisivat haastateltavien yksityisyydensuojan ja muutamat sinänsä mielen-

kiintoiset yksityiskohdat olisivat heille kiusallista luettavaa. Siksi olen päätynyt sii-

hen, että esitän verrattain lyhyitä lainauksia lukua 7.4.4 lukuun ottamatta. Luettavuu-

den parantamiseksi ja tutkimuksen kysymysten kannalta oleellista vaarantamatta olen 

siistinyt litteroidusta aineistosta esille tuomiani näytteitä siten, että kaikki puhetilan-

teen rönsyilyt eivät ole niissä mukana. Tämä liittyy osin myös kertojan anonymiteetin 

säilymiseen ja ennen kaikkea kunnioittavaan kohteluun. 

Haastattelutilanteissa on käytetty tutkimukseen osallistuneille opettajille vierasta 

kieltä, minkä tiedän vaikuttaneen kerronnan sisältöön, laajuuteen ja vivahteikkuuteen. 

Tästä syystä en pyrikään tulkitsemaan sanavalintoja, en pohdi puheen rytmiä tai muita 

vastaavia piirteitä, vaan tyydyn tarkastelemaan pelkistetysti sisältöä, jota haastatelta-

vat ovat pystyneet ja halunneet minulle suomen kielellä kertoa. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, että ajattelisin aineistoni olevan jollakin tavalla erityisen ’puhdasta’ sisältö-

tietoa, sillä kuten kaikessa kanssakäymisessä, on tämänkin tutkimuksen haastatteluti-

lanteissa ollut aina läsnä vuorovaikutuksen intersubjektiiviset piirteet sekä monet ti-

lanteisiin liittyvät tekijät (ks. De Fina 2011; Derwin & Keihäs 2013; Pavlenko 2007). 

Tiedostan, että tulkintani aineistosta ei ole ainoa mahdollinen. Narratiivisesta ai-

neistosta tehdyt tulkinnat vaihtelevat sen mukaan, mistä näkökulmasta ja minkälaisen 

tiedon ja kokemuksen omaavana tutkija tarttuu tehtävään. Andrews (2008, 86–90) 

kertoo siitä, kuinka hän on ottanut uudelleen tarkastelun kohteeksi tutkimuksensa, 

jonka tekemisestä on kulunut kaksikymmentä vuotta. Kasvaneen ja muuttunen tietä-

myksensä sekä elämänkokemuksensa kautta hän näkee aineistonsa nyt eri tavalla. Esi-

merkiksi omien lasten kasvattaminen on herkistänyt hänet kuuntelemaan kertomuk-

sista niitä kohtia, joissa kertojat analysoivat suhdettaan vanhempiinsa. Tutkija toteaa 

muuttuneensa kahdenkymmenen vuoden aikana ihmisenä yleensä sekä ammatilli-

sesti. Tutkijan kasvu ja muuttuminen eri elämän osa-alueilla näkyy siinä, miten ai-

neisto hahmottuu ja minkälaisia tulkintoja hän siitä tekee. Yhtälailla tulkintoihin vai-
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kuttavat yhteiskunnalliset tekijät, esimerkiksi kiinnostus ja herkkyys huomata erilai-

sia asioita vaihtelevat eri ajankohtina, eri yhteyksissä ja paikoissa. Narratiivisesta ai-

neistosta, kuten laadullisesta aineistosta yleisemminkin, ei siis ole olemassa yhtä ai-

noaa ja muuttumatonta tulkintaa. 

Narratiivisen tutkimuksen tekijä ei saa koskaan yrittää sulkea itseään pois tutki-

muksesta, vaan hänen tulee käsittää itsensä osaksi tutkimusta. Kertomukset muovaan-

tuvat sekä kertojan että tutkijan toimesta. (Clandinin 2013, 22–29.) Connelly ja Clan-

dinin (2006, 478–479) kirjoittavat narratiivisen tutkimuksen lähtökohtana olevan joko 

eläminen tai kertominen. Eläminen viittaa tutkijan läsnäoloon tutkittavassa ilmiössä 

ja kertominen siihen, että narratiivinen tutkimus voi perustua myös kertomuksille, 

joita ei ole itse eletty. Tämä tutkimus perustuu maahanmuuttajaopettajien elämäker-

rallisiin haastatteluihin, joista muodostuu tutkimuksen kerronnallinen aineisto. Ker-

tomukset ovat maahanmuuttajaopettajien kuvauksia koetusta elämästä. Tähän aineis-

toon olen vaikuttanut omalla persoonallani ja läsnäolollani haastattelutilanteissa. Li-

säksi omat kokemukseni ja käsitykseni ohjaavat aineistosta tekemiäni havaintoja, 

vaikka pyrin tarkastelemaan kertynyttä materiaalia mahdollisimman ennakkoluulot-

tomasti. Kuuntelen ja teen tulkintoja myös niiden kokemusten varassa, joita minulla 

on opettajana ja opettajankouluttajana noin kahdenkymmenenviiden vuoden ajalta. 

Olen tietoinen siitä, että edellä mainitun lisäksi tutkimukseeni vaikuttaa se, että olen 

osittain elänyt monialaisten opintojen aikaa yhdessä haastateltavien kanssa. Olen teh-

nyt heistä havaintoja opettaessani heitä ja olen käynyt heidän kanssaan mielenkiintoi-

sia keskusteluja opetustilanteiden lomassa. 

Tutkijan roolistani ajattelen hyvin pitkälle samalla tavalla, mitä Ojala (2010, 

358−363) esittää tutkimuksensa yhteenvetoluvussa. Ojala kirjoittaa, että kun tutki-

muksella halutaan härnätä ajattelemaan ja kuvittelemaan, kritisoida ja ehdottaa tai 

tuoda näkymätön näkyville, on tutkijan asettauduttava selkeästi johonkin paikkaan12. 

Itse haluan tuoda esille maahanmuuttajaopettajat, jotka ovat mielestäni marginaalissa 

ja tietyllä tavalla näkymättömissä. Haluan siinä mielessä asettautua heidän puolelleen, 

että toivon sellaisen keskustelun lisääntyvän, jossa maahanmuuttajaopettajat nähdään 

                                                 

12 Ojala viittaa Suvi Ronkaiseen (2005, 11), joka hyvän tutkimuksen olemusta pohtiessaan toteaa, 

että se mahdollistaa ymmärrystä ja siihen kuuluvat perustellut tulkinnat ja oivallukset. Tämän jälkeen 

Ronkainen vielä lisää, että hyvä tutkimus härnää ajattelemaan ja kuvittelemaan, kritisoi ja ehdottaa tai 

tuo näkymättömän näkyväksi. 
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tulevaisuudessa voimavarana suomalaisen koulun kehittämisessä. Tunnistan tutki-

mukseni emansipatorisen tiedon intressin ja katson velvollisuudekseni tuoda sen avoi-

mesti julki. Kuten Halmio (1997, 12) kirjoittaa, opettajan työn ja elämän tutkiminen 

voi toimia koulutuspoliittisen keskustelun kirvoittajana. 
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6. Elämäntarinoiden suuntia 

Elämäntarinoita kokonaisuutena käsittelevän luennan myötä niistä muodostui neljä 

luokkaa: 1. opettajaunelmasta kiinnipitävien tarinat, 2. työelämästä paikkansa löytä-

neiden tarinat, 3. etsijöiden tarinat sekä 4. työelämän muutoksen kohdanneen tarina. 

Tässä luvussa kuvaan jokaista luokkaa erikseen. 

Muodostuneet luokat antavat yleiskuvan tähän tutkimukseen osallistuneista maa-

hanmuuttajista. Luokittelu osoittaa, että suhteellisen pieni (n=13) maahanmuuttaja-

opettajien joukko ei ole yhtenäinen, vaan elämäntarinat eriytyvät joidenkin tutkimuk-

sen aiheen kannalta keskeisissä asioissa. Tämän lisäksi on selvää, että jokaisen kerto-

jan elämänkulku on ainutkertainen kokonaisuus, josta hän on kertonut omalla 

persoonallisella tavallaan. 

Luokittelun keskeisinä näkökulmina olivat työllistyminen ja tulevaisuudensuunni-

telmat. Kiinnittyminen työelämään uudessa asuinmaassa on lähtenyt sujumaan vaih-

televilla tavoilla ja kertojien orientaatioissa tulevaan on eroja. Jotkut olivat onnistu-

neet työllistämään itsensä koulutustaan vastaavalla alalla ja tasolla, kun taas toisille 

se oli vasta tavoite tulevaisuudessa.  Tulevaisuus opettajana ei ollut kaikille selvää, 

vaikka he olivat tällä hetkellä suorittamassa luokanopettajan kelpoisuuteen vaaditta-

via opintoja. Kiinnitin tarinoita lukiessani huomiota myös koulutukselle annettuun 

merkitykseen, toimijuuteen sekä kerronnan laajuuteen ja omaa toimintaa arvioivaan 

puheeseen, mutta ne eivät ole luokittelun perusteita. 

Viimeisessä alaluvussa nostan vielä esille joitakin elämäntarinoiden luokittelussa 

syntyneitä havaintoja. Vertaan omaa luokitustani Kyhän (2011) jaotteluun, jonka hän 

on tehnyt korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien elämänurista.  
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6.1 Opettajaunelmasta kiinnipitävät 

Opettajaunelmasta kiinnipitävien joukko muodostuu kolmesta tarinasta. Niistä nou-

see esille opiskelun muodollinen merkitys. Opiskelu nähdään keinona varmistaa työn-

saanti ja päästä opettajan työhön, joka häämöttää näköpiirissä, mutta ei ole kuitenkaan 

Suomessa vielä saatavilla. Tahtotilaltaan tämän ryhmän tarinat eivät ole yhtenäisiä. 

Tarinoissa on kuultavissa epävarmuutta siitä, mihin omat kyvyt tällä hetkellä täällä 

riittävät, mutta toisaalta yhdessä tarinassa tulee voimakkaasti esille, että kertoja kokee 

tulleensa kohdelluksi epäreilusti suomalaisilla työmarkkinoilla suhteessa kantaväes-

töstä tuleviin työnhakijoihin. Tarinoista välittyi suuri halu toimia opettajana suoma-

laisessa koululaitoksessa tulevaisuudessa, mutta tuota halua varjostaa epävarmuus. 

Epäilys koskee ennen kaikkea omaa suomen kielen taitoa: 

 

No, koska maahanmuuttajia me olemme. Vaikka kuinka hyviä, 

aina se korostuu ja vanhemmat sitten sanovat, etteivät halua sel-

laista opettajaa, joka ei osaa kunnolla suomea. En tiedä pääsem-

mekö ikinä luokanopettajiksi. 

 

Katkelmasta käy ilmi, miten maahanmuuttajana oleminen on leima, joka pysyy tiu-

kasti ja johon liittyy usein negatiivisia tuntemuksia. Haastateltava tuo esille, että epäi-

lee nimenomaan huoltajien suhtautuvan kielteisesti opettajaan, joka puheen perus-

teella paljastuu Suomen rajojen ulkopuolelta muuttaneeksi. Maahanmuuttajan positi-

osta on vaikea päästä pois. 

Toinen haastateltava pohtii niin ikään kielitaitonsa puutteellisuutta: 

 

Minun suomen kieli on kehittänyt pikkusen hitaammin, ja vielä 

opettajan työ vaatii hyvää suomen kielen taitoa, sen takia se pik-

kusen hitaammin menee eteenpäin… Kielen takia en voi työsken-

nellä opettajana vielä. 

 

Opettajaunelmasta kiinnipitäville on kuvaavaa sitkeys. He ovat valmiita odottamaan 

pitkään omien tavoitteittensa toteutumista ja tekemään sitä ennen esimerkiksi koulun-

käyntiavustajan töitä tai paneutumaan opiskeluun. Kertoja toteaakin varovasti, että ei 

voi toimia opettajana vielä. Takana kuuluu toive paremmasta tulevaisuudesta. Tule-

vaisuuden toiveista kysyttäessä haastateltava vastaa:  
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Tietysti töitä. En voi sanoa, että toivon, mutta haaveilen opettajan 

työstä. Se on totta. Ehkä saan sitä joskus. Kymmenen vuoden 

päästä? ... Pienillä askelilla menen tulevaisuutta kohti.  

 

Haastattelut piirtävät kuvan melko erilaisista opettajapersoonallisuuksista. Viimeksi 

esitetyssä lainauksessa esittäytyi ujolta vaikuttava ihminen, joka haastattelutilan-

teessa kertoo lähes arasti haaveilevansa opettajan työstä. Kiltteyttään haastateltava 

arvioi: 

 

Voin sanoa, että ehkä liian kiltti, sen takia joskus puuttuu aktiivi-

suus. Koska aktiivisuus ja kilttiys on ristiriidassa joskus. [Naurua]. 

Ahkera, ihan tavallinen persoona [naurua], toivottavasti mukava 

opettajalle. 

 

Kertoja kuvailee itseään kiltiksi ja sopeutuvaksi ihmiseksi, joka ei halua tuoda itseään 

esille, eikä olla millään tavalla vaivaksi opettajalleen. Itse hän arvioi, että joskus pi-

täisi olla aktiivisempi. Toisessa elämäntarinassa kertoja uskoo lujasti omiin ky-

kyihinsä, eikä epäröi tuoda sitä esille: 

 

Minä työskentelen nimenomaan venäjänkielisessä luokassa mihin 

kaikki venäjänkieliset lapset tulevat. Se on minusta niin kuin, se 

on ihan hyvä, koska minä puhun venäjää, ei sen takia että minä 

puhun venäjää, vaan sen takia, että minä voin antaa tosi paljon. 

Koska minä olen niin kuin kaksikielinen… Minusta minä olen tosi 

ammattilainen. Voin tehdä ihan mitä vain. 

 

Lainaus osoittaa, että kertoja ei kainostele tuoda omaa osaamistaan esille. Toteamusta 

siitä, että hän voi tehdä mitä vain, voi pitää jopa hieman itseriittoisena tai ainakin 

liioittelevana ilmaisuna. Toisaalta asian voi tulkita siten, että kertoja on säilyttänyt 

itseluottamuksensa siitä huolimatta, että ei ole onnistunut löytämään opettajan työtä, 

vaikka se on ensisijainen toive koulunkäyntiavustajana toimimisen sijasta. Ikään kuin 

vakuuttaakseen vielä omaa pätevyyttään kertoja jatkaa: 

 

Ja niin kuin pääopettaja luokassa, [opettaja X], tekee samaa työtä 

kuin minä, mutta hänellä on vain enemmän niin kuin vastuuta 

tästä kaikesta luokasta ja työstä. Minä teen ihan nimenomaan, 

mitä hän tekee myöskin. 
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Kertoja korostaa, että avustajanakin hän tekee käytännössä lähes samaa työtä kuin 

opettaja. Voin hyvin kuvitella, että taitavan, opettajankoulutuksen saaneen koulun-

käyntiavustajan työ lähestyy helposti opettajan työtä, vaikka pedagoginen ja kasva-

tuksellinen päävastuu säilyy aina varsinaisella opettajalla. 

Opettajuudesta sitkeästi haaveileville puurtajille näyttää opettajana toimiminen 

olevan ainoa oikeaksi koettu ammatti. Opettajaksi ryhtyminen on voinut olla mielessä 

jo pikkutyttönä, kuten haastateltava kuvasi: 

 

Mä jotenkin pienenä, ihan pienenä tyttönä, kun tytöt leikkivät, 

lapset leikkivät jotain tiettyä ammattia, mä aina leikin opettajaa. 

Mulla oli nuket ihan rivissä ja kaikki nallet ja mä olin opettajana, 

en koskaan lääkärinä tai esim jonakin linja-autokuskina. Mä oon 

aina halunnut opettajan työtä. Ja sitten tota. Jospa se sitten toteu-

tuis jossain vaiheessa. 

 

Lapsuuden haave opettajana olemisesta on jäänyt ikään kuin puolitiehen asuinmaan 

vaihtumisen myötä. Haave on silti edelleenkin olemassa ja ajatuksissa on opettajan 

työ Suomessa tulevaisuudessa. 

Opettajaunelmasta kiinnipitävät ovat opiskelleet opettajaksi lähtömaassa ja kai-

killa on kokemusta opettajan työstä myös käytännössä. Yksi tähän ryhmään kuulu-

vista haastateltavista on ollut pitkään kotona lasten kanssa. Kun on tullut aika siirtyä 

työhön kodin ulkopuolelle, opettajan paikkaa ei ole löytynyt, vaan on pitänyt tyytyä 

lyhyisiin opettajan sijaisuuksiin ja koulunkäyntiavustajan työhön. 

Jokaiselle kolmelle opettajaunelmasta kiinnipitävälle opettajan työ on ensisijainen 

vaihtoehto Suomessa. Kuulen haastateltavien puheesta halua laajentaa omaa osaamis-

aluetta, jotta työnsaantimahdollisuudet monipuolistuisivat. Heillä kaikilla on aineen-

opettajan koulutus, mutta nyt he haluavat vielä parantaa valmiuksiaan hankkimalla 

luokanopettajan pätevyyden. 

Nämä opettajat eivät halua olla toimettomia. Erityisen tärkeäksi he näkevät suo-

men kielen taidon parantamisen. Opiskeluaikana kielitaito kehittyy ja sitä kautta työ-

paikan löytäminen helpottuu. Toisaalta suomen kielen osaamiselle asetetut korkeat 

vaatimukset närkästyttävät ja kaikilta osin työelämän ei koeta kohtelevan reilusti:  

 

Mielenkiintoista on, että kun lukiossa on venäjän kielen opettaja, 

hän on suomalainen ja kun puhuu venäjä, paljon virheitä. Ja lap-

set, kun venäjänkieliset lapset menevät hänen tunnille, he vain 

nauravat. Se on, se on huono asia.  
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Edellä esitetyssä katkelmassa haastateltava kyseenalaistaa vallitsevat käytännöt, joi-

hin kertojan mielestä kuuluu, että opettajan työhön palkataan mieluiten kantaväestöön 

kuuluva opettaja niissäkin tapauksissa, joissa saatavilla on pätevä, tai kertojan mie-

lestä jopa pätevämpi, maahanmuuttajaopettaja.  

Opettajaunelmasta kiinnipitävien elämäntarinoissa on havaittavissa toisaalta odot-

tamista ja sietämistä, toisaalta tarinoista on luettavissa tyytymättömyyttä vallitsevaan 

tilanteeseen. Kritiikkiä runsaammin kuulen opettajaunelmasta kiinnipitävien kerron-

nassa alistumista vallitsevaan tilanteeseen. Epätoivottua tilannetta selitetään erilaisilla 

tekijöillä. Itseään kiltiksi luonnehtinut opettaja tyytyy ikään kuin kohtaloonsa ja selit-

tää tilannetta puutteellisella kielitaidolla. Toisessa elämäntarinassa työllistymisen es-

teenä nähdään aineiston keräämisen ajankohtana paljon puhuttu lama. Kolmannessa 

elämäntarinassa esille nousivat työllistymistä vaikeuttavat asenteelliset näkökohdat, 

kuten työnantajien haluttomuus palkata maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. 

6.2 Työelämästä paikkansa löytäneet 

Aineistosta löytyi viisi kertomusta, joista on aistittavissa tietynlainen tyytyväisyys 

omiin tämänhetkisiin työtehtäviin erilaisissa opettajan tehtävissä peruskoulussa tai 

toisen asteen koulutuksessa. Tarinoista välittyy ahkeran opiskelun lisäksi vahva tahto 

ja usko omiin kykyihin. Kertojat ovat tuottaneet pitkiä kerronnallisia jaksoja ainakin 

muutamasta teemasta ja he tuovat tarinaan paljon omia aineksia haastattelijan ajatte-

leman jäsennyksen ulkopuolelta. Poikkeuksellisesti yksi viidestä työelämästä paik-

kansa löytäneiden tarinoista on pidättäytyväisempi, minkä voi arvella johtuvan haas-

tateltavan kulttuuritaustasta. Tulevaisuudennäkymät ovat kaikissa työelämästä paik-

kansa löytäneiden tarinoissa melko varmoja, vaikka työsuhteet ovat määräaikaisia ja 

uusia työmahdollisuuksia tähyillään. Tähän ryhmään kuuluvien puheesta välittyy 

luottamus siihen, että heillä on myös jatkossa mielekkäitä tehtäviä suomalaisessa kou-

lujärjestelmässä. 

Työelämästä paikkansa löytäneille opiskelulla on toki muodollinen merkitys, 

mutta sen lisäksi opiskelun tuomat tiedot ja taidot katsotaan sinällään tarpeellisiksi 
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nykyisen työn tai jo seuraavana tiedossa olevan työn kannalta. He tarvitsevat monia-

laisten opintojen tuomia valmiuksia tämänhetkisessä työssään tai he katsovat niiden 

parantavan mahdollisuuksia liikkua erilaisten opetustehtävien välillä.  

Opettajan paikan löytäneet olivat onnistuneet kääntämään elämänkokemuksensa 

ja monipuolisen koulutuksensa voimavaraksi, jota he hyödyntävät työelämässä. 

Heillä oli kaikilla takanaan myös muuta työkokemusta kuin opettajana toimimista ja 

neljällä viidestä tähän ryhmään kuuluvasta oli muitakin kuin opettajaksi tähtääviä 

opintoja suoritettuna. 

Tämän ryhmän kertomuksissa on mainintoja siitä, että työantaja arvostaa heidän 

työpanostaan. Työnantajan arvostuksesta kertoo kannustus tähän koulutukseen. ”He 

maksavat jopa matkat”, toteaa haastateltava. Sama opettaja kehuu kollegoitaan kou-

lussa hienoiksi ja auttavaisiksi. Tällä hetkellä oman äidinkielensä opettajana toimi-

valla maahanmuuttajaopettajalla on selviä suunnitelmia siitä, mitä hän opiskelee seu-

raavaksi ja kuinka hän etenee opettajan urallaan. Itseään hän kuvailee: ”Olen sellai-

nen, että teen vaikka mitä, jos haluan pärjätä täällä.” Tähän ryhmään kuuluva opettaja 

kertoo oppilaiden vanhemmilta saamastaan myönteisestä palautteesta: 

 

Sit vanhemmatkin ovat kysyneet, mitä te oikein teette siellä tun-

nilla, kun lapset eivät halua, eivät tahdo tulla pois sieltä. 

 

Opettaja kertoi hymyillen ja selvästi tyytyväisenä siitä, että hän saa oppilaat viihty-

mään tunnilla. Saan sen vaikutelman, että vanhempien positiivinen ihmettely tuntuu 

opettajasta palkitsevalta. 

Maahanmuuttajaopettaja kertoo pitävänsä positiivisena asiana, että häneltä odote-

taan ja vaaditaan suoriutumista erilaisissa tilanteissa. Ympäriltä tulevia vaatimuksia 

hän kuvaa: 

 

Huomasin, eli kun olet maahanmuuttaja, totta kai sinulta ei haluta, 

mutta vaaditaan, että sinä näytät miten sinä pärjäät. Ja se ei tar-

koita että negatiivisesti.  

 

Sama henkilö kertoo laajasti siitä, kuinka hänen kokemustaan maahanmuuttajana sekä 

maahanmuuttajien opettajana tarvitaan ja kuinka hän tuntee välillä, että hän ei jaksa 

venyä kaikkiin niihin tehtäviin, joita häneltä odotetaan ja joihin hänen tiedetään ky-

kenevän:  
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Mutta itse sanoin, että en tiedä kuinka kauan minä jaksan sitä 

tehdä. Kaikilla ihmisillä on rajoja. Minä sanon, täytyy vähän kat-

soa. 

 

Toisaalta monella tavalla käy selväksi, että vastuullinen työ, hyvät esimiehet ja työ-

toverit kannustavat jatkamaan. Vaatiminen ja töiden kasautuminen kertovat siitä, että 

henkilö on työyhteisössään tarpeellinen ja hänen taitoihinsa luotetaan. Toimeliasta 

luonnetta voidaan käyttää toisaalta väärällä tavalla hyväksi. Vaarana on, että henkilö 

yrittää taipua liian moneen asiaan ja ottaa asioita hoidettavakseen yli oman jaksami-

sen. Voimiensa riittävyyttä pohtinut kertoja oli tuntenut jopa fyysisiä oireita, koska 

vaativa työ ja sen ohella tapahtuva opiskelu on voimia vievä yhdistelmä. 

Vaikeuksiin ja vaatimuksiin voi suhtautua haasteina ja kääntää ne voitoksi, kuten 

seuraava lyhyt keskustelu maahanmuuttajaopettajan ja haastattelijan välillä kertoo: 

 

Haastateltava: Joo. Elämän pitää olla myöskin joskus vähän vai-

kea. 

Haastattelija: Niin. 

Haastateltava: Muuten olisi tylsää, haasteita pitää olla.  

 

Samaan asiaan, haasteiden mielekkyyteen ja tarpeellisuuteen elämässä tarttuu toinen 

haastateltava turvautumalla vanhaan sanontaan: 

 

Meillä kotimaassa sanotaan, että me olemme niin kuin kiinalaisia 

pioneereja, siis keksitään, jos vaikeuksia ei ole, keksitään niitä ja 

sitten taistellaan niitä vastaan ja ollaan sitten voitonpuolella jossa-

kin vaiheessa. Siis muuten tuntuu ehkä liian tylsältä… Ei saisi olla 

liian yksinkertaista.  

 

Vaikeuksien kautta voittoon -ajatukseen liittyy läheisesti päättäväisyys, joka kuuluu 

monissa tähän ryhmään kuuluvissa elämäntarinoissa: 

 

Mutta sitten kun saan paperit, voin mennä kaupungintalolle, että 

nyt haluan sen viran, joka mulle on luvattu. 

 

Eräänlaisesta päättäväisyydestä kertoo myös se, että omat kyvyt tiedostetaan, niihin 

luotetaan ja se uskalletaan sanoa ääneen: 
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Mutta sitten mä viisastuin, että pitää olla vähän enemmän koulu-

tusta tai korkeampaa koulutusta, koska sisälläni tunsin, että mi-

nulla on kapasiteettia. 

 

Omien vahvuuksien tiedostamisesta toinen haastateltava toteaa: ”Täytyy vain katsoa 

mikä on oma vahvuus.” Tämän toteamuksen esittää maahanmuuttajaopettaja, joka 

työskentelee opettamalla omaa äidinkieltään. Hänelle luokanopettajan työ on yksi 

mahdollisuus ainakin kolmen erilaisen opettajan toimenkuvan joukossa. Hänelle on 

tähän asti löytynyt mielekästä opetustyötä, mutta hän ei ole vielä ihan varma omasta 

suunnastaan opettajana: 

 

Vähän katsoa… En ole ollut vielä opetusharjoittelussa. Sieltäkin 

saa hyvää, vielä kokemusta ja voi tietää mitä oikeasti haluaa. 

Hyvä, että nyt on kaikenlaista kokemusta ja pätevyyttä. 

 

Koulutus on kaikille tähän tutkimukseen osallistuneille keskeinen tapa turvata valin-

nanvapautta elämässä. Valinta ei ole kuitenkaan niin vapaa, mitä se voisi olla. Tosi-

asia on, että kenelläkään tähän tutkimukseen osallistuneesta ei ollut esimerkiksi vaki-

tuista opettajan virkaa, joka tuntui lähes kaikilla olevan tärkeä tavoite työelämässä: 

 

Mutta en usko, että olen pätevämpi tämän koulutuksen jälkeen, 

mä saan sen, että mulla on se turva. Sit kun mulla on kaikki ne oi-

keat paperit, sit mä vaadin sen viran, mikä oli suullisesti luvattu 

periaattees mulle.  

 

Paperien tärkeydestä puhuminen on osoitus siitä, että koulutuksella on kertojalle ni-

menomaan välineellinen arvo. Katkelman kertoneen opettajan elämäntarinan muista 

yhteyksistä käy selväksi, että hän kyllä arvostaa saamaansa koulutusta, mutta suurim-

maksi osaksi hän kokee jo omaavansa ne tiedot ja taidot, joita hän opettajan työssä 

tarvitsee.  

Joissakin elämäntarinoissa tulee esille koulutuksen merkitys tämän hetken työn ja 

siinä selviytymisen kannalta: 

 

Minä otan aina, jotain mitä sinä otit siellä, otan aina, otan käyt-

töön. Aina yritän niin kuin yhdistää. 
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Opiskelussa esille tulleiden uusien asioitten kokeileminen välittömästi omassa työssä 

on tietysti mahdollista vain, jos toimii sopivassa työtehtävässä. Työelämästä paik-

kansa löytäneillä oli kaikilla tällainen tilanne niiden lukuvuosien aikana, joiden päät-

teeksi haastattelut toteutettiin. 

Kertomuksista välittyy, että elämässä on joutunut ponnistelemaan ja tekemään pal-

jon työtä onnistumisen eteen. Tässä ryhmässä hankalat tilanteet näyttävät herättäneen 

sisuuntumista. Elämän haasteet on koettu siten, että on tarve näyttää oma pärjääminen 

ja osaaminen. Tämän ryhmän tarinoista tulee esille itsenäinen toimintakyky ja päät-

täväisyys. 

6.3 Etsijät 

Etsijöiksi nimeän neljä haastateltavaa, jotka näkevät mahdollisuuksia myös opettajan 

työn ulkopuolella. Heillä ei ole vielä täyttä varmuutta, mitä he aikovat tulevaisuudessa 

tehdä. Tarve katsoa muita mahdollisuuksia nousee siitä, että heille on herännyt vahva 

epäilys omista mahdollisuuksista työllistyä opettajana Suomessa. 

Etsijät kertovat elämäntarinaansa kaikkein laveimmin. Kertomuksissa on paljon 

yksityiskohtia omasta elämästä ja valintojen pohdintaa monipuolisesti. Tulevaisuus 

ei ole selvä. Tähän kategoriaan kuuluvissa tarinoissa välittyy ahkera opiskelu, ja kai-

killa on ajatuksia myös tulevista opinnoista.  

Yhdellä etsijöistä ei ollut vielä paljon kokemusta opettamisesta. Kolme muuta et-

sijää olivat kaikki tehneet töitä opettajana ja lisäksi he olivat työskennelleet muissa 

työtehtävissä sekä ennen Suomeen muuttoaan että sen jälkeen. 

Yhtenä keskeisenä esteenä opettajana työskentelemiselle Suomessa etsijät näkevät 

kielitaitonsa riittämättömyyden. Samalla nousee esille huoli maan taloudellisesta ti-

lanteesta: 

 

Silloin [viime keväänä] mä tunsin itseni vahvaksi, että on vielä 

vuosi työelämään eteenpäin, mutta on niin paljon muuttunut, tie-

däks sä, taloudellinen tilanne Suomessa. Et lakkautetaan kouluja. 

Sekin tulee mieleen, et miten tästä eteenpäin, että totta kai pitää 

lähteä jonnekin muualle tekemään töitä. Ettei se yhden kunnan ta-

kia elämä lopu todellakaan. 
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Suomen kielen taitoon liittyvä kehitystarve tulee esille esimerkiksi seuraavalla ta-

valla:  

 

Mun mielestä parempi, että hyvin täytän itseni ja sitten mä menen 

opettamaan. Tällä hetkellä mä voin, osaan sen tehdä erittäin hy-

vin, opettaa omassa maassani, koska omalla äidinkielellä mä voin 

sen hyvin selittää heille, mutta tässä Suomessa mä ajattelen, ei 

vielä, mä odotan vähän, vuosi tai kaksi.  

 

Ensimmäisellä haastattelukerralla juuri luetun lainauksen esittänyt henkilö pohti tule-

vaisuudensuunnitelmiaan. Hän kertoi haluavansa työskennellä ensisijaisesti aineen-

opettajana, sitten oman äidinkielensä opettajana tai koulunkäyntiavustajana Suo-

messa. Hän ilmoittaa, ettei halua olla luokanopettaja. Toisella haastattelukerralla hän 

lisää varovasti mahdollisuuden toimia tulevaisuudessa myös luokanopettajana, mutta 

toteaa, että siinä tehtävässä suomen kielen taidon pitää olla paljon nykyistä parempi. 

Toisella kerralla hän lisäksi miettii, että ehkä hän ei tyydy opettajana olemiseen: 

 

Välissä mä ajattelin että okei, ei riitä olla vain opettaja. Mä voin 

olla esimerkiksi seminaareissa tai mä voin olla, mä voin tehdä joi-

takin asioita… Olla hyvä, kuuluisa. 

 

Kertoja kokee, että hänellä olisi paljon sanottavaa muun muassa eri kulttuurien koh-

taamisesta. Kertojan koko elämätarinaa ajatellen hakeutuminen opettajan koulutuk-

seen ei ole ollut koskaan itsestään selvää, vaan etusijalla oli ollut toinen ammatti. 

Kuunnellessani haastateltavaa minulle jää vaikutelma, että edelleenkään opettajan 

työhön ryhtyminen ei ole tulevaisuudessa ensisijainen vaihtoehto, vaikka kertoja 

opiskelee ahkerasti saadakseen opettajan pätevyyden Suomessa. 

Etsijöiksi nimeämäni opettajat ovat pohtineet jatko-opintoja yliopistossa tai koko-

naan alan vaihtamista: ”Oikeasti minä ajattelen, että pitäisikö aloittaa… vaihtaa koko 

ammatti.” Yrittäjyys on yksi mahdollisuus vielä omaa paikkaansa etsivälle maahan-

muuttajaopettajalle: 

 

Elämä näyttää, missä on työ. Minä kuitenkin ajattelen, että johon-

kin minä pääsen. Tässä asiassa olen optimisti. Ehkä minä menen 

opiskelemaan tulkiksi ja laitan toiminimen. 
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Yrittäjyyttä pohtinut opettaja suunnitteli tulkkina toimimista. Vaihtoehto tuntui luon-

tevalta kielen opettajalle, mutta ymmärtääkseni se ei ollut kertojan tulevaisuuden-

suunnitelmissa ensisijaisena tavoitteena, vaan ajatus johon turvautua, jos mielekästä 

työtä opettajana ei löydy. 

Maahanmuuttajan yrittäjyydestä puhutaan toisinaan pakkoyrittäjyytenä. Termillä 

viitataan siihen, että yrittäminen ei ole välttämättä maahanmuuttajan päällimmäinen 

toive, mutta se on yksi tapa päästä eteenpäin uralla tai ylipäätään työllistää itsensä. 

Yrittäjäksi ovat Suomessa hankkiutuneet keskimääräistä useimmin ne maahanmuut-

tajat, joilla ei ole täällä hankittua koulutusta ja joilla on vaikeuksia oppia suomen 

kieltä. (Joronen 2012, 188.) Haastattelemistani maahanmuuttajaopettajista kahdella 

oli ajatuksia oman yrityksen perustamisesta. Kummassakin tapauksessa ajatus omasta 

yrityksestä on nähdäkseni seuraus siitä, että mielekkään ja koulutusta vastaavan työn 

löytäminen on osoittautunut vaikeaksi. Yksi haastateltavista toimi opiskelun ohella 

yrittäjähenkisesti markkinoiden omaa osaamistaan. Hän oli työllistänyt itsensä teke-

mällä useampia osa-aikaisia töitä erilaisten koulutusorganisaatioiden tai hänen kieli-

taitoaan tarvitsevien yritysten palveluksessa. Viimeksi mainitun opettajan elämänta-

rinan olen luokitellut työelämästä paikkansa löytäneiden joukkoon. 

Etsijöiden elämäntarinoissa on pitkiä kerronnallisia jaksoja, joissa he kertovat elä-

mästään ja valinnoistaan, myös sellaisista hetkistä, jotka eivät ole olleet aina helppoja. 

He arvioivat asioita kriittisesti.  

Kaksi etsijäksi luokittelemaani maahanmuuttajaopettajaa kertovat tehneensä konk-

reettisia aloitteita akateemisten jatko-opintojen aloittamiseksi joko Suomessa tai syn-

tymämaassaan. Yksi etsijöistä kertoo, että hänellä on ollut suuret suunnitelmat työ-

uran suhteen, mutta muuttamisen myötä suunnitelmat jäivät. Kolme neljästä tähän 

ryhmään kuuluvasta tuo esille mahdollisuuden muuttaa tulevaisuudessa työn perässä 

johonkin toiseen maahan, jos täällä ei avaudu mielekkäitä työmahdollisuuksia. 

6.4 Työelämän muutoksen kohdannut 

Yhden tarinan olen nimennyt työelämän muutoksen kohdanneen tarinaksi. Tässä ta-

rinassa opiskelutarve nousee siitä, että tähänastinen työura ei enää vie eteenpäin, vaan 

on etsittävä uutta suuntaa. Työuraan on tullut katkos opetettavien tuntien loppumisen 
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myötä. Lähes näihin päiviin asti työtä on ollut, ja kertoja on kokenut sen mielek-

kääksi: 

 

Sitten mä pääsin heti töihin ja mulla oli työ… työkollegoja ja sit-

ten sieltäkin mä sain ystävät. Ja opiskelijoilta mä sain semmoinen, 

ehkä kun mä annoin energiaa, mä sain tosi hyvän energian kuin 

takaisin ja mä tunsin että mua tarvitaan, ja mä olen kuin omalla 

paikalla ja mä viihdyin ja mä olen koko ajan aktiivisesti elämässä 

mukana. Mulla oli tosi siinä mielessä helppoa. 

 

Työelämässä on tapahtunut muutos, jonka seurauksena kertojan on pitänyt lähteä et-

simään uusia työllistymismahdollisuuksia. Aineenopettajalta on loppunut oman ai-

neen tunnit, koska hänen oman arvionsa mukaan vieraan kielen opinnot englantia lu-

kuun ottamatta eivät kiinnosta riittävästi suomalaisia nuoria. Lisäkoulutuksen hank-

kiminen on yksi tapa parantaa työllistymismahdollisuuksia ja siten meneillään 

olevaan koulutukseen on ollut perusteltua hakeutua: 

 

Mulla oli ajatuksessa, että jos mä tota lastentarhanopettaja tai luo-

kanopettaja, että tää osui sillä hetkellä, kun mää sitä mietin, tämä 

osui oikein hyvin. Tämä koulutus oli juuri alkamassa, ja mä lai-

toin paperit, jos pääsen sitten pääsen, jos en, sitten ei ja mä haen 

sitten jotakin muuta. Että mun,  mun pitäis nyt kouluttaa itteni jo-

honkin, että mä pääsisin töihin. Mutta se just, että mä en vaihda 

kokonaan alaa, vaan tää on kuin lisäopintopisteitä ja kokonaisuu-

deksi.  

 

Luokanopettajan kelpoisuuden hankkiminen on työelämässä muutoksen eteen joutu-

neelle opettajalle keino laajentaa työmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kertoja on pää-

tellyt, että ei kannata vaihtaa kokonaan alaa, vaan ikään kuin kasvattaa osaamistaan 

jo olemassa olevien pätevyyksien pohjalta. Kertoja vaikuttaa päämäärätietoiselta toi-

mijalta. 

Suomessa pitkään asuneella ja toistakymmentä vuotta opettajana toimineelle suo-

men kielen taito ei vaikuta olevan työllistymisen este. Vaikeutena on löytää koulu-

tusta vastaavaa työtä. Elämäntarinassa on pitkähköjä kerronnallisia jaksoja, ja hän 

myös reflektoi omia tekemisiään.  

Kertoja toimi haastattelujen ajankohtana koulunkäyntiavustajana. Koulutetun, ko-

keneen ja aikaansaavan koulunkäyntiohjaajan työpanos on koululle tärkeä ja tätä re-

surssia voidaan käyttää väärin: 
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Mä olen ollut tosi paljon sijaisena ja tota ohjaajanakin. Kun opet-

tajat tietää, että mulla on niin kuin opettajan taustaa, niin tosi hel-

posti oli heti, että ota sä puoli porukkaa ja meette atk-luokkaan tai 

ota sä puoli luokkaa ja harjoittelette tätä asiaa tai jotakin. Että mä 

teinkin tää vuosi sitä just samaa [kuin varsinainen opettaja], mutta 

sain ohjaajan palkan. 

 

Vastuun saaminen ja monipuolisen työn tekeminen on mielekästä, ja monet koulun-

käyntiavustajina toimivat kertoivat siitä eri yhteyksissä myönteiseen sävyyn. Asialla 

on kuitenkin toinen puoli, joka kiteytyy edellä esitettyyn lainaukseen. Taitavan kou-

lunkäyntiavustajan työnkuva voi lähentyä monelta osin jo liiaksi opettajan työtä, 

vaikka työstä ei makseta vastaavaa palkkaa. Vastuu oppimisesta ja oppilaista on kui-

tenkin aina opettajaksi palkatulla. 

Työelämän muutoksen kohdannut opettaja oli opiskellut muuta alaa nuoruudes-

saan ennen opettajankoulutukseen hakeutumista. Opiskelualan vaihtamisesta hän ei 

kertonut tarkemmin, vaan vaikutti siltä, että hän oli jättänyt sen kokonaan taakseen ja 

halusi keskittyä opettamiseen. 

6.5 Suuntien sanoma  

Maahanmuuttajaopettajat eivät näyttäydy yhtenäisenä joukkona, kuten edellä esitetty 

luokittelu osoittaa. Näyttääkin siltä, että parhaiten ovat koulumaailmasta paikkansa 

löytäneet ne maahanmuuttajaopettajat, joilla on myös yksi tai useampi muu koulutus 

kuin opettajan koulutus. Onko tämä sattumaa? Sitkeästi opettajaunelmasta kiinnipitä-

vät sekä etsijät kokivat heikon suomen kielen taidon työnsaantia selvästi rajoittavaksi 

tekijäksi. Opettajaunelmastaan kiinnipitävät eivät kuitenkaan tuoneet kerronnassaan 

esille muita ammattivaihtoehtoja kuin koulussa työskentelemisen. Työelämästä paik-

kansa löytäneet eivät puhuneet yhtä paljon kielitaidon asettamista rajoituksista. On 

ymmärrettävää, että jos työelämästä on löytynyt paikka, ei kielitaitoa tarvitse miettiä 

niin paljon. Työelämästä paikkansa löytäneet ja etsijät ovat siinä suhteessa samanlai-

sia, että heillä on kaikilla kyky ja halu nähdä vaihtoehtoja, joihin tarttua. Etsijöille 

vaihtoehdot ovat toistaiseksi enemmän ajatuksellisia mahdollisuuksia kuin asioita, 

joihin olisi konkreettisesti tartuttu joitakin opiskeluaikeita lukuun ottamatta. 

Työelämästä paikkansa löytäneiden kertomuksissa välittyi voimakkaimmin oma 

toimijuus. Gordon (2005) määrittelee toimijuutta kirjoittaen, että toimijuudella 
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yleensä tarkoitetaan yksilön kykyä päätöksiin sekä pystyvyyttä niiden toteuttamiseen, 

ja toteaa toimijuuteen liittyvän aina vallan ja voiman näkökulma. Toimijuuden tun-

nolla ja tunteella hän tarkoittaa sitä, että yksilö tuntee olevansa oman elämänsä sub-

jekti. Subjektius tiivistyy siihen, miten yksilö kokee ’minänsä’ mahdollisuudet vai-

kuttaa valintoihinsa. (Gordon 2005, 115−119.) Työelämästä paikkansa löytäneet eivät 

ole jääneet odottelemaan, vaan esimerkiksi työtilaisuuksia on haettu aktiivisesti ja sa-

malla omiin kykyihin uskotaan vahvasti. Vaikeudet selvitetään sitkeydellä ja pienistä 

ei lannistuta. 

Tulkintani mukaan työelämän muutoksen kohdanneen tarinassa on myös luetta-

vissa aktiivista toimijuutta, josta kertoo esimerkiksi rationaalinen pohdinta siitä, että 

olemassa olevaa osaamista on järkevä lähteä laajentamaan alan vaihtamisen sijasta. 

Kun aineenopettaja päätyy suorittamaan luokanopettajan monialaisia opintoja, hänen 

ei tarvitse aloittaa alusta. Luokanopettajan ja aineenopettajan pätevyys yhdessä anta-

vat tulevaisuudessa mahdollisuuden toimia joustavasti opettajana esimerkiksi yhte-

näisen perusopetuksen eri tehtävissä. 

Etsijöiden toimijuus ilmenee ennen kaikkea aktiivisena mahdollisuuksien etsimi-

senä. Heidän tarinoissaan nousee esille voimakas tarve arvioida kriittisesti omaa toi-

mintaa ja osaamista. Samalla pohditaan poliittista ja yleensä yhteiskunnallista tilan-

netta. Elämä ei ole ollut aina heilläkään helppoa. Kun asiat eivät etene haluttuun suun-

taan, ovat tähän ryhmään kuuluvat valmiita etsimään uusia mahdollisuuksia. Etsijät 

myös paljastavat haastattelijalle elämän kipupisteitä ja kertovat laajoja episodeja elä-

mästään. 

Opettajuudesta haaveilevat toimivat tavalla, jota voi kuvata odottamisena ja sietä-

misenä, mutta samalla joukossa on terävääkin kyseenalaistamista joidenkin asioiden 

suhteen. Åkerblad (2014, 38) kirjoittaa, että prekaarit13 työmarkkinat pakottavat ih-

miset liikkeelle, mutta toisaalta epävarmoihin työmarkkinoihin liittyy paljon odotta-

mista ja sietämistä. Odottamista voidaan pitää prekaarina toimijuutena ja siihen liittyy 

venymisen ulottuvuus (Keskitalo-Foley 2013, 142–143; Åkerblad 2011, 26). 

Muodostamiani elämäntarinoiden luokkia on kiinnostavaa tarkastella suhteessa 

Kyhän (2011) korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työuria käsittelevän tutki-

muksen löytöihin. Haastatteluaineiston perusteella Kyhä (2011, 159) löysi kolme eri-

                                                 

13 Prekaareilla työmarkkinoilla tarkoitetaan työhän liittyvää epävarmuutta ja epämääräisyyttä. 
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laista elämänuraa, joita hän kuvaa pärjääjiksi, harhailijoiksi ja sinnittelijöiksi. Luokit-

telun perustana on lähtömaassa tehdyt ura- ja ammatinvalinnat sekä työurien muotou-

tuminen Suomessa. Viimeksi mainittu luokitteluperuste on tutkimuksissamme sa-

manlainen. Maahanmuuttajaopettajien kohdalla olen lisäksi pitänyt keskeisenä luo-

kitteluperusteena tulevaisuudensuunnitelmia, kun taas Kyhän tutkimuksessa huomio 

kiinnittyi lähtömaassa tapahtuneisiin valintoihin. Muodostuneista luokista Kyhän pär-

jääjäksi nimittämät muuttajat muistuttavat työelämästä paikkansa löytäneitä maahan-

muuttajaopettajia. Kyhän tutkimuksen harhailijoilla ja maahanmuuttajaopettajien elä-

mäntarinoista löytämilläni etsijöillä on niin ikään yhtäläisyyttä. Kummallekin ryh-

mälle oman paikan löytäminen on ollut hankalaa ja tyytymättömyys kuvaa heidän 

tilannettaan. Kyhän sinnittelijöiksi nimeämälle ryhmälle ja opettajaunelmasta kiinni 

pitäville on yhteistä ymmärtäväinen suhtautuminen epätyydyttävään työllisyystilan-

teeseen. Kyhän tutkimukseen osallistui useiden eri alojen korkeasti koulutettuja maa-

hanmuuttajia, mutta joukossa oli myös kasvatusalan tutkinnon suorittaneita, joiden 

työllisyystilanne oli paras verrattuina muiden koulusalojen edustajiin. Vaikka opetta-

jat olivat usein työllistyneet omalla alallaan, he eivät välttämättä toimineet koulutus-

taan vastaavassa tehtävässä, vaan yleisiä olivat etnospesifit opetustyöt, kuten maahan-

muuttajaoppilaiden avustajana tai oman äidinkielen opettajana toimiminen (Kyhä 

2011, 147–148).  Sama työllistymisen suunta on nähtävissä myös tähän tutkimukseen 

osallistuneiden maahanmuuttajaopettajien kohdalla. Kyhän tutkimukseen osallistu-

neista maahanmuuttajista osa ei ollut työllistynyt lainkaan, mitä ei ole havaittavissa 

haastattelemieni opettajien kohdalla. Etsijöiden joukossa tosin oli yksi henkilö, joka 

ei ollut kodin ulkopuolella töissä, mutta käsitykseni mukaan valinta lähti omasta ha-

lusta hoitaa lapset kotona. Monialaisia opintoja suorittavista maahanmuuttajaopetta-

jista puhuttaessa tuleekin muistaa, että he ovat jo eräällä tavalla valikoitu joukko kai-

kista korkeasti koulutetuista maahanmuuttajista. Koulutukseen pääsyn edellytyksenä 

ovat muun muassa hyvä suomen kielen taito ja opettajan pedagogiset opinnot. Näyttää 

myös siltä, että koulutukseen haetaan harvoin ilman jonkinlaista tuntumaa koulutyö-

hön Suomessa. 

Elämäntarinoiden luokittelun luomasta aineiston kokonaiskuvasta jatkan elämän-

tarinoiden temaattiseen analyysiin. Teemat nousevat esille osin ennakkoon suunnitel-

lusti väljän haastattelurungon pohjalta, osin teemat ovat löytyneet aineistoon tutustu-

misen myötä. 
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7. Elämänkulun varrelta 

Tämän tutkimuksen ei ole tarkoitus kattaa koko maahanmuuttajaopettajan tähänas-

tista elämää, vaan keskityn Suomessa asumiseen ja sitä välittömästi edeltäviin tapah-

tumiin sekä ennen kaikkea monialaisten opintojen suorittamiseen liittyvään aikaan. 

Opettajien ajatukset omasta ammatillisesta tulevaisuudestaan kuuluvat niin ikään 

oleellisesti tähän tutkimukseen. 

Järjestän temaattisen tarkastelun neljään osaan: Suomeen muuttamiseen, sopeutu-

miseen, opiskeluun sekä siihen, miten haastateltavat jäsentävät suomalaista koulua ja 

mahdollisuuttaan työskennellä täällä opettajana tulevaisuudessa. Teemat jakautuvat 

ensimmäistä lukuun ottamatta useiksi alateemoiksi. 

Aloitan teemojen tarkastelun Suomeen muuttamisen syistä ja muuton ajoittumi-

sesta maahanmuuttajaopettajien elämänkulkuun. Vaikka pidän maahanmuuttajaopet-

tajia hyvin sopeutuneina ja sopeutuvina henkilöinä, on kokemus välitilaan jäämisestä 

ja kuulumattomuuden tunteesta monen kohdalla ilmeinen.  

Opiskelun suhteen maahanmuuttajaopettajat osoittautuvat koulutuksen suurkulut-

tajiksi jopa siinä määrin, että pohdin koulutuksesta toiseen siirtymisen mielekkyyttä. 

Näen koulutuksen kuitenkin heille ensisijaiseksi keinoksi päästä kiinni työhön, johon 

heillä aikaisemman koulutuksen ja kokemuksen mukaan on kaikki edellytykset. 

Maahanmuuttajaopettajat ovat tehneet tarkkoja havaintoja suomalaisesta koulusta 

ja opettajan työstä siellä. Omia mahdollisuuksiaan toimia opettajana Suomessa he 

pohtivat hyvin kriittisesti. Pohdinnan kohteena on ennen kaikkea oman kielitaidon 

riittävyys sekä toisaalta yhteiskunnan valmius hyväksyä muualta tulevat opettajat. 

7.1 Suomeen muuttaminen 

Maahanmuuttajaopettajien Suomeen muuttamisen tarkastelu kohdistuu aluksi siihen, 

mihin ikään ja elämänvaiheeseen muutto ajoittuu, sekä muuton pääasialliseen syyhyn. 
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Maahanmuuton syistä tiedetään yleisesti, että ne ovat moniselitteisiä ja liittyvät muu-

ton motivaatioon (Säävälä 2013, 107). 

Maahanmuuttajat ovat tyypillisesti nuoria aikuisia. Tulijoista kaksi kolmasosaa on 

15–44-vuotiaita. Maahanmuuttajien keski-ikä on noin 30 vuotta, suomalaisten keski-

iän ollessa yli 40 vuotta. (Myrskylä 2013.) Tämän tutkimuksen maahanmuuttajaopet-

tajat sopivat edellä kerrottuun yleiseen kuvaan nuorista maahanmuuttajista. Muutto-

hetkellä heidän ikänsä ovat vaihdelleet 23 ja 35 vuoden välillä, keski-iän ollessa 27 

vuotta. Varhaisin muuttovuosi haastateltavien keskuudessa oli 1990 ja myöhäisin 

2007, joten Suomessa asumisen ajassa on eroa seitsemäntoista vuotta. Monialaisten 

opintojen päättymisen kynnyksellä maahanmuuttajaopettajat olivat olleet Suomessa 

keskimäärin 14 vuotta. 

Maahanmuuttosyy on merkityksellinen varsinkin uudessa maassa oleskelun alku-

vaiheessa (Martikainen & Tiilikainen 2007, 22). Haastattelemieni maahanmuuttaja-

opettajien Suomeen tulon kimmokkeista yleisin on ollut parisuhde. Rakkaus ja siitä 

seurannut sitoutumisen tarve on linkittänyt haastateltavien elämän toisen ihmisen elä-

mään. Seurauksena on ollut, että moni on tehnyt muuttopäätöksen ilman, että on ollut 

siinä itse aloitteellinen. Usein muuttopäätöstä on jouduttanut tai siihen on liittynyt 

lapsen syntymä: 

 

Mieheni ei jaksanut enää odottaa, hän sanoi, että muutetaan Suo-

meen. Sitten tuli raskaaksi. Ja se varmaan oli viimeinen piste, että 

nyt pitää muuttaa Suomeen. 

 

Rakkauden nimissä tapahtuvaan muuttoon on moni haastateltava suhtautunut varauk-

sellisesti, mutta lapsen syntyminen on saanut tekemään lopulta päätöksen suostua 

puolison ehdotukseen muuttaa Suomeen. Kolmen ihmisen elämä on kietoutunut yh-

teen ja tätä yhteyttä vaaliakseen perhe on päätynyt asumaan yhteen:  

 

Sitten tota me miehen kanssa viestiteltiin pari kuukautta. Sanoin, 

että milloin sä tulet hakemaan sen sormuksen pois. Ei ku mä tuun 

sinut hakemaan enkä sormuksta. Sitten tota me vietettiin vähän ai-

kaa yhdessä… Et mulla oli ihan vaikea päättää missä sitten olin-

kin. Sitten lapsi kuitenkin syntyi [lähtömaassa], mies sanoi, että 

sun pitää tulla sinne. Tässä sitä sitten ollaan. 

 

Päätöstä muuttaa Suomeen kertoja kuvaa vaikeaksi. Jos kysymyksessä on ollut muut-

taminen naapurimaasta, on ollut mahdollista, että muuttohalukkuudeltaan laimeampi 
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osapuoli on saanut tarvittaessa muuttaa vähitellen ja hoitaa esimerkiksi opiskelunsa 

päätökseen ennen muuttoa: 

 

No kun mä muutin Suomeen, mulla oli vielä opinnot kesken siellä 

[entisessä kotimaassa] ja me jouduimme aika paljon niin kuin 

matkustamaan edes takaisin, siis me mentiin kahden viikon välein, 

3−4 päiväksi taas sinne.  Se oli semmoinen, toisaalta mulle oli 

aika pehmeä lasku, koska se on kestänyt ehkä puolitoista vuotta 

ehkä jopa kaks. Että mä sain sieltä jo kaikki paperit ja pystyin 

muuttamaan niin kuin pysyvästi tänne. 

 

Rauhallisen muuttoprosessin läpikäynyt opettaja kertoo tapahtumista siten, että koko 

tapahtuma kuulostaa vaivattomalta prosessilta, josta kertojalle ei ole jäänyt mieleen 

erityisen hankalia asioita. 

Parisuhteen ympärille kietoutuviin muuttotarinoihin sijoitan kymmenen haastatel-

tavan kertomukset. Rakkaustarinaan kietoutuu usein myös epävarmuutta ja tuskallisia 

päätöksiä. Oman tutun elämän ja lupaavien urahaaveiden jättäminen on ollut vaikeaa: 

 

Kaikki suunnitelmat tehty. Kaikki, että niin kuin mä tulen sieltä 

lomalta, mä tiedän että mulla on työpaikka tässä näin, ja mä tyk-

käsin siitä, mä olin jo kolme vuotta ollut siellä, olin arvostettu… 

Et tota. Se oli niin kuin hieno kokemus, ja hyvät työkaverit, koke-

neet opettajat ja aina pitivät minusta huolta, koska olin nuorin sil-

loin.  

 

Muuttaminen on ollut jopa uhrausten aikaa. Uhrautumiseksi katson muun muassa luo-

pumisen omaa koulutusta vastaavasta työstä ja irrottautumisen tutusta sosiaalisesta 

verkostosta. Suunnitelmien kaatumisesta maahanmuuttajaopettaja kertoo: 

 

Itse asiassa mulla ei ollut minkäänlaista kipinää [muuttoon]… Ja 

mulla oli ihan selkeät niin kuin näkemykset, koska mä yritin niin 

kuin parhaiten suorittaa kaikki ne kokeet ja jossakin vaiheessa 

näytti silti, että mä menen niin kuin opiskelemaan eteenpäin lisen-

siaatiksi tai miks siitä sitten, mikä on seuraava sitten… Niin että 

mulla oli selvä näkemys, että jatkan samassa yliopistossa opetta-

jana ja siinä sitten. 

 

Edellä esitetyn kokemusten muisteleminen kirvoittaa haastateltavan kommentoimaan 

tapahtunutta ironiaksi ymmärtämälläni tavalla: ”Mutta rakkaus on kova sana.” 

Ironian muutosta kertomisen yhteydessä havaitsi myös Davydova (2012) haasta-

tellessaan Venäjältä Pohjois-Karjalaan muuttaneita naisia. Naiset myös mielellään 
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korostivat haluttomuuttaan muuttoon. Lisäksi Davydova kirjoittaa ihmettelevänsä 

sitä, miten toissijaisina naiset esittivät itsensä suhteessa miehiinsä ja lapsiinsa puhu-

essaan muuttamisesta. Davydova päättelee puhetavan johtuvan naisten työtilanteesta 

haastatteluhetkellä. Toisaalta tutkija arveli puhetavan taustalla olevan naiskansalai-

suuden perhettä koskeva puoli. Koska maahanmuuttajanaisille ei ollut sopivaa työtä 

tarjolla, he päätyivät korostamaan työtätekevän äidin normiin kuuluvaa perheestä 

huolehtimisen osuutta. (Davydova 2012, 80–84, 96.) Samoja asioita tuli esille jossa-

kin määrin haastatellessani maahanmuuttajaopettajia, joista suurin osa oli naisia. Toi-

saalta he kuitenkin taistelevat heille helposti lankeavaa kotiäidin roolia vastaan opis-

kelemalla. Samalla he asettavat ammatilliset päämääränsä sille tasolle tai lähes sa-

malle tasolle, mitä ne ovat olleet ennen Suomeen saapumista.  

Joissakin tapauksissa muuttosyynä on ollut lähtömaan yhteiskunnallinen tilanne. 

Näissä tapauksissa muuttopäätös on ehkä ollut enemmän pariskunnan yhteinen. Neu-

vostoliiton hajoaminen 1990-luvulla aiheutti monen siellä asuneen elämässä epävar-

muutta tulevaisuudesta, jolloin muuttaminen naapurimaahan saattoi tuntua hyvältä 

ratkaisulta. Näissäkin tilanteessa naisella on ollut tarve tehdä omia ratkaisuja, joita 

ulkopuoliset eivät ole aina ymmärtäneet: 

 

Silloin Venäjällä oli kriisi periaatteessa, silloin se talouskriisi, sil-

loin romahti todella paljon kaikki. Ei enää ollut työtä miehelleni… 

Olin raskaana vielä Venäjällä ja synnytin Venäjällä. En halunnut 

tulla, vaikka jopa siellä suurlähetystössä Moskovassa multa kysyt-

tiin, minkä takia sinä et mene Suomeen, siellä on turvallista… Sa-

noin, että en voi mennä, koska en, en tunne kulttuuria, kieltä. 

 

Niinpä kertoja oli pitänyt päänsä ja lykännyt muuttoa siihen asti, että lapsi oli syntynyt 

tutussa ympäristössä. Tätä ratkaisua kertoja perustelee sillä, että hän oli kokenut 

olonsa ensisynnyttäjänä varmemmaksi tutussa kulttuurissa ja saadessaan kommuni-

koida tutulla kielellä. 

Kahden tänne tulleen opettajan muuttamisen kimmoke paikallistuu suomalaisiin 

sukujuuriin. Kiinnostuminen omasta taustasta, jopa eräänlainen seikkailunhalu kuvaa 

näitä tarinoita. Suomalaisiin sukujuuriin on perustunut esimerkiksi inkerinsuomalai-

sen paluumuutto, vaikka muuttopäätökseen ovat vaikuttaneet myös Neuvostoliiton 

hajoamiseen liittyneet tapahtumat. 
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Inkerinsuomalaisten muuttoprosessi oli hidas, joten odottamiseen saattoi mennä 

vuosia. Haastateltava kertoi, että hänellä meni noin kymmenen vuotta muuttohake-

muksen täyttämisen ja varsinaisen muuttamisen välillä. Muuttamiseen liittyi valmis-

tautumista esimerkiksi suomen kieltä opiskelemalla. Vuosia kestäneen odotuksen ai-

kana ehti tapahtua muutoksia Venäjällä ja joidenkin perheenjäsenten muuttohaluk-

kuus ehti laimentua. Vaikka muuttajalla oli aikaa valmistautua muuttoon, merkitsi se 

kuitenkin elämän aloittamista monessa mielessä alusta. Haastateltava toteaa, että on-

neksi hänellä oli joitakin tuttuja täällä, jotka auttoivat asioiden järjestämisessä. 

Toinen suomalaiset sukujuuret omaava haastateltava kertoo, että muuttamisessa on 

ollut mukana myös ripaus seikkailunhalua. Suomi ja suomalaisuus eivät ole välttä-

mättä kaikissa elämänvaiheissa tuntuneet tärkeiltä, mutta jossakin vaiheessa kiinnos-

tus on herännyt ja perusteellisempi tutustuminen maahan on tullut ajankohtaiseksi: 

 

Häpesin vähän tai aika pitkään [suomalaisia sukujuuria]. Sitten 

vasta kun olin nuori aikuinen, sitten tuli ylpeys siitä, että mulla oli 

toinenkin kulttuuri… Sit kun muutettiin Suomeen tai kun valmis-

tuttiin miehen kans yliopistosta, päätettiin vaan tulla Suomeen 

vuodeks, et voin oppia puhumaan paremmin suomen kieltä eli vä-

hän seikkailuun tänne.  

 

Suomalaisista sukujuurista on ollut hyötyä muuttovaiheessa, esimerkiksi kieleen ja 

kulttuuriin on ollut luontaista kiinnostusta ja niitä on kenties opiskeltu jo ennen tänne 

tuloa, tai kieltä ja tapoja on opittu omien vanhempien kautta. Edellä esitetyn katkel-

man kertojan tarkoituksena ei ollut alun perin jäädä tänne pysyvästi, vaan päätös kyp-

syi sen myötä, että Suomi osoittautui hyväksi paikaksi kasvattaa omia lapsia. 

Keräämässäni aineistossa on tarinoita, joissa muuttaja kertoo tulleensa tänne kau-

kaa, mutkien kautta. Silloin lähdön syynä on ollut lähtömaan poliittinen tilanne.  Suo-

meen asettuminen on tällöin monen sattuman summa, sillä lähtiessään kotimaastaan 

muuttaja ei ole vielä tiennyt välttämättä lopullista päämääräänsä. Näissä tapauksissa 

koko perhe ei ole kaikissa tapauksissa päätynyt heti yhteen, vaan muuttaja on joutunut 

luomaan oman sosiaalisen verkostonsa täällä lähes yksin ilman läheisten tukea. 

Maahanmuuttoviraston myöntämien ensimmäisten oleskelulupien yleisin myöntä-

misperuste vuonna 2009 liittyi työhön ja lähes yhtä usein perheeseen. Perhesiteisiin 

liittyvässä maahanmuutossa noin puolessa tapauksista perusteena oli lapsi. Toiseksi 

yleisin peruste oli avioliitto. (Väestöliitto 2014.) Maahanmuuttajaopettajien tarinoista 

esille tulleet muuttamisen syyt noudattavat siten tilastotietojen yleistä linjaa, joiden 



 

107 

mukaan muuttamista perustellaan usein perhesyihin viittaamalla. Perhe ja erityisesti 

lapset maahanmuuttosyinä tulivat esille myös Kokkosen (2010, 192) pakolaisille teet-

tämissä haastatteluissa. 

Perheen muodostaminen ja lapsen syntymä liittyvät lähes kaikkiin tämän tutki-

muksen muuttotarinoihin. Lapsi on joko vahvistanut muuttopäätöstä tai lapsi on syn-

tynyt pian tänne muuttamisen jälkeen. Viimeksi mainitussa tapauksessa lapsi saate-

taan mainita syyksi jäädä Suomeen pysyvästi. Haastateltavat nimeävät lähes poik-

keuksetta perheen elämänsä tärkeimmäksi asiaksi, kun puhe kääntyy siihen, mistä 

koostuu elämän onnellisimmat hetket. Vasta sen jälkeen tulevat itsensä toteuttamisen 

mahdollisuudet työn tai opiskelun muodossa. Tätä ajatellessa on varsin luonnollista, 

että perheen koossa pitämiseksi haastateltava on ollut valmis muuttamaan puolison 

koulutus- tai työnsaantimahdollisuuksien perässä, vaikka oma työura on katkennut ja 

työmahdollisuudet ovat hankaloituneet huomattavasti. Elämänkulkuteoriaan viitaten 

totean, että linkittyneiden elämänkulkujen periaate näkyy selvästi muuton yhteydessä. 

Naisten toiminta näyttää Suomeen muuttamisessa myötäilleen useissa tapauksissa 

miehen tahtoa. Toisaalta monet pienet vivahteet tarinoissa antavat viitteitä siitä, että 

naiset ovat kuitenkin vaikuttaneet muuttoon, sen ajankohtaan ja ehtoihin. Tahto pitää 

perhe koossa on ajanut omien toiveiden edelle. Toki päätös muuttaa miehen luokse 

tai hänen kanssaan on edellyttänyt myös omaa aktiivisuutta. Yhdessä elämäntarinassa 

tuli esille naisen mielenkiinto muuttaa Suomeen ilman, että muuton syynä ovat olleet 

perheen pitäminen yhdessä tai lähtömaan vaikeat olosuhteet. 

Toisiin ihmisiin liittyvien vaikuttimien ohella muuttamiseen liittyy yhteiskunnal-

lisia tapahtumia, kuten jo edellä mainitsin. Myös muualta kuin entisen Neuvostoliiton 

alueelta tulleet kertovat joissakin tapauksissa kotimaansa poliittisen tilanteen olleen 

sellainen, että on ollut pakko miettiä muuttamista muualle. Näissä tapauksissa oman 

tahdon toteuttaminen voi olla hyvin rajallista, vaikka lähteminen sinällään on aktiivi-

nen teko. 

Muutto on ajoittunut haastateltavien elämässä pääsääntöisesti niihin vuosiin, kun 

entisessä kotimaassa on juuri saatu opiskelut päätökseen tai ne ovat olleet päättymäi-

sillään ja on ollut perheen perustamisen aika. Oletettavasti muuttopäätöksen tekemi-

nen on helpompaa tilanteessa, jolloin lapsia ei vielä ole tai he ovat alle kouluikäisiä, 

kuin lasten ollessa varttuneempia. Voi myös ajatella, että heti opintojen jälkeen muut-

taminen ja oman paikan etsiminen on yleistä nuoren ihmisen elämänkulussa, joten 

siinä mielessä päätös tulla Suomeen on ollut luonteva.  
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7.2 Sopeutuminen  

Kun pyysin haastateltavia kertomaan Suomeen muutosta ja tänne sopeutumisesta, oli 

kerronta joissakin tapauksissa melko niukkaa. Toisilla taas kysymys nosti mieleen 

jonkun asiaan liittyvän yksittäisen tapahtuman, jonka kertoja halusi yksityiskohtai-

sesti jakaa haastattelijan kanssa. Tarinoissa kuuluivat kielen opiskeluun liittyvät pon-

nistelut, ystävyyssuhteiden puute ja toisaalta niiden löytyminen, perhe-elämään liit-

tyvät tapahtumat sekä elämänpiirin raivaaminen kodin seinien ulkopuolelle. 

Sopeutumiseen liittyvä puhe edellytti kertojalta paluuta menneeseen, vaikka pro-

sessina sopeutuminen ei rajoitu vain muuton välittömään läheisyyteen.  On selvää, 

että ihmiset muistavat asioita eri tavalla ja muistiin nousevat asiat saavat erilaisia mer-

kityksiä esimerkiksi sen perusteella, kuinka pitkä aika muutosta on kulunut. Tähän 

tutkimukseen osallistuneiden muutosta Suomeen oli kulunut pisimmillään jo 22 

vuotta. Tuoreimmat muuttokokemukset olivat viiden vuoden takaa. Tämän aineiston 

perusteella on selvästi havaittavissa, että lyhyemmän aikaa Suomessa olleiden maa-

hanmuuttajaopettajien elämäntarinoissa oli muita enemmän kipuilua itselle tyydyttä-

vän ja luontevan elämän rakentamisessa. Tämä kertoo mielestäni siitä, että uuteen 

maahan, sen kieleen ja kulttuuriin sopeutuminen on pitkä ja vaativa prosessi. 

Puhuessaan sopeutumisestaan Suomeen maahanmuuttajaopettajat nostivat esille 

ihmisiin, tapoihin, tottumuksiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Näiden 

näkökulmien lisäksi sopeutumisesta kerrottiin kielen oppimisen kysymyksenä sekä 

arvioitiin fyysistä ympäristöä. Jotkut haastateltavat pohtivat sopeutumistaan siltä kan-

nalta, olisivatko he halukkaita muuttamaan täältä pois. Lisäksi mietittiin asenteiden ja 

tahdon merkitystä sopeutumisessa. Käsittelen tässä alaluvussa myös syrjintäkoke-

muksia sekä kokemuksia väliin jäämisen tunteesta. Viimeksi mainitut teemat nousivat 

spontaanisti esille maahanmuuttajaopettajien kertoessa elämästään. Sijoitan tämän lu-

vun loppuun työllistymistä koskevan teeman, sillä työllistyminen on yksi keskeinen 

sopeutumista edistävä tekijä, ja työn merkitys maahanmuuttajan elämässä on tullut 

selvästi esille aikaisemmissa tutkimuksissa (Airila ym. 2013; Forsander 2004; Kyhä 

2011). 

Kuvaavaa sopeutumista käsitteleville alateemoille on, että ne kietoutuvat monilta 

osin toisiinsa. Esimerkiksi kielen merkitys niin sosiaalisten suhteiden solmimisen, 

työllistymisen kuin yleisesti yhteiskuntaan kuulumisen edistäjänä on ilmeinen. Joi-

denkin episodien sijoittaminen tiettyyn alateemaan on siten ollut vaikeaa ja lopullinen 
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päätös on perustunut joissakin tapauksissa harkinnan ohella intuitioon siitä, minkä 

otsikon alla episodi laajentaa tämän tutkimuksen kontekstissa maahanmuuttajaopet-

tajista muodostuvaa käsitystä tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

7.2.1 Vähäeleiset suomalaiset 

Maahanmuuttajaopettajien kuvaukset suomalaisista vastaavat yleistä, arkipuheessa 

viljeltyä kuvaa, jossa korostuvat vähäpuheisuus ja yksinäisyys, ehkä jopa eräänlainen 

jurous. Venäjältä muuttanut opettaja kertoo kaipaavansa enemmän lämpöä ihmisten 

välille. Kertoja kokee, että puhetapa Suomessa on kovempi ja suoraviivaisempi. Kuu-

len vieläkin korvissani hänen pehmeän äänensävynsä, kun hän kertoi minulle, miten 

tavallisista asioista voidaan puhua venäjän kielellä lempeästi ja hellitellen: 

 

Sitten Suomessa on ihan eri temperamentti ihmisillä kuin Venä-

jällä. Minä jotenkin kaipaisin sellaista, enemmän lämpöä ja … 

meillä on venäjän kielessä sellainen termi kuin deminutiivi. Se on 

sellainen rakastavaisesti, oikein pehmeä. Venäjän kielessä se on 

oikein aktiivisessa käytössä: leipä –leepuska, tee ja tytär, rakas, 

lapsi – ne voi sanoa tässä toisessa muodossa. Se rikastuttaa tätä 

venäjän kieltä ja tuo sellaista rakkautta ja lämpöä. Se oli vaikeaa, 

että tunteita ei näytetä.  

 

Siihen, että suomalainen ei helposti näytä tunteitaan, tarttuu myös toinen kertoja: 

 

Niin pitkään pidetään kaikki sisällä ja ulospäin ei näytetä. Sitten 

jossakin vaiheessa tulee piste, ettei enää jaksa. Minä olen suora 

ihminen ja olen tottunut puhumaan. Pitää itkee, nauraa, purkaa 

asiat. Se on minulle vielä vaikeaa [kun Suomessa näin ei tehdä]. 

 

Suomalaiset nähdään sisäänpäin kääntyneinä ihmisinä. Tämän piirteen jotkut haastat-

telemani opettajat kokivat raskaaksi kohdata. Puheissa kaivattiin elämisen iloa, rie-

mua ja lämpöä sekä tunteiden rohkeampaa ilmaisemista. Suomalaisten torjuvaksi ja 

suorasukaiseksi koettu käyttäytymistapa ja suomalaisten ystävien ja tuttavien vähäi-

syys on havaittu myös aikaisemmissa maahanmuuttajatutkimuksissa (Kokkonen 

2010; Mammon 2010; Pelkonen 2010). 

Täällä jo pitkään asunut maahanmuuttajaopettaja kertoo huomanneensa, että suo-

malaisesta saa hyvän ystävän ja keskustelukumppanin, mutta siihen tarvitaan aikaa, 

eikä ystävyyttä osoiteta kovin vuolaasti: 



 

110 

 

Ehkä se on Suomessa vaan, että he eivät niin kuin näytä ystävälli-

syyttä, mutta sitten juttelemme… He puhuvat ja juttelemme, ja sit-

ten voi tulla ystäväksikin. 

 

Kertojalla oli kokemusta Yhdysvalloissa asumisesta ja hän vertaili suomalaisten ja 

amerikkalaisten tapoja solmia uusia tuttavuuksia. Vertailun lopputuloksena hän esitti 

ajatuksen, että ehkä ystävyys on täällä aidompaa. Amerikassa hän koki kontaktien 

jääneen usein tuttavuuden tasolle. Sen sijaan Suomessa hän katsoo aitojen ystävyys-

suhteiden olevan mahdollisia, vaikka niiden muodostumiseen menee aikaa. Samalla 

kertojalla oli kokemusta myös kulttuurista, jossa suhtaudutaan aikaan hyviin jousta-

vasti. Suomalaisen täsmällisyyden hän kokee mieluisana asiana: ”Tykkään, että täällä 

ollaan täsmällisiä. Itsekin alan hermostua, jos joku on myöhästymässä.” Maahan-

muuttajaopettajan puheesta voi ymmärtää hänellä olevan sellaista sosiokulttuurista 

osaamista (Yijälä 2012, 427), että hän tietää, millaista käyttäytymistä häneltä täällä 

odotetaan, ja hän pystyy toimimaan näiden odotusten kanssa. 

Kulttuurien kohtaaminen tuottaa havaintoja tapakulttuurin ja elämäntapojen 

eroista. Ilman toisen ihmisen kulttuurin tuntemusta hänen käyttäytymisensä on vaike-

asti ennakoitavaa. Maahanmuuttajan aikaisemmin oppimat mallit eivät välttämättä 

toimi uudessa maassa, mutta jos hän haluaa pärjätä täällä, on hänellä oltava sosiaalista 

luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin. (Pentikäinen 2005, 

178−179.) Uusien tapojen hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maahan-

muuttajan olisi luovuttava kokonaan omasta kulttuuristaan. 

Totutuista kulttuuriin liittyvistä piirteistä ja tottumuksista ei ole aina helppo pitää 

kiinni. Haastateltava kertoo huomanneensa, että omien tapojen ylläpitämistä ei vält-

tämättä hyväksytä: 

 

[Oma] kulttuuri, se on temperamenttinen, me puhumme paljon, 

nauramme paljon, vaikka meillä on kaikki huonosti… mutta se 

kuuluu niin kuin kulttuuriin, vaikka kuinka huonosti sulla menee, 

niin ei saa näyttää, sun pitää olla niin kuin positiivinen, sun pitää 

ajatella positiivisella tavalla. Ja me elämme myöskin yhteisössä, ei 

voi niin kuin elää yksin, pitää olla myös muita mukana, ja olemme 

yhdessä niin kuin aika paljon, jossakin istumassa ja juttelemassa. 

Ja se häiritsee muita. 
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Kertoja kuvailee juuri esitetyssä litteraatissa hänelle tuttuja kulttuurisia tapoja. Hän 

kokee, että jotkin hänelle tärkeistä asioista häiritsevät muita. Muilla tulkitsen hänen 

tarkoittavan kantaväestöön kuuluvia suomalaisia. 

Toinen haastateltava kertoo niin ikään sosiaaliseen kanssakäymiseen ja perhe-elä-

mään liittyvistä tavoista, jotka ovat hämmentäneet häntä. Hänestä tuntuu oudolta, että 

monilla suomalaisilla aviopareilla on omat rahat, niin että esimerkiksi ravintolassa 

puolisot saattavat maksaa kumpikin erikseen oman osuutensa. Hän ihmettelee myös 

lasten varhaista itsenäistymistä Suomessa. Kertojan mielestä lapsen paikka on kotona 

kunnes hän menee naimisiin. Haastateltava kertoi lisäksi joutuneensa totuttelemaan 

suomalaisiin vierailutapoihin, joille on hänen tulkintansa mukaan tärkeää yhteismi-

tallinen vastavuoroisuus sekä se, että toisen kotiin ei pistäydytä kutsumatta. Kertoja 

kokee suomalaisen vieraanvaraisuuden vaatimattomammaksi siihen verrattuna, mihin 

hän on kotimaassaan tottunut. 

Tärkeä tekijä sopeutumisen kannalta on, että tulija onnistuu luomaan ympärilleen 

toimivan sosiaalisen verkoston. Tutustumisesta uusiin ihmisiin kerrotaan juuri siitä 

näkökulmasta, miten se on edistänyt sopeutumista: 

 

Sitten kavereidenkin perheisiin rupesi syntymään lapsia, ja sitten 

minä tutustuin venäläiseen kaveriin, yhteen, sitten toiseen. Ja sit-

ten se rupesi jotenkin luisumaan. Tai siis niin kuin menemään niin 

kuin pitääkin. 

 

Puheessa ilmenee sekä ystävien että oman perheen merkitys. Erityisesti lasten kautta 

luodaan arkielämän sosiaalisia suhteita. Lapsen kanssa käydään neuvolassa, myö-

hemmin harrastuksissa ja lapset ovat yhdistävä tekijä monien ystävyyssuhteiden syn-

tymisessä: 

 

Sitten muutettiin [paikkakunnalle X], se oli niin pieni kylä, näin 

missä ne vaunut oli. Hyökkäsin sinne. Siitä tuli nopeasti sellainen 

äitiryhmä ja sydänystäviä. 

 

Vaikka lasten kautta sopeudutaan ja tutustutaan muihin lapsiperheisiin, kuten haasta-

teltava edellä kertoi, niin lapset voivat toisaalta pitää ainakin toisen vanhemmista tiu-

kasti kotiin sidottuna. Silloin ei pääse yhtä helposti tutustumaan uusiin ihmisiin ja 

solmimaan mahdollisia ystävyyssuhteita, kuin jos olisi kodin ulkopuolella töissä tai 
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opiskelemassa. Tämä näkökulma tuli esille erityisesti puhuttaessa kielen oppimisesta, 

jota käsittelen seuraavassa alateemassa. 

Sopeutumisen kannalta merkittävä ihmissuhde tai ihmissuhteet ovat löytyneet 

usein puolison kautta, jos hän on suomalainen, tai vaihtoehtoisesti opiskelun tai työn 

myötä: 

 

Mä pääsin kielikurssille. Mulle tuli paljon venäläisiä tuttuja. Sitten 

tietokonekurssilla meidän paikkakunnalla mä tutustuin suomalai-

siin ja sieltä mulle tuli tuttuja ja ystäviä pidemmäksi ajaksi. Sitten 

mä pääsin heti töihin ja mulla oli työkollegoja ja sieltäkin mä sain 

ystävät.  

 

Edellä esitetyssä lainauksessa sosiaalinen verkosto näyttäytyy lumipallon kaltaisena, 

joka eteenpäin vieriessään suurenee. Muuttajan sosiaalisen verkoston muodostumi-

seen ovat vaikuttaneet perheen ja perhe-elämään liittyvien tuttavuuksien lisäksi oleel-

lisesti, minkälaisiin opiskelu- ja työmahdollisuuksiin on ollut tilaisuus tarttua ja miten 

uusissa ympäristöissä on otettu tulija vastaan. 

Yksikin erityisen ystävällinen ja avulias ihminen voi olla maahanmuuttajalle ää-

rettömän arvokas. Näitä tärkeitä ystävyyksiä maahanmuuttajaopettajat muistelevat 

suurella mielihyvällä ja kiitollisuudella, kuten seuraava esimerkki osoittaa: 

 

On kaksi perhettä nimenomaan, jotka ovat niin kuin meidän sijais-

vanhempia tässä maassa. Me itse, niin kuin sanomme, että 

olemme heidän ottolapsia. Ja suhtautuvat meidän lapsiin kuten oli-

sivat omat lapsenlapset. Ja minusta tuntuu, että se on tosi, tosi ar-

vokasta, jos jostakin muusta maasta tulevaan ihmiseen suhtaudu-

taan sillä tavoin. Ja on ollut 12 vuotta sitä samaa, että meistä on 

huolehdittu ja jos on ollut joku ongelma, on aina tultu apuun, eikä 

koskaan ole jätetty pulaan. Ja minusta tuntuu, että on ollut niin ai-

toa ystävyyden ilmaisua. Ei niin kuin tavan vuoksi. 

 

Ystäväperhe, suomalainen tukihenkilö, avulias työtoveri tai kannustava esimies ovat 

esimerkkejä ihmisistä, jotka mainitaan siinä mielessä, että heidän suhtautumisensa on 

auttanut oman paikan löytämisessä uudessa elämäntilanteessa. Maahanmuuttajien al-

kuvaiheen vähäiset sosiaaliset vuorovaikutussuhteet kantaväestöön kuuluvien kanssa 

ovat tulleet tutkimuksessa esille aikaisemminkin (Mammon 2010, 102). 

Joissakin haastatteluissa sopeutumista pohdittiin ulkonäön kannalta: 
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Myönteistä, mulla on erittäin myönteisiä tunteita. Meillä on ko-

tona vitsi, että me ollaan niin hyviä maahanmuuttajia, koska ol-

laan valkoihoisia ja olen ihan suomalainen geenisesti, näytän ihan 

suomalaiselta. Tiedämme kuinka vaikeaa se voi olla esimerkiksi 

näille Somaliasta tai Turkista tai Iranista tulleille. Se on suuri suru 

meille.  

 

On ymmärrettävää, että on helpompi sulautua joukkoon, jos ei ulkonäöltään eroa pal-

jon kantaväestöstä. Joskus selvästi erottuva ulkonäkö saa maahanmuuttajan hankkiu-

tumaan isommalle paikkakunnalle: 

 

Vaikeaa oli kun on ulkomaalainen ja erinäköinen. Muut ulkomaa-

laiset sulautuvat ehkä helpommin, mutta meidät on helppo tunnis-

taa. Siksi päätin muuttaa pois isompaan paikkaan, missä on mei-

käläisiä enemmän. 

 

Jonkin verran haastateltavat toivat esille, että maahanmuuttajan on helpompi elää 

isossa kaupungissa kuin pienellä paikkakunnalla. Ajatus perustuu siihen, että siellä 

missä on enemmän muualta tulleita, suhtaudutaan maahanmuuttajiin suopeammin ja 

yksilönä saa olla paremmin rauhassa uteliailta katseilta, kun ei ole paikkakunnan ai-

noa ulkomaalainen.  Saattaa olla, että muiden maahanmuuttajien läsnäolo koetaan 

vertaistukena, ja ainakin joillakin maahanmuuttajaryhmillä on tarve muodostaa sosi-

aalisia verkostoja samasta etnisestä taustasta tulevien kanssa. 

7.2.2 Kieli sopeutumiskysymyksenä  

Kieli kytkeytyy läheisesti sopeutumiseen. Jotkut tämän tutkimuksen maahanmuutta-

jista olivat opetelleet suomea jonkin verran jo ennen Suomeen saapumista, mutta toi-

set ovat joutuneet aloittamanaan kieliopinnot täällä alkeista. Maahanmuuttaja, joka 

osaa useita eri kieliä ja on itse kieltenopettaja toteaa: ”Hankalinta on suomen kieli, 

koska se on ihan erilainen kun muut kielet.” Maan valtakieltä osaamattomana jää hel-

posti eristyksiin, kuten seuraavassa lainauksessa maahanmuuttajaopettaja kertoo: 

 

Kaikki oli tosi hankalaa. En osannut suomen kieltä yhtään. Noin 

kahdeksan kuukautta minä olin niin kuin kotona. Mä pelkäsin 

mennä ulos, koska mulla ei olut mitään havaintoa suomen kie-

lestä. Me puhuttiin englantia koko ajan [kotona]. 
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Kielitaidon puute eristää tulijan helposti kotiin. Suomalainen puolisokaan ei välttä-

mättä helpota kielen oppimista, sillä yhteinen kieli voi olla molemmille puolisoista 

vieras kieli, kuten edellä maahanmuuttajaopettaja kertoi muistellessaan Suomessa 

asumisensa alkuaikoja. 

Toinen opettaja kertoo siitä, miten puutteellinen suomen kieli aiheutti työnsaanti-

vaikeuksia. Hän yritti mahdollisimman tehokkaasti opiskella suomen kieltä, mutta 

tuntui siltä, että se ei kehity riittävästi. Ponnisteluista huolimatta kertoja koki, että 

puutteellinen kielitaito rajoitti suuresti hänen osallistumistaan täällä. 

 

Että tavallaan olin vielä eristyksissä kielen takia koko yhteiskun-

nasta, koska minä halusin lukea kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta, 

halusin suomen historiaa lukea, kaikkea juttua, mutta se kieli ei 

riittänyt. 

 

Kielitaidottomana muuttaja koki jäävänsä ulkopuoliseksi. Antikainen (2010, 71) kir-

joittaakin, että suomen kielen hallintaa voidaan pitää symbolisena rajan ylityksenä 

suomalaisuuteen, kun taas suomen kielen taitamattomuus pitää varmimmin henkilön 

kiinni maahanmuuttajan uralla. Kielen avulla laajenevat koulutus- ja työnsaantimah-

dollisuudet ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa toimimisen edellytykset paranevat. 

Tämän tutkimuksen aineistosta kieli nousee esille välineenä integroitua yhteiskuntaan 

ja ennen kaikkea työllistymisen ehtona. Koska haastateltavat ovat vahvasti orientoi-

tuneet opettajan ammattiin ja haluaisivat toimia siinä tehtävässä myös Suomessa, ovat 

he olleet valmiita ponnistelemaan lujasti riittävän kielitaidon saavuttamiseksi: 

 

Aloin pikku hiljaa opiskella suomea. Syksyllä sitten sain työvoi-

matoimistosta koulutuksen, mutta päätin, että en mene enää perus-

tasolle, vaan menen suoraan keskitasolle. He olivat pahoillaan, 

koska en osannut kuin muutaman sanan. Mutta jo kolmen kuukau-

den päästä puhuin sujuvasti. 

 

Korkea opiskelumotivaatio ja hyvät opiskeluvalmiudet ovat edesauttaneet kielen op-

pimisessa. Nopea edistyminen on vaatinut päättäväisyyttä ja uskoa omiin kykyihin 

siitä huolimatta, että viranomaisilta saatu opastus ei välttämättä ole tukenut näitä aja-

tuksia. 

Haastateltava kertoo siitä, miten tärkeää on ollut itselle läheisen ihmisen eli tässä 

tapauksessa yleensä aviomiehen tuki ja kannustus, jopa pieni patistus, kielen opiske-

luun: 
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Vaikka olin harjoitellut suomen kieltä kotona, en uskaltanut kau-

passa edes kysyä maitoa tai suolaa tai postimerkkejä. Se oli tosi 

vaikeaa, koska yritän tehdä kaikki tosi huipputasolla. Silloin tie-

sin, että kielitaitoni ei ole tarpeeksi hyvä. Enkä ole siihen vielä-

kään tyytyväinen. Jossakin vaiheessa oli pakko yrittää ja kokeilla. 

Siinä mielessä mieheni on tehnyt tosi paljon työtä. Välillä se ta-

vallaan loi niitä tilanteita, että minun oli pakko mennä ja kysyä ja 

käyttää kieltä. Olin välillä tosi vihainen, mutta nyt olen tosi kiitol-

linen. Hän on täysin tiennyt mitä teki.  

 

Maahanmuuttajaopettajan kertoma miehensä toiminnasta vaimonsa kielitaidon kar-

tuttamiseksi osoittaa samalla, että kielitaidon oppimisessa tärkeitä ovat luonnolliset 

kielenkäyttötilanteet sen ohella, että tarvitaan muodollista koulutusta. Antikaisen 

(2010, 74) tutkimuksessa todetaan, että kielen opiskelumahdollisuuksiin vaikuttavat 

muuttoajankohta sekä paikkakunta, jonne maahanmuuttaja on asettautunut asumaan, 

opiskelusta aiheutuvat kustannukset sekä viranomaisilta saatu tuki. Keräämäni aineis-

ton perusteella tulee käsitys, että kielen opiskelulle on maahanmuuttajaopettajilla ol-

lut hyvät mahdollisuudet. Yksi maahanmuuttajaopettaja toi esille sen, että hän on ko-

kenut ilmaisen kielikoulutuksen suurena etuoikeutena: 

 

Esimerkiksi ilmainen kielikurssi. [Entisessä kotimaassani X] mak-

soin niin paljon suomen kielen kurssista. Täällä, maassa jossa äi-

dinkieli on suomi, olen arvostanut sen [ilmaisen kielikoulutuksen] 

erittäin korkealle. 

 

Erityisesti naisilla on vaarana, että kielenoppiminen hidastuu lapsiin liittyvien pitkien 

kotonaolojaksojen aikana: 

 

Olin hänen kanssaan neljä vuotta kotona. Ajattelin, että ensimmäi-

sen lapsen kanssa en ollut, mutta nyt olen, koska voin olla kolme 

vuotta lapsen kanssa kotona. Mutta suomen kieli loppui, koska 

olin aina kotona. Tässä tein virheen. 

 

Lapsen kanssa kotona vietettyjä vuosia virheeksi arvioiva haastateltava muistelee, mi-

ten hänelle oli tänne muutettaessa kerrottu suomenkielisen ystävän tai tukihenkilön 

merkityksestä. Hänelle oli siinä tilanteesta ollut tärkeintä oma ydinperhe sekä yhtey-

den säilyttäminen lähtömaassa asuviin sukulaisiin. Nyt jälkikäteen ajateltuna hän nä-
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kee virheeksi, ettei alussa hankkiutunut tietoisesti suomenkieliseen seuraan. Kotiäiti-

vuosien jälkeen haastateltava on alkanut uudelleen määrätietoisen opiskelun ja näkee 

oman kielitaidon kehittämisen ensisijaisena tavoitteenaan parantaakseen työnsaanti-

mahdollisuuksiaan. 

Tämän tutkimuksen maahanmuuttajaopettajat ovat kaikesta huolimatta menestyk-

sekkäästi oppineet suomen kieltä, kun mittarina käytetään sitä, että heidät on hyväk-

sytty koulutukseen, joka edellytyksenä on vähintään hyvä suomen kielen taito (ylei-

sen kielitaitoluokituksen taso 4). Silti moni haastateltava tuskaili edelleen riittämättö-

män kielitaidon vuoksi. Kokkonen (2009, 97−98) toteaa, että riittävästä kielitaidosta 

Suomessa elämiseen ja työskentelemiseen käydään jatkuvaa neuvottelua eri yhteis-

kunnallisten toimijoiden kesken. Aikuisten kohdalla kielitaidon riittävyys tulee mita-

tuksi erityisesti työnhakutilanteissa. 

7.2.3 Pimeys ja pienuus ahdistavat, arjen toimivuutta arvoste-
taan 

Maahanmuuttajaopettaja kertoo siitä, miten häntä ahdistaa tunne, että elämä ei kulje 

eteenpäin: 

 

Elämä ei seiso. Minä en siedä, jos kaikki seisoo paikallaan. Tarvit-

see jotakin aina tapahtua. Joskus mietin kannattaako minun muut-

taa Espanjaan tai johonkin toiseen paikaan, jossa olisi työtä… Il-

masto vaikuttaa tosin paljon. Katson joskus netistä… ei tiedä. Oi-

keasti ilma vaikuttaa ihmiseen niin paljon. Kesällä olen ihan eri 

ihminen. 

 

Tulkitsen edellä kerrottua niin, että kertojasta elämä on Suomessa välillä liian verk-

kaista. Hän ottaa vertailun kohteeksi Espanjan, joka pohjoisessa asuvan ihmisen nä-

kökulmasta on lämmin maa. Siellä asuviin ihmisiin liitetään mielikuva räiskyvästä 

luonteesta, joka näyttäytyy ikään kuin vastakohtana suomalaisten hiljaisuudelle ja ta-

valle käyttäytyä pidättyvämmin. Kerrontaan on tulkintani mukaan upotettu talven pi-

meyden synkkyys ja raskaus, jotka tekevät kertojan elämästä ankeaa. Kesällä kertoja 

kokee elämänsä kevenevän. 

Harvaan asuttu maa ja suurkaupungin sykkeen puuttuminen ovat aiheuttaneet jois-

sakin maahanmuuttajaopettajissa ihmetystä ja kaipuuta entiseen elämänpiiriin. Haas-

tateltava kertoi hämmästelleensä Suomessa heidän naapurissaan olleita lehmiä, kun 
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hän muutti tänne. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin ollut niin lähellä kyseistä eläintä. 

Toinen haastateltava kertoo ikävästään isoon kaupunkiin: 

 

Mutta mä ikävöin Pietaria oikein paljon… Pietarissa on viisimil-

joona asukasta. Se on oikein iso, kaunis, mahtava kaupunki, histo-

riallinen. Vaikka, todella rakas paikka mulle. Ja [nykyisellä asuin-

paikkakunnalla] on kymmenentuhatta [asukasta]. Nyt siellä on vä-

hän joitakin ravintoloita ja kahviloita, mutta silloin oli vain yksi 

pizzeria. Semmoinen, että viikonloppu oli kyllä välillä sellainen, 

niin ahdistava. Aika usein tapahtuikin, että mä sanoin, että mä en 

jaksa. 

 

Kertojan mukaan selviytymiskeinoksi tulivat viikonloppuihin ajoittuvat piipahdukset 

Pietariin. Noilta matkoilta hän ammensi voimaa, jonka turvin jaksoi elää pienellä 

paikkakunnalla Suomessa. Asumista Suomessa verrataan kesämökkitunnelmaan: 

 

Mulla oli sellainen fiilis, että mä olen koko ajan kesämökillä, kun 

me vielä asuttiinkin omakotitalossa. 

 

Niille, jotka ovat muuttaneet tänne Pietarista tai muualta lähialueelta, pelastus löytyy 

lyhyestä välimatkasta. Haastateltavat kertoivat, miten he aluksi matkasivat usein kah-

den maan välillä. Osin liikkuminen liittyi keskeneräisten opintojen loppuun saattami-

seen, osin matkustaminen oli perhesiteiden ylläpitämistä ja kotimaan kaipuun tyydyt-

tämistä. Kauempaa tulleille samanlainen luonteva ja helppo vierailu synnyinmaassa 

ei ole ollut mahdollista.  

Siinä missä harvaan asuttu maa tai kylmä talvi voivat olla kulttuurishokki yhdelle, 

voivat lumi ja pakkanen tuoda myönteisiä muistumia entisestä: 

 

Ehkä se vaikuttaa, että minä asuin pitkän aikaa Siperiassa. Ja tie-

dän mitä se on, valkoinen lumi. Ja pidän valkoisesta lumesta. En 

tiedä, minä luulen, että olen… Vaikea ilmaista... Olen omassa pai-

kassa, kotona. 

 

Kertoja kokee suomalaisen luonnon tutuksi, ja esimerkiksi monien raskaaksi koke-

maan talveen liittyy hänellä myönteisiä kokemuksia. Tulkitsen lainauksen lopussa 

olevan toteamuksen kotona olemisen tunteesta voimakkaana sopeutumisen ilmaisuna.  
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Vuodenaikoihin liittyvät asiat tulivat esille myös Pentikäisen (2005) Vietnamista 

ja Somaliasta tulleiden pakolaisten kokemuksiin paneutuneessa tutkimuksessa. Tal-

ven kylmyys on usein erityisesti lämpimistä maista tulleille ihmisille suuri ihmettelyn 

aihe. Se voi tuntua myös pelottavalta. 

Suomalainen luonto saa toiselta maahanmuuttajaopettajalta niin ikään kehuja 

osakseen, mutta tällä kertaa näkökulma on toinen: 

 

Maa on hyvin puhdas maa ja vaikka se on kylmä, tästä kylmästä 

maasta suomalaiset tekevät hyvin kauniin maa. Tämä on tosi tär-

keää. 

 

Maan kauniiksi tekemiseen liittyi kertojan puheessa suomalaisten työteliäisyys ja tun-

nollisuus, mikä kävi ilmi haastattelun edetessä. Suomalaiset näyttäytyvät haastatelta-

valle ahkerina ja vastuuntuntoisina. Nämä ominaisuudet konkretisoituvat kertojan ha-

vaintojen mukaan siinä, että palvelut toimivat ja työpaikoilla aika käytetään tehok-

kaasti varsinaisen työntekoon. 

Haastateltavat viittasivat positiivisia sopeutumiskokemuksia muistellessaan suo-

malaisen yhteiskunnan järjestelmällisyyteen, viranomaisten luotettavuuteen sekä yh-

teiskunnan huolenpitoon ihmisistä. Yhdessä haastattelussa maahanmuuttajaopettaja 

kertoi, kuinka sopeutumista helpotti se, että joka asiasta ei tarvinnut taistella, kuten 

hän oli tottunut siihenastisessa elämässään tekemään. Se, että hän sai yhteiskunnalta 

avustusta asumiseen ja elämiseen sekä ilmaista koulutusta, olivat hänelle aluksi suuri 

ihmetyksen aihe. Hän korosti aikaisemmin tottuneensa maksamaan kaikesta. Nyt hän 

koki saavansa monia asioita lahjaksi. Maahanmuuttajat arvostavat ihmisten yhden-

vertaisia mahdollisuuksia, mikä on tullut esille aikaisemmassakin tutkimuksessa 

(Pentikäinen 2005). 

Suokonautio (2008, 18–19) viittaa sosiologi ja antropologi Marcel Maussin ajatuk-

seen lahjasta vaihdon välineenä. Lahjan saaminen, joka maahanmuuttajaopettajien ta-

pauksessa on esimerkiksi ilmainen koulutus, ei olekaan tällöin pyyteetön hyväntah-

don ilmaus, vaan merkitsee velvollisuuksia lahjan saajan taholta (Mauss 2006, 112). 

Samassa yhteydessä Suokonautio viittaa Suurpään (2002) artikkeliin, jossa maahan-

muuttajan kotouttamisohjelmasta kirjoitetaan solidaarisuussopimuksena. Sopimuk-

seen liittyy kolme ehtoa. Ehdoista ensimmäinen käsittelee maahanmuuttajan ilmaisu- 

ja osallistumismahdollisuuksia, toinen ehto koskee solidaarisuuden rakentumista toi-

minnassa sosiaalisilla, kulttuurisilla sekä poliittisilla kentillä ja kolmas ehto liittyy 
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maahanmuuttajien ja kantaväestön sosiaalisiin siteisiin. Näistä ehdoista nousee esi-

merkiksi vaatimus maahanmuuttajan aktiivisuudesta, jota edellytetään yhteiskuntaan 

kiinnittymiseksi. (Suurpää 2002, 203–207.) Solidaarisuus on näin ollen monien eri 

ehtojen täyttämää. Maahanmuuttajilla on oikeuksia, mutta ennen kaikkea myös vel-

vollisuuksia. Suokonautio (2008, 22) kirjoittaa hyvän solidaarisuuden perustana ole-

van, että maahanmuuttaja on asioissaan aloitteellinen ja haluaa osallistua vaihtoon 

ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vaihdon kannalta on oleellista muun muassa kielen 

oppiminen. 

Yhdessä haastattelussa tuli voimakkaasti esille, että maahanmuuttajalta odotetaan 

paljon eikä solidaarisuuden ehdoista aina neuvotella. Maahanmuuttajaopettaja kertoi, 

kuinka hänen oletetaan olevan automaattisesti käytettävissä, kun tarvitaan asiantunti-

jaa maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Haastateltava koki, että hän ei enää 

jaksa eikä halua osallistua tällaisiin tilaisuuksiin, vaikka koki toisaalta, että osallistu-

malla oli pystynyt vaikuttamaan asioihin. Hän oli siis ainakin jossain määrin vaihto-

kaupassa onnistunut. 

7.2.4 Syrjintä 

Tässä tutkimuksessa en tee käsitteellistä eroa rasismin ja syrjinnän välillä. Tarkastelen 

maahanmuuttajaopettajien negatiivisia kokemuksia, jotka he tulkintani mukaan kat-

sovat liittyvän maahanmuuttajuuteen. Rastas (2005; 2009) huomauttaa, että rasismin 

määritelmät ovat tieteenalakohtaisia ja rasismia tutkitaan kiinnittämällä huomio eri-

laisiin ilmiöihin. Erilaiset tutkimuksen kohteet ja rasismin määrittelytavat eivät ole 

toisiaan pois sulkevia eikä niitä pidä yrittää asettaa tärkeysjärjestykseen.  Tietyt aat-

teet ja asenteet voidaan nähdä rasistisina, mutta näkemys voidaan ulottaa myös tie-

tynlaiseen toimintaan ja toiminnan seurauksiin. Toisinaan toiminnan rasistisuuden ar-

viointiin liitetään arvio siitä, kuinka tiedostettua toiminta on. Oleellista on ymmärtää, 

että rasismi saa ominaispiirteensä aina sen mukaan, minkälaisessa sosiaalisessa, ta-

loudellisessa ja poliittisessa tilanteessa sitä tarkastellaan. (Rastas 2009, 49−60; 2005, 

72–74.) Rastas (2005, 78) viittaa Werbneriin (1997) ja kirjoittaa ”rasismiksi voitavan 

luonnehtia valta- ja alistussuhteita tuottavia ajattelu-, puhe- ja toimintatapoja, joissa 

jonkun yksilön tai ryhmän (oletettu tai väitetty) ominaisuus, olipa se biologinen tai 

kulttuurinen esitetään olemukselliseksi ja muuttumattomaksi.” Rastaan (2005, 101) 
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mukaan rasismista keskusteltaessa on mahdollisuus pidättäytyä yleispätevistä määri-

telmistä ja pitää rasismi yläkäsitteenä, joka määritellään tapauskohtaisesti. 

Rastas (2005, 76) varoittaa syrjinnän nimeämisestä rasismiksi. Syrjintä voi liittyä 

rasismiin, mutta yhteys ei ole välttämätön. Esimerkiksi sukupuolisyrjintää tapahtuu 

myös siten, että sillä ei ole kytköstä rasismiin. Rastaan näkemyksen mukaan olisi hyvä 

pitää rasismi käsitteenä, johon liittyy etnisyyden näkökulma. Puuronen (2011, 51–52) 

kirjoittaa niin ikään syrjinnän ja rasismin käsitteiden yhdistämisestä ja toteaa, että 

joskus niitä käytetään synonyymeina. Puuronen kuitenkin täsmentää, että syrjintä on 

yläkäsite, jonka alla rasismilla on omat, etnisyyteen liittyvät erityispiirteensä. 

Rasismin ohella voidaan puhua yleisellä tasolla ksenofobiasta eli pelosta kaikkea 

uutta ja vierasta kohtaan (Bauman 1997, 62). Kysymys on pohjimmiltaan ennakko-

luuloista. Tämä tarkoittaa maailman hahmottamista muuttumattomaksi ja vastakoh-

taisuuksista rakentuvaksi. Usein tähän pelkoon liittyy kiivas kaiken uuden vastusta-

minen. 

Käytän rasismin käsitettä joissakin kohdin, kun kertoja itse viittaa elämäntarinas-

saan johonkin tapahtumaan tai asiaan tätä käsitettä käyttämällä. Muuten kirjoitan pää-

asiassa syrjinnästä. Olen poiminut tarinoista myös selityksiä koettuihin epäoikeuden-

mukaisuuksiin ja ennakkoluuloihin. Lisäksi nostan elämäntarinoista esille kohtia, 

joissa kertojat pohtivat yleisesti maahanmuuttajiin kohdistuvaa syrjintää Suomessa. 

Syrjivistä ja rasistisista kokemuksista kertominen ei ole helppoa. Tähän viittasi 

yksi haastateltavista. Toisaalta siitä erityisesti halutaan kertoa. Haastateltava totesi, 

että koulutuksen aikana oli ollut mahdollisuus kirjoittaa omista rasistisista kokemuk-

sista erään kirjoitustehtävän puitteissa. Kaikkea mielessä ollutta ei ollut uskaltanut 

panna paperille siinä pelossa, että teksti joutuisi ulkopuolisten luettavaksi siten, että 

kirjoittaja tulisi tunnistetuksi. Kertoja koki, että paljastuminen heikentäisi työnsaanti-

mahdollisuuksia. 

Syrjintään tai rasismiin liittyvät kokemukset tulivat elämäntarinoissa esille usein 

jossakin muussa kohtaa kuin siinä, missä varsinaisesti puhuttiin sopeutumisesta. Jot-

kut haastateltavat olivat suorastaan varautuneet kertomaan maahanmuuttajiin kohdis-

tuvasta epäasiallisesta kohtelusta ja ottivat asian esille oma-aloitteisesti, kun tutkija ei 

tehnyt aloitetta siihen suuntaan. Tulkitsen tämän kertovan siitä, että aihe on maahan-

muuttajaopettajille tärkeä. 
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Kolmentoista elämäntarinan joukossa oli yksi tarina, jossa ei ollut minkäänlaista 

havaintoa syrjinnästä ja omalta kohdalta asia kiellettiin jyrkästi. Muissa elämäntari-

noissa syrjintä tuli jollakin tavalla esille. Kokemus oli joko omakohtainen tai havainto 

tällaisesta ilmiöstä ilman, että se kohdistui suoraan itseen. Yhdessä elämäntarinassa 

syrjinnästä puhuttiin suomalaisten oletettuna ajattelutapana. 

Syrjinnäksi luokiteltavat kokemukset liittyivät pääsääntöisesti työhönottoon tai 

työssä tapahtuneisiin tilanteisiin. Näiden lisäksi haastateltavat kertoivat ikävistä ko-

kemuksista liittyen omiin opintoihin Suomessa, liikkumiseen yleisillä paikoilla tai 

asioiden hoitoon. Viimeksi mainittua tilannetta kuvaa tapaus, jossa haastateltava oli 

tapaamassa mahdollista tulevaa vuokranantajaa: 

 

Se oli mullekin mielenkiintoista ja outoa, koska mä olen tottunut, 

että no mun identiteetti oli, että mä olen opettaja, no olen hyvin 

koulutettu, suoraan sanottu hyvin koulutettu ihminen, mun käyt-

täytyminen oli aina ihan ok. Yhtäkkiä mä tulin Suomeen ja mä pu-

huin asunnon omistajien kanssa ja he sanoivat, että mistä me 

voimme tietää, voi olla, että sinä juot tai teet asunnosta bordellin. 

Sitten ensimmäisen kerran mun elämässä olen kuullut sellaista, 

ihmettelin mikä se on. Mistä sellainen epäilys tulee minusta. 

 

Haastateltava ihmettelee, miten häntä, hyvin koulutettua opettajaa kohdeltiin yhtäkkiä 

tavalla, joka kertoi epäluottamuksesta ja arvostuksen puutteesta. Haastateltava kertoi 

lisäksi, kuinka oli sittemmin nähnyt televisio-ohjelman, jossa oli kerrottu venäläisnai-

siin liittyvistä prostituutioepäilystä. Haastateltavalle ajattelutapa oli yllättävä ja vie-

ras. 

Maahanmuuttajanaisten on todettu kohtaavat varsin yleisesti prostituutioepäilyjä 

(Puuronen 2011, 104–105), joten sikäli edellä esitetyn tilanteen esille nouseminen tä-

män tutkimuksen yhteydessä ei ollut yllätys. Saarinen (2007, 136) raportoi Venäläiset 

naiset maahanmuuttajina Pohjolassa -projektiin liittyen, että tutkimuksen alle 30-vuo-

tiaat naiset yhtä lukuun ottamatta olivat joutuneet kokemaan prostituutioon viittaavaa 

häirintää. Tulos perustuu kuudenkymmenenviiden Venäjältä Pohjoismaihin muutta-

neen naisen haastatteluihin. 

Koulu työpaikkana ei ole syrjinnästä vapaa, kuten on todettu aikaisemmissakin 

tutkimuksissa (Collins & Reid 2012; Nayar 2009; Phillion 2003; Shoba 2009). Haas-

tattelemani maahanmuuttajaopettajat kertoivat tunteesta, että heistä ei pidetä eikä 
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heitä arvosteta. Nämä tunteet kumpuavat esimerkiksi syrjään jäämisestä tai perättö-

mistä jutuista, joita on kuullut itsestä kerrottavan, vanhempien suhtautumistavasta tai 

oppilaiden reaktioista. Syrjään jättäminen on arjessa muun muassa sitä, että muut 

työntekijät eivät puhu maahanmuuttajaopettajalle samalla tavalla kuin puhutaan 

muille työtovereille. Jotkut haastattelemani opettajat haluavat kuitenkin painottaa, 

että kouluissa on eroa siinä, miten maahanmuuttajiin suhtaudutaan. Samassa koulussa 

voi olla maahanmuuttajaopettajan kokemana eroa rehtorin ja muun henkilökunnan 

suhtautumistavassa. Maahanmuuttajaopettajilla oli kokemuksia kannustavista ja ym-

märtävistä esimiehistä, mutta yhden opettajan tarinassa tuli ilmi kokemus siitä, miten 

esimies ei suhtaudu maahanmuuttajiin tasa-arvoisesti suhteessa muihin työntekijöi-

hin. Työhönotossa koettuun epätasa-arvoiseen kohteluun viitattiin useammassakin 

elämäntarinassa. 

Työhönottoon liittyvää negatiivista kokemusta kuvaa tilanne, jossa maahanmuut-

taja oli mennyt työvoimatoimistoon kuultuaan koulutustaan vastaavasta työpaikasta, 

mutta kohtaa torjuntaa työnantajan taholta: 

 

Minulla oli kaikki vaaditut tutkinnot tai muut sellaiset. Halusin 

itse mennä sinne. Ajattelin, että työvoimaviranomainen voisi pai-

kalla soittaa. Hän soitti. Kaikki meni hyvin kunnes sanottiin ni-

meni… Mä tiesin sen, ei tullut yllätyksenä. Virkailija oli ihan vi-

hainen ja pahoillaan. Minä sanoin, älä huoli, pitää olla positiivi-

nen. 

 

Kertojan mukaan hän oli osannut varautua siihen, että hänet torjutaan ulkomaalaisuu-

den takia. Koko haastattelun ajan hän on korostanut positiivisen elämänasenteen tar-

peellisuutta ja siitä hän muistutti työnhakuun liittyvästä ikävästä muistostaankin ker-

toessaan. 

Edellä esitetty tapahtuma vahvistaa tutkimustuloksia, joiden mukaan työnhakijan 

nimellä on merkitystä työnhakutilanteissa. Useissa eri maissa toteutetuissa tutkimuk-

sissa on saatu viitteitä siitä, että vähemmistöön kuuluvat kokevat rekrytointisyrjintää 

riippumatta siitä, minkä alan töitä he ovat hakemassa (Aalto, Larja & Liebkind 2010, 

41). Haastateltava toteaa, että maahanmuuttaja jää aina syrjään työhönottotilanteissa: 

 

Aina maahanmuuttajan paikka on erilainen. Vaikka mulla on hy-

vin korkea koulutus, vaikka mulla on hyvä kielitaito, lopussa mä 

olen maahanmuuttaja.  
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Toteamus ”lopussa mä olen maahanmuuttaja” viittaa siihen, että maahanmuuttaja ko-

kee tulevansa kohdelluksi aina ensisijaisesti maahanmuuttajana. Samasta asiasta An-

tikainen (2010, 186) toteaa, että maahanmuuttajaksi positioituminen osoittautuu sosi-

aalisia suhteita määrittäväksi tekijäksi siitä huolimatta, että koulutus on merkittävä 

harppaus suomalaisuuteen. 

Nieminen (2010) kirjoittaa ambivalentista rasismista, jota esiintyi hänen tutkimuk-

sessaan maahanmuuttajasairaanhoitajien puheissa. Tutkittavat kertoivat tapahtumista, 

joissa he ovat kohdanneet kategorisointia, mutta eivät miellä tai myönnä sitä rasis-

miksi. Sen sijaan haastateltavat toivat esille toisten kokemaa rasismia. Tutkija epäilee 

tämän johtuvan muun muassa siitä, että rasismi on ilmiönä vaikeasti määriteltävä. 

Tutkittavat selittävät huonoja kokemuksia sekä maahanmuuttajien että kantaväestöön 

kuuluvien ihmisten henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Epämiellyttäviin kokemuk-

siin etsitään inhimillisiä selityksiä. Tutkittavat korostavat omaa toimijuuttaan myös 

niissä tilanteissa, joissa ovat kohdanneet ongelmia. (Nieminen 2010, 159–160.)  

Negatiivisten tapausten selittämistä epämiellyttävällä tavalla käyttäytyvän ihmis-

ten ominaisuuksilla esiintyi myös maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoissa: 

 

Kyllä on ollut myös negatiivisia kokemuksia. Et siinä on taas niin 

kuin mun mielestäni vähän niin kuin huonosta ihmisestä kyse. Ja 

niitä on missä vaan maassa, missä vaan heimossa, meidänkin 

maassa ei kaikki ole kilttejä ihmisiä. On myös sellaisia ilkeitä ih-

misiä. 

 

Edellä esitetyssä lainauksessa maahanmuuttaja yrittää ymmärtää huonoja kokemuk-

siaan paitsi yksittäisten ihmisten huonona käyttäytymisenä myös toteamalla tosiasian, 

että ongelmallisiin tilanteisiin voi joutua missä päin maailmaa vain. Pyrkimys syrjin-

nän ymmärtämiseen tai selittämiseen itseä tai syrjijää koskevilla ominaisuuksilla voi-

daan nähdä keinona selviytyä ikävästä kokemuksesta, mikä samalla korostaa yksilön 

toimijuutta (Nieminen 2010, 160). 

Kyntäjä (2005) havaitsi erilaisia tapoja selittää syrjintäkokemukset tutkiessaan vi-

rolaisten ja venäläisten maahanmuuttajien leimautumiskokemuksia. Yksi havaituista 

tulkintatavoista oli kieltää itseen kohdistuvat negatiiviset kokemukset. Kieltämisen 

yhteydessä Kyntäjä viittaa sosiaalipsykologiassa esitettyyn ilmiöön, jonka mukaan 

negatiiviset kokemukset kielletään omalta osalta ja viitataan vain muiden ihmisten 
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kokemuksiin. Toisena tapana tuli esille syrjintäkokemuksia ennaltaehkäisevä ja vält-

tävä tapa. Tällöin maahanmuuttaja esimerkiksi välttää puhumasta äidinkieltään julki-

silla paikoilla, jotta ei erottautuisi joukosta. Kolmas tapa oli syrjintäkokemuksen syi-

den etsiminen omasta toiminnasta tai kokemuksen vähättely. Neljäs tapa tulkita kiel-

teisiä kokemuksia oli pyrkimys oman minän suojeluun selittämällä kaikki negatiiviset 

kokemukset ulkoisilla tekijöillä, kuten syrjinnällä. Tätä ajattelutapaa kuvaa tilanne, 

jossa tutkittava selittää työnsaantiongelmia sillä, että Suomessa syrjitään ulkomaalai-

sia ja suomen kieli on tunnetusti vaikea oppia. Tällaisella selityksellä kertoja pyrkii 

säilyttämään positiivisen minäkuvansa. (Kyntäjä 2005, 150–151.)  

Tämän tutkimuksen aineistossa syrjintää ja rasismia selitettiin maamme historialla, 

tietämättömyydellä, syrjintää tai rasismia toteuttavan henkilökohtaisilla ominaisuuk-

silla ja kulttuurisena tapana. Erityisesti negatiiviselle suhtautumiselle venäläisiä koh-

taan haetaan selitystä viittaamalla historiallisiin tapahtumiin: 

 

Miten venäläiset otetaan vastaan, siellä [itärajan tuntumassa] vielä 

vaikuttaa joskus tapahtunut sota, eli siinä monilla ihmisillä jäi ko-

dit sinne Venäjän puolelle, että esimerkiksi heidän ukki tai joku 

vanhempi ihminen on minun ukin kanssa taistellut jossakin vai-

heessa, että se on semmoista, mutta minusta sen ei pitäisi enää 

vaikuta, koska se on historiaa, se on mennyt aika, totta kai sitä voi 

muistella, mutta pitää vain mennä eteenpäin. 

 

Menneet tapahtumat selittävät kertojan mukaan sitä, miksi venäläisiin suhtaudutaan 

hänen mukaansa epäilevästi. Kertoja itse on sitä mieltä, että ihmisten ajatusten pitäisi 

suuntautua kohti tulevaa ja vanhoista ajatusmalleista tulisi päästä eroon. 

Yhdessä elämäntarinassa maahanmuuttajaopettaja kertoi laajasti havaintojaan 

siitä, miten hänen rasismiksi nimeämänsä ilmiö näkyy koulussa. Kertoja arvelee ra-

sismin syyksi vihaa: 

 

Ja sitten ne on niin, niin kuin vihaisia. Ja sitten se viha, että ne 

[maahanmuuttajat] aina aiheuttaa ongelmia. Se oli yllätys mulle. 

 

Haastateltava kertoo siitä, miten koulussa maahanmuuttajaoppilaat koetaan helposti 

riesana ja heidän ajatellaan aiheuttavan ylimääräistä työtä. Maahanmuuttajaoppilai-

siin liittyy myös yleistyksiä, joille haastateltavan mielestä ei ole mitään aihetta. 

Viimeksi esitetyssä litteraatissa ollut havainto siitä, että opettajat kokevat maahan-

muuttajaoppilaat työtaakkaa lisäävinä, on samansuuntainen aikaisempien tutkimusten 
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kanssa (Soilamo 2008, 108; Virta ym. 2011, 175−176 ). Pitkäsen (2006) tekemässä 

tutkimuksessa kuitenkin vain kaksi prosenttia yleissivistävän koulutuksen opettajista 

koki maahanmuuttajataustaiset oppilaat ainoastaan tai enimmäkseen kielteisesti. 

Kielteisen suhtautumisen syyksi opettajat mainitsivat maahanmuuttajaoppilaiden kie-

livaikeudet, joista aiheutui oppimisvaikeuksia ja sopeutumisongelmia. (Pitkänen 

2006, 78, 82.) 

Maahanmuuttajaopettajien mielestä suomalaiset eivät ole tottuneet maahanmuut-

tajiin. Joidenkin suomalaisten ennakkoluuloinen asennoituminen maahanmuuttajiin 

nähtiin tietämättömyydestä ja kokemattomuudesta johtuvaksi. Tämä tuli esille Penti-

käisen (2005, 214) tutkimuksessa, jossa haastateltiin pakolaisia. Sujuvan yhteisen kie-

len puuttumisesta haettiin niin ikään selitystä ulkopuolelle jäämiseen. 

Eräs haastateltava pohti, että joissakin tilanteissa suomalaiset vaikuttavat rasis-

teilta, mutta eivät ole sitä oikeasti. Hän esitti ajatuksen, että esimerkiksi romaanivä-

estöön ja venäläisiin kohdistuvat vitsit ovat enemmän tavan vuoksi kerrottuja, kuin 

kirjaimellisesti todeksi tarkoitettuja. Tästä johtopäätöksestä huolimatta hän korosti, 

että toisten naurunalaiseksi tekemistä tai muuten ikävässä valossa esittämisen puhe-

tapaa ei pitäisi sallia edes huumorin varjolla. Huumoria on usein vaikea tulkita, ja sen 

nimissä sanotaan asioita, joita ei muuten uskallettaisi sanoa. Etniset, rodulliset ja kult-

tuuriset ennakkoluulot saavat vahvistusta huumorina viljellyistä rasistisista käsitteistä 

ja stereotypioista (Puuronen 2011, 95). Nähdäkseni viimeksi mainittuun näkemyk-

seen perustuu myös maahanmuuttajaopettajan jyrkän tuomitseva asenne venäläis- ja 

romaniväestöstä kertovia vitsejä kohtaan. Haastateltava kertoi aina loukkaantuvansa 

ja ilmaisevansa sen ääneen, jos kuulee tällaisia rasistisesti värittyneitä juttuja viljeltä-

vän. 

Maahanmuuttajan kantaväestöstä selvästi eroava ulkonäkö, esimerkiksi tumma 

ihonväri, ja hänen kulttuurinsa erilaisuus lisäävät syrjintäkokemuksia (Liebkind 2001, 

174). Tähän viitattiin kahdessa elämäntarinassa. Ulkonäöltään kantaväestöä muistut-

tavat maahanmuuttajat pysyvät huomaamattomina, ikään kuin sulautuvat joukkoon 

ainakin siihen asti, kunnes alkavat puhua ja ulkopuolisuus paljastuu. Tämä tuli sel-

västi esille myös Taajamon (2005) tutkimuksessa, jossa todetaan ulkomaalaisten yli-

opisto-opiskelijoiden kokeneen vain vähän kulttuurisia konflikteja Suomessa, mutta 

siitä huolimatta he ovat tiedostaneet rasismin olemassaolon. Opiskelijat liittivät rasis-

min etupäässä niihin ulkomaalaisiin, jotka voidaan helposti tunnistaa ulkonäön tai pu-

heen perusteella. Alttiimmiksi konflikteille todettiin tummaihoiset sekä venäläiset. 
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Toisaalta jotkut ulkomaalaiset kokivat kiusalliseksi suomalaisten uteliaisuudesta joh-

tuvan tuijottamisen tai suomalaisten tavan katsoa kiinteästi silmiin keskustelutilan-

teissa. Näissä viimeksi mainituissa tilanteissa ei ole kysymys syrjinnästä, vaan ylei-

siin käyttäytymistapoihin liittyvistä eroavaisuuksista. Taajamon haastateltavat kertoi-

vat myös ulkomaalaisten keskinäisistä ristiriidoista. Keskieurooppalaisten kerrottiin 

vähättelevän amerikkalaisia ”jenkkikulttuurin” edustajina ja venäläisopiskelijat koki-

vat syrjintää muiden ulkomaisten opiskelijoiden taholta. (Taajamo 2005, 66–67.) 

Neljässä keräämässäni elämäntarinassa rasismiin ja syrjintään viittaavat ilmiöt 

nähtiin erityisesti pienten tai tiettyjen paikkakuntien ongelmana. Suuressa kaupun-

gissa katsotaan olevan enemmän tilaa ja suvaitsevuutta erilaisuudelle.  Yksi haasta-

teltava kertoi tästä syystä muuttaneensa paikkakunnalta toiselle ja yhdestä elämänta-

rinasta kävi ilmi, että maahanmuuttajaopettaja harkitsee muuttoa paikkakunnan rasis-

tisuuden takia. 

Tutkijana sain tuntumaa siihen, miten syvästi ihmistä loukkaa kohtelu, jossa hän 

kokee tulleensa vähätellyksi ja väärin kohdelluksi sen takia, että ei edusta kantaväes-

töä. Yhdellä haastateltavalla oli tällainen tapahtuma meneillään ensimmäisen haastat-

telun aikana. Silloin koko elämä näytti synkältä ja näköalattomalta. Tulevaisuus Suo-

messa ahdisti. Sen jälkeen kun tapahtumat olivat selvinneet väärinymmärryksineen ja 

kaikkine käänteineen, tapasin kuin toisen ihmisen seuraavana keväänä. 

Syrjinnän ja rasismin määrässä tapahtuneita muutoksia arvioidessaan yksi haasta-

teltava koki ilmiöiden lisääntyneen, kun taas yksi haastateltava näki niiden päinvas-

toin vähentyneen. Yhden maahanmuuttajaopettajan mielestä määrällistä muutosta ei 

ole tapahtunut, mutta tällä hetkellä asia on enemmän esillä yleisessä keskustelussa. 

Haastateltava viitannee toteamuksellaan mediaan, jossa erityisesti vuoden 2008 kun-

nallisvaalien yhteydessä annettiin laajasti tilaa maahanmuuttokriittiselle keskustelulle 

(Puuronen 2011, 41). Keskustelu on jatkunut siitä lähtien melko aktiivisesti. Negatii-

visen suhtautumisen lisääntymistä haastateltava kuvaa näin: 

 

Haastateltava: Toisaalta oikein hyvin, toisaalta mä en kohdannut 

niin paljon tätä rasismia kuin tänä vuonna. 

Haastattelija: Tänä vuonna vasta? 

Haastateltava: Kaikissa paikoissa, missä mä olin töissä, harjoitte-

lemassa, opiskelemassa, kylässä, missä vaan… Vaikka ulkomaa-

laisia oli vähän, ihmiset suhtautuivat mun mielestäni, ainakin mun 

kohdalla erittäin mukavasti. Yllätys, yllätys. Nyt kun mä olen asu-

nut täällä 20 vuotta. Et nyt mä törmään siihen, siihen kun, että ul-
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komaalaisista ei tykätä. Mut mää, ei mun tartte ihan henkilökoh-

taisesti, se johtuu varmasti siitä, että nyt Suomi on monikulttuuri-

nen maa… Asenneilmapiiri on jollakin tavalla kiristynyt tietyissä 

asioissa. 

 

Haastateltava korostaa sitä, että hän ei ota negatiivista kohtelua henkilökohtaisena 

loukkauksena. Hän kokee, että ulkomaalaisvastaisuus on ajattelutapa, jonka kohteeksi 

voi joutua kuka tahansa muualta Suomeen saapuva. Tällainen ajattelutapa on kertojan 

tulkinnan mukaan lisääntynyt viime aikoina. Selityksenä tilanteelle kertoja toteaa 

Suomen olevan nyt monikulttuurinen maa. Selitykseen sisältyy ajatus siitä, että maa-

hanmuuttajien lisääntyessä heitä kohtaan koettu kielteinen suhtautumistapa yleistyy. 

Edellä esitettyä lainausta voi tulkita siten, että haastateltava pitää Suomessa vallit-

sevaa monikulttuurisuutta uutena asiana, joka johtuu yksinomaan tänne muuttaneista 

ulkomaalaisista. Ulkomaalaisten määrä Suomessa on ollut perinteisesti pieni, mutta 

se on ollut kasvamassa viime vuosina. Toisaalta voidaan todeta, että ilmiönä moni-

kulttuurisuus ei ole suomalaisessa yhteiskunnassa uusi, sillä suomalainen kulttuuri ei 

ole koskaan ollut yhtenäinen, kun kulttuuri ymmärretään koko elämäntapaa käsittä-

väksi asiaksi (Hammar-Suutari 2009, 215–216; Huttunen, Löytty & Rastas 2005, 16–

26). Monikulttuurisuutta voidaan tarkastella esimerkiksi elämäntapoihin liittyvien 

alakulttuurien suunnasta tai kiinnittämällä huomio uskonnollisiin ja katsomuksellisiin 

eroihin (Keskinen & Vuori 2012, 18). Ajattelen itse, että maahanmuuttajuus on vain 

yksi monikulttuurisuutta tuottava asia. Tutkijana tiedostan, että monikulttuurisuuden 

käsite on etnistä monikulttuurisuutta laajempi ja monitasoisempi asia. Monikulttuuri-

suus-käsitteen ongelmallisuuteen viitatessaan Warinowski (2012, 76) toteaa, että 

kulttuurikontaktiin liittyvät teoreettiset käsitteet ovat edelleen vakiintumattomia niin 

suomalaisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimuksissa. 

7.2.5 Sopeutumisen pyrkimyksiä ja kokemuksia 

Joidenkin vastaajien mielestä muuttajan velvollisuus on yrittää sopeutua maan tapoi-

hin ja toisaalta sietää vierauden tunnetta: 

 

Haastateltava: Meidän pitää yrittää elää enemmän niin kuin 

täällä pitää elää, olla enemmän kotona… Mä en koskaan vertaa 

itseäni suomalaisten elämään, enkä vaadi kaikkea samaa, minun 

pitää hyväksyä. 
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Haastattelija: Mutta lopputulos tähän asti sinulla on hyvä? 

Haastateltava: Kyllä näin voi sanoa, joo, kyllä. Mä en koskaan 

niin kuin vertaa itseäni niin kuin tavallisen suomalaisen elämään, 

tai koska minä aina sanon, että minä en ole suomalainen, tämä ei 

ole minun kotimaani. Minä en vaadi niin kuin itselleni kaikkea sa-

maa mitä heillä on, minun pitää hyväksyä myöskin… Tiedän, että 

miten mä elän tällä hetkellä, se olisi erilainen, jos olisin  [koti-

maassa]. Olen täällä vieras, että joskus ei hyväksytty tai ei haluttu 

vieras. 

 

Edellä esitetyssä lainauksessa tulee esille maahanmuuttajaopettajan ajatus siitä, että 

sopeutuminen on tahdon ja oman motivaation asia. Haastateltava toteaa, että asiat pi-

tää hyväksyä niin kuin ne ovat, ja elämäntarinaansa kertoessaan hän toistaa useaan 

kertaan positiivisen elämänasenteen tärkeyden. Haastateltavan mielestä maahanmuut-

tajan pitää olla odotuksissaan kohtuullinen ja tyytyä tarvittaessa vähempään, mitä 

kantaväestöön kuuluvilla on lupa elämältä odottaa. Haastateltava ei tarkemmin erit-

tele, mitä asioita odotukset koskevat, mutta koko haastattelun luettuani tulkitsen hä-

nen tarkoittavan aineellista vaurautta sekä ennen kaikkea sitä, että maahanmuuttaja 

joutuu ponnistelemaan tavallista enemmän hyvän koulutuksen ja työpaikan löytymi-

sen eteen. 

Tarinoissa on kuvauksia siitä, miten jotkut ovat kokeneet Suomeen sopeutumisen 

erittäin luonnollisena ja helppona asiana: 

 

Olen sopeutunut oikein hyvin, koska elämä lähti ikään kuin vie-

mään minua silloin heti… Tunsin että mua tarvitaan, ja olen kuin 

omalla paikalla ja minä viihdyin ja olen aktiivisesti elämässä mu-

kana – siinä mielessä oli helppoa. 

 

Erinomaista sopeutumista korostetaan toteamuksella: 

 

Minä tykkään elää kuin suomalainen, olla kotona omissa oloissa, 

omaisten kanssa. 

 

Omaa viihtymistä saatetaan jopa ihmetellä: 

 

Joskus ihmettelen onko Jumala tehnyt virheen, koska viihdyn 

täällä niin hyvin. Olen syntynyt väärään paikkaan… Minulle jos-

kus jopa suomalaiset sanovat, että olen suomalaisempi kuin he… 

En ole koskaan suomalainen enkä voi koskaan tulla. Koen, että 

olen enemmän vain ihminen... 
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Kuten juuri luetusta lainauksesta käy ilmi, maahanmuuttajaopettaja ei välttämättä ha-

lua lokeroitua mihinkään kategoriaan, ei suomalaisuuteen tai johonkin muuhun, yh-

teen tiettyyn ’maalaisuuteen’, vaan hän haluaa olla vain ihminen. Tällaista määrittelyä 

voi pitää merkkinä transnationaalista elämäntavasta. 

Transnationallisuudella viitataan toimijoihin ja verkostoihin, jotka toimivat valti-

oiden väliset rajat ylittäen ja jopa niistä välittämättä. Maasta toiseen liikkuminen ja 

vahvat siteet maantieteellisten rajojen yli ovat yleistyneet, mikä mahdollistaa sen, että 

ei ole pakko tuntea yksiselitteisesti olevansa jonkun maalainen. (Davydova 2010, 

105.) Ihmiset voivat määritellä itsensä ”vain ihmiseksi”, kuten edellä esitetyssä lai-

nauksessa maahanmuuttajaopettaja totesi pohtiessaan omaa tilannettaan. 

Kulttuurien sekoittumiseen liittyy hybridin idea. Se perustuu käsitykseen, että kult-

tuurit, etniset ryhmät ja kansakunnat eivät ole selvärajaisesti määrittyneitä ja puhtaita, 

vaan ne syntyvät erilaisten vaikutteiden yhdistelmänä. Nämä vaikutteet voivat olla 

peräisin erillisistä lähteistä, ja sekoittuessaan ne koostavat jotakin uutta. (Huttunen, 

Löytty & Rastas 2005, 30–31.) Hall (2003, 259) painottaa, että hybridisyys ei viittaa 

väestöjen rodulliseen sekoittumiseen, vaan kyseessä on moninaisten kulttuuristen ele-

menttien syntetisoituminen. Hall näkee hybridisyyden kulttuurisen kääntämisen pro-

sessina. Löytty (2002) esittää, että hybridiä voi pitää haastajana, kulttuurisena häirik-

könä, joka pakottaa tarkastelemaan kategorioihin ja luokitteluun perustuvaa ajattelua 

uudella tavalla. Hammar-Suutari (2009, 214–215) kuitenkin muistuttaa, että kulttuuri 

ja siihen liittyvät merkitykset ovat kiinni tietyssä historiallisessa kontekstissa, joten 

liiallisen hybridisaation korostamista tulee välttää. 

Maahanmuuttajien keskuudessa kulttuuristen rajojen liikkuvuus ja hybridin ajatus 

näkyy muun muassa siinä, että useat heistä eivät koe itseään vain yhden kulttuurin 

jäseniksi tai he kokevat kulttuurisen kuulumisen määrittelyn ongelmana tai tarpeetto-

mana. Tämä tuli esille viimeksi esitetyssä litteraatissa ja sen esittänyt haastateltava 

kertoi laajemminkin siitä, kuinka hän ei enää tunne oloaan täysin kotoisaksi entisessä 

kotimaassaan, mutta toisaalta Suomessa kaipaa syntymämaansa kulttuuriin kuuluvia 

tapoja ja perinteitä. Hän mietti ääneen, että hän voi oikeastaan kuvata itseään maail-

mankansalaiseksi, joka ei kuulu vain yhteen paikkaan. Haastateltava kertoi kulke-

vansa maasta toiseen ja tuntevansa eri paikoissa aina jotakin hyvää, mutta myös osa 

entisessä on muuttunut vieraaksi. 
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Sopeutumistaan pohtiessaan jotkut miettivät kysymystä suhteessa siihen, ovatko 

tyytyväisiä asumiseen täällä vai haluaisivatko asua mieluimmin jossakin muualla: 

 

Minun on tällä hetkellä parempi asua Suomessa kuin kotimaas-

sani. Voin selittää miksi. Kun tulimme tänne, olin tosi nuori ja 

meillä alkoi oman talouden, oman kodin pitäminen. Olen oppinut 

toimimaan tässä maassa. Olen ollut täällä 12 vuotta. Silloin kun 

olin omassa kotimaassa, olin vielä lapsi ja nuori. Vanhemmat huo-

lehtivat näistä asioita. Nyt kun käyn siellä, en osaa hoitaa kaikkia 

asioita... Jos vielä asumme täällä muutaman vuoden, koen, että 

tämä on enemmänkin mun koti. 

 

Kertomus siitä, että tuntee olonsa kotoisaksi ja tuntee olevansa oikeassa paikassa, ovat 

käsitykseni mukaan selviä merkkejä siitä, että maahanmuuttaja kokee sopeutuneensa 

uuteen maahan ja uuteen kulttuuriin. Tosin edellä esitetyssä lainauksessa kertoja aset-

taa ehdon: ”Jos vielä asumme täällä muutaman vuoden, koen, että tämä on enemmän-

kin mun koti.” Haastateltavan kertomus henkii kauttaaltaan hyvää sopeutumista, 

mutta ihan vielä hän ei ole valmis sanomaan, että Suomi olisi enemmän koti kuin 

syntymämaa. 

Toinen haastateltava, joka on löytänyt hyvin paikkansa työelämässä ja on kertonut 

sopeutuneensa erinomaisesti suomalaiseen elämäntapaan, pohtii Suomessa pysy-

mistä: 

 

Päätimme että ei, emme pysty elämään siellä [entisessä koti-

maassa]. Mutta onko meillä todella hyvä Suomessa? Tavallaan on, 

mutta meillä, jostain vielä jotain toista, mitä niin kuin yritämme 

tunnustaa… Mutta ei, tässä on mun perhe, mun lapset, kaikki 

muut. En, en pysty siellä elämään, enää. Tavallaan voi olla, olen 

valmis menemään vielä eteenpäin, ehkä, muuttamaan johonkin, 

katsomaan jotain uutta, saada kehitystä lisää, mutta ei takaisin. 

 

Perhe ja nykyinen elämä pitävät tiukasti Suomessa, eikä paluu synnyinmaahan tule 

kysymykseen. Kertoja ei kuitenkaan sulje kokonaan pois sitä mahdollisuutta, että hän 

itse voisi vielä joskus muuttaa muualle. Kertoja näkee muuttamisen kehittymisen 

paikkana, ja halu kehittyä pitää muuttoajatuksen mahdollisena. 

Edellä esitetyistä litteraatista voi tavoittaa maahanmuuttajien kodille antamia mo-

nia merkityksiä siinä hengessä, mitä Huttunen (2002) kirjoittaa kootessaan yhteen ko-

din merkityksiä maahanmuuttajien elämänkertoja käsittelevän tutkimuksensa tulok-

sissa. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien koti saa muuttuvia merkityksiä ja 
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mahdollisuuksia ajassa. Menneisyyden koti ei ole ehkä nykyinen koti, eikä nykyinen 

koti ole välttämättä tulevaisuuden koti. Suomi näyttäytyy maahanmuuttajalle kotina 

niissä tilanteissa, kun hän tulee kohdatuksi jonakin muuna kuin muukalaisena. (Hut-

tunen 2002, 329−332.) 

Muuttoon liittyvän sopeutumisprosessin kokonaisvaltaisuutta kuvaa se, että maa-

hanmuuttaja joutuu uudessa ympäristössä miettimään uudelleen, mikä hän oikeastaan 

ihmisenä on, ja sopeuttamaan sen uuteen ympäristöön, kieleen ja kulttuuriin. Sopeu-

tumisen kannalta on tärkeää uuden kielen omaksumisen lisäksi, että muuttajan asenne 

uuden kulttuurin tapoja kohtaan on myönteinen. (Mammon 2010, 25). Positiivisuuden 

merkityksestä maahanmuuttajaopettaja toteaa: 

 

Positiivisesti pitää niin kuin ajatella jotta pärjää, voi asua, täällä 

Suomessa. Muuten tulee hulluksi. 

 

Positiivinen asenne on kertojan mukaan ainoa mahdollinen keino sietää elämää täällä. 

Vain positiivisella asenteella jaksaa vaikeuksien yli, joita väistämättä muualta tul-

leena kohtaa, kuten viimeksi esitetyn lainauksen lausuneen maahanmuuttajaopettajan 

paljon elämän kipukohtiakin ruotiva elämäntarina antaa ymmärtää, vaikka en tässä 

yksityiskohtia esitäkään. Mammon (2010, 102) kirjoittaa tutkimuksessaan, että maa-

hanmuuttajien kokemukset Suomesta ovat enimmäkseen positiivisia. Tähän liittyy 

kiinteästi maahanmuuttajien myönteinen asenne. Nämä havainnot sopivat myös tä-

män tutkimuksen aineistoon. 

Asenteen rinnalla on luonteva puhua maahanmuuttajan sopeutumisorientaatiosta. 

Yijälä (2012, 426) kirjoittaa, että integraatio-orientaatio on useissa tutkimuksissa 

osoittautunut parhaaksi sopeutumisen kannalta. Tällaisesta orientaatiosta kertoo haas-

tateltavan kuvaus sopeutumisestaan: ”Pitää olla, yrittää elää niin kuin tämän maan 

tapa elää, olla enemmän kotona ja yksin.” Kertojan toteamus sisältää tulkintani mu-

kaan ajatuksen, että maahanmuuttajan on parempi työntää omat kulttuuriset tapansa 

jossakin määrin taka-alalle ja yrittää sopeutua mahdollisimman hyvin suomalaisiin 

tapoihin. On kuitenkin muistettava, että akkulturaatioasenteen valinta ei ole ainoas-

taan maahanmuuttajan oma valinta, vaan siihen vaikuttavat myös muiden ihmisten 

oletettu tai koettu suhtautuminen maahanmuuttajiin (Kärkkäinen 2011, 267; Yijälä 

2012, 426). 
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Sopeutumisprosessia tarkasteltaessa on tärkeää korostaa tilannekohtaisten erojen, 

henkilökohtaisten voimavarojen ja toimijuuden merkitystä. Usein maahanmuuttaja-

naiset, ennen kaikkea pakolais- ja musliminaiset, asetetaan jo alun alkaen uhrin ase-

maan (Martikainen & Tiilikainen 2007, 24). Myös maahanmuuttajan motivaatiolla on 

merkitystä, mitä Mammon (2010, 113) pohtii tutkimuksessan. Motivaation ytimenä 

Mammon pitää sitä, että maahanmuuttaja ymmärtää yhteiskunnan rakenteen, omat 

mahdollisuutensa ja oman toimintansa tärkeyden. Viimeksi lueteltujen asioiden mer-

kitys tuli esille myös tutkimuksessa, jossa selvitettiin Jamaikalta Yhdysvaltoihin 

muuttaneiden opettajien sopeutumista ja selviytymistä uudessa opetuskulttuurissa 

(Cross ym. 2011). 

Yijälän (2012) tutkimuksessa sopeutumisen huomattiin alkavan jo ennen muuttoa. 

Ennakoiva psykologinen, sosiopsykologinen, sosiokulttuurinen ja työsopeutuminen 

alkavat pre-akkulturaatiovaiheessa. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi laa-

dullisesti positiivisia ja määrältään runsaita yhteyksiä kohdemaahan ennen muuttoa 

tai muuttajan myönteisiä odotuksia elämästä muuton jälkeen. (Yijälä 2012, 423–426.) 

Mammonin (2010) tutkimuksessa afganistanilaisten, kurdien sekä venäläisten 

maahanmuuttajien myönteinen kokemus sopeutumisesta perustui kahteen asiaan. 

Tärkeäksi osoittautui ensiksi se, että maahanmuuttaja suhtautuu suomalaiseen kult-

tuuriin myönteisesti ja kunnioittavasti. Toinen sopeutumista edistävä asia oli arki- ja 

työelämätapojen noudattaminen sen mukaan, mikä Suomessa on tapana. Tyytymättö-

myys puolestaan perustui erilaiseksi koettuun suomalaiseen kulttuuriin, suomalaisten 

välinpitämättömään suhtautumiseen sekä oman aseman epäselvyyteen. Kielitaitonsa 

kehittymiseen maahanmuuttajat olivat tyytymättömiä, vaikka saatua opetusta kiitel-

tiin. Maahanmuuttajat arvostivat lasten ja nuorten saamaa koulutusta, mutta kokivat 

koulun erilaisena totutusta. Kouluun liittyen opettajien alhainen arvostus nähtiin kiel-

teisenä asiana. Vapaa-ajan harrastukset nähtiin mahdollisuutena luoda kontakteja 

muihin ihmisiin ja omaksua suomalaista kulttuuria. (Mammon (2010, 88.) 

Edellä esitetyt sopeutumisprosessiin liittyvät asiat (Mammon 2010), vapaa-ajan 

harrastuksia lukuun ottamatta, tulivat esille myös omassa aineistossani. Kun pohdin, 

miksi haastateltavat eivät juuri puhuneet vapaa-ajastaan tai harrastuksistaan, tulin sii-

hen johtopäätökseen, että monialaiset opinnot täyttivät niin kokonaisvaltaisesti heidän 

aikansa työn ja perheen ohella, että harrastuksiin tuskin jäi aikaa.  
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7.2.6 Välitilassa, kuulumisen kulmilla 

Useissa maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoissa oli havaittavissa viittauksia sii-

hen, että sopeutuminen uuteen ympäristöön ja kulttuuriin ei ole varauksetonta, vaikka 

sopeutumisen yleisvaikutelma on hyvä. Maahanmuuttajaopettajat puhuvat elämän 

kokemisesta jollakin tavalla vajaana; jokin itselle tärkeä tuntuu olevan saavuttamat-

tomissa tai ainakin vaikeasti tavoiteltavissa. Tällaista tilannetta voi tarkastella väliti-

lan käsitteen kautta. Yhdistän tarkastelun edetessä välitilaan myös kuulumisen käsit-

teen. 

Kosonen (2003, 220) kirjoittaa työn reunalla liikkumisesta ja välitilassa olemisesta 

tilanteessa, jossa tutkittavien suhde työmarkkinoiden suuntaan on epäselvä. Pentikäi-

nen (2005, 34–35) puolestaan kirjoittaa välitilasta van Gennepin siirtymäreittiteori-

aan14 perustuen kahden aseman välillä olemisena. Tällöin välitilalla tarkoitetaan sitä, 

että ihmisellä ei ole tiettyä paikkaa tai statusta eli asemaa. Husso (2003, 294) käyttää 

välitilan käsitettä, kun hän kirjoittaa naisista, jotka kertovat väkivaltaiseksi osoittau-

tuneesta parisuhteesta ja siitä, miten ovat sittemmin irrottautuneet tällaisesta elämän-

tilanteesta. Naiset kertovat väkivallan ajoista välitiloina, jotka ajoittuvat entisen hy-

vän elämän ja nykyisen elämän väliin. Turner (2007) kirjoittaa liminaalisuudesta vii-

taten van Gennepiin sekä omaan aikaisempaan kirjoitukseensa. Välitilassa henkilö on 

irrottautunut jostakin vanhasta, mutta ei ole vielä saavuttanut paikkaa uudessa tilassa. 

Liminaalissa vaiheessa henkilö kulkee kulttuurisen alueen läpi, jossa on vain vähän 

tai ei ollenkaan piirteitä entisestä ja tulevasta tilasta. Liminaaliin liittyy siten väliai-

kaisuuden ajatus. (Turner 2007, 106–107.) 

Maahanmuuttajaopettajien välitilaan liittyy oleellisesti ammatillinen epämääräi-

syys. Koulunkäyntiavustajana toimivalla maahanmuuttajaopettajalla voi olla tunne, 

että kokemuksen ja koulutuksen ansiosta häntä arvostetaan, mutta siitä huolimatta hän 

ei pääse opettajan asemaan: 

 

Haastateltava: Mul on kuitenkin kokemusta sillä lailla opetta-

jana, et mä en oo niin sanottu just päässyt sieltä koulusta. Mä mo-

nissa tilanteissa ollut mukana, missä todella mietitään miten nyt 

toimitaan ja mun mielipiteitä myös kuunneltiin ja arvosteltiin 

siellä, kun meillä oli ongelmallisia luokkia tai tilanteita. 

Haastattelija: Sinua arvostettiin? 

                                                 

14 Arnold van Gennepin (1960) siirtymäreittiteoria on kolmivaiheinen. Pentikäinen (2005, 35) tii-

vistää van Gennepin esityksen prosessiksi, joka etenee vaiheittain: irtaantuminen–välitila–liittyminen.  
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Haastateltava: Joo. Mä muuten kuulun sinne oikein tai mun kuu-

luu käydä opekokouksissa, vaikka mää on ohjaajana. Rehtori on 

määrännyt, että mun täytyy olla siellä, koska? Mä en tiedä. Mulla 

on joku erikoinen asema siellä. 

 

Maahanmuuttajaopettajan kertomasta on luettavissa hämmennystä omasta asemasta 

työyhteisössä. Jännitettä tilanteeseen tuo se, että kertojan koulutus ja työkokemus luo-

vat edellytyksiä opettajan asemalle, mutta virallisesti kertoja toimii koulunkäyn-

tiavustajana. Kertojan tilannetta voisi kuvata ’toisaalta ja toisaalta’ tai ’ei täällä eikä 

tuolla’ -tilanteina, kuten Turner (1977, 37; 2007, 107) kuvaa epämääräisyyttä, jolloin 

henkilön asema uudessa yhteisössä ei ole selvä. Toisaalta maahanmuuttajaopettaja 

kokee kuuluvansa opettajien joukkoon, toisaalta näin ei ole. 

Toinen maahanmuuttajaopettaja purkaa pettymystään siitä, että hänen taitojaan ei 

arvosteta eikä hän saa tilaisuutta näyttää osaamistaan: 

 

Sitten mä mietin monesti, että miten tässä ihmisten elämä sitten 

menee. Kun törmää siihen et mä olen riittämätön tohon ja siihen. 

Sitten kun tarkistetaan hakemukset, mä olen edelleenkin esimer-

kiksi venäläinen, ajatellaan siihen, että jos sä pääset haastatteluun, 

silti sut hylätään, koska ei ole paikkoja suomalaisillekaan opetta-

jille. Et maahanmuuttajana sä olet jossakin niin kuin hännässä. 

Sinä olet kuitenkin siinä mut, sinä et kuitenkaan sitä hommia teke-

mään. Se elämä jää niin kuin vajaaks. Vaikka haluais päästä niin 

kuin siihen työhön, mut pystyykö siihen oikeasti, paljon sellaisia 

niin kuin huonojakin kokemuksia ja ajatuksia. 

 

Kertoja kokee elämänsä jäävän vajaaksi, koske ei pääse käyttämään taitojaan. Syy 

epämääräiseen tilanteeseen on kertojan mukaan siinä, että maahanmuuttajana jää aina 

suomalaisten taakse. Ymmärrän taakse jäämisen välitilan kaltaisena olemisen paik-

kana. Välitila ilmaisee paikkaa samalla tavalla kuin Jokinen, Huttunen ja Kulmala 

(2004, 12) kirjoittavat marginaalisuudesta tilallisena käsitteenä. Kysymys on nimen-

omaan tiloista suhteessa keskuksiin. Ahponen (2001, 103) toteaa marginaalin tarkoit-

tavan välitilaa kirjoittaessaan kodittomuudesta. Välitila mahdollistaa yhtälailla syr-

jäytymisen kuin elämässä eteenpäin menemisen. Välitilassa maahanmuuttaja elää 

marginaalissa, josta on vaikea tavoitella sitä samaa esimerkiksi suhteessa työhön, 

mikä on mahdollista saman koulutuksen ja työkokemuksen omaaville kantaväestöön 

kuuluville ihmisille. Välitilassa olemisen aika voi venyä pitkäksi. Tämän tutkimuksen 

perusteella näyttää siltä, että kahdenkymmenenkään vuoden Suomessa asuttu aika ei 

takaa maahanmuuttajalle poispääsyä välitilasta, kun sillä ymmärretään jollakin tavalla 
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yhteiskunnan ulkopuolelle jäämisen tunnetta. Tilanteen jatkuessa pitkään on vaarana, 

että maahanmuuttaja kokee syrjäytyneensä. 

Maahanmuuttajaopettaja torjuu syrjäytymistä ennen kaikkea tavoitteellisella opis-

kelulla: 

 

Haastateltava: Mun mielestäni mun elämä nyt on kuin jossain, 

mikä se on suomeksi, se kuin sellaisessa vaiheessa, se kuin jossa-

kin välissä. 

Haastattelija: Välimaastossa? 

Haastateltava: Välimaastossa, että joo, koska kun mä en vielä 

suorittanut ne tavoitteet. Mä haluan, tässä mä kuitenkin odotan, 

että kuitenkin mä enemmän pääsen tohon mihin mä haluan. Ja nyt 

tällä hetkellä mä en voi sanoa, että ihan täydellisesti elän, koska 

mä enemmän opiskelen ja menen sen suuntaan, jota haluan suorit-

taa. 

 

Välitilassa olemiseen kuuluu ajatus siitä, että sieltä halutaan pois. Niin kauan kuin 

välitila kuvaa elämäntilannetta, kokee kertoja elävänsä epätäydellistä elämää. Opis-

kelu on kertojalle keino päästä elämässä eteenpäin. 

Maahanmuuttajaopettaja kertoo yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi pääsemi-

sen vaikeudesta: 

 

Että aina maahanmuuttajan paikka on erilainen. Vaikka mulla on 

hyvin korkea koulutus, vaikka mulla on hyvä kielitaito, lopussa 

mä olen maahanmuuttaja. Välillä mä tunnen, että mä olen eri 

maassa. Vaikka mä itse haluan, että olen tämän yhteiskunnan si-

sällä, mutta yhteiskunta ei anna, hyväksy, ei onnistu, että mä me-

nen sen sisään. 

 

Viimeistä elämäntarinasta poimittua katkelmaa voi tarkastella välitilan tai kuulumi-

sen käsitteen kautta. Välitilan käsitettä soveltaen voi kertojan tulkita olevan tilan-

teessa, jossa hän uudessa ympäristössä odottaa tilaisuutta päästä mukaan toimintoihin, 

jotka mahdollistaisivat tunteen tyydyttävästä elämästä. Kertoja avaa tuntemuksiaan 

siitä, että hän ei pääse yhteiskuntaan sisälle, vaikka hänellä pitäisi olla siihen hyvän 

koulutuksen ja kielitaidon myötä kaikki edellytykset. Maahanmuuttajana hän jää ul-

kopuoliseksi ja hänen kuulumisensa yhteiskuntaan kyseenalaistuu. Seuraavassa kat-

kelmassa maahanmuuttajaopettaja puhuu työyhteisöstä yhteiskuntaan kuulumisen ky-

symyksenä: 
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Mut se että pääsisin niin kuin työyhteisöön ja olisin muuten osana 

sitä yhteiskuntaa. Silloin vasta tulee täydellinen elämän tunne. Jos 

itsellä on semmonen tunne, että mun elämä tarkoittaa jollekin jo-

takin, että minustakin on hyötyä, ja en niin kuin istu vaan kotona 

neljän seinän niin kuin sisällä tekemättä mitään, et minusta on sit-

ten jotakin hyötyä ja merkitsen jotakin tässä elämässä, ei pelkäs-

tään vaan niin kuin oman perheen niin kuin jäsenenä. 

 

Edellä esitetyssä lainauksessa kertoja toteaa, että työ tekee elämän täydeksi. Työ-

markkinoilla pärjäämisen kautta aukeaa myös jäsenyys ja osallisuus yhteiskuntaan. 

Kuulumista voi tarkastella myös kulttuurin käsitteeseen liitettynä. Kulttuuri tar-

koittaa yhteisten merkitysten järjestelmää (the systems of shared meanings), jonka 

avulla samaan yhteisöön kuuluvat ihmiset jäsentävät maailmaa. Johonkin kulttuuriin 

kuulumisen tunne syntyy siitä, että tunnemme kyseisen kulttuurin merkitysjärjestel-

män ja osaamme toimia osana järjestelmää. (Hall 2003, 85.) Kulttuurin omaksumisen 

tärkeydestä ja samalla sen vaikeudesta maahanmuuttajaopettaja kertoo: 

 

Kun muutin tänne, ajattelin, että olisi hyvä saada samat tiedot 

jotka suomalaiset lapset saavat koulusta. Silloin minä ajattelin, no 

sitten myöhemmin tuli mahdollisuus saada luokanopettajaksi [kel-

poisuus], että nyt minä voin saada nämä tiedot kuin suomalainen 

lapsi. Heti tulee eri näkemys, että voi katsoo suomalaisin silmin, 

tai ei ihan, mutta kuitenkin.  Että ihan sieltä lapsuudesta sieltä 

kaikki tulee, mitä opetetaan siellä koulussa. 

 

Maahanmuuttajaopettaja toteaa, että kaikesta koulutuksesta ja yrityksestä huolimatta 

hän ei pysty näkemään asioita ”suomalaisin silmin”. Kertoja viittaa tulkintani mukaan 

siihen, että hänestä kulttuurin ymmärtäminen pohjautuu vahvasti jo lapsuuden koke-

muksiin. Hän ei maahanmuuttajana koe voivansa päästä täydellisesti kiinni suomalai-

seen kulttuuriin. 

Kulttuuri ei ole kuitenkaan muuttumaton. Hannerz (2003, 224–231) korostaa, että 

kulttuuria koskevan ymmärryksen tulee olla prosessuaalista. Tähän ymmärrykseen 

kuuluu ajatus, että kulttuuri muuttaa muotoaan ihmisten toimiessa vuorovaikutuk-

sessa ympäristönsä kanssa merkkejä tulkiten ja tuottaen. Kokemusten kasautuminen 

ja näiden kokemusten vaihtaminen kuuluu kulttuuriin ja muokkaa sitä. Samaan asiaan 

viitataan Huttusen ja kumppaneiden kirjoituksessa (2005, 28–29), jossa puhutaan 

mahdollisuudesta tarkastella kulttuureita rajoja ylittävinä prosesseina, jotka ovat jat-

kuvassa muutostilassa. Jatkuva liike syntyy siitä, että nykykäsityksen mukaan sekä 
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kulttuuriset kategoriat että kulttuurierot ovat sosiaalisesti tuotettuja. Kulttuuriset ka-

tegoriat eivät näin ollen muodosta selvärajaisia ja pysyviä yksiköitä. (Warinowski 

2012, 60.)  

Välitilan ja kuulumisen pohdinta tiivistyy maahanmuuttajan kertomana seuraa-

vasti: 

 

No minä luulen, että me jotka muutimme Venäjältä Suomeen, 

olemme aina niin kuin taivaan ja maan välissä. Ei, ei me ikinä 

tulla suomalaisiksi niin kuin henkisesti tai jotain, koska me aina 

olemme kahden maan välissä. Se on meidän kohtalo, koska niin 

kuin kaksi kotimaata, kaksi kieltä ja niin edelleen. 

 

Vaikka katkelmassa kertoja pohtii venäläisyyttä ja suomalaisuutta, lienee ajatus laa-

jennettavissa myös muihin kansallisuuksiin. Kertooko haastateltavan kertoma onnis-

tuneesta kahden kulttuurin kohtaamisesta vai epämääräiseen välitilaan ja kuulumat-

tomuuden tunteeseen jäämisestä? Lopullinen tulkinta jää jokaisen lukijan oman har-

kinnan varaan. Vaikka minulla on käytössäni kertojan koko elämäntarina ja voin 

tulkita tätä yksittäistä ajatusta suhteessa tuohon kokonaisuuteen, en ole tulkinnastani 

varma.  Kallistan ajatukseni varovaisesti siihen suutaan, että kertoja on sopeutunut 

elämään Suomessa, mutta täydellinen tyytyväisyyden tila ei ole saavutettu. 

7.2.7 Työllistyminen 

Tämän tutkimuksen maahanmuuttajista seitsemän oli toiminut opettajana jo ennen 

Suomeen tuloa. Muiden osalta siihen ei ole ollut käytännössä mahdollisuutta, koska 

Suomeen muuttaminen oli tapahtunut ennen opintojen päättymistä tai heti niiden jäl-

keen, ja yksi haastatelluista oli suorittanut korkeakouluopintonsa vasta Suomessa. 

Muuttoa edeltävänä aikana työkokemusta oli hankittu opettajan työn ohella muissa 

töissä. Yksi haastatelluista kertoi, että oli lopettanut kotimaassaan opettajan työt huo-

non palkan takia, ja sen jälkeen hän oli toiminut tulkkina ja hotellin vastaanottovir-

kailijana. Toinen maahanmuuttajaopettaja kertoi siitä, kuinka hän oli taloudellisesti 

huonoina aikoina joutunut ottamaan opettajan työn rinnalle käännös- ja tulkkausteh-

täviä sekä antamaan yksityistunteja. 
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Maahanmuuttajaopettajat olivat keränneet työkokemusta Suomessa muun muassa 

puutarhatyöntekijänä, ompelijana, myyjänä, lastenohjaajana, koulunkäyntiavusta-

jana, siivoojana, tulkkina, museotyöntekijänä sekä kielenkääntäjänä. Ainoastaan 

kaksi seitsemästä kotimaassaan opettajana toimineesta henkilöstä oli tutkimushetkellä 

työskennellyt vähintään yhden lukukauden opettajana Suomessa. Kolmestatoista 

haastatellusta kuusi toimi opettajana joko ensimmäisen, toisen tai molempien haas-

tattelukierrosten ajankohtana. Kaikki jotka olivat onnistuneet työllistämään itsensä 

täällä opettajana, olivat sellaisissa opettajan tehtävissä, joissa heidän omalla äidinkie-

lellään oli tehtävän hoitamisen kannalta erityinen merkitys. Koulunkäyntiavustajina 

toimivilla maahanmuuttajilla oli usein muutama tunti viikossa opetustyötä oman äi-

dinkielen opettajana.  

Yleisesti voidaan sanoa, että maahanmuuttajaopettajien kielitaito näyttää olevan 

keskeinen työllistymistä edistävä asia. Kouluista löytyy tehtäviä, joissa maahanmuut-

tajaopettajalla on useimpia kantaväestöön kuuluviin opettajiin verrattuna enemmän 

tehtävän hoitamisen kannalta oleellista kielitaitoa. Esimerkiksi valmistavan luokan 

opettajalle on etu, jos hän osaa edes joidenkin oppilaiden äidinkieltä, ja oman äidin-

kielen opettajina toimivat ovat pääsääntöisesti maahanmuuttajia. 

Maahanmuuttajaopettajiin näyttää tämän tutkimuksen valossa sopivan Wreden, 

Nordbergin ja Forsanderin (2010, 277) sanoma siitä, että vieras pääsee työntekijäksi 

usein vain niissä tapauksissa, kun muita työhön tulijoita ei ole tarjolla tai työtehtävä 

edellyttää etnospesifiä osaamista. Etnospesifit ammatit liittyvät maahanmuuttoon ja 

edellyttävät tietyn kielen ja kulttuurin hallintaa. Usein etnospesifeissä ammateissa toi-

mimisen etuna on asiakkaiden kanssa jaettu etninen tausta. Näissä tehtävissä toimivia 

maahanmuuttajia voi kutsua eräänlaisiksi välittäjiksi maahanmuuttajien ja paikallis-

ten instituutioiden välillä. Välittäjän tehtävässä hyvä koulutus ja ammattitaito ovat 

tarpeen, mutta työ ei välttämättä edellytä virallisesti määriteltyä pätevyyttä ja työsuh-

teet ovat usein epävakaita. Tyypillisiä etnospesifejä ammatteja ovat oman äidinkielen 

opettaja, tulkki tai koulunkäyntiavustaja. (Forsander 2002, 43; ks. myös Lutz 1993, 

137–141.) 

Yleisesti tiedetään, että maahanmuuttajat tulevat työmarkkinoille työllistymällä 

ensin niin sanotuissa sisääntuloammateissa. Näitä ammatteja kuvaa työsuhteiden epä-

varmuus, eikä niissä useinkaan tarvita kovin korkeaa koulutusta. Suomen kielen tai-

don vaatimukset vaihtelevat aloittain. Sisääntuloammateissa on etnospesifejä ammat-

teja, joihin jo edellä viittasin. Työn jatkuvuus on usein ongelma näissä tehtävissä, 
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joten niiden varaan ei voi pitkäjänteisesti suunnitella omaa toimeentuloa, ja etenemis-

mahdollisuudet ovat huonot. (Forsander 2002, 43.) Toisaalta väliaikaisissa töissä voi 

nähdä hyviäkin puolia. Esimerkiksi Japanista Uuteen Seelantiin muuttaneet opettajat 

kokivat lyhytkestoisista ja helposti löytyvistä töistä olevan hyötyä maan kulttuurin 

oppimisessa ennen siirtymistä koulutusta vastaavaan työhön (Okamura & Miller 

2010, 36). 

Tutkimukseeni osallistuneille korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille yksi tyy-

pillinen sisääntuloammatti näyttää olevan koulunkäyntiavustajan tehtävä, jota voi-

daan tietyissä tilanteissa pitää myös etnospesifinä ammattina. Tämän tutkimuksen 

maahanmuuttajaopettajista seitsemän kertoi työskentelystään koulunkäyntiavustajana 

jossakin vaiheessa. On kuitenkin todennäköistä, että lähtömaassaan pitkälle koulu-

tettu ja asiantuntijuutta vaativaa työtä tehneelle tai sellaiseen koulutuksen saaneelle 

henkilölle ei avustajan tehtävässä ole riittävästi ammatillista haastetta. Avustajana 

pääsee sisään suomalaiseen koulumaailmaan, mutta sen jälkeen tullee tarve päästä 

etenemään uralla.  Toinen maahanmuuttajaopettajalle verrattain helposti avautuva 

tehtävä on oman äidinkielen opettajan työ, mutta se on harvoin kokopäivätyö ja lisäksi 

siinä vaaditaan usein kiertämään koulusta toiseen, mikä koetaan raskaaksi. Oman äi-

dinkielen opettaja jää helposti kouluyhteisössä ulkopuoliseksi, eikä työssä ole lähes-

kään aina varmuutta tulevasta. Näihin oman äidinkielen opettajan työtehtävän ongel-

makohtiin viittaa myös Valenta (2009) Norjassa tekemässään tutkimuksessa. 

Yleinen huoli liittyen globaaliin muuttoon koskee työn riittävyyttä ja tästä näkö-

kulmasta maahanmuuttajien työmarkkina-asemaan on kiinnitetty paljon huomiota jul-

kisessa keskustelussa (Forsander 2013, 220). Muuttajille tarjottava työ määritellään 

mielellään sen mukaan, mitä tarjonnasta jää yli. Jo nyt Suomessa näkyy kehitys, että 

kantaväestöön kuuluvat työnhakijat eivät mielellään etsiydy esimerkiksi siistijän teh-

täviin. Niinpä näissä tehtävissä työskentelee paljon maahanmuuttajia, myös niitä maa-

hanmuuttajia, joilla on pätevä ammattitutkinto johonkin muuhun työhön. Jorosen 

(2012, 196) mukaan eriytyminen näkyy niin ikään maahanmuuttajien perustamissa 

yrityksissä, joissa on suhteellisesti enemmän kaupan ja palveluiden yrityksiä kuin 

suomalaisten yritysten joukossa keskimäärin. Terveydenhuolto on kuitenkin tällä het-

kellä yksi korkeatasoista koulutusta vaativa ala, jossa maahanmuuttajilla on verrattain 

hyvät työllistymismahdollisuudet sen jälkeen, kun he ovat täydentäneet koulutustaan 

suomalaisten vaatimusten mukaiseksi ja ovat hankkineet riittävän suomen kielen tai-

don. Tosin terveydenhuollossakin on havaittavissa eriarvoistumista esimerkiksi siten, 
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että maahanmuuttajat ohjataan mielellään heikosti palkattuihin ja vähemmän halut-

tuihin tehtäviin, kuten lähihoitajiksi vanhusten pariin (Lauren & Wrede 2010, 173). 

Pitkäsen (2011, 82) tutkimuksessa puolestaan tuli ilmi, että muualta tulleita tervey-

denhuoltoalan ammattilaisia otetaan töihin varovasti, koska muualla hankittu koulu-

tus herättää epäilyä ja tulijoiden kielitaidon puute koetaan vakavana uhkana hyvälle 

hoidolle ja potilasturvallisuudelle. 

Maahanmuuttajat voidaan jakaa työmarkkinoita ajatellen työvoimapoliittisiin 

muuttajiin, joiden muutto perustuu heidän työvoimansa kysyntään sekä muihin maa-

hanmuuttajiin. Muihin maahanmuuttajiin kuuluvien muutto perustuu esimerkiksi suo-

malaisiin sukujuuriin (paluumuuttajat), perhesyihin tai pakolaisuuteen. (Forsander 

2007, 315). Tämän tutkimuksen kohdejoukossa ei ollut yhtään työvoimapoliittista 

muuttajaa. 

Maahanmuuttaja joutuu useissa tapauksissa käymään vielä pitkän opiskelutaipa-

leen Suomessa ennen kuin hän voi saada työtä. Täydennyskoulutukselle on monesti 

tarvetta siitäkin huolimatta, että muuttajalla olisi jo hyvä koulutus takanaan. Opiske-

luun kuluvaa aikaa lisää maahanmuuttajaopettajan kohdalla laissa säädetty korkea 

kielitaitovaatimus, jota edellytetään opettajana työskentelevältä. Lahjakkaankaan 

opiskelijan ei ole mahdollista hetkessä hankkia riittävää kielitaitoa, jos taustalla ei ole 

aikaisempia suomen tai ruotsin kielen opintoja. Ainoastaan niissä opettajan tehtä-

vissä, joissa opetuskieli ei ole maamme virallinen kieli, lievennetään suomen tai ruot-

sin kielen osaamiselle asetettua vaatimustasoa. Opettajan ammatti on siten suomen tai 

ruotsin kielen kannalta poikkeuksellisen vaativa verrattuna moneen muuhun korkeaa 

koulutusta edellyttävään työtehtävään. Viime aikoina on tosin käyty ajoittain jopa kii-

vasta keskustelua siitä, mikä on esimerkiksi lääkärille tai sairaanhoitajalle riittävä 

suomen kielen taito. 

Maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoissa tuli monella tavalla esille työn suuri 

ja eräällä tavalla itsestään selvä merkitys. Kaikki maahanmuuttajaopettajat kertoivat 

molempien tai ainakin toisen vanhemmistaan olleen työssä kodin ulkopuolella. Joi-

denkin mieleen oli jäänyt lapsuudesta vanhemman tai molempien vanhempien ahkera 

työnteko: 

 

Mutta kun mä olen nähnyt, että äiti on kaikki illat, kaikki viikon-

loput, kiltisti istuskelemassa niiden papereiden ja kokeiden niin 

kuin parissa, eikä leikkimässä niin kuin mun kanssa, mä sanoin, 

etten ikinä haluaisi omille lapsille sitä samaa. En ikinä haluaisi 
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viettää kaikki viikonloput pöydän ääressä tekemässä tai siis tarkis-

tamassa niitä tenttejä tai valmistamassa niitä tunteja. Aina sisällä 

on ollut niin kuin semmoinen protesti, en halua, ei missään ni-

messä. Ja nyt tuntuu, varmasti samalla voimakkuudella ihan niin 

kuin toisin päin, että voi, että tekee mieli, kuinka minä haluaisin, 

haluaisin kokeilla opettaa tätä ja tota. Että tekisin näin ja näin. 

 

Edellä esitetystä katkelmasta käy ilmi, miten haastateltava on aikoinaan kapinoinut 

opettajan työtä vastaan, koska hän lapsena koki, että se vei kohtuuttomasti äidin aikaa. 

Vasta oman elämänkokemuksen kautta, kapinamielessä hankitun muun koulutuksen 

jälkeen, kertoja itse hankkiutui opiskelemaan opettajaksi ja kokee ammatin nyt oike-

aksi vaihtoehdoksi. Suomeen muuttamisen vuoksi opettajan työ on toteutunut vasta 

monien koulun ulkopuolella olleiden työtehtävien ja sittemmin koulunkäyntiavusta-

jana toimittujen vuosien jälkeen. 

Toinen maahanmuuttajaopettaja, joka niin ikään on monien koulutusten ja erilais-

ten töiden jälkeen vasta löytänyt tiensä opettajaksi kertoo, ettei ole löytänyt aina lä-

heskään koulutusta vastaavaa työtä, mutta työ itsessään on ollut tärkeää: 

 

Pitää tehdä töitä, jos haluaa pärjätä täällä, et mä oon tehnyt vaikka 

mitä, niin kaikenlaista työtä olen tehnyt täällä Suomessa. 

 

Maahanmuuttaja joutuu usein tyytymään työhön, joka ei ole hänen koulutuksensa mu-

kaista eikä kelpaa muille. Edellinen lainaus tukee käsitystä siitä, että maahanmuuttaja 

on valmis, mutta usein myös pakotettu tinkimään työn mielekkyydestä ja sopivuu-

desta. Työn kautta rakentuu onnistumisen tunne, jota kertoja kuvaa edellä pärjäämi-

senä. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, että maahanmuuttajat pitävät ansiotyötä 

erittäin tärkeänä elämänalueena ja mitä epävarmempi on ryhmän työmarkkinatilanne, 

sitä suurempi on työn merkitys (Sutela 2005, 109). Työn tärkeydestä ja merkityksel-

lisyydestä kertoo seuraava lainaus maahanmuuttajaopettajan elämäntarinasta: 

 

Se on elämän sisältöö sillä lailla, että tuntuu, että kyllä mä johon-

kin pystyn ja että mua tarvitaan ja mä viihdyn. Ja se on, että ei 

pelkästään olla keittiössä laittamassa keittoa ja iltapalaa ja aamu-

palaa, vaan nimenomaan elämän sisältöö.  
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Työ antaa tekijälleen tunteen, että on jonkin arvoinen ja yhteiskunnan täysivaltainen 

jäsen. Työn merkitystä maahanmuuttajan elämänkulussa kuvaa Forsander (2004, 207, 

209) siten, että työtä pidetään pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa yksilön arvon 

mittana ja palkkatyö on maahanmuuttajalle keino päästä yhteiskunnan täysival-

taiseksi jäseneksi. 

Työ on tärkeää muunkin kuin toimeentulon hankkimiseksi. Työ antaa sosiaalista 

statusta, luottamusta ja mahdollistaa tasa-arvoisen osallistumisen. Maahanmuuttajien 

työllistyminen on kaikkien etu, sillä maahanmuuttajien syrjäytyminen työmarkki-

noilta uhkaa yhteiskunnallista koheesiota. (Forsander 2001, 29–30.) Työ mahdollistaa 

oikean elämisen tunteen. 

Ahmadin (2010, 73) mukaan Suomessa viranomaiset ovat yrittäneet parantaa maa-

hanmuuttajien työmahdollisuuksia pääasiallisesti vaikuttamalla muuttajien inhimilli-

seen pääomaan, mutta keino on osoittautunut riittämättömäksi.  Inhimillistä pääomaa 

kehittävä kieli- ja ammattikoulutus eivät riitä. Rinnalle olisi nostettava esimerkiksi 

huolellinen rekrytointiprosessien tarkastelu, toteaa Ahmad (2010, 74–86) ja viittaa 

tutkimukseensa, jossa maahanmuuttajien työnsaantimahdollisuuksia testattiin vastaa-

malla neljään sataan työnhakuilmoitukseen. Tuloksena oli, että maahanmuuttajan ei 

ole helppo päästä edes työhaastatteluun tai siihen asti päästyään saada työpaikkaa, jos 

hakijoissa on kantaväestöön kuuluvia. Tässäkin raportissa kerroin jo aikaisemmin 

siitä, kuinka maahanmuuttajaopettajan nimi vaikutti negatiivisesti työnhakuun, 

vaikka hän haki siinä tilanteessa työtä, johon hänellä oli vaadittu koulutus ja riittävä 

kielitaito. Kyseisessä tapauksessa työtehtävä ei ollut kasvatus- eikä opetusalalla. 

Kyhä (2011, 67) kirjoittaa, että vaikka paperit ja tutkintotodistukset ovat tärkeitä, 

ne takaavat vain paikan työvoimajonoissa. Hyvätkään todistukset eivät tuo automaat-

tisesti työpaikkaa. Työnantajan palkkauspäätöksiin vaikuttavat muodollisten päte-

vyysvaatimusten ohella monet soveltuvuustekijät. Tutkimuksissa maahanmuuttajien 

työllistymistä selitetään usein tekijällä, jossa yhdistyvät sopiva persoonallisuus, am-

mattitaito ja asenne. Työyhteisöön pääsyä ja siellä etenemistä helpottaa, jos osaa su-

lautua joukkoon eli näyttää ja kuulostaa siltä kuin muut työntekijät kyseisessä työpai-

kassa. Voidaan siten puhua kulttuurisen ja sosiaalinen osaamisen tärkeydestä työ-

markkinoille pääsyssä. (Forsander 2001, 31; 2004, 210.) 

Sukupuolen, iän tai etnisen taustan merkitystä ei työhönottotilanteissa lausuta ää-

neen, mutta näillä tekijöillä saattaa olla merkitystä työntekijää valittaessa. Eronen tut-

kijatovereineen (2014, 36, 64) huomasi maahanmuuttajien työllisyyden riippuvan 
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merkittävästi iästä, ja samassa tutkimuksessa todetaan, että ikään liittyvät kysymykset 

työllistymisen näkökulmasta tuottavat maahanmuuttajille enemmän ongelmia kuin 

kantaväestölle. 

Forsander (2001, 33) huomauttaa, että koulutustaustaa vastaavaan työpaikkaan 

päästäkseen maahanmuuttaja tarvitsee nimenomaan Suomessa hankittua työkoke-

musta ja toteaa dismeriitiksi nimeämänsä paradoksin: ulkomailla suoritetut opinnot ja 

työkokemus tuottavat lisäarvoa vain suomalaiselle työnhakijalle, kun taas maahan-

muuttajalle ne ovat jopa haitaksi. Sama ilmiö tuli esille Shoban (2009,11) tutkimuk-

sessa, jossa Intiasta Uuteen Seelantiin muuttaneet opettajat kertoivat, että heidän en-

nen muuttoa hankkimaansa työkokemusta ei arvostettu. 

Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden sijoittuminen koulutusta vastaamattomiin 

tehtäviin selitetään paitsi kielivaikeuksilla ja koulutuksen puutteella myös työnanta-

jien suhtautumisella maahanmuuttajataustaisiin, kontaktien puutteella, työkokemuk-

seen ja ammattitaitoon liittyvillä tekijöillä sekä työpaikkoihin liittyvillä alueellisilla 

eroilla (Forsander 2003, 70). Haastateltavieni kertomuksista tuli esille jonkin verran 

edellä mainittuja tekijöitä.  Kieleen liittyvistä vaatimuksista olen maininnut jo useaan 

otteeseen. Sen lisäksi kertomuksissa pohdittiin työllisyystilanteen huonoutta esimer-

kiksi venäjän kielen opettajien kohdalla. Omalla paikkakunnalla ei useinkaan ole ve-

näjän kielen opetusta eikä siten tarvetta venäjän kielen opettajille. Lisäksi kielten 

opettajat huomauttivat, että usein virkoihin on yhdistetty heille vieraita kieliyhdistel-

miä. Myös asenteelliset seikat maahanmuuttajataustaisen opettajan palkkaamiseksi 

tulivat esille joissakin puheenvuoroissa. 

Maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoista on havaittavissa samansuuntaisia asi-

oita Tiilikaisen (2008) tutkimustulosten kanssa. Tiilikaisen tutkimat menestyneet 

maahanmuuttajanaiset olivat sitä mieltä, että työhönottotilanteissa he häviävät kilpai-

lun aina suomalaiselle, vaikka olisivat muodollisesti pätevämpiä. Voittaakseen kilpai-

lun maahanmuuttajan pitää olla monta kertaa pätevämpi. Naiset arvelivat työnantajien 

palkkaavan mieluimmin suomalaisia muun muassa siksi, että kulttuuritörmäyksiä ja 

erilaisuutta pelätään. (Tiilikainen 2008, 90.) Elämäntarinaansa kertonut henkilö ky-

syy, miksi Venäjältä tullut opettaja ei kelpaa venäjän kieltä opettamaan: 

 

Minusta, jos maassa on paljon, kaupungissa tai maassa venäjän 

kielen opettajia, miksi he eivät ota niitä. Kun paikka on venäjän 

kielen opettajan… Miksi pitää olla aina suomalaista naista, miksi 

ei venäläistä?  
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Litteraatti osoittaa, että kertoja kokee maahanmuuttajan jäävän työhönottotilanteissa 

automaattisesti kantaväestöön kuuluvan hakijan taakse. Kertoja oudoksuu sitä, että 

maahanmuuttajan ollessa kielenopettaja, hän ei saa etua siitä, että puhuu opetettavaa 

kieltä äidinkielenään, vaan muut tekijät ratkaisevat paikan saamisen. 

Puheeksi nousee haastatteluhetkellä paljon esillä ollut julkisen talouden huono tila. 

Kuntien säästötoimien seurauksena pieniä kyläkouluja lakkautetaan ja muutenkin 

koulujen toimintoja tehostetaan, jolloin uusia opettajia ei palkata entiseen tapaan. 

Nämä toimet aiheuttavat huolta haastateltaville: 

 

Kouluja on meidän alueelta kuitenkin monta lopetettu, ja sitten 

opettajia jää työttömäksi… Tosissaan toivottavasti lama menee 

kohta ohi, koska oli vähän aika sitten sanottu, että joo, että työttö-

miä on koko ajan vähemmän ja vähemmän ja nyt selvisikin että 

taas on työttömyysprosentti kasvamassa, ett vähän aika sitten uuti-

sissa oli, että se kuitenkin ei vielä ihan ohi ole ja sitten tosi harmit-

tavasti, että kun Suomi nyt on EU:ssa ja EU:n kanssa on nyt tällai-

set mullistukset; että miten Suomi sitten pärjää eteenpäin, koska 

se vaikuttaa sitten koko opetuskulttuuriin, että onko työpaikkoja 

lisää, vai eikö niitä, vähemmän onko, että kaikki tämmönen poliit-

tinenkin juttu vaikuttaa työpaikan saantimahdollisuuksiin, että toi-

vottavasti meidän tulevaisuus on ruusuinen. 

 

Kuntien taloudellisten vaikeuksien ja niistä seuraavien säästötoimenpiteiden nähdään 

suoraan vaikuttavan kielteisesti maahanmuuttajaopettajien työllisyyteen. Suomen jä-

senyys EU:ssa mietityttää kertojaa, mutta hän ei tarkemmin avaa sitä, mitä tarkoittaa 

siihen liittyvillä mullistuksilla. Hän toteaa poliittisten päätösten vaikuttavan työlli-

syysmahdollisuuksiin ja toivoo parempaa tulevaisuutta. 

Maahanmuutto on moninkertaistunut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana ja useissa yhteyksissä todetaan, että yhteiskunnan on pyrittävä entistä pontevam-

min varmistamaan maahanmuuttajien tasavertaisuus eri elämän osa-alueilla kuten esi-

merkiksi koulutuksessa ja työmarkkinoilla (Lasonen, Teräs & Sannino 2011, 230). 

Osallistuminen on myös perheen sisäinen tasa-arvokysymys: 

 

Mä sanon, että mä haluan tänne, mie tulin tänne töihin myös, mie 

en halua että sanotaan niin et sä olet hyödytön ihminen, koska tota 

olet vaan kotona. Mä haluan osallistua, mä haluan saada jokapäi-

väisen leivän, minun miehen kans ja sanoo, tässä minun osuus, 

tässä on sinun osuus, me tehdään se yhdessä, se on meidän per-

heasia. 
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Elämäntarinasta poimitussa katkelmassa maahanmuuttajaopettaja korostaa haluaan 

osallistua tasa-arvoisesti perheen taloudesta huolehtimiseen. Kotona olemista ja kodin 

hoitamista kertoja ei näe riittäväksi osaksi, vaan katsoo siihen kuuluvan kodin ulko-

puolisen palkkatyön. 

Prekarisaation käsite kuvaa hyvin maahanmuuttajaopettajien Suomessa kohtaamaa 

työelämää (Himanen & Könönen 2010, 46). Työ on epävarmaa, liikkuvaa ja määrä-

aikaisuuksille perustuvaa. Tällaiset piirteet ovat yhä tavallisempia kaikille työsuh-

teille ja poikkeuksetta ne sopivat kuvaamaan tämän tutkimuksen maahanmuuttaja-

opettajien työsuhteita. 

Työllistymisen esteitä pohtiessaan maahanmuuttajaopettajat nostivat puutteellisen 

suomen kielen taidon rinnalle huonon työmarkkinatilanteen. Elämäntarinoissa puhut-

tiin lamasta ja maahanmuuttajaopettaja totesi, että työtä ei ole kaikille suomalaisille-

kaan luokanopettajille. Tästä toteamuksesta voi tulkita, että oma työllistyminen näh-

dään alisteiseksi suhteessa kantaväestöön kuuluviin. Maahanmuuttajaopettajat toivat 

esille, että tulevaisuudessa maahanmuuttajaoppilaita on Suomessa nykyistä enem-

män, jolloin heidän osaamiselleen tulee paremmin kysyntää. Toisaalta tällä hetkellä 

näytti joidenkin kotikunnissa siltä, että kouluja lakkautetaan, jolloin opettajille aukea-

vat työpaikat käyvät yhä harvinaisemmiksi. Maahanmuuttajaopettajien työllistymi-

nen on siten sidoksissa moneen asiaan. Joihinkin asioihin he voivat vaikuttaa omilla 

toimillaan kuten kouluttautumalla, mutta on asioita, joihin yksittäisen henkilön vai-

kuttamismahdollisuudet ovat vaatimattomat. Lisäksi perheellisten maahanmuuttaja-

opettajien työnhakua rajoittaa muun perheen toiveet esimerkiksi asuinpaikkakun-

nasta. 

7.3 Opiskelu 

Tarkastelen seuraavaksi opiskelun aloittamiseen, opinnoissa liikkumiseen ja opiske-

lukokemuksiin liittyvää kerrontaa maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoissa. Tii-

vistän nämä näkökulmat puheeksi opinnoista.  

Elämäntarinat sisältävät joitakin opintoihin liittyviä tapahtumia, jotka kertojat ovat 

kokeneet vaikeina tai ainakin mietityttävinä tilanteina. Käsittelen näitä kokemuksia 
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omana alalukunaan, koska ajattelen opiskeluun liittyvien säröjen monipuolistavan ah-

kerasti ja sujuvasti opinnoista toiseen siirtyvien maahanmuuttajaopettajien opiskelu-

urasta syntyvää käsitystä. 

Opetusharjoittelua koskeva alaluku saa melko paljon tilaa, koska sitä käsitellään 

laajasti myös maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoissa. Opetusharjoittelusta saa-

dut kokemukset näyttävät olleen merkittäviä siinä mielessä, että ne joko vahvistavat 

suunnitelmaa pyrkiä opettajan tehtävään Suomessa tai saavat miettimään muita vaih-

toehtoja. 

7.3.1 Hakeutuminen monialaisiin opintoihin 

Kaikkien monialaisia opintoja suorittamassa olleiden maahanmuuttajaopettajien opis-

kelemaan hakeutumisen taustalla oli ajatus työstä. Joillakin opettajana työskentele-

vistä oli halu muuttaa tai laajentaa työnkuvaa siitä, mikä se oli haastatteluhetkellä. 

Lisäksi toiveena saattoi olla vakituisen opettajan viran saaminen lähitulevaisuudessa. 

Koulunkäyntiavustajina toimivilla ja päätoimisilla opiskelijoilla oli tavoite työllistyä 

opettajana. 

Koulutukseen hakeutumiseen syynä pidetään aikuisilla usein jotakin merkittävä 

muutosta tai siirtymää elämänkulussa (Moore 2003, 91). Omassa aineistossani näyt-

tää varsin selvältä, että luokanopettajan monialaisiin opintoihin hakeutumisen syy on 

useimmiten uhka jäädä vaille mielekästä työtä. Tähän tilanteeseen maahanmuuttaja-

opettajat ovat joutuneet tulkintani mukaan siitä syystä, että he ovat muuttaneet vie-

raaseen maahan, jossa aikaisemmin hankittu koulutus ja työkokemus eivät enää sel-

laisenaan riitä opettajana työskentelemiseen. Vähintäänkin on tarve oppia maan viral-

linen kieli. Tällaisessa elämäntilanteessa luokanopettajan kelpoisuus nähdään yhtenä 

keinona laajentaa työnsaantimahdollisuuksia ja koulutuksella on merkitystä myös 

kielen oppimisessa. 

Naumasen (2002, 289) tutkimuksessa ilmeni, että työllistymisen varmistamiseksi 

lisäopintoihin ryhtyivät herkimmin työttömät sekä ne työssäkäyvät, jotka kokivat 

suurta uhkaa menettää työpaikkansa. Tällaisessa tilanteessa opiskelu on enemmän 

pakko, kuin omasta halusta ja täydestä vapaaehtoisuudesta lähtevä tarve kehittyä. 

Voidaan puhua eräänlaisesta suorituspakosta. Tutkimukseeni osallistuneiden maa-
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hanmuuttajaopettajien koulutukseen hakeutumista voi hahmottaa siinä mielessä pa-

kon kysymyksenä, että useimpien työmarkkinatilanne oli erittäin epävarma. Pakko 

voi ruokkia opiskelukäyttäytymistä, joka perustuu kaikkiin tarjolla oleviin mahdolli-

suuksiin tarttumista arvioimatta sitä, vastaavatko opinnot riittävästi omia tarpeita ja 

onko saatava hyöty oikeassa suhteessa opiskelun eteen tehtäviin ponnisteluihin. 

Pohdin monesti jo haastattelutilanteessa sitä, oliko kertojan koulutukseen hakeu-

tumisessa kuultavissa pätevyyksien hankkimista kaiken varalta vai oliko kouluttautu-

misen taustalla vakaa harkinta. Usea haastateltava mainitsi siirtymisestä koulutuk-

sesta toiseen, kun siihen tarjoutui hyvä tilaisuus, lyömätön mahdollisuus. Toisaalta on 

huomattava, että erityisesti heti Suomeen muuttamisen jälkeen opintojen aloittamista 

on suunnannut oleellisesti viranomaisilta saadut ohjeet, joita maahanmuuttaja on saat-

tanut noudattaa ilman syvempää pohdintaa ja keskustelua, koska rajallinen kielitaito 

on kaventanut mahdollisuuksia ottaa selvää asioista ja neuvotella eri vaihtoehdoista. 

Monipuolisen opiskelutarjonnan järkevä hyödyntäminen vaatiikin tehokasta opinto-

ohjausta, jota suunniteltaessa on otettava huomioon erikseen tietyt erityisryhmät, ku-

ten maahanmuuttajat (Mannisenmäki & Valtari 2005, 160). Haastateltavani viittasi 

neuvonnan ja tuen tarpeeseen muistellessaan erityisesti Suomessa asumisen alkuvai-

heita: 

 

Haastattelija: Niin sä tarkoitat, että työvoimatoimistossa ne yritti 

tarjota sulle muita kuin opettajan töitä? 

Haastateltava: Joo tarkoitan. Eli niin et minä en saanut sellaista 

niin kuin tukea ja kuvaa… Minä sanoin, kun tulin: ”Älkää sanoko 

mulle nyt, että mun kuuluu olla kosmetologi.” 

 

Kertojan puheesta voi kuulla närkästyksen siitä, miten hänen koulutustaustaansa ei 

otettu huomioon häntä tyydyttävällä tavalla, vaan häntä ohjattiin vääränlaisiin tehtä-

viin. Voin kuitenkin yrittää ymmärtää, miksi työvoimatoimistossa ei kannustettu et-

siytymään opettajaksi. Opettajan työssä kaivataan pääsääntöisesti hyvää suomen kie-

len taitoa. Kielen omaksuminen vaatii aikaa, joten työelämään kiinnittyminen suoraan 

opettajan työn kautta ei ole todennäköisin vaihtoehto. Yksi ratkaisu tällaisessa tilan-

teessa on etsiä vaihtoehtoja, joissa maahanmuuttaja voi käyttää jo olemassa olevaa 

osaamistaan, vaikka opettajan työ ei ole vielä mahdollinen puutteellisen kielitaidon 

takia. 
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Toinen opettaja kertoo laajasti samankaltaisesta kokemuksesta: 

 

Haastattelija: Saitko sä silloin minkäänlaista niin kuin työvoima-

neuvontaa tai muuta täällä, et mihin kannattaa, vai päätitkö sä 

vaan itse, et sä nyt haluat opettajaksi? 

Haastateltava: Joo, mitä minulla on tässä maassa, siis minulla on 

vaan minun tutkinto, siis tämä todistus Venäjältä. Kun minä tulin 

työkkäriin, siellä oli myös venäjänkielinen virkailija. Hän sanoi 

minulle, unohda kokonaan, unohda kokonaan oma todistus, että et 

siis pääse opettajaksi, sinä et ole täällä mitään. Hyvä alku, oi-

keesti? Ei ja ei, ei siis mitään opastusta, ei mitään, mitä minä voi-

sin tehdä. Hän vain, minä aina sanoin, että minä haluaisin opis-

kella suomen kieltä, vaikka minulla oli jo keskitaso, mutta minä 

halusin jatkaa. Hän sanoi oo, se on niin vaikeeta, että varmaan et 

pääse heti, voi olla että joudut odottamaan kaksi vuotta suomen 

kielen kurssia. Mikä positiivisuus [naurua]. Ja minä ajattelin, et 

mitäs minä teen. Jotenkin minä itse varmaan löysin netistä, että on 

olemassa tämmöinen Palmenia joka auttaa maahanmuuttajia, ei, 

maahanmuuttajataustaisia opettajia, että voi viedä sinne oman to-

distuksen… Silloin minulle yksi nainen sanoi, että mieti tarkkaan, 

haluatko sinä olla opettaja Suomessa, koska se on aika pitkä tie. 

Silloin minä en ymmärtänyt mitä hän tarkoitti, siis kyllä ymmärsin 

aika pitkä tie, siis pitkä koulutus. En tiedä siis mitä lopussa, onko 

työtä vai ei.  Minä ajattelin, että joka tapauksessa rinnastetaan to-

distukset ja katsotaan miten se menee, koska minä ajattelin, että 

joka tapauksessa minun pitää sitten opiskella jotain muuta. 

 

Kertoja ruotii välittömästi muuttamisen jälkeen saamaansa neuvontaa. Hän kokee tul-

leensa mitätöidyksi opettajana sekä korkeatasoiseen opiskeluun kykenevänä ihmi-

senä. Toisaalta kertoja katsoo, että varoitukset opettajaksi haluamisen haastavuudesta 

ovat olleet oikeita. Maahanmuuttajaopettajan matkaa opettajaksi Suomeen hän kuvaa 

pitkäksi tieksi. Myönteistä kertojan tapauksessa on, että hän on saanut neuvontaa 

omalla äidinkielellään, sillä näin ei aina ole, kuten seuraavassa katkelmasta toisen 

haastateltavan kertomana voimme lukea: 

 

No siellä oli pari mun mielestäni semmoista jarruttajaa. Ja sitten 

ensimmäinen, se työvoimatoimisto mun mielestäni ei ihan, kun en 

osannut kieltä, en ymmärtänyt kaikki, en saanut hyvää palvelua. 

Eli oma tie, ura, miten voisin mennä eteenpäin… Mut yksi asia oli 

mun mielestä. Tavallaan työvoimatoimisto alussa ohjasi eri po-

lulle, koska ne eivät kertoneet mulle ihan tai mulle ei avautunut 

silloin, että minä olisin opettajana Suomessa. Se ihan toisin päin. 

Ainoa mitä minä ihan henkilökohtaisesti ymmärsin, minä en pysty 

elämään ilman kieltä. Sen takia minä olen tehnyt tosi paljon työtä, 

että minä opiskelen itsenäisesti sen kielen. 

 



 

149 

Puheenvuorosta käy selväksi, että neuvontatilanteessa maahanmuuttajan kielitaito ei 

ole riittänyt itsenäiseen asiointiin työvoimatoimistossa. Asiakkaalla ja virkailijalla ei 

ole ollut vahvaa yhteistä kieltä. Tilanteesta on asiakkaalle jäänyt tunne, että hän ei ole 

saanut hyvää palvelua.  

Kahta henkilöä lukuun ottamatta tähän tutkimukseen osallistuneet olivat suoritta-

neet jonkin opettajankoulutuksen lähtömaassaan, joten heidän hakeutumisensa opet-

tajan tehtäviin Suomessa on lähtenyt liikkeelle aikaisemmin suoritetun opettajakel-

poisuuden tunnustamisesta, josta päättää Opetushallitus. Tämä on tärkeä vaihe kou-

lutetun maahanmuuttajan opiskelu- ja työuran jatkumiseksi. Tunnustamispäätöksessä 

voidaan edellyttää täydentäviä opintoja, sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskokeen suo-

rittamista. (Opetushallitus 2010, 4.) Päätöksen lisäksi hakijat olisivat hyötyneet neu-

vonnasta, minkälaisiin työtehtäviin he voivat hakea jo olemassa olevalla koulutuk-

sella: 

 

Haastateltava: Nyt mä ymmärrän, että olis voitu niin kuin oi-

kaista joissakin tilanteissa, mut kun ei kukaan pystynyt niin kuin 

selittämään siinä alkuvaiheessa. 

Haastattelija: Okei, mitä kohtia sä ajattelet? 

Haastateltava: Esimerkiksi silloin kun mä olen kääntänyt omat 

paperit ja hakenut sen rinnastamispäätöksen, silloin jos joku viisas 

ihminen olisi sanonut minulle, että jo näillä papereilla pystyt teke-

mään niin kuin avustajan töitä, se olis niin kuin helpottanut jo 

siinä vaiheessa, että mä olisin niin kuin päässyt oikeaan maail-

maan.  Sen kautta olisin niin kuin lähestynyt opettajan töihin. Se 

oli yks juttu, mutta kun mulle oli sanottu, emme tiedä voitko tehdä 

tätä työtä, ei kai.  Ja just vähän niin kuin eri tavoin, että sä ensin 

hoidat näitä juttuja ja sitten vasta tulet sitten takaisin niin kuin tä-

hän työmaailmaan siis. Vähän epäilen, että kyllä ovat tienneet tai 

ehkä sitten kaipasivat itse semmoista niin kuin ohjausta ketä voisi 

ottaa.  Ehkä heille ei ollut kokemusta. 

Haastattelija: Olivatko nämä ihmiset työvoimaihmisiä tai kou-

luihmisiä? 

Haastateltava: Myös työnantajat. 

Haastattelija: Työnantajat myös, rehtorit ja? 

Haastateltava: Joo. Tämmöstä. Mutta se oli aikoja sitten. Se oli 

aikoja sitten. 

 

Puhuessaan rinnastamispäätöksestä kertoja tarkoittaa aikaisemman tutkinnon hyväk-

symiseen liittyvää päätöksentekoa. Kertoja kokee saamansa neuvonnan olleen puut-

teellista, mutta ei ole varma siitä, johtuiko tämä neuvojan osaamisesta vai siitä, että 

tämä ei ollut hänelle täysin vilpitön. Kertoja olisi kaivannut parempaa opastusta niin 
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työvoimaviranomaisilta kuin työnantajien taholta. Sama maahanmuuttajaopettaja jat-

kaa: 

 

Sitten toinen vaihe, jolloin hain siihen valmistavaan koulutukseen. 

Kyllä mä sain paljon siitä sitten irti, mä olen aika tyytyväinen, että 

mä olen päässyt siihen, koska ehkä pohjatilanne niin kuin tiedon 

ja taidon oli niin kuin toinen tässä suomalaisessa koulutuksessa. 

Se ei ollut turha, mutta tavallaan vuosi on mennyt hukkaan, koska 

olisin voinut mennä suoraan suorittamaan niitä pedagogisia opin-

toja. Siis siinä sitten on vielä tullut kerrattua jonkun verran näitä 

asioita ja sit käyty läpi uudestaan ja tavallaan olen turhautunut jos-

sakin vaiheessa vähän niin kuin itsestään selvään…Sen jälkeen on 

järjestetty, juuri sellaiset, että saisivat suorittaa myös pedagogisia 

opintoja siinä koulussa. Miksi meidän aikana ei jo järjestetty sitä 

samaa. 

 

Maahanmuuttajaopettaja kuulostaa edellä esitetyn perusteella turhautuneelta siksi, 

että hän oli aluksi käynyt kursseja, jotka eivät olisi olleet jälkikäteen tarkasteltuna 

välttämättömiä. Päällekkäisyyksien poistaminen lienee myös viranomaisten tavoite ja 

kertojan käsityksen mukaan asiassa on edetty oikeaan suuntaan. Toisaalta voi kysyä, 

ovatko alun kouluttautumisvalinnat olleet kuitenkin siinä tilanteessa mielekkäitä, 

vaikka myöhemmin muisteltuna valintojen järkevyys kyseenalaistuu. Esimerkiksi 

kielen oppimisen kannalta erilaiset koulutukset ovat saattaneet olla hyödyllisiä, 

vaikka koulutus ei ole antanut uusia pätevyyksiä. Koulutusten merkitys kielitaidon 

kehittymisessä tulee esille opettajan puheessa: 

 

Ja koko ajan opiskelen, koska kun minä opiskelen, minun kielitai-

toni kehittyy ja menen pikkuisen eteenpäin. 

 

Monialaisiin opintoihin osallistuvista yhdeksän oli suorittanut opettajan pedagogiset 

opinnot Suomessa. Hakeutuminen monialaisiin opintoihin on ollut luonteva jatko pe-

dagogisten opintojen jälkeen, kun opettaja on halunnut turvata laajemmat työnsaanti-

mahdollisuudet jatkossa tai ylipäätään työn löytymisen: 

 

Opiskelin oikeastaan ensimmäistä vuotta täällä pedagogista, peda-

gogisia opintoja täällä, kun tota opetusministeriöstä oikeastaan tuli 

vaatimus, että jos haluaa rinnastamispäätöksen, he haluavat sitä 

muutamaa minulta puuttuvaa pedagogista opintopistettä. Suoritin 

ja sitten sain tietää, että on mahdollista saada luokanopettajan 

koulutus. Ja meidän alueella oikeastaan silloin kun aloin opiskella 

oli tarvetta [luokanopettajista]. 
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Katkelma elämäntarinasta osoittaa, että monialaisiin opintoihin hakeutuminen on ol-

lut hyvältä tuntuva jatko pedagogisille opinnoille. Tutkimukseen osallistuneet kokivat 

työllistymisen omassa aineessaan siinä määrin epävarmana, että katsoivat tarpeel-

liseksi laajentaa osaamistaan luokanopettajaksi. Luokanopettajien työllisyystilannetta 

pidettiin parempana siinä vaiheessa, kun monialaiset opinnot alkoivat. 

Pidän todennäköisenä, että suurin osa haastattelemistani maahanmuuttajaopetta-

jista oli kuullut luokanopettajan monialaisista opinnoista pedagogisten opintojen ai-

kana. Jotkut tähän haastattelutilanteessa viittasivatkin. Suoraan monialaisiin opintoi-

hin tulleista kaksi oli saanut kuulla sopivasta koulutuksesta omalta esimieheltään ja 

kaksi kertoi itse etsineensä aktiivisesti opiskelumahdollisuuksia. 

Opiskelupaikan löytämistä pitkällisen etsimisen tuloksena maahanmuuttajaopet-

taja kuvaa: 

 

Haastateltava: Ja mä olen kyl jo yli, valehtelematta yli kymmen 

vuotta yritin päästä johonkin yliopistokoulutukseen, että joka joh-

taisi opettajuuteen. 

Haastattelija: Suomessa? 

Haastateltava: Joo. Ja se oli kerran kaks vuodes. Yritin... Että se 

oli, se oli niin hassu, että en voinut saada, en voinut aloittaa siit 

oikeast paikast, että ne halus mä menen ihan niin kuin sinne poh-

jalle ja sit kaikki uudestaan. Ja se oli periaatekysymys mulle ja 

mun miehelle, ettei ei missään nimes, mun koulutus oli erittäin 

vaativa [kotimaassa] ja mä tein hyvää työtä siellä.  Ja ei missään 

nimessä, mä en alkaa aprosta täällä… Ja kymmenen vuotta välillä 

itkin, välillä niin kuin huusin välillä, ja sit sanoin et olkoon, sit jos 

menetän työpaikan, sit olen työtön. Tämä koulutus oli sit sellainen 

pelastus. 

 

Elämäntarinasta poimitusta lainauksesta on luettavissa, miten koulutuksen löytymi-

nen lopulta on ollut suuri helpotus. Kyseisessä tapauksessa haastateltava oli suoritta-

nut ennen Suomeen tuloa alemman korkeakoulututkinnon ja opintojen jatkamisen on-

gelma liittyi siihen, ettei hänen aikaisempia opintojaan luettu täällä hyväksi siinä mää-

rin, mitä hän itse piti kohtuullisena ja oikeudenmukaisena. 

Sopivan opiskelupaikan löytäminen ja sinne pääseminen on saattanut edellyttää 

usean vuoden etsimisen ja omaa aktiivisuutta, kuten edellä luimme. Toinen vastaa-

vassa tilanteessa ollut opettaja kertoo: 
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Ja sekin oli semmonen niin ku ajatus että joo, ei mikään onnistu. 

Tota sitten mä olin koko ajan etsimässä, että mitä mä voin tehdä ja 

sitten ajattelin ahaa, että mulla on opettajan pätevyys, mitä jos te-

kisin tätä hommaa kuitenkin. Sit niin kuin selvis se, että niin kuin 

se, että pitää selvittää tätä ja tätä. Sitten mä rupesin vaan etsimään 

koulutusta netistä, sitten löytyi tämä, että Tampereen yliopisto tar-

joaa tämän ja ajattelin vitsi, että tota Tampere viikonloppuisin ja 

kaksi lasta, mies koko ajan töissä. Niin ajattelin, että kokeilemaan, 

mitä jos kuitenkin.  

 

Opiskelupaikan ja kodin välinen etäisyys on huolestuttanut haastateltavaa, kun hän 

on vihdoin Internetiä tutkimalla löytänyt sopivan koulutuksen. Kertoja on päättänyt 

kaikesta huolimatta yrittää suorittaa opinnot, vaikka hänellä on pieniä lapsia ja avio-

mies on kiinni omissa töissään. 

Maahanmuuttajaopettajien täydennyskoulutukseen on ollut Suomessa melko niu-

kasti mahdollisuuksia, joten usein koulutukseen hakeutuminen on merkinnyt pitkiä 

opiskelumatkoja ja yöpymistä opiskelupaikkakunnalla lähiopetuspäivien välissä. 

Matkoista ja asumisesta aiheutuu kuluja, joista oli muutamia mainintoja elämäntari-

noissa. Ainoastaan yhdelle haastatelluista työnantaja oli lupautunut maksamaan kou-

lutuksesta aiheutuvat kulut.  Opinnot sinällään ovat ilmaisia ja tästä oltiin erittäin tyy-

tyväisiä. 

Maahanmuuttajaopettajille on tärkeää pystyä opiskelemaan siten, että työnteko on-

nistuu opiskelun ohella. Maahanmuuttajaopettaja, joka on ollut itse aktiivisesti kysy-

mässä ja sitä kautta edistämässä maahanmuuttajaopettajille sopivan kouluttautumis-

mahdollisuuden syntyä viittaa tähän asiaan: 

 

Minä silloin sanoin, että minä haluan ymmärtää kuinka tulla opet-

tajaksi tässä Suomessa, mitä tässä vaaditaan. Ja siitä se alkoi. Peri-

aatteessa se minusta alkoi, että tuli se pedagoginen. Eli silloin 

minä puhuin [erään henkilön] kanssa, minä sanoin, että se ei 

toimi, että minä menen opiskelemaan päivisin pedagogiset opin-

not yliopistolla… 

 

Maahanmuuttajaopettaja kertoi, kuinka hän teki selväksi eri tahoille näkemyksensä 

maahanmuuttajaopettajien tarvitsemasta täydennysopiskelusta. Kertoja oli pitänyt 

alusta alkaen tärkeänä sitä, että koulutus olisi mahdollista suorittaa työn ohella ja hän 

osallistui aktiivisesti sopivan koulutuksen saamiseen Tampereelle: 
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Että opettajaksi Suomeen, se oli iso [tilaisuus], silloin oli kutsuttu 

paljon opettajia, sitten oli TE-keskuksen [työ- ja elinkeinokeskuk-

sen] työntekijät, yliopistolta oli opettajat ja oli tosi suuri [joukko 

ihmisiä] Suomi-Venäjä -seurasta. Minä vedin sellaista tilaisuutta. 

 

Edellä esitetty lainaus kuvaa ensimmäisen maahanmuuttajaopettajille suunnatun täy-

dennyskoulutuksen järjestymistä Tampereelle. Keskeisenä ajatuksena opetusta suun-

niteltaessa oli, että maahanmuuttajat tarvitsevat omanlaisensa, juuri heidän tarpei-

siinsa suunnitellut pedagogiset opinnot. Osallistuttuaan ensimmäisiin Tampereen yli-

opiston järjestämiin pedagogisiin opintoihin, kertoja oli halunnut jatkaa myöhemmin 

luokanopettajan monialaisilla opinnoilla, kun siihen tuli mahdollisuus. Hänelle itsel-

leen monialaisista opinnoista on hyötyä myös nykyisen työn kannalta. 

Maahanmuuttajaopettajan täydennyskoulutusta järjestettäessä on huomioitava mo-

nia käytännön asioita, jotta opiskelu olisi mahdollista ja mielekästä (Cruickshank 

2004, 128–133). Yksi tärkeä käytännön kysymys on, miten opiskelu onnistuu työssä 

käymisen rinnalla. Työn merkitys ei ole maahanmuuttajalle ainoastaan taloudellinen, 

vaan työn kautta maahanmuuttaja saa tärkeitä kontakteja suomalaisiin ja suomalai-

suuteen. Jos työpaikka on opiskeluun liittyvällä alalla, se auttaa ymmärtämään opis-

keltavia asioita käytännön kannalta. Maahanmuuttajaopettajan tiedollinen tarve on 

erilainen kuin samaa alaa opiskelevan, suomalaisen koulutusjärjestelmän läpikäyneen 

opiskelijan tarve. Maahanmuuttajaopettaja kaipaa aluksi perusteellisen ja laajan tie-

topaketin koulutusjärjestelmästämme, ja hänen kanssaan täytyy käydä läpi koulukult-

tuuriin liittyviä tapoja ja käytänteitä unohtamatta sitä, että hänellä on tietoa ja koke-

musta toisenlaisista toimintatavoista, joihin hän vertaa opiskeltavia asioita. Lisäksi on 

tarve kehittää koko ajan suomen kielen taitoa. 

Mooren (2003) tutkimuksessa aikuisiällä aloitettujen yliopisto-opintojen perustelu 

oli usein se, että opiskeluun ei ollut nuoruudessa syystä tai toisesta mahdollisuutta tai 

aikuisiän yliopisto-opiskelu alkoi ilman selvää syytä, kun siihen tarjoutui oiva mah-

dollisuus. (Moore 2003, 91–98.) Maahanmuuttajaopettajien kohdalla opiskelussa ei 

ole kysymys toteutumattomista nuoruuden haaveista, sillä kaikilla heistä on vähintään 

alempi korkeakoulututkinto suoritettuna. Maahanmuuttajaopettajat ovat hakeutuneet 

opintoihin ennen kaikkea työllistymisensä turvaamiseksi. Jossakin määrin tulkitsen 

maahanmuuttajaopettajien opinnoissa olevan kysymys tilaisuuteen tarttumista, mikä 

muistuttaa Mooren (2003) tutkimustuloksia. Toisaalta joidenkin maahanmuuttaja-
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opettajien kohdalla koulutus on löytynyt vasta pitkän ja määrätietoisen etsimisen jäl-

keen. Myös opettajat ja ohjaajat eri yhteyksissä sekä esimiehet ovat vaikuttaneet sii-

hen, että henkilö on päätynyt suorittamaan juuri luokanopettajan kelpoisuuteen vaa-

dittavia monialaisia opintoja. 

7.3.2 Opinnoista toiseen 

Varsin sujuvaa opintopolkua kuvaa elämätarina, jossa valoisan lapsuusajan kuvauk-

sen jälkeen opinnoista kerrotaan vasta mainitsemalla yliopisto-opinnot. Opinnot ovat 

jatkuneet Suomessa opettajan pedagogisilla opinnoilla ja luokanopettajan työssä vaa-

dittavilla monialaisilla opinnoilla. Opiskelu on ollut kertojalle eräänlainen itsestään-

selvyys pienestä pitäen: 

 

Tota, minut on oikeastaan ihan pienestä pitäen niin kuin kasva-

tettu, että minäkin lähden johonkin yliopiston puolelle, että tota, 

että se oli niin kuin itsestään selvä asia.  

 

Samalla tavalla myönteisesti monipuolisista opinnoistaan kertoo toinen opettaja, joka 

on suorittanut kotimaassaan kaksi tutkintoa. Elämäntarinasta ei käy ilmi, miksi hän 

on suorittanut kaksi eri alan koulutusta. Hän on suorittanut opettajan pedagogiset 

opinnot ennen monialaisia opintoja, kuten useimmat tähän tutkimukseen osallistu-

neista. Opintomahdollisuudet ovat auenneet Suomessa hyvin. Ensimmäisenä muuton 

jälkeen on ollut edessä suomen kielen opintoja, joihin haastateltava ohjattiin työvoi-

matoimistosta. Tämänhetkisestä opiskelustaan kertoessaan haastateltava toteaa, että 

pitkän opettajakokemuksensa ansiosta hän vaistoaa, mitä tarvitsee ja tietää, mistä ne 

tiedot etsii. Hän kuvaa itseään vastuulliseksi ja ahkeraksi opiskelijaksi: 

 

Jos mä menen opiskelemaan mä kyllä haluan todella saada ne tie-

dot, että ei ei vaan tota noin, että mä saisin jonkun paperin ja se 

siellä, se on siellä mulla mapissa. Ei nimenomaan niinku tiedot.  

 

Ahkera opiskelu tulee esiin monessa elämäntarinassa. Maahanmuuttajaopettajat ker-

tovat siitä, kuinka he kotimaassa ovat tottuneet tekemään paljon töitä opintojen eteen. 

Haastateltava kertoo opiskelustaan ennen Suomeen muuttamista:  
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Se oli aina töitä aamusta ihan yöhön asti. Ja sitä oli viis vuotta. Ja 

sen jälkeen kun sä olet tottunu, että pitää koko ajan opiskella, luul-

tavasti se tapahtuu sitten sellainen muutos persoonassa, että sä 

luulet, että se on pakko vain opiskella ja sinä et voi edes kuvitella 

elämää ilman että lukee, mä en tiedä. 

 

Kuunnellessani edellä esitetyn kuvauksen kertoneen maahanmuuttajaopettajan elä-

mäntarinaa minulle tuli mieleen, että hänelle opiskelusta on tullut niin oleellinen osa 

elämää, että opiskelu on hänelle olemisen tapa. Suomessa hän on siirtynyt opinnoista 

toiseen ja päällekkäisiä opintokokonaisuuksia oli meneillään molemmilla haastattelu-

kerroilla. Opinnoista hän puhuu mahdollisuutena, joista hän on kiitollinen. Silti taka-

alalla on koko ajan huoli siitä, pääseekö hän koskaan hyödyntämään osaamistaan Suo-

messa. Samaa asiaa pohtii toinen haastateltava hieman eri sanoin. Hän on juuri kerto-

nut opiskelevansa aina jotakin. Kertojalle opiskelu on eräällä tavalla itsestäänselvyys, 

jota ilman ei osaa olla, kuten käy ilmi seuraavasta ajatustenvaihdosta, jonka haastat-

telija alkaa pyrkimyksellä tiivistää aiemmin kuulemansa: 

 

Haastattelija: Siitä varmaan, siitä opiskelustakin tulee niin kuin 

tavallaan ihmisen semmonen toinen luonto ikään kuin? 

Haastateltava: On on, joo joo. Sanoisin jopa joskus tulee semmo-

nen ikävä tunne, että kohta se loppuu, joo tulee. 

 

Haastateltava sanoo, että opintojen päättyminen tuntuu ikävältä. Kun tulee puheeksi, 

mistä jatkuva, innokas opiskelu johtuu, selittää eräs haastateltava sitä muun muassa 

uuden tiedon tuomalla mielihyvällä: 

 

Niin se koostuu monista tekijöistä. Siinä on ensinnä se, että siis 

uuden tiedon saaminen on itsestään semmonen aika mielenkiintoi-

nen, ehkä niin kuin vain sellainen varsinainen tekijä ja sitten se, 

että mä aina pääsen tutustumaan uusiin ihmisiin ja saa kokeilla 

uutta ja se niin kuin avaa taas niin kuin uusia horisontteja siinä 

mielessä, että opin taas jotain uutta, se inspiroi.  

 

Juuri luetussa katkelmassa kertoja toteaa opiskelun inspiroivan. Opiskelu ei ainoas-

taan anna uutta tietoa, vaan siihen liittyy oleellisesti mahdollisuus tutustua uusiin ih-

misiin. Sama haastateltava jatkaa myöhemmin vielä pohdintaa siitä, mikä ikään kuin 

ajaa opiskelemaan. Ahkeraan opiskeluun pakottaa tilanne, jossa oma aikaisempi, kor-
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keakaan koulutus ei avaa työpaikan ovea. Opiskelu-uralla etenemistä ei voi jättää kes-

ken, koska on jo tehnyt niin paljon. Kaikki aikaisemmat ponnistelut valuisivat kerto-

jan mielestä hukkaan, jos opinnot päättyisivät ammatillisen päämäärän toteutumatta. 

Haastateltavien pohdinnat opiskelun syistä ja merkityksistä osoittavat, että siirty-

minen opinnoista toisiin ei selity läheskään aina yhdellä asialla. Opiskeluun motivoi 

paitsi tarve pätevöityä lisää ja varmistaa omia mahdollisuuksia työmarkkinoilla, myös 

opintojen tuomat uudet tuttavuudet, mahdollisuus kehittää suomen kielen taitoa ja op-

pimisen tuottama mielihyvä. Koulutuksen koetut merkitykset siihen osallistuville ai-

kuisopiskelijoille jäsentyivät Kilpeläisen (2000, 89–105) tutkimuksessa suhteessa 

työmarkkinoihin ja identiteetin rakentamiseen. Nämä samat ulottuvuudet ovat nähtä-

vissä tässä tutkimuksessa. Koulutuksella on maahanmuuttajaopettajille ennen kaikkea 

työllisyyttä parantava merkitys, mutta sen lisäksi koulutuksella on sosiaalisia ja it-

sensä toteuttamiseen liittyviä merkityksiä. 

Opiskelun tärkeys on monen maahanmuuttajan kohdalla todennäköisesti opittu jo 

lapsuuden kodissa. Vaikka tämän tutkimuksen aineistossa on melko vähän viittauksia 

lapsuuteen ja lapsuuden perheeseen, voi niistä kuitenkin päätellä, että monen maa-

hanmuuttajaopettajan vanhemmista ainakin toinen on toiminut ammatissa, joka on 

vaatinut vankan ammattikoulutuksen tai korkeakoulututkinnon. Ainoastaan kahdessa 

elämäntarinassa ei tullut lainkaan mainintaa vanhempien ammatista tai koulutuksesta. 

Kodin esimerkin voimasta haastateltava kertoo: 

 

Koska nyt se on tota vissiin ehkä sukuvika, että moni meidän per-

heestä on saanut niin kuin muutaman tutkinnon. 

 

Elinikäisen oppimisen ajatukseen kuuluu oppiminen elämänpituisena ja elämänlevyi-

senä tapahtumana (Antikainen 2000, 99). Elämänlaajuisen oppimisen käsitteellä puo-

lestaan tarkoitetaan ihmisen oppimista kaikkina ikäkausina erilaisissa ympäristöissä 

(Aikuiskoulutuksen vuosikirja 2009, 15). Tämän tutkimuksen maahanmuuttajaopet-

tajien kohdalla edellä mainitut opiskelua luonnehtivat määritelmät pitävät paikkansa. 

Maahanmuuttajaopettajien kohdalla opiskelu on ollut tähänastisen elämän kaikissa 

vaiheissa ja eri ympäristöissä tärkeää. 

Suomessa aikuisopiskelu kasautuu (Rinne, Haltia, Nori & Jauhiainen 2008, 16–

19) ja maahanmuuttajaopettajat ovat tästä oiva esimerkki. Tutkimuksen maahanmuut-

tajaopettajilla opiskelu on jatkunut lapsuudesta nykyhetkeen lähes tauotta ja monen 
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kohdalla näyttää siltä, että opiskeluun löytyy voimavaroja ja halua jatkossakin. Tut-

kimuksen maahanmuuttajaopettajat ovat onnistuneet löytämään reitin suomalaiseen 

yliopistoon, jopa siinä määrin, että oven kerran avattuaan he ovat halunneet jatkaa 

koulutuskokonaisuudesta toiseen. 

Korhonen ja Hietava (2011, 16–17) kirjoittavat siitä, miten yliopisto-opiskelijoit-

ten tavoitteet ja opintoihin liittyvät valinnat liittyvät heidän oman elämänsä ohjaami-

sen kysymyksiin. Maahanmuuttajaopettajia kuvaa hyvin tavoitteellinen ja suoritus-

suuntautunut opiskelu. Tällaiselle opiskelulle on tunnusomaista, että opiskelulla on 

suuri merkitys oman uran luomisessa, vaikka elämänrakenteen muutokset saattavat 

vaikuttaa opiskelun etenemiseen (Uusitalo & Korhonen 2012, 129).  

Maahanmuuttajaopettajat kertovat opiskelusta ahkeruutta korostaen ja motivaatio 

opiskeluun näyttää löytyvän sitä kautta, että opinnot antavat paremman mahdollisuu-

den saada tulevaisuudessa töitä. Maahanmuuttajaopettajan tapauksessa vaikuttaa 

siltä, että hänen on kaikin keinoin tartuttava aukeneviin opiskelumahdollisuuksiin. 

Davydova (2012, 86) toteaa, että maahanmuuttajat ovat pakotettuja työhön tai ainakin 

opiskeluun. Jos työtä ei ole tarjolla, toteuttaa maahanmuuttaja ’hyvältä maahanmuut-

tajalta’ odotettua työteliäisyyttä opiskelemalla. Toisaalta maahanmuuttajaopettajien 

elämäntarinoista välittyy kouluttautumisen ihanne ja opiskelusta nauttiminen, joten 

opiskelusta ei voi puhua pelkästään olosuhteiden luomana pakkona, vaan se nähdään 

myös etuoikeutena ja itsensä toteuttamisen mahdollisuutena. 

7.3.3 Perheen, työn ja opiskelun yhdistäminen vie voimia 

Tämän tutkimuksen maahanmuuttajaopettajien yhteiseen kokemusmaailmaan kuuluu 

samantapaisen koulutustaustan ohella muutto toiseen maahan, tosin muuton syyt ja 

sen kokeminen on yksilöllistä. Perheen ja työn sekä opiskelun yhteensovittaminen on 

kaikille tuttua, ja siitä seuraa myös paineita. Omaa työntekoa ja opiskelua on suhteu-

tettu perheen tilanteeseen, mistä kertoo seuraava lainaus: 

 

Mies myi yrityksen. Tota sitten minä arvelin, että nyt on minun 

aika tullut, että eiköhän nyt lähetä. Että isä on nyt lasten kanssa 

kotona, että hän on se kuljettaja tällä hetkellä. Sitten minä pystyn 

enemmän touhumaan.  
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Kodin ulkopuolella oleva työ ja opiskelu ovat järjestyneet sen mukaan, mikä on ollut 

puolison työtilanne. Haastateltava kertoo perheen ottamisesta huomioon omissa opis-

keluun ja työhön liittyvissä ratkaisuissa: 

 

Minä olin, joka uhrasi oman, miten sitä sanotaan työn, sen eteen… 

Molemmat lapset eivät olleet koskaan tarhassa, koska minä olin 

kotona, mutta kaikki muskarit, kerhot ja eskarit niin minä olin se, 

joka heitä vei ja käytti… Sen takia mä ehkä menin opiskelemaan-

kin, kun mä ymmärsin, että mua ensinnäkin ei tarvita enää niin 

paljon kotona. Mä en oo enää se keiton lämmittäjä. 

 

Kerronnasta käy ilmi, että lasten varttuminen on mahdollistanut opiskelun. Aikaisem-

min arki on täyttynyt lapsiin ja kotiin liittyvien velvollisuuksien hoitamisesta. Opis-

kelu tavallaan täyttää tyhjän tilan, joka on syntynyt lasten kasvamisen ja itsenäisty-

misen myötä. Sama kertoja puhuu toisessa yhteydessä siitä, miten hänellä on nyt ti-

laisuus toteuttaa itseään. 

Kaikilla tähän tutkimukseen osallistuneilla maahanmuuttajaopettajilla oli vähin-

tään yksi lapsi. Osa haastatelluista eli arkea perheen ainoana aikuisena. Oma jaksa-

minen ja lasten kanssa vietettävän ajan vähyys tuli esille monissa haastatteluissa. Yksi 

opiskelijoista puhuu uhraamisesta ja toisaalta suuresta itsekurista: 

 

Mutta toisaalta, se vaatii, se vaatii tosi paljon henkistä voimaa, 

että levätä tai silloin kun tekee mieli levätä tai laiskotella ei voi, 

eli itsekuria, semmoista niin kuin uhraamista. Välillä se niin kuin 

ottaa päähän, koska se ei ole pelkästään niin kuin omalla kohdalla 

niin kuin uhraamista, vaan myös niin kuin perheen ja lasten koh-

dalla. He kärsivät myös, koska äiti on jossakin lukemassa tai kir-

joittamassa tai niin kuin istuskelemassa luennoilla sen sijaan, kun 

olis heidän kanssa tekemässä jotain. Ja aika menee nopeasti, lapset 

kasvavat nopeasti ja tiedän miltä se tuntuu [viittaa omiin lapsuu-

denaikaisiin kokemuksiinsa]. Mut mä pyrin niin kuin korvata ja 

niin kuin järjestä oman päivän silleen, että mahdollisimman paljon 

yhteistä aikaa lasten kans heti kun mahdollista, mutta taas niiden 

kotitehtävien, niin kuin tekeminen, jää yöajaks, mikä sit taas vie 

omaa terveyttä. 

 

Kertoja kuvaa riittämättömyyden tunnetaan, kun hän yrittää järjestää aikaa perheelle 

ja opiskelulle. Yhdistelmän tekee mahdolliseksi sitkeys toimia kurinalaisesti. Erityi-

sesti pienten lasten vanhemmat ovat huolissaan perheelle jäävän ajan riittävyydestä. 

Haastateltava toteaakin kaipaavansa tasapainoa: 
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Ehkä se vähän rauhallisempi elämä, kun nyt on tosi kiire. Että se 

koulutus loppuu, niin sitten voi vähän keskittyä enemmän se oman 

niin kuin töihin ja sitten lapsiin. Vaikka sitten kun ne lapsetkin 

niin kuin kasvavat, vaikka kun minä haluan leikkiä heidän kanssa, 

he haluavat mennä ystävien kanssa. Että se tasapaino enemmän 

elämässä, että olisi hyvä työmäärä ja kotona. 

 

Lainausta lukiessa tulee ajatus, että kertoja kokee haikeutta ajan kulumisesta liian no-

peasti. Opiskeluun käytetty aika on pois perheeltä, ja lasten kasvun seuraaminen ja 

heidän kanssa oleminen jää vähälle. Aikuisopiskelijoiden pohdinnat ajan riittämisestä 

lapsille ja perheelle ovat tuttuja aikaisemmista tutkimuksista (Kilpeläinen 2000, 77; 

Purtilo-Nieminen 2009, 133−134). 

Perheellisen maahanmuuttajan opiskelun mahdollistajiksi mainitaan muutamissa 

elämäntarinoissa ymmärtäväinen puoliso ja riittävän isot lapset. Kotitöiden jakaminen 

ja lasten itsenäinen selviytyminen monista arjen askareista helpottavat opiskeluun pa-

neutumista. Perheen tuen merkitys aikuisopiskelijoille tuli ilmi myös Mooren (2003, 

129−131) tutkimuksessa. Opiskelu onnistuu, kun perhe pystyy itsenäisesti tai tukiver-

koston avulla selviytymään tilanteesta, jolloin vanhemmista toinen tai joissakin ta-

pauksessa perheen ainoa aikuinen paneutuu opiskeluun. 

On ilmeistä, että opiskeluun tottuneet ihmiset ovat oppineet järjestämään arkirutii-

ninsa niin, että tehokas opiskelu on mahdollista. Mielenkiintoisen näkymän omien 

voimavarojen hallintaan antaa haastateltava, joka puhuu asioiden pitämisestä riittävän 

yksinkertaisena: 

 

Haastateltava: Ulkomaalaisen tai kun meidän perheessä on aina-

kin se, et on helppo pitää asiat yksinkertaisena. 

Haastattelija: Mitä sä tarkoitat? 

Haastateltava: Mä tarkoitan sitä, että ulkomaalaisena me ollaan 

erilaisia. Ei tarvii olla samanlaisia. Meillä on sellainen vapaus 

siinä, että voi olla erilainen ja ei tarvii hankkia kaikkia upeita mitä 

naapurilla on tai muuta… Et siin ei ole sitä turvaverkkoo, eli et pi-

detään asiat niin yksinkertaisena et pystytään tekemään. 

Haastattelija: Sä tarkoitat taloudellisesti? 

Haastateltava: Taloudellisesti ja ihan vaan muuten vaan ja miten 

eletään, miten ollaan kotona, mitä tehdään. Ei tarvii olla samanlai-

sia kuin muut, koska me olaan jo erilaisia kuin muut, et meil on 

omia, mitä sopii meille, täydellisesti, me tehdään niin. 

 

Haastateltava puhui elämän yksinkertaisena pitämisestä vastauksena kysymykseen, 

miten hän on onnistunut yhdistämään perheen, työn ja opiskelun. Tulkitsen elämän 
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yksinkertaisuuden tarkoittavan tässä esimerkiksi sitä, että opiskelun aiheuttamat ta-

loudelliset kustannukset eivät ole ylipääsemättömiä, koska on totuttu niukkaan talou-

teen. Perhe ei ole esimerkiksi hankkinut kallista asuntoa, jolloin lainanhoitoon tarvit-

tava kuukausittainen rahamäärä ei kahlitse ratkaisuja. Ajankäytöllisesti yksinkertais-

taminen tarkoittaa elämäntapaa, jossa ei sitouduta moniin harrastuksiin ja laajaan 

sosiaaliseen elämään kodin ulkopuolella. Tällöin aikaa jää esimerkiksi opiskelun kal-

taiselle toiminnalle. Haastateltava viittasi puheessaan sosiaalisen turvaverkon puuttu-

miseen, mikä laittaa tulemaan toimeen omillaan. Tämä konkretisoituu arjessa esimer-

kiksi siten, että toisen vanhemman opiskellessa puoliso ja lapset kantavat suuremman 

vastuun kotitöistä. 

Suunnitelmallisuus, tarkka ajankäyttö, nopeus ja pieninä palasina eteneminen tu-

levat esille kertomuksissa, kun haastateltavat kertovat siitä, miten opiskelu on ollut 

mahdollista perheen ja useassa tapauksessa myös päivätyön ohella. Kaikki nämä kei-

not kertovat itsekurista: 

 

Ja sitten semmost niin kuin et järjestelmällisyys, silloin kun suun-

nittelet ja silloin kun vaadit itseltä. Silloin kun teet kaiken aikatau-

lun mukaan pystyt niin kuin suorittamaan, mennä niin kuin aika-

taulun mukaan eteenpäin, jaksat sitten. Sit se on niin kui oma pää-

tös, että haluan niin kuin ryhtyä tähän, haluan saada sen.   

 

Toinen kertoja kuvailee itsekuria hiukan toisella tavalla puhumalla itsensä pakottami-

sesta: 

 

Haastateltava: Mä olen pakottanut itseni. Mulla on perhe, työtä, 

opiskelen samalla… Itse pakotan itseni tekemään. 

Haastattelija: Mitä se tarkoittaa käytännössä? Oletko sä hirveen 

järjestelmällinen, vai oletko sä vaan niin nopea, vai miten se su-

juu? 

Haastateltava: No, sekä että. Molemmat pitää olla… Lapsia pitää 

myös kasvattaa ja olla myöskin vanhempi, niin kaikki pitää järjes-

tää ja olla myöskin nopeaa. 

 

Kertoja korostaa, että eri elämänalueet on osattava yhdistää toimivaksi kokonaisuu-

deksi. Haastattelijan kysyessä, onko onnistumisen selitys henkilön nopeus vai järjes-

telmällisyys, haastateltava toteaa, että pitää olla molempia. 
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Toinen näkökulma siihen, että on pystynyt opiskelemaan työn ohessa ja jopa use-

ampia opintoja samaan aikaan löytyy harjaantuneista opiskelurutiineista ja tottumuk-

sesta tehdä paljon töitä oppimisen eteen: 

 

Mutta minusta tuntuu, että me olemme tottuneet. Minun mieles-

täni, en tiedä olenko oikeassa vai en, mutta joskus luulen, että esi-

merkiksi Venäjältä, entisestä Neuvostoliitosta tulevat, he ovat tot-

tuneet opiskelemaan ahkerasti, jos he ovat opiskelleet yliopistossa. 

Se tarkoitta että Venäjällä se koulutusjärjestelmä oli näin, että jos 

sinä olit ahkera oppilas koulussa, sinä olit tottunut tehdä töitä. Se 

oli luultavasti se pohja. 

 

Kertojan mukaan Venäjältä tulleet ovat tottuneet tekemään ahkerasti töitä opiskelles-

saan. Tästä tottumuksesta on hyötyä nykyisissä opinnoissa. 

Vaikka monialaiset opinnot ovat sujuneet suunnitellusti aikataulun mukaan, opis-

kelu on aika ajoin tuntunut rankalta, miltei ylivoimaiselta. Henkilö, joka suoritti kahta 

eri opintokokonaisuutta samaan aikaan kuvaa tilannetta: ”Et mä luulen, et mä saan 

jonkun sydänkohtauksen [naurahdus], tai jotakin siin oli niin…” Päällekkäiset opin-

not ovat tuntuneet  ilmeisen raskailta, vaikka haastateltava  kertoikin tilanteesta jälki-

käteen pienen naurahduksen kera. Hän kuitenkin toisti useampaan kertaan olevansa 

todella väsynyt. Toinen haastateltava purki ahdistuneen oloisena tuntemuksiaan: 

 

Ymmärrät mitä minulle nyt, et pää oikeasti niin kuin räjähtää. Et 

lapset ei nää minua. Ja aika paljon vielä tehtäviä, se on sellainen 

niin kuin lumipallo, tiet sä, et jos jää jotakin niin kuin tänään niin 

sitten riittävästi, vaikka olen kotona, et olen aina hommissa, että 

teen aina jotakin. Paljon lukemista, paljon semmoista mitä pitäisi 

tehdä, että ne illat kuitenkin, että ne on sitten lapsen kanssa, jos 

sitä on, aikaa. Et sellaista. 

 

Haastateltava kokee, että aika ei yksinkertaisesti riitä. Kerronnasta tulee sellainen kä-

sitys, että kertoja kokee menettäneensä hallinnan tunteen ajankäyttöönsä. Katkelma 

elämäntarinasta on viimeiseltä opiskelukeväältä, jolloin monella oli päällimmäisenä 

ajatus saada opinnot pian suoritetuksi, jotta voisi saada tutkintotodistuksen ja hakea 

entistä paremmin paperein työtä seuraavalle vuodelle.  Kevät on ymmärrettävästi ras-

kasta aikaa monelle määräaikaisissa työsuhteissa koulunkäyntiavustajana tai opetta-

jana toimivalle, koska työsopimus on päättymässä ja seuraavan vuoden työt voivat 

selvitä vasta lähempänä uuden lukuvuoden alkua. Ajattelen, että ainakin osin näistä 
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opintojen päättämiseen liittyvistä kiireistä ja seuraavan lukukauden epävarmasta työ-

tilanteesta johtui, että monet haastateltavat mainitsivat viimeisellä tapaamiskerralla 

olevansa uupuneita. 

7.3.4 Mutkia matkassa 

Tuon seuraavaksi esille elämäntarinoista muuhun kuin opiskelun, työn ja perheen yh-

distämiseen liittyviä kohtia, joissa opiskelu ei näyttäydy helpolta ja suunnitellusti ete-

nevältä. Näen nämä kohdat paljon opiskelleiden opettajien elämäntarinoissa mielen-

kiintoisina rosoina. Osa tapahtumista liittyy aivan koulutaipaleen alkuun, osa myö-

hempään opiskeluun. 

Ahkeraksi ja kiltiksi tytöksi kuvailee itseään haastateltava, jonka lapsuuteen kuului 

ahkera koulunkäynti, tunnollinen läksyjen tekeminen ja monipuoliset harrastukset. 

Lapsuuden kokemuksiin kuului myös muutto ja koulun aloittaminen uudella paikka-

kunnalla.  Ensimmäinen vuosi uudella paikkakunnalla oli rankka: 

 

Mutta kun me muutimme [paikkakunnalle X], tietysti ensimmäi-

nen vuosi oli pikkusen rankka, koska ei ollut sukulaisia. Ja tuttuja 

myös ei ollut siellä paikassa.   

 

Kertojan mukaan elämä helpottui, kun alkoi saada uusia ystäviä. Opiskelupaikan 

vaihtaminen oli ajankohtaista myös korkeakouluopintojen aikana, koska kertoja jou-

tui muuttamaan miehensä työpaikan vuoksi. Sittemmin Suomeen muuttaminen on jäl-

leen merkinnyt uusiin ihmisiin tutustumista. 

Opiskeluun liittyvä rankka kokemus voi olla kokemus kiusatuksi tulemisesta:  

 

Sitten tota koulunkäynti oli semmosta. Se oli yleinen koulu missä 

minua kiusattiin ja et se oli semmosta. 14-vuotiaaksi asti olen ko-

kenut aikamoista. Sitten minä lopetin ja menin sitten yksityiseen 

kouluun, missä oli hienoa porukkaa ja kaikki oli siellä niin kuin 

kiinnostuneita siitä opiskelusta.   

 

Kiusaamiskokemuksestaan kertonut opettaja on Suomessa asuessaan pyrkinyt jatka-

maan akateemisia opintoja perustutkinnosta eteenpäin, mutta siihen ei ole löytynyt 

oikeaa väylää yrityksistä huolimatta. Haastateltava kokee, että hän ei ole täälläkään 
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saanut aina riittävästi tukea ja ohjausta. Hän kokee tulleensa jatko-opintoaikeittensa 

kohdalla jossakin määrin väärinkohdelluksi. 

Yhdessä elämäntarinassa maahanmuuttajaopettaja kertoo kuinka hän tottui lapsena 

siihen, että isä kävi töissä ja samaan aikaan opiskeli tiiviisti.  Myös äidin hän kuvaa 

erittäin ahkeraksi henkilöksi, joka teki töitä aamusta iltaan. Kertojan oma opintopolku 

ei ole edennyt suoraviivaisesti, vaan hän meni ensin ammattikorkeakouluun. Valin-

nassa oli mukana kapinamieltä. Sitten hän kertoo vasta viisastuneensa: ”Koska sisäl-

läni tunsin, että minulla oli kapasiteettia.” Niinpä hän aloitti yliopisto-opinnot. Opin-

not keskeytyivät välillä lapsen syntymään ja Suomeen muuttoon. Vaikka opiskelu ve-

nyi perheen perustamisen myötä, sai hän tutkintonsa valmiiksi. Opinnoissaan hän oli 

menestynyt hyvin, ja tarkoituksena oli ollut jatkaa opintoja perustutkinnon jälkeen. 

Suomeen muuttaminen sai käytännössä unohtamaan nämä ajatukset. Suomessa ah-

kera opiskelu on kuitenkin jatkunut. Monen muun maahanmuuttajan tavoin kertoja 

on joutunut palamaan kieliopintojen ja alemman vaatimustason opintojen pariin sen 

sijaan, että olisi voinut edetä opiskelussaan suoraan ylemmälle tutkintotasolle, kuten 

alun perin oli suunnitellut tekevänsä. 

Kouluaikainen merkittävä käänne löytyy erään kertojan elämäntarinassa yläkoulu-

ajalta, jolloin opettaja oli epäillyt opiskelijan pärjäämistä lukiossa yhdessä oppiai-

neessa. Tästä suivaantuneena kertoja oli päättänyt panostaa aivan erityisesti tähän hei-

koksi arvioituun oppiaineeseen, josta tuli myöhemmin jopa hänen pääaineensa yli-

opistossa.  

Yhdessä elämäntarinassa kertoja kuvaa vaikeita hetkiä koulutaipaleellaan ja ruotii 

samalla omaa kehitystään:  

 

Olin alussa hieman ujo ja vähän heikommalla puolella ensimmäi-

set kolme vuotta. Sitten tuli sellainen kehitysvaihe… Siinä vai-

heessa muutettiin. Se oli mulle hyvä. Jäi pois se leima, että olen 

hidas ja tyhmä. Sen jälkeen olin tunnollinen oppilas… Sitten yli-

opistossa en osannut opiskella, lukea itsenäisesti, oli pakko oppia 

oppimaan itsenäisesti… Sitten oli välivuosi. Välivuotena kasvoin 

ja sitten oli eri työmoraali, sitten olin ihan suht hyvä opiskelija.  

 

Kertojan koulu- ja opiskelutaival eivät ole sujuneet ongelmitta. Lapsena hän oli ko-

kenut vaikeuksia pärjätä opinnoissa ja yliopistossa hänellä ei ollut aluksi toimivaa 

opiskelutekniikkaa. Lisäksi kertoja mainitsi elämäntarinassaan, että rahapulan takia 

opintojen jatkuminen oli ollut vaarassa jossakin vaiheessa. 
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Taloudellisiin vaikeuksiin viittaa myös toinen maahanmuuttajaopettaja, joka per-

heen taloudellisen tilanteen romahtaessa oli joutunut lopettamaan yksityiskoulun, 

koska perheellä ei ollut enää varaa maksaa lukukausimaksuja. Tapahtumien seurauk-

sena kertoja ajautui opettajaksi ja koki sen mielekkääksi työksi, johon hankki myö-

hemmin koulutuksen.  

Erään maahanmuuttajaopettajan elämäntarinassa koulunkäynnin alku näyttäytyy 

hyvänä ja kertoja on tuntenut olevansa taitava koulussa, mutta myöhemmin on ollut 

pettymyksiä. Kertoja puhuu pitkään siitä, kuinka hän ei päässyt opiskelemaan haavei-

lemaansa alaa. Omasta unelmasta opiskella lääkäriksi oli vaikea päästää irti. Kertoja 

kuvailee, kuinka lääkärin ammattia pidettiin hänen kotimaassaan kaikkein arvoste-

tuimpana. Hän kertoo vasta myöhemmin ymmärtäneensä opettajan työn arvon ja on 

nyt sitä mieltä, että opettajan työ on tärkeää. 

Aika usein maahanmuuttajaopettajat kertovat opintopolusta, johon on kuulunut 

opiskelualan vaihtaminen ennen Suomeen muuttamista. Syynä vaihtoon on voinut 

olla se, ettei heti ole päässyt opiskelemaan mieleistään ainetta, on joutunut muutta-

maan asuinpaikkaa ja sitä kautta myös opiskelualaa, yhteiskunnallinen tilanne ei ole 

sallinut heti mieluisaan opiskelupaikkaan pyrkimistä tai oma ala ja opiskeluhalukkuus 

ovat löytyneet vasta kokeilujen kautta. Joissakin tilanteissa on ollut pakko sopeutua 

hetkeksi itselle epätyydyttävään tilanteeseen, esimerkiksi vääräksi koettuun opiskelu-

paikkaan, mutta lopulta on löytynyt mielekkäämpi ratkaisu: 

 

Se on mielenkiintoinen tarina, miten minä pääsin tai suoritin 

kaikki testit ja kokeet. Minä halusin päästä vieraitten kielten tiede-

kunnalle, mutta heti en päässyt, koska se oli aika vaikea kilpailu. 

Että yksi piste ei riittänyt, ja se harmitti minua niin paljon, että 

minä päätin, että minä voisin siirtyä psykologian tiedekunnalle, 

koska nämä minun pisteet riittivät siihen. Sitten minä pääsin toi-

selta kurssilta heti vieraiden kielten tiedekunnalle. Keskustelin 

rehtorin kanssa ja hän sanoi joo, mutta pitää suorittaa nämä tentit, 

kaikki kahdessa kolmessa kuukaudessa. Minä suoritin ne kaikki. 

Sitten pääsin sinne, olin tosi onnellinen. Se oli minun unelmani. 

 

Vieraitten kielten opiskelu on ollut kertojalle unelma, jonka eteen on joutunut pon-

nistelemaan. Sitkeällä työllä haave on toteutunut. 

Varhaisessa aikuisiässä tapahtuneet opintojen keskeyttämiset ovat varovaisen tul-

kintani mukaan tässä aineistossa luettavissa pääasiallisesti niin sanotuiksi positiivi-

siksi opintojen keskeyttämisiksi, joiden taustalla on virhevalinnan korjaaminen itselle 
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mieluisammaksi vaihtoehdoksi (Kouvo, Stenström, Virolainen & Vuorinen-Lampila 

2011, 19). Kaikki haastateltavani eivät kuitenkaan pysähdy kertomaan opintojen vaih-

tamiseen johtaneista syistä, vaan tapahtuma vain todetaan. Esimerkiksi yhdessä haas-

tattelussa maahanmuuttajaopettaja kertoi, miten hän joutui avioiduttuaan vaihtamaan 

asuinpaikkakuntaa ja korkeakoulua, jolloin tuli tarve myös muuttaa omaa opinto-oh-

jelmaa. Elämäntarinasta ei käy ilmi, onko muutos ollut tällaisessa tilanteessa kerto-

jalle myönteinen, vai onko siihen liittynyt kielteisiä kokemuksia. 

Ahkerasti opiskellut haastateltava kertoo: ”Huomasin, että mitä enemmän on pa-

pereita, sitä huonommin saa töitä.” Kertoja on toiminut useissa erilaissa työtehtävissä 

ja päätynyt lopulta työskentelemään kouluun. Hän haluaa nyt luokanopettajan päte-

vyyden. Tätä ennen hän on suorittanut jo yhden ammattikoulututkinnon, korkeakou-

lututkinnon ja hankkinut yhden opettajapätevyyden. Kysymys on ilmeisen tunnolli-

sesta ja tehokkaasta opiskelusta, sillä kaikkien opintojensa ohella kertoja on tehnyt 

ansiotöitä ja elänyt perhe-elämää. Opiskelu ei ole kuitenkaan taannut turvaa ja va-

kautta toimeentuloon, kuten kertoja on odottanut. 

On myös elämäntarina, josta välittyy viesti, että opiskelemisen mielekkyys ja mieli 

on löytynyt vasta aikuisiällä. Siihen vaikuttaa todennäköisesti se, ettei kertoja ole nuo-

ruudessa päässyt itsenäisesti tekemään koulutusvalintojaan. Nyt kun oma ala on löy-

tynyt ja kertoja kokee itsensä tarpeelliseksi ja arvostetuksi työelämässä, hän kuvaa 

itseään opiskelijana ”imeväksi”. Tällä ilmaisulla hän tarkoittaa, että haluaa saada 

opinnoista mahdollisimman paljon irti. 

7.3.5 Harjoittelu osana monialaisia opintoja 

Monialaisiin opintoihin kuuluu ohjattu opetusharjoittelu. Harjoittelupaikan maahan-

muuttajaopettajat ovat saaneet etsiä vapaasti. Joillekin harjoittelu oli mahdollistunut 

samassa koulussa, missä henkilö toimi kyseisenä ajankohtana koulunkäyntiavusta-

jana tai opettajana. Toiset olivat hakeutuneet uuteen ympäristöön. 

Tutkimushetkelläkin opettajana toiminut haastateltava totesi, että vaikka on paljon 

kokemusta opettamisesta ja siksi harjoittelun mielekkyyttä voidaan jossakin mielessä 

epäillä, oppii uudessa työyhteisössä aina uutta: 

 

Haastateltava: Tavallaan on hyvä kokemus, koska sain olla niin 

kuin ihan erilaisessa työyhteisössä. Aina, aina ne ovat erilaisia, 
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niistä ei voi tietää. Et sain sieltäkin hyviä vinkkejä, sain sieltä hy-

viä niin kuin kokemuksia. Toisaalta, toisaalta mun kuraattori [oh-

jaava opettaja] oli sitä mieltä, että se oli ihan turha, koska mä olen 

kuitenkin tehnyt tätä työtä ja teen edelleen. Siis ehkä tää on jossa-

kin mielessä niin kuin liika rasitus, tavallaan turha, mut toisaalta 

minulla kun oli siinä ihan eri-ikäisiä oppilaita, sekin antanut. 

Haastattelija: Pienempiä vai? 

Haastateltava: Toisin päin. Isompia. Et siinä olikin se pointti, et 

mä olen kokeillut, miltä tuntuu olla niin kuin isompien kanssa. 

 

Kertoja itse pitää harjoittelua hyvänä kokemuksena, vaikka hänen ohjaajansa on sen 

jossakin määrin kyseenalaistanut. Kertoja toteaa hyötyneensä siitä, että sai kokemusta 

eri-ikäisistä oppilaista verrattuna aikaisempiin kokemuksiinsa. Samaan asiaan viittasi 

kaksi muutakin maahanmuuttajaopettajaa. Opettajat totesivat kokemuksen antaneen 

luottamuksen, että pärjää eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Yksi opettaja puolestaan to-

tesi, että harjoittelun myötä hän huomasi olevansa mieluimmin aineenopettaja kuin 

luokanopettaja. 

Kaksi opettajaa oli sitä mieltä, että harjoittelu ei ollut antanut heille juuri mitään, 

koska heillä on vankka opettajakokemus. Toinen heistä mainitsi kuitenkin oppineensa 

luokan hallintaa sekä pieniä käytännön asioita, joita hän ei eritellyt tarkemmin. Toista 

opettajaa oli neuvottu luopumaan opettajajohtoisesta opetuksesta ja antamaan enem-

män tilaa oppilaiden mielipiteille. Palautteen saaja ei ollut täysin vakuuttunut siitä, 

missä määrin neuvoa kannattaa noudattaa. Harjoittelusta hän sanoi: ”Se meni niin 

kuin rasvattu.” 

Monipuolisen työkokemuksen omaava opettaja totesi aluksi, että harjoittelussa ei 

ollut hänelle mitään haastavaa, mutta kertoi käyneensä harjoittelupaikassa mielen-

kiintoisia keskusteluita. Hän kertoi positiivisesta palautteesta, jota oli saanut ohjaajil-

taan ja analysoi suhdettaan oppilaisiin toimivaksi. Harjoittelun aikana hänellä oli ollut 

tilaisuus osallistua monipuolisesti opettajan tehtäviin, joihin oli kuulunut muun mu-

assa huoltajien tapaaminen arviointikeskusteluissa sekä joulujuhlan järjestäminen. 

Luokanopettajan työn monipuolisuus oli auennut harjoittelun aikana opettajalle, 

joka kertoi sitä ennen ajatelleensa, että luokanopettajan työ ei ole niin vaativaa kuin 

aineenopettajan työ. Nyt hän oli päinvastaista mieltä ja perusteli kantaansa sillä, että 

luokanopettaja joutuu huolehtimaan monesta aineesta ja kantamaan samalla suurta 

kasvatusvastuuta oppilaistaan. 
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Henkilö, jolla ei ole paljon aikaisempaa opetuskokemusta oli tehnyt luokanopetta-

jan työstä kahdenlaisia havaintoja. Työ näyttäytyi hänelle helppona, koska kaikki ma-

teriaalit olivat hänen havaintojensa mukaan valmiina.  Lisäksi hän oli huomannut, 

ettei opettajan tarvitse itse tietää jokaista yksityiskohtaa, vaan voi ohjata oppilaat tie-

don äärelle. Vaikeaksi hän oli kokenut oppilaiden monenlaisiin vaatimuksiin ja tar-

peisiin vastaamisen. Tässä yhteydessä hän mainitsi monikulttuuristen oppilaiden eri-

tyistarpeet. 

Kahden pitkään kotimaassaan opettajana ja Suomessa koulunkäyntiavustajana 

työskennelleen henkilön harjoittelukokemuksissa tuli esille ajatus itsensä katsomi-

sesta ulkoapäin, minkä kumpikin koki hyödylliseksi. Tällä he tarkoittivat, että opet-

tajan roolissa toimiminen ja siitä saatu palaute auttoi huomaamaan uusia puolia 

omasta itsestä ja toimimisesta oppilaiden parissa. Kumpikin tämän ajatuksen esittä-

neistä haastateltavista korosti, että toiminta luokassa näyttäytyy erilaiselta sen mu-

kaan, katsooko sitä opettajan vai avustajan näkökulmasta. Avustajana voi seurata tar-

kasti yksittäisten oppilaiden oppimisprosesseja ja ohjata heitä, mutta siinä tehtävässä 

ei ole välttämättä käsitystä koko opetustapahtumasta eikä tavoitteista, joihin opetuk-

sella pyritään. Opettajalla on oltava kokonaiskäsitys koko ryhmän oppimisesta ja 

suunnitelma opetuksen etenemisestä. 

Kaksi maahanmuuttajaopettajaa kertoi hyvin yksityiskohtaisesti harjoittelustaan. 

Ensimmäisessä tapauksessa harjoittelukokemus oli positiivinen ja oli antanut uskoa 

siihen, että maahanmuuttajaopettaja voi työskennellä opettajana Suomessa. Toisessa 

tapauksessa kokemus oli päinvastainen, sillä maahanmuuttajaopettaja oli tehnyt har-

joittelun jälkeen päätelmän, että hänellä ei ole mahdollisuuksia opettajana täällä: 

 

Se antoi sellaista tunnetta, että en ole riittävä mihinkään tommo-

seen hommaan, enkä voi ikään kuin vaatia sitä ja nyt kun on sel-

lainen tilanne, että pitäisi laittaa hakemukset ja muuhun, niin minä 

kyllä laitoin pariin kouluun hakemukset, mutta minä en odota sitä 

mitenkään positiivisesti tuloksia.  

 

Kuunneltuani edellä esitetyn lainauksen esittäneen henkilön harjoittelukokemuksia 

laajemmin, sain sen vaikutelman, että ohjaajan ja harjoittelijan suhteessa on ollut on-

gelmia. Haastateltava kertoi, kuinka hänen tekemiään ratkaisuja oli muutettu ohjaajan 

suostumuksella oppilaiden aloitteesta ilman, että asioista oli neuvoteltu hänen kans-

saan. Tulkitsen, että nimenomaan tällaiset kokemukset ovat johdattaneet henkilön 
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ajattelemaan, ettei hän ole riittävän hyvä opettajana Suomessa, kuten viimeksi esite-

tystä litteraatista saimme lukea. Kertoja koki, ettei hänen ratkaisuihinsa opettajana 

luotettu. Toisaalta, ennen harjoitteluun liittyvän ikävän kokemuksen ruotimista ker-

toja kiitteli ohjaajaansa siitä, että oli saanut melko vapaasti suunnitella ja toimia nä-

kemyksensä mukaan. Harjoittelusta jääneeseen riittämättömyyden tunteeseen saattoi 

käsitykseni mukaan vaikuttaa kertojan henkilökohtaisen elämään liittyvät pohdinnat 

samaan aikaan harjoittelun kanssa. 

Harjoittelun ohjaajan mainitsi kuusi opettajaa. Edellä kerrotun maahanmuuttaja-

opettajan tapauksessa ohjaajaan kohdistui sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia. 

Viidessä elämäntarinassa ohjaaja mainittiin vain myönteisessä mielessä. Häntä kuvat-

tiin innostavaksi, vahvaksi, hyväksi, avuliaaksi sekä kivaksi. Eräs opettaja totesi oh-

jaajastaan: ”Minä kunnioitan häntä.” Ohjaajaan oltiin tyytyväisiä siksi, että häneltä 

oli saatu neuvoja ja myönteistä palautetta. 

Jyrhämä (2009) korostaa ohjaussuhteen dialogisuutta. Tällöin tieto nähdään kolla-

boratiivisesti tuotettavana. Hyvässä dialogissa sekä harjoittelija että ohjaaja voivat 

oppia, mutta tällaisen ohjaussuhteen muodostaminen ei ole aina helppoa. Ohjaajan 

kannalta se on erityisen haastavaa tilanteissa, joissa ohjattavalla on jo paljon koke-

musta alalta. Näissä tilanteissa ohjattava saattaa kokea koko harjoittelun turhana. Sil-

loin on tärkeää, että ohjaaja osaa liikkua joustavasti ohjaajan eri rooleissa (Jyrhämä 

2009). Kokeneen harjoittelijan kanssa neuvonantajan rooli saa väistyä ja tilalle tulee 

esimerkiksi argumentoivan kumppanin ja reflektoivan asiantuntijan roolit. Elämänta-

rinoista on luettavissa, että jos harjoitteluun liittyvät oppimistavoitteet saadaan mitoi-

tettua harjoittelijan kokemuksiin ja odotuksiin nähden sopiviksi, voi kokenutkin har-

joittelija saada uutta ajateltavaa ja joutua tarkastelemaan opettajan työtä totuttuja ru-

tiineita haastaen. Oman toiminnan systemaattinen reflektointi sekä kokemusten ja 

erilaisten vaihtoehtojen pohtiminen on maahanmuuttajaopettajalle harjoittelun yhtey-

dessä mahdollisuus, joka tavallisen koulutyön ohella on harvoin yhtä laajasti ja ta-

voitteellisesti mahdollista. Kuten eräs maahanmuuttajaopettaja totesi, opettajan 

työssä ei ole koskaan täydellinen ja aina voi oppia uutta. 

Suomalaisten opettajaopiskelijoiden ulkomailla suoritettuja harjoittelujaksoja kä-

sittelevien päiväkirjojen analyysissa saatiin viitteitä, että eri maiden harjoittelukäy-

tänteiden vertailu tuo hyvän lähtökohdan ammatillisen toimintaympäristön vertailulle 

sekä mikro-, makro- että mesotasolla (Laiho, Nieminen & Tuijula 2014, 35). Tutki-

mustulos antaa mielestäni perusteita olettamukselle, että maahanmuuttajaopettajilla 
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on erinomainen mahdollisuus harjoittelun yhteydessä pohtia laajasti kasvatuksen ja 

koulutuksen lähtökohtia, toteutusta sekä tulevaisuudennäkymiä sosiaalisten, kulttuu-

risten ja poliittisten näkökulmien suunnasta. Maahanmuuttajaopettajien kokemuksia 

olisi mahdollista hyödyntää laajemminkin opettajankoulutuksessa esimerkiksi saatta-

malla heidät ja kantaväestöön kuuluvat opettajaksi opiskelevat yhteistyöhön. Molem-

mat osapuolet voisivat oppia toisiltaan. 

Mäkisen (2014) tutkimuksessa tuli esille, että erilaisista kulttuureista olevien sai-

raanhoito-opiskelijoiden ammatillisen kasvun edellytyksenä harjoittelujakson aikana 

oli onnistunut transkulttuurinen kohtaaminen opiskelijoiden ja heidän ohjaajiensa vä-

lillä. Vastaavia kohtaamistilanteita on tulevaisuudessa yhä enemmän oletettavasti 

myös opettajankoulutuksessa, kun maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä 

opettajaksi opiskelevien joukossa lisääntyy sen ohella, että maahanmuuttajaopettajat 

suorittavat heille räätälöityjä täydennyskoulutuksia.  

Yhdessä elämäntarinassa ei ollut sanaakaan harjoittelusta, mikä yllätti minut täysin 

litterointitilanteessa, sillä olin ajatellut huolehtivani toisella haastattelukerralla siitä, 

että jokainen kertoja sanoisi edes pienen ajatuksen harjoittelusta ja tulevaisuuden-

suunnitelmistaan. Tässä yhdessä tapauksessa kertojalla oli runsaasti kerrottavaa ta-

pahtumista, jotka olivat saaneet hänen miettimään opettajaksi ryhtymisen mielek-

kyyttä, epävarmoja työllistymismahdollisuuksia ja oman henkilökohtaisen elämän 

järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Voin todeta, että etenimme haastateltavan eh-

doilla. Haastateltavalla oli kertomus kerrottavanaan ja jäin tutkijana kuuntelemaan 

sitä. 

7.4 Opettajaksi Suomeen? 

Tarkastelen seuraavaksi teemoja, jotka liittyvät yleisesti kouluun ja opettajana työs-

kentelemiseen Suomessa. Ensiksi keskityn haastateltavien havaintoihin suomalaisesta 

koulusta opiskelu- ja työpaikkana. Sen jälkeen tuon esille haastateltavien tulevaisuu-

denpohdinnat ja maahanmuuttajuutta mahdollisuutena käsittelevän aiheen. 

Viimeisessä alaluvussa erittelen opettajaksi kelpaamisen teemaa yhdestä elämän-

tarinasta nostettujen episodien avulla. Analysoin episodeja eri epifaniatyyppejä tun-
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nistamalla (Denzin 1989a; 1989b). Seuraan epifanioita lukemalla, miten kertoja neu-

vottelee mahdollisuuksistaan työskennellä tulevaisuudessa opettajana Suomessa eri-

tyisesti kieleen kietoutuvana kysymyksenä. 

7.4.1 Havaintoja suomalaisesta koulusta ja opettajan työstä 
siellä 

Maahanmuuttajaopettajat katsovat suomalaista koulutusjärjestelmää sekä sisältä että 

ulkoa käsin. Heistä kaikki ovat olleet monialaisten opintojen aikana harjoittelemassa 

luokilla 1−6, joten heillä on vähintään harjoittelun verran omakohtaista kokemusta 

suomalaisesta peruskoulusta. Tämän ohella useat tutkimukseen osallistuneet ovat 

suorittaneet aikaisempia harjoittelujaksoja peruskoulussa joko pedagogisiin opintoi-

hin tai koulunkäyntiavustajan opintoihin liittyen, ja lisäksi useimmilla on työkoke-

musta koulunkäyntiavustajana tai opettajana Suomessa asumisen ajalta.  Omien lasten 

kautta tehdyt havainnot avaavat puolestaan huoltajan näkymän kouluun. Ulkoa käsin 

katsomisella tarkoitan sitä, että maahanmuuttajaopettajat eivät ole kasvaneet ja opis-

kelleet lapsena suomalaisessa koulujärjestelmässä, vaan kaikilla heistä on kokemusta 

oppilaana ja monella myös opettajana erilaisesta koulukulttuurista. 

Kymmenessä elämäntarinassa kolmestatoista tuli esille opettajan työn laaja-alai-

suus. Osalle haastatelluista luokanopettajan työn moninaisuus oli selvinnyt juuri har-

joittelun myötä. Opettajan työssä nähtiin paljon puolia, jotka eivät ole varsinaisesti 

opettamista. Erityisesti esille nousi yhteistyö kotien ja muiden tahojen kanssa, erilai-

set projektit ja juhlien järjestäminen sekä oppilaiden ongelmakäyttäytymiseen liitty-

vien tilanteiden selvittely. Suunnittelutyön merkitys korostui, ja se nähtiin luonte-

vana, vaikka aikaa vievänä osana opettajan työtä.  Toisaalta moni maahanmuuttaja-

opettaja oli tottunut ennen Suomeen tuloaan siihen, että opettajan on suunniteltava 

kaikki tunnit yksityiskohtaisesti ja suunnitelmien toteutumista valvotaan hyvin tar-

kasti. Suomalaisen opettajan autonominen asema saa pohtimaan sen mukanaan tuo-

maa vastuuta: 

 

Arvostan erinomaisesti, että se luottamus opettajiin. Ja se vapaus 

opettajilla. On aika laaja alue missä voi kulkea ja mitä näkee par-

haaksi niin kuin opettaa, miten opettaa ja muuta. Mä uskon, että se 

luo sellaisen luovaa ja opetus, no se tai se avaa ovia siihen luovuu-

teen ihan opetuksessakin, ei vaan oppilaille. Et se on ollut erittäin 

kiva, että mä saan päättää, niin kuin tässä on aihe, mä saan päättää 
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et miten tai muuta. Sit ihminen tai opettaja pystyy opettamaan sy-

dämen kautta, jos ei oo määrätty, että näin täytyy tehdä kaikki. Se 

oli vähän pelottavaa aluksi toisaalta, että ei ketään niin kuin tar-

kista. 

 

Opettajan työ Suomessa näyttäytyy jopa pelottavan vapaalta maahanmuuttajaopetta-

jan silmissä, kuten edellisestä lainauksesta saimme lukea. Maahanmuuttajaopettaja 

näkee myönteisenä opettajan laajan menetelmällisen vapauden. Tämän vapauden ker-

toja katsoo mahdollistavan luovan työskentelyn, josta hyötyvät niin oppilas kuin opet-

taja. 

Elämäntarinoissa opettajien todettiin toimivan kouluissa ammattitaitoisesti ja ope-

tusta suomalaisissa kouluissa pidettiin monipuolisena. Työtä helpottavat maahan-

muuttajaopettajien mielestä hyvät tilat ja materiaalit. Toisaalta tulee esille huomio, 

että materiaalin ohjaama opetus ei ole aina oppilaista riittävän motivoivaa, vaan opet-

tajan oma suunnittelupanos ratkaisee oppilaiden innostumisen tunnilla. Hälyttävänä 

pidetään oppilaisiin kohdistuvien vaatimusten helppoutta. Maahanmuuttajaopettajat 

ovat huolissaan siitä, oppivatko oppilaat tekemään työtä suomalaisessa peruskou-

lussa. Tähän liittyy myös näkemys kotitehtävien vähäisyydestä. Viimeksi mainittuun 

kiinnittivät huomiota myös Mammonin (2010, 104) haastattelemat pakolaiset. 

Kuudessa elämäntarinassa on ajatuksia opettajan ja oppilaan välisestä suhteesta. 

Se nähdään tasa-arvoisena, jolloin oppilaalla on mahdollisuus ilmaista avoimesti mie-

lipiteensä ja oppilaan kehitystä voidaan tukea ilman rankkoja menestymispaineita. 

Lähtökohta on haastateltavien mielestä hyvä, mutta siinä oli havaittu vaara, että opet-

taja menettää otteensa oppilaisiin, mikä näkyy esimerkiksi levottomuutena oppitun-

neilla. Maahanmuuttajaopettaja tiivistää havaintonsa toteamukseen, että oppilailla on 

nykyään enemmän oikeuksia kuin velvollisuuksia. Asiaa pohditaan myös opettajan 

arvostuksen kautta. Koulussa toimimisen eroja maahanmuuttajaopettaja kuvaa muun 

muassa seuraavalla tavalla: 

 

Meillä esimerkiksi sanotaan opettajalle te, täällä sanotaan sinä. 

Että se on se ero. Se on tosi vaikeaa minulle vieläkin. Vaikka olen 

monta vuotta… Suomessa, vieläkin vaikea sanoa vanhemmille ih-

misille, etenkin opettajalle sinä, tai pelkästään nimellä. 

 

Puhuttelutapojen pohtiminen liittyy kertojalle opettajan kunnioittamiseen. Maahan-

muuttajien huoli suomalaisen opettajan matalasta arvostuksesta ei tullut yllätyksenä. 
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Esimerkiksi Mammon (2010, 104) raportoi haastattelemiensa pakolaisten kokeneen 

negatiivisesti opettajien vähäisen kunnioituksen Suomessa. 

Maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoista oli havaittavissa, että opettajan asema 

näyttäytyi erilaisena sen mukaan, mistä arvioitsija oli kotoisin. Arvioni mukaan auto-

ritääriseen koulukulttuuriin tottuneiden maahanmuuttajaopettajien silmissä opettaja 

on Suomessa menettänyt lähes kokonaan arvostuksensa. Sen sijaan, jos arvioitsija tu-

lee maasta, jossa korostetaan yhdenvertaisuutta, ja kynnys arvioida toisten tekemisiä 

on matalalla, näkee hän opettajan Suomessa nauttivan arvostusta ja kunnioitusta esi-

merkiksi oppilaiden vanhempien keskuudessa. 

Oppilaiden käyttäytymisen kokeminen epäkunnioittavaksi voi olla seuraus tulkit-

sijan erilaisesta kulttuuritaustasta ilman, että oppilaat sinänsä olisivat epäkohteliaita 

tai tungettelevia. Tähän viittaavat Hutchison ja Jazzar (2007, 371) esimerkillään, jossa 

he kertovat Saksasta Yhdysvaltoihin muuttaneen opettajan kokeneen oppilaittensa 

keskustelunavaukset sopimattomiksi ja toisaalta oppilaiden epäilleen, ettei opettaja 

pidä heistä. Tilanne selvisi, kun kollega selitti muualta tulleelle opettajalle, että pai-

kallisiin tapoihin kuuluu opettajan epämuodollinen jutustelu oppilaiden kanssa. Esi-

merkki kertoo siitä, miten tärkeää on ymmärtää eri kulttuuritaustoista johtuvia kom-

munikointitapoja ja avata niihin liittyviä käyttäytymissääntöjä ja -malleja sekä maa-

hanmuuttajille että heidän kanssaan työskenteleville. 

Kulttuurisen ja sosiaalisen osaamisen merkitys on tullut esille selvästi useissa ai-

kaisemmissa maahanmuuttajaopettajiin kohdistuneissa tutkimuksissa, joita selvitin 

luvussa 2.3 (esim. Abramova 2011; Amit 2010). Esimerkiksi oppilaan ja opettajan 

kanssakäymiseen liittyviä odotuksia on avattava. Akar (2011, 65) raportoi, kuinka 

hänen haastattelemansa neljä opettajaa, joista yksi oli syntyperältään marokkolainen 

ja kolme turkkilaista, kertoivat kaipaavansa parempaa järjestystä ja kuria työssään 

saksalaisessa koulussa. Samansuuntaisia tuloksia on luettavissa tutkimuksesta 

(Sharplinin 2009), jossa tutkittiin maahanmuuttajaopettajien kokemuksia Australi-

assa, sekä tutkimuksesta (Cross ym. 2011), jossa selvitettiin Jamaikalta Yhdysvaltoi-

hin muuttaneiden opettajien sopeutumisen vaiheita. 

Maahanmuuttajaopettajien näkemyksiin ja päätelmiin vaikuttavat heidän koke-

muksensa erilaisista koulutus- ja opetuskulttuureista. Laihiala-Kankainen (1999, 199) 

määrittelee koulutus- ja opetuskulttuuriin säännöiksi ja toimintatavoiksi, jotka mää-

rittävät opetusta ja kasvatusta sekä niiden takana olevia arvostuksia ja asenteita. Pöy-
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hönen (2004, 191–192) viittaa edellä mainittuun lähteeseen etnografisessa tutkimuk-

sessaan, jossa paneudutaan Pietarissa ja Petroskoissa työskentelevien suomen kielen 

opettajien (n=24) ammatti-identiteettiin. Pöyhösen tutkimuksessa opettaja nähtiin en-

nen kaikkea tiedonetsijänä ja tiedonjakajana, jolloin voidaan puhua opettajakeskei-

sestä kulttuurista. Opettajakeskeiselle kulttuurille on tyypillistä puhua auktoriteetista 

ja kurista. (Pöyhönen 2004, 195, 201.) Edellä mainitussa tutkimuksessa pyrkimys pois 

opettajakeskeisyydestä tuli esille erityisesti nuorempien opettajien elämäntarinoissa. 

Pöyhösen (2004) tutkimustulosten pohjalta voin ymmärtää, miksi juuri Venäjältä 

tulleet opettajat ovat omassa aineistossani olleet voimakkaimmin huolissaan opettajan 

ja oppilaan välisestä suhteesta, opettajan auktoriteettiaseman katoamisesta sekä oppi-

laiden käyttäytymisestä. Ilmeisesti Venäjältä tulevilla opettajilla on vankka kokemus 

opettajakeskeisestä koulukulttuurista. Vaikka maahanmuuttajaopettajat eivät itse oli-

sikaan opettajakeskeisyyteen perustuvan opettajankoulutuksen saaneita, saattaa men-

neisyyden kaiku olla läsnä heidän ajattelussaan omien koulukokemusten myötä. Jaan 

Pöyhösen (2006, 33) näkemyksen siitä, että opettaja- ja oppijakeskeistä opetuskult-

tuuria ei ole syytä tarkastella jyrkän vastakkaisina toimintamuotoina, sillä toimintata-

vat eivät ole tarkkarajaisia. Maahanmuuttajaopettajienkaan kohdalla ei pidä tehdä yk-

sinkertaistuksia siitä, että opettajan auktoriteettiaseman heikkenemisestä huolestumi-

nen tarkoittaisi heidän omassa toiminnassaan vain tietynlaista opettamisen tapaa. 

Ajattelen myös, että erilaisille toimintatavoille on aikansa ja paikkansa. 

Suomalaisen koulujärjestelmän vahvuuksiin kuuluu maahanmuuttajaopettajien 

mukaan sen ilmaisuus. Kaikki voivat edetä opinnoissaan vanhempien varallisuudesta 

riippumatta. Maahanmuuttajien omiin kokemuksiin on saattanut kuulua opinnoista 

maksaminen. Opintojen ilmaisuuden arvostaminen tuli esille aikaisemmin jo siinä yh-

teydessä, kun haastateltavat kertoivat omista opiskelumahdollisuuksistaan Suomessa. 

Elämäntarinoissa kiinnitettiin huomiota myös maahanmuuttajaoppilaiden opetuk-

sen järjestämiseen. Huonona pidetään, jos maahanmuuttajaoppilaita opetetaan omina 

erillisinä ryhminään. Toisaalta nähdään tarpeelliseksi kommunikointimahdollisuus 

omalla äidinkielellä. Haastateltavien mielestä olisi huolehdittava siitä, että maahan-

muuttajaoppilaat integroituvat muiden oppilaiden joukkoon ja saavat luonnollisia 

kontakteja suomalaisiin ikätovereihinsa omaa äidinkieltään unohtamatta. 

Nuorten kanssa paljon työskennellyt opettaja korosti, että Suomessa ei aina ym-

märretä todellisuutta, joka koskee esimerkiksi aikuisuuden kynnyksellä Suomeen saa-
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puneita maahanmuuttajia. Joillakin kokemus koulusta ja oppimisesta on hyvin vähäi-

nen, jolloin ei voida olettaa, että he voisivat aloittaa opiskelun uudessa maassa ilman 

mittavia tukitoimia. Kuten opettaja totesi, kaikki ovat tuskin pitäneet kynää kädes-

sään. Näistä syistä olisi entistä enemmän suunniteltava opintopolkuja, joissa maahan 

muuttaneiden nuorten ja aikuisten kanssa voidaan edetä riittävän hitaasti heidän yk-

silöllisten oppimisedellytystensä ehdoilla. Maahanmuuttajaopettajan mielestä pitää 

myös varmistaa, että opetussuunnitelmiin kirjattavat tavoitteet ovat realistisia. 

Elämäntarinoista on poimittavissa konkreettisia ehdotuksia siitä, mihin suuntaan 

suomalaista koulua olisi tulevaisuudessa kehitettävä: 

 

Joskus mä mietin, että voisi järjestää, jos opetusministeriö voisi 

järjestää näin, että laajentaisi vähän koulunkäyntiavustajan tehtä-

viä. Lisätään vähän palkkaa ja tehdään vaikka kokoaikatyöpaikka 

tai… Lisätään sitten vähän tehtäviä, lisätään sitten vaikka opetusta 

työnkuvaan ja lisätään siten kielitaitoa [vähitellen, työssä oppien], 

että sitten tästä tulisi hyvä resurssi kaikille, koska mä olen huo-

mannut, että tulevaisuudessa ei pärjää. Mä näen nyt mihin suun-

taan se koko kehitys liikkuu. Se aika tulee varmasti kohta. Esimer-

kiksi alueilla joissa paljon mamulapsia. Opettaja ei enää pärjää 

yksin. Hän tarvii apua ja tarvii ihan jonkun mamun, joka osaa jos-

kus tulkata, ääntää ja niin edelleen. Mun mielestäni tätä voisi 

käyttää ja kehittää, vaikka ei olisi samassa asiassa [asemassa] kuin 

opettaja. Ei olisi samat vastuualueet, ei olisi sama palkka kuin 

opettajalla. 

 

Edellä esitetyssä katkelmassa nousee yhdeksi keskeiseksi ajatukseksi opettajien yh-

teistyön lisääminen, jolloin maahanmuuttajaopettajan monikulttuurinen kompetenssi 

täydentäisi suomen kieltä paremmin hallitsevan opettajan osaamista ja toisin päin. 

Tämä ajatus sopii yhteen muun muassa Osallisena Suomessa -kehittämissuunnitel-

man kanssa (Pöyhönen, Tarnanen, Vehviläinen, Virtanen & Pihlaja 2010, 138), jossa 

todetaan, että nykyinen vallitseva opetustapa, jossa opettajat toimivat hyvin eriyty-

neesti ja yksin omilla toiminta-alueillaan, kaipaisi uudelleen järjestämistä. 

Opettajankoulutus 2020 -raportissa (2007, 45) esitettiin ajatus, että maahanmuut-

tajataustaisille opettajille tulisi harkita rajattua opettajapätevyyttä niin kauan, kuin 

heidän suomen tai ruotsin kielen taitonsa ei riitä opettajan vakituiseen tehtävään tai 

virkaan. Juuri tällaisen rajatun pätevyyden mahdollisuuteen viittaa maahanmuuttaja-

opettaja viimeksi esitetyssä litteraatissa. Tähän liittyy läheisesti se, että maahanmuut-

tajataustaisten opiskelijoitten mahdollisuutta kouluttautua opettajaksi on parannettava 
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ja maahanmuuttajaopettajien tutkinnon täydentämiseen ja rinnastamiseen tulee tarjota 

rakentavia mahdollisuuksia (Opetusministeriö 2007, 45; Pöyhönen ym. 2010, 135). 

Maahanmuuttajaopettajat tarkastelevat suomalaista koulua takanaan hyvä toisen 

maan koulukulttuurin tuntemus. Useimmilla heistä on jopa toisessa maassa hankittu 

opettajankoulutus. Lähtökohta merkitsee sekä mahdollisuuksia että haasteita.  Koke-

musmaailman hyvien puolien yhdistäminen tarkoittaa parhaimmillaan opetuksen ke-

hittämistä entistä parempaan suuntaan, mistä esimerkiksi Amit (2010) kertoi hyviä 

kokemuksia Israelista. Toisaalta erilaisten koulukulttuurien yhdistäminen voi aiheut-

taa väärinymmärryksiä, jotka selvittämättöminä rasittavat koko kouluyhteisöä ja es-

tävät maahanmuuttajaopettajien integroitumista kantaväestöön kuuluvien opettajien 

joukkoon arvostettuina ja itseään arvostavina toimijoina. 

7.4.2 Tulevaisuus opettajana mietityttää 

Maahanmuuttajaopettajat näkevät työllistymismahdollisuutensa opettajana todennä-

köisimmäksi sellaisissa tehtävissä, joissa he jollakin tavalla voivat hyödyntää harvi-

naista kielitaitoaan. Työllistymismahdollisuuksia nähdään kielen opettajana, valmis-

tavan luokan opettajana, oman äidinkielen opettajana tai tehtävissä, joissa opetuskieli 

on pääasiassa muu kuin suomi.  Harvinaisten kielten osaaminen koetaan resurssina, 

mutta samalla on todettava, että maahan muuttaneet kielten opettajat eivät automaat-

tisesti näe työnsaantimahdollisuuksiaan hyvinä. Ongelma voi liittyä opetettavan kie-

len vähäisiin opiskelijamääriin tai opettajan taitoihin. Maahanmuuttajaopettajat koke-

vat, että Suomessa vaaditaan vieraan kielen opettajalta parempaa osaamista kuin mitä 

heillä on, tai yhdeltä opettajalta edellytetään useamman vieraan kielen opettamista, 

jolloin heille ei välttämättä ole valmiuksia tehtävän hoitamiseen. 

Elämäntarinoissa maahanmuuttajaopettajat kertoivat siitä, miten heidän kotikun-

nissaan suljetaan pieniä kouluja ja kunnat pyrkivät säästämään kaikin keinoin opetus-

menoistaan. Maahanmuuttajaopettaja mainitsi, kuinka ”vastavalmistuneella suomen-

kieliselläkin opettajalla on vaikeuksia löytää työpaikka.” Maininta sisältää oletuksen, 

että ensiksi työllistyvät syntyperältään suomalaiset opettajat, ja sitten vasta on maa-

hanmuuttajaopettajien vuoro. Maahanmuuttajaopettajan heikompaan työmarkkina-

asemaan viitattiin esimerkiksi sellaisilla ilmaisuilla kuin ”mutta kuitenkin tavallaan 

meitä aina laitetaan vähän niin kuin takariveihin”, ”ulkomaalaisena se ei ole niin 
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vahva paikka” tai ”et maahanmuuttajana sä olet jossakin niin kuin hännässä, sinä olet 

kuitenkin siinä, mut sinä et kuitenkaan sitä hommaa tekemään”. Edellä esitetyt ilmai-

sut kertovat siitä, että kaikesta hankitusta koulutuksesta ja kokemuksesta huolimatta 

monilla maahanmuuttajaopettajilla on sellainen käsitys, että työtä hakiessa kantavä-

estöön kuuluva opettaja tulee heidät aina ohittamaan. Poikkeuksellisina mahdolli-

suuksina nähdään ne tilanteet, joissa maahanmuuttajaopettajalla on työssä kaivattavaa 

erityisosaamista, jota muilta hakijoilta ei löydy. 

Maahanmuuttajaopettajat etsivät tulevaisuudelle suuntaa opiskelemalla. Tutki-

mukseen osallistuneista maahanmuuttajista seitsemän mainitsi jatkosuunnitelmissaan 

opiskelun. Joillakin opiskelupaikka oli jo valmiina, toisilla siihen liittyi vielä harkin-

taa. Maahanmuuttajaopettajat puhuivat muun muassa kiinnostuksestaan opiskella 

suomi toisena kielenä -opettajaksi tai erityisopettajaksi. Kahdella haastateltavalla oli 

mielessä tulkin tehtävään valmistava koulutus. Niin ikään kaksi haastateltavaa suun-

nitteli kasvatustieteen maisterin tutkinnon suorittamista. Yksi haastateltavista kertoi 

suunnittelevansa väitöskirjaa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Hän haluaa tehdä 

väitöskirjan omalla äidinkielellään maassa, jossa hän on käynyt koulunsa ja suoritta-

nut ensimmäisen korkeakoulututkintonsa. 

Tulevaisuudesta puhuttaessa kävi ilmi, että vaikka maahanmuuttajaopettajat näyt-

täytyvät yleisesti ottaen tehokkailta ja tietonsa sekä taitonsa tuntevilta ihmisiltä, on 

osalla sisimmässään paljon epävarmuutta siitä, riittävätkö omat taidot opettajana toi-

mimiseen Suomessa. Epävarmuudesta opettaja kertoo: 

 

Ja sitten pedagogiset, kun aloitin opiskelemaan täällä, tota silloin 

mä rupesin yksityisiä tunteja ensimmäistä kertaa vetämään. Että 

siihen asti minua pyydettiin, minä kieltäydyin. Että jotenkin sii-

hen, se vaatii niin kuin, tiet sä, aikaa ymmärtää, että joo, mä olen 

valmis siihen. Alussa jotenkin pelotti vaikka toimin jo opettajana 

ja apulaisena. Jotenkin alussa oli vaikea siis tajuta että mä pärjään 

semmosessa. 

 

Opettaja kertoo epävarmuudesta erityisesti yksityistuntien antamiseen, vaikka hän 

muuten toimi opettajan sijaisena ja koulunkäyntiavustajana. Ehkä epävarmuus tulee 

nimenomaan yksin toimimisesta ilman työyhteisön tukea. Yksityisopettajalla ei ole 

myöskään käytettävissä niitä materiaaleja, joita koululla on. Haastateltavan pohdis-

kelu osoittaa, että opettajana toimiminen on kiinni paitsi vaadituista tutkinnoista ja 

todistuksista, myös luottamuksesta omiin kykyihin. 
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Maahanmuuttajaopettaja on pohtinut eri tulevaisuuden vaihtoehtoja muun muassa 

alan vaihtamisen näkökulmasta. Kertojalla on takanaan pitkä, onnistunut työura opet-

tajana Suomessa, ja hän on päättänyt pysyä opetusalalla. Silti toisella haastatteluker-

ralla hän palasi aiheeseen pohtiessaan opettajaksi pyrkimisen mielekkyyttä: 

 

Haastateltava: Ja sit onks siel tulevaisuutta vai pitäiskö vaihtaa 

alaa. Koska mää on törmännyt myös moneen suomalaisiin opetta-

jiin, jotka olleet 20 vuotta töissä, jotka haluaa tässä vaiheessa 

vaihtaa vallan alaa. Ja mä sanoin, mä sen nyt tiedän, koska kou-

lussa kuulen jotakin, tota, mä en sitä ennen tiennyt. 

Haastattelija: Et tiennyt vielä, että niin moni haluaa vaihtaa? 

Haastateltava: Sitten mä sanoisin tään esimerkkinä. Paas miettiä, 

mistä se voi johtua, jos sä oot itse omassa maassa ja 20 vuoden 

kokemuksella sä haluat nyt kuitenkin vaihtaa alaa, että oisko siellä 

jotakin mistä pitäis ajatella, että kannattaaks lähteä, ryhtyä tähän 

vai pitäiskö keksiä jotakin muuta.  

 

Edellä esitetty pohdinta osoittaa mielestäni, että kyseinen kertoja miettii aktiivisesti 

eri vaihtoehtoja ja on valmis harkitsemaan päämääräänsä opettajaksi ryhtymisestä. 

Ilmaus ”paas miettiä” tarkoittaa tulkintani mukaan sitä, että kertoja arvioi mielessään 

kriittisesti suomalaista koulua ja opettajan työtä, vaikka ei tarkemmin erittele ajatuk-

siaan. 

Lukiessani maahanmuuttajaopettajien tulevaisuudensuunnitelmia, näen heidän 

pyrkivän yhä kohti opettajan paikkaa, mutta he joutuvat taistelemaan sen eteen, että 

omaa osaamista vastaava työ löytyisi. Pohdinnoissa on vahvasti läsnä se, että maa-

hanmuuttajuus määrittää mihin kertoja katsoo riittävänsä tai minkä perusteella hän 

kokee kelpaamistaan arvioitavan. Työelämästä jo paikkansa löytäneiden kohdalla ti-

lanne on hieman helpompi, mutta heilläkin oli ajatuksia tehtäväkuvan vaihtamisesta 

tai toiveita oman paikan vakinaistamisesta. Haastateltavien joukossa on myös heitä, 

jotka vakavasti suunnittelevat siirtymistä pois opettajan ammatista. Työntekoon liit-

tyvien pyrkimysten lisäksi maahanmuuttajaopettajien tulevaisuudensuunnitelmissa 

on voimakkaasti läsnä ajatus kouluttautua edelleen. Haastateltavien opintoaikeet liit-

tyivät pääsääntöisesti opetuksen ja kasvatuksen alalle. 
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7.4.3 Maahanmuuttajuus mahdollisuutena 

Maahanmuuttajuus voidaan nähdä voimavarana. Tätä asiaa maahanmuuttajaopettaja 

pohtii seuraavasti: 

 

Ja sitten mun mielestäni pitää ihan yhteiskunnan tasolla miettiä, 

minkälaisia tehtäviä maahanmuuttajaopettajat voisivat suorittaa ja 

minkälaisia he eivät. Ja voi olla, että on alueita myöskin suomalai-

sessa koulussa, jossa maahanmuuttajaopettaja voisi toimia parem-

min ja pärjätä, mä luulen kuin suomenkielinen?… Toisaalta millä 

tavalla voisi käyttää sen aikuisen maahanmuuttajan kokemuksia 

esimerkiksi ymmärtämään ulkomailta tulevia lapsia? Ja mä olen 

huomannut, että kun puhutaan opetuksesta, joskus mä näen millai-

sia vaikeuksia maahanmuuttajalapsilla on, miksi hän ei voi sitten 

omaksua tätä, miksi hän ei voi ymmärtää tätä, koska mä itse jou-

duin samaan tilanteeseen. Ja nyt viime aikoina mä luulen, että tätä 

resurssia kun me olemme, tätä voisi kuitenkin käyttää suomalai-

sessa koulussakin.  

 

Viimeksi esitetyssä otteessa haastateltava pohtii maahanmuuttajaopettajan omien ko-

kemusten hyödyllisyyttä kohdattaessa maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Lähes 

ujosti haastateltava pohtii, voisiko maahanmuuttajaopettajalla olla jotakin, joka tekee 

juuri hänestä erityisen arvokkaan toimijan koulussa. Litterointi jatkuu vielä sillä, että 

hän pohtii hyvin vastuullisesti maahanmuuttajaopettajan suomen kielen riittävyyttä 

esimerkiksi virallisten papereiden täyttämisessä ja erilaisissa moniammatillisissa yh-

teistyötilanteissa. Toisaalta esimerkiksi moniammatillisessa oppilashuoltotyössä on 

yhä useammin tilanteita, joissa oppilaiden ja heidän huoltajiensa kohtaamisessa vaa-

ditaan hyvää interkulttuurista osaamista (Säävälä 2012, 26). Lisäksi maahanmuutta-

jaopettajien äidinkieli voi olla suureksi hyödyksi joidenkin asioiden hoitamisessa. 

Monikulttuurisella tai interkulttuurisella kasvatuksella viitataan opettajan työssä 

siihen, että kasvatuksessa ja opetuksessa tulee ottaa huomioon erilaisista kulttuureista 

tulevien oppilaiden tarpeet ja toisaalta välittää oppilaille eri kulttuurien ymmärtämi-

sen tärkeyttä sekä kasvattaa heitä toimimaan eri kulttuurien keskellä.  Interkulttuuri-

nen kasvatus edellyttää opettajilta kykyä, jota voidaan kutsua interkulttuuriseksi tai 

monikulttuuriseksi kompetenssiksi15. Interkulttuurinen kompetenssi käsittää tietoi-

                                                 

15 Koehn ja Rosenau (2002) käyttävät käsitettä transnational competence, joka voidaan suomentaa 

ylirajaiseksi osaamiseksi. 
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suuden ja taitojen ohella asenteellisia ja toiminnallisia ulottuvuuksia. Laajasti ajatel-

tuna opettajan monikulttuurinen kompetenssi voidaan nähdä eräänlaisena taustafilo-

sofiana, joka ohjaa hänen ajatteluaan ja toimintaansa. (Jokikokko 2002, 85–87, ks. 

myös Carney & Kahn 1984, 112; Sue 2001, 102–103;  Sue 1991, 799.)  Jokikokko ja 

Järvelä (2013, 255) huomauttavat, että vaikka puhutaan kompetenssista, voidaan sitä 

tarkastella myös prosessinäkökulmasta. Silloin interkulttuurisen kompetenssin kehit-

tymistä pidetään yksilöllisenä ja yhteisöllisenä tapahtumasarjana, joka kestää koko 

eliniän.  

Laitinen (2014, 67−73) nostaa kulttuurisen kompetenssin rinnalle kulttuuriälyn kä-

sitteen. Kulttuuriälyssä on kysymys siitä, kuinka toimija pystyy sopeutumaan itselle 

tuntemattomiin, kulttuurirajat ylittäviin tilanteisiin (Earley & Ang 2003, 9). Tällaiset 

tilanteet ovat yhä todennäköisempiä myös opettajan työssä riippumatta siitä, minkä 

ikäisiä tai millaisessa koulutusmuodossa opettaa. 

Mielestäni maahanmuuttajaopettajilla on kokemustensa johdosta erityistä moni-

kulttuurista kompetenssia ja heidän kulttuuriälynsä on tullut koetelluksi. Talibin 

(2005) tutkimuksesta löytyy tuloksia, jotka vahvistavat tätä ajatusta ja monet haastat-

telemani opettajat viittasivat samaan asiaan. Talibin (2005, 82) tutkimuksessa tode-

taan, että opettajien henkilökohtaisilla kokemuksilla on merkitystä monikulttuurisen 

kompetenssin synnylle. Rastas (2007, 117–118) toteaa tutkimuksessaan, että moni-

kulttuuristuvassa koulussa tarpeelliset taidot näyttävät olevan opettajilla ennemmin-

kin kokemuksen kuin opiskelun kautta kehittyneitä. Phillion ja Malewski (2011) kir-

joittavat niin ikään siitä, että opettajan ymmärrystä lisää omakohtainen kokemus eri-

laisista kulttuureista. Maahanmuuttajaopettajilla on tällaista kokemusta. Tästä 

kokemuksesta haastattelemani maahanmuuttajaopettajat puhuivat vahvuutena ym-

märtää maahanmuuttajia ja laajemminkin erilaisuutta. Tilanne muistuttaa läheisesti 

sitä, kun vähemmistöryhmiin kuuluvat opettajat ovat kertoneet hyödyntävänsä omia 

kokemuksiaan toisena ja ulkopuolella olemisesta kohdatessaan vastaavassa tilan-

teessa olevia oppilaita (Santoro 2007, 86–88).     

Maahanmuuttajuuden voidaan ajatella synnyttävän monikulttuurista kompetens-

sia, ja sitä kautta maahanmuuttajaopettajilla on osaamista, jonka voi nähdä tärkeänä 

työllistymisvalttina. Tällaiselle osaamiselle maahanmuuttajaopettavat uskovat olevan 

kysyntää yhä enemmän tulevaisuudessa, kun maahanmuuttajaoppilaiden määrä ole-

tettavasti lisääntyy. Niemisen (2010, 166–168) tutkimuksessa maahanmuuttajasai-

raanhoitajiin liittyen todetaan, että etninen tausta ja maahanmuuttokokemus tuovat 
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asiantuntijuutta, josta on hyötyä tietyillä työelämän alueilla. Maahanmuuttajasairaan-

hoitajien on mahdollista sijoittua suomalaiseen työelämään mielekkäällä tavalla yh-

teiskunnan tarpeiden muuttuessa ja ennakkoluulojen vähetessä. Samanlaisen kehityk-

sen voi olettaa koskevan maahanmuuttajaopettajia. 

Yksi maahanmuuttajuuteen liittyvä positiivinen puoli liittyy roolimallina olemi-

seen. Kahdessa elämäntarinassa haastateltava pohti miten tärkeää on, että lapset ja 

nuoret saavat esimerkkejä maahanmuuttajista, jotka ovat oppineet suomen kielen, 

opiskelleet täällä ja saaneet hyvän ammatin. Maahanmuuttajaopettajat näkevät tilai-

suuden vaikuttaa myönteisellä tavalla maahanmuuttajaoppilaiden käsityksiin ja tule-

vaisuudensuunnitelmiin. Maahanmuuttajaopettajien kykyyn ymmärtää ja tukea maa-

hanmuuttajaoppilaita sekä toimia positiivisena roolimallina viitataan myös aikaisem-

missa tutkimuksissa (Nayar 2009, 15; Oloo 2012, 228−229; ks. myös Flynn 2001, 

71). 

Maahanmuuttajaopettaja näkee monikulttuurisuuden arvokkaaksi asiaksi, mutta 

kokee, että monikulttuurisuuden edistäminen tapahtuu hitaasti. Parhaaksi keinoksi 

hän näkee vaikuttamisen lasten kautta: 

 

Mutta ensin pitää muuttaa suomalaisille se näkemys. Vanhempia 

ei voi muuttaa. Voi ainoastaan vaikuttaa lapsiin. Tyhmä vanhempi 

ajattelee, että minun lapseni ei voi opiskella tuon kanssa… Hienoa 

olisi, jos ajatellaan, että se on upeaa, että tulee uusi oppilas, integ-

roida heti… Maailma on niin erilainen, että ihminen muuttaa, sitä 

tulee olemaan aina. Se asia pitää syöttää lapsille. Se vahvistaa 

meidän ihmisiä [perimää], tekee hyvin. Monikulttuurisuus on pa-

rasta mitä voi tapahtua. Tärkeintä on, että voi tuntea olevansa osa 

suomalaista yhteiskuntaa, ei haittaa, jos ei omaksu kaikkea… 

Semmoista yhteistyötä pitää tehdä tosi paljon. Alaluokista alkaen 

totutaan siihen, että on koko ajan virtaa, uusia tulee. 

 

Lausuma ”monikulttuurisuus on parasta mitä voi tapahtua” vaikuttaa jo yliromanti-

soituneelta maahanmuuton ihannoinnilta, mutta mielestäni sitä ei tarvitse ottaa sana-

tarkasti. Ajatuksen ydin lienee siinä, että maahanmuutto on globaali ilmiö, johon tulee 

suhtautua väistämättömänä tosiasiana. Oleellista on pyrkiä kasvattamaan lapsia su-

vaitsevaisiksi ja erilaisuutta laajasti ymmärtäviksi ihmisiksi. Oletan, että maahan-

muuttajaopettajan ajatuksessa tämä kasvatusihanne ei ole sidottu paikkaan. 

Viimeksi esitetyssä litteraatissa ulkomaalaisuus ja monikulttuurisuus liitetään vah-

vasti yhteen, kuten arkipuheissa on tapana tehdä. Saukkonen (2007, 8) selventää mo-
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nikulttuurisuutta siten, että kirjoittaa sen tarkoittavan sekä etnistä että kulttuurista eri-

laisuutta. Näihin kuuluvat eri kielet, uskonnot ja kansalaisuudet sekä erilaiset arjen 

elämän toimintatavat, kuten esimerkiksi ruuanlaitto- sekä vapaa-ajanviettotavat. Yk-

sinkertaisimmillaan, kuvailevana ja asiantilan toteavana ilmaisuna, monikulttuurisuus 

tarkoittaa, että toisistaan eroavat kulttuurit elävät rinnakkain (Huttunen, Löytty & 

Rastas 2005, 20). Näin ajateltuna monikulttuurisuus ei liity vain ulkomaalaisuuteen, 

vaikka se epäilemättä osaltaan tuo uusia kulttuurissa näkyviä ajattelu- ja toimintata-

poja.  

Viime aikoina on tuotu käsitteiden monikulttuurisuus ja interkulttuurisuus rinnalle 

yhä vahvemmin käsitettä moninaisuus tai moninaisuudet. Moninaisuudella katsotaan 

voivan paremmin kuvata ihmisten erilaisuutta, joka muodostuu kerroksellisista ja toi-

siinsa kietoutuneista erottelevista piirteistä. (Derwin, Paavola & Talib 2013, 241.) 

Toisaalta puhutaan myös post-interkulttuurisuudesta (Derwin 2015, 74), jolloin iden-

titeetti prosessina nousee keskeiseksi asiaksi. Post-interkulttuurisessa kasvatuksessa 

ymmärretään ihmisen identiteetin vaihtelevan sen mukaan, missä kontekstissa mää-

rittelyä tehdään. Identiteettiin liittyvistä neuvotteluista ja identiteettien liikkuvasta 

luonteesta tehtiin havaintoja muun muassa pakistanilaista syntyperää olevien, Iso-Bri-

tanniassa opiskelevien nuorten keskuudessa toteutetussa tutkimuksessa (Sultana 

2015, 31–32).  Identiteetin moniulotteisuuden ymmärtäminen tekee ihmisten loke-

roimisyritykset entistä vaikeammiksi.  

Suen ja Suen (2013) esittämä aasialainen sananlasku: ”All individuals, in many 

respects are (a) like no other individuals, (b) like some individuals, and (c) like all 

other individuals” avaa osuvasti ihmisten erilaisuutta ja identiteetin olemusta. Identi-

teeteissä on siis jotakin hyvin ainutlaatuista, joka muotoutuu esimerkiksi henkilökoh-

taisen geneettisen perimän ja elämänkokemusten kautta. Niiden lisäksi jokaisella on 

jotakin yhteistä joidenkin muiden kanssa, kuten esimerkiksi sama sukupuoli, ikä, us-

konto, etninen tausta ja maantieteellinen asuinpaikka. Edellä mainittujen ohella on 

olemassa vielä universaali ja yleinen osuus kaikissa identiteeteissä, esimerkiksi bio-

logisia ominaisuuksia ja kyky käyttää symboleita. (Sue & Sue 2013, 41–44; Sue 

2001.)  

Juuri esitetty jäsennys avaa ihmisten moninaisuutta identiteetin kautta monitahoi-

sena ja kompleksisena asiana. Tässä moninaisuudessa maahanmuuttajuus on yksi te-

kijä, mutta sekään ei erottelevana asiana ole kaikilla samansisältöinen, sillä maahan-
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muuttajat ovat heterogeeninen joukko ihmisiä erilaisista taustoista, erilaisine ominai-

suuksineen, elämänkokemuksineen ja tulevaisuuden odotuksineen. Kun haastatelta-

vani puhuvat maahanmuuttajuudesta ikään kuin resurssina, ajattelen sen tarkoittavan, 

että heillä on usein voimakkaita kokemuksia ulkopuolelta tulemisesta ja toisena ole-

misesta. Nämä kokemukset voivat antaa herkkyyttä havaita vastaavia ilmiöitä esimer-

kiksi oppilaiden keskuudessa, eivätkä nämä ilmiöt rajoitu vain maahanmuuttajaoppi-

laisiin. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että kaikki maahanmuuttajaopettajat halu-

aisivat korostaa taustaansa tai tulla kohdelluksi ensisijaisesti juuri maahan-

muuttajuuden tai monikulttuurisuuden asiantuntijoina (Basit & Santoro 2011, 46–47). 

Myös etnisistä vähemmistöistä tuleviin opettajiin kohdistetaan helposti odotuksia, 

jotka perustuvat heidän taustoihinsa ja valtaväestön ulkopuolelle asemoitumiseen.  

Santoron tutkimuksen (2013, 14–15) yhteenvedossa kuitenkin todetaan, että heilläkin 

tulisi olla mahdollisuus olla ’vain’ opettajia ilman, että heidän automaattisesti odote-

taan toimivan etnisen ryhmänsä edustajina tai vähemmistöryhmiin kuuluviin oppilai-

siin keskittyneinä erityisasiantuntijoina. 

7.4.4 Neuvottelua opettajaksi kelpaamisesta 

Tässä alaluvussa keskityn yhteen elämäntarinaan siitä näkökulmasta, miten haastatel-

tava käsittelee omaa suomen kielen taitoaan ja samalla neuvottelee mahdollisuudes-

taan toimia opettajana Suomessa. Olen etsinyt analyysin kohteeksi elämäntarinasta 

kohdat, joissa puhe kietoutuu kielen ympärille. Käytän analysoinnin välineenä Den-

zinin (1989a, 33; 1989b, 15) esittämää epifanian käsitettä. Seuraan epifanioiden 

kautta sitä, miten neuvottelu opettajaksi kelpaamisesta muuntuu ja edistyy elämänta-

rinan edetessä. 

Aloitan episodista, joka käsittelee tilannetta, kun kertoja on juuri tullut Suomeen 

ja ehkä ensimmäisen kerran joutuu puolustuskannalle siitä syystä, että on maahan-

muuttaja. Olen luvussa 7.2.4 esittänyt saman katkelman esimerkkinä maahanmuutta-

jan kokemasta syrjinnästä. Kertomassaan tilanteessa maahanmuuttajaopettaja puhui 

suomea ja paljastui sitä kautta vieraaksi, johon suhtaudutaan epäilevästi: 

 

Se oli mullekin mielenkiintoista ja outoa, koska mä olen tottunut, 

että no mun identiteetti oli, että mä olen opettaja. No olen hyvin 

koulutettu, suoraan sanottu hyvin koulutettu ihminen. Mun käyt-

täytyminen oli aina ollut ihan ok. Yhtäkkiä mä tulin Suomeen ja 
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mä puhuin asunnon omistajien kanssa ja he sanoivat, että mistä 

me voimme tietää, voi olla, että sinä juot tai teet asunnosta bordel-

lin. Sitten ensimmäisen kerran mun elämässä olen kuullut sel-

laista, ihmettelin mikä se on. Mistä sellainen epäilys tulee mi-

nusta. 

 

Katkelmaa voi pitää tärkeänä pienenä epifaniana, josta käynnistyy maahanmuuttaja-

opettajan suomen kielen taitoon liittyvä pohdinta. Kertoja kuvaa, kuinka hänen iden-

titeettiinsä kuului ajatus, että hän on hyvin koulutettu ja hyväksytty. Hän oli tottunut 

siihen, ettei hänen käyttäytymistään kyseenalaisteta. Suomessa alkaa tiukka pohdinta 

omasta identiteetistä. Kertojan kohdalla ajatus omasta itsestä ja kamppailu asemasta 

opettajana kietoutuvat vahvasti kieleen ensinnäkin siitä syystä, että maahanmuutta-

jalle uuden kielen oppiminen on oleellinen osa sopeutumisprosessia. Toiseksi kieli on 

tärkeä kertojalle hänen ammattinsa kannalta. Kieli on opettajalle paitsi väline, myös 

opettamisen kohde. Lisäksi identiteetin voidaan ajatella rakentuvan merkittävissä 

määrin kielen varassa (Grimshaw & Sears 2008, 266). 

Seuraavaa lainausta pidän myös pienenä epifaniana. Kertojalle on ollut erittäin tär-

keää päästä opiskelemaan Suomessa, ja siihen maahanmuuttajaopettajille suunnattu 

valmentava koulutus on tarjonnut mahdollisuuden vaiheessa, jolloin kielitaito ei ole 

vielä riittänyt yliopisto-opintoihin: 

 

Mä en päässyt yliopistoon suoraan, koska mun kielitaito oli vähän 

heikko, vielä heikko. Sitten mä menin Palmeniaan, se oli Helsin-

gin yliopiston se koulutusyksikkö. Se järjesti maahanmuuttaja-

opettajille valmentavaa koulutusta. Se kesti yhden vuoden. Kielen 

vaatimus oli, no ei olut taso 5, mutta oli 3−4. Sitten mä pääsin. 

Olin ihan onnellinen. 

 

Opiskelu osoittautuu merkittäväksi osaksi kertojan elämää. Hän kuvaakin ensimmäi-

sen opiskelumahdollisuuden avautumista Suomessa onnellisuuden tunteella. Tässä ta-

pauksessa epifanialla on myönteinen vaikutus. Kuten Denzin (1989b, 125) kirjoittaa, 

epifaniat voivat tuottaa yhtä lailla positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia kokijansa 

elämään. 

Tämän jälkeen elämäntarinasta löytyy toistuvia epifanioita, jotka osoittavat kerto-

jan täydellisyyttä tavoittelevan ja asioihin hyvin pohdiskelevasti suhtautuvan luon-

teen. Näissä epifanioissa on keskeistä, että kertoja ei ole tyytyväinen suomen kielen 
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taitoonsa ja kokee suurta epävarmuutta, tuleeko hän koskaan työskentelemään opet-

tajana Suomessa. 

 

Haastateltava: Suoraan sanottuna. Mitä enemmän mä asun tässä 

ja katson tätä koulujärjestelmää, sitä enemmän mä ymmärrän, 

ettei tuolla ole paikkaa mulle, koska se on mielenkiintoinen että... 

Mä ymmärsin yhtäkkiä että valmistavan luokan opettaja tarvitsee 

äidin, suomen, tai itse asiassa pitäisi puhua suomea äidinkielenä. 

Mä en tiedä. Ensiksi mä luulen, että jostakin toisesta maasta tu-

leva ihminen voi ymmärtää lasta enemmän no paremmin koska ja 

sitten tämän suomen kielen opiskelu voi sujua paremmin koska 

ulkomailta tuleva ymmärtää, miksi lapsi tulee, missä lapsella on 

sitten vaikeus. Mutta nyt minä sanoisin, se on mun viimeaikainen 

ajatus, että itse asiassa suomalainen koulu ei tarvitse ulkomaalai-

sia opettajia. 

Haastattelija: Mistä se ajatus sulle on tullut? Onko sulle tapahtu-

nut jotakin sellaista tai? 

Haastateltava: No koska mä katson koko ajan, kuinka opettajat 

toimivat koulussa. Meillä on erittäin hyvä porukka, erittäin ystä-

välliset opettajat, nuoret naiset, aktiiviset tätä ja tätä. Ja mä olen 

katsonut, mä olen kerran katsonut kuinka se nuori opettaja toimii 

valmentavassa luokassa ja mä olin koulunkäyntiavustajana siellä, 

ja silloin mä ymmärsin yhtäkkkiä, että näin mä en voi toimia, 

koska mulla ei riittäisi kielitaitoa, kielitaito ei riitä mulla, mutta 

huonompi mä en halua olla. No mä en tie… Viime aikoina mä 

luulen, että pelkästään suomalainen voi tehdä sen kulttuurin tu-

tumpi lapsille, se kieli voi tuoda lapsille, koska ulkomaalainen, no 

se ensisijaisesti kieli, se on meidän työkalu. Ja jos sinä et omista 

sitä täydellisesti, sitten sinä et ole ihan ammattilainen, se on mun 

oma [ajatus]. 

 

Kertoja kuvailee, miten hän on koulunkäyntiavustajana tehnyt tarkkoja havaintoja ja 

tullut siihen päätelmään, että täällä ei ole hänelle paikkaa opettajana. Hän on tullut 

tähän johtopäätökseen, koska kokee suomen kielen taitonsa puolesta jäävänsä huo-

nommaksi opettajaksi kuin kantaväestöön kuuluvat opettajat. Kertoja korostaa kielen 

merkitystä opettajan työssä, ja kertojan kunnianhimoista luonnetta kuvaa se, että hä-

nen mielestään ei voi olla ammattilainen, jos kielitaito ei ole täydellinen. Täydellisyy-

den vaatimus nousee esille myös siinä, miksi kertoja ei katso voivansa toimia Suo-

messa englannin kielen opettajana, vaikka hänellä olisi siihen pätevyys: 

 

Haastateltava: Sitten minä luulin, että no voi olla sitten englantia, 

mutta englanti on mun toinen kieli, se ei ole niin vahva kuin 

saksa. Mä en, koska en ole puhunut Englannissa, en ole koskaan 

opiskellut Englannissa ja mä olen huomannu, että suomalaiset pu-

huvat paljon paremmin kuin minä. Esimerkiksi koska mulla, 
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vaikka minä tiedän, kuinka opetetaan alkuvaiheessa, tätä mä tie-

dän, mutta ihan kääntää tai sellaiset taidot mulla on heikot.  Ja sit-

ten kun mä tein viime vuonna harjoittelun meidän koulussa se su-

jui erittäin hyvin. 

Haastattelija: Tässä englannin kielessä? 

Haastateltava: Joo, koska meillä oli pelkästään englantia, mä en 

voinut ottaa saksaa. Ja sitten mun mentorihan oli erittäin tyytyväi-

nen. Hän sanoi, että erittäin hyvä kielitaito ja kaikki. Mutta se pi-

täis sitten yhdistää suomi ja englanti ja molemmat ovat heikkoja, 

se taas on huono… jossain aikuisopetuksessa, mutta koulussa ei. 

Pelkästään tukiopetusta. 

Haastattelija: Oletko sä yrittänyt ihan oikeasti hakea saksan tai 

englannin opettajan paikkoja vai oletko sä vaan päättänyt? 

Haastateltava: Mä olen päättänyt, en tiedä. Joku sanoi mulle, että 

mun vaatimukset ovat liian korkeat. Mä luulen, en tiedä mistä se 

johtuu, mä luulen, että jos haluat toimia opettajana, sun pitäis 

tehdä täydellisesti tai ei tehdä ollenkaan. 

 

Kertoja on aikaisemmin pedagogisten opintojensa aikana suorittanut harjoittelun, jol-

loin hän opetti englannin kieltä.  Ohjaavan opettajan palaute on ollut kannustavaa, ja 

kertojan mukaan hänen englannin kielen taitonsa on todettu hyväksi. Siitä huolimatta 

kertoja ei koe olevansa englannin opettajana Suomessa riittävän taitava. Englannin 

opettajana hän joutuisi käyttämään tunneilla englantia ja suomea, jotka molemmat 

ovat hänelle vieraita kieliä. Hänen ensisijainen vieras kielensä on saksa, mutta kertoja 

mainitsi haastattelutilanteessa ennen esitettyä lainausta, että saksan kielen opettajalle 

ei löydy töitä Suomessa. Kysyessäni, onko hän todella yrittänyt hakea työtä kielten 

opettajana, vastaus on kielteinen. Kertoja tuo jälleen esille sen, että opettajan pitäisi 

olla täydellinen. Ymmärrän korkeita vaatimuksia asettavan ajattelutavan hänelle 

luonteenomaiseksi. Tulkintaani vahvistaa seuraavaksi kerrottu episodi, jota pidän 

toistuvana episodina. Toisto liittyy siihen, että taas kertoja asettaa omat taitonsa epäi-

lyksen alaisiksi ja ihmettelee pääsyään opintoihin, joissa vaaditaan hyvää suomen kie-

len taitoa: 

 

Palmenia järjesti tänä vuonna S2-opinnot, se on jos haluat toimia 

suomi toisena kielenä opettajana. Sen vaatimukset olivat, että sinä 

olet vieraiden kielten opettaja ja sulla hyvä suomen kielen taito. 

Mä ihmettelen, että mä pääsin, vaikka mä, mun kielitaito ei ole 

hyvä mut kuitenkin, mä en tiedä, mistä syystä mä pääsin. 

 

Seuraavaksi haastateltava kertoo halustaan tehdä väitöskirja syntymämaansa yliopis-

tossa. Tämä halu on tullut siitä, kun hän kertoo ymmärtäneensä, että ei voi Suomessa 

realisoida osaamistaan, koska huonoksi kokemansa suomen kielen taidon takia hän ei 
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voi ilmaista itseään haluamallaan tavalla. Sen sijaan koulunkäyntiavustajana toimies-

saan hän on vakuuttunut siitä, että suomalainen koulujärjestelmä on hyvä ja sitä olisi 

tärkeä analysoida tarkemmin. Ennen muuttamista hankittu työkokemus opettajana on 

tuonut hänelle näkemystä, jonka turvin hän voi verrata erilaisia toimintakulttuureita. 

Hän on oivaltanut asioita, joita sekä hänen lähtömaassaan että Suomessa voitaisiin 

käyttää hyväksi koulun kehittämisessä. Haastateltava kertoo, että hänelle on kertynyt 

laajasti kokemusta suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sen eri tasoilta. Hän on täällä 

asuessaan suorittanut maahanmuuttajille tarkoitettuja valmentavia opintoja, ammatti-

tutkinnon sekä yliopistossa järjestettäviä opintokokonaisuuksia. 

Tämän jälkeen elämäntarinassa lähestytään vähitellen suurta epifaniaa, joka muut-

taa kertojan ajatuksen siitä, että hänestä ei ole opettajaksi Suomessa. Tämä kokemus 

tulee monialaisiin opintoihin kuuluvan opetusharjoittelun myötä. Haastateltava ker-

too yksityiskohtaisesti harjoittelusta, jonka hän on kokenut hyvin myönteisenä. Haas-

tavinta harjoittelun aikana on ollut se, että suomen kielen taitoon liittyvät rajoitteet 

ovat vaatineet miettimään erilaisia opetusjärjestelyitä. Haastateltava kertoo, miten 

hän oppi hyödyntämään oppilaiden aktiivisuutta. Hän suunnitteli opetuksen siten, että 

opettajan suullinen esitys jäi vähemmälle ja oppilaat saivat aktiivisen roolin opetus-

tapahtumassa. Itse asiassa oma epävarmuus on johdattanut maahanmuuttajaopettajan 

opetuskäytänteisiin, joita voi pitää tämän päivän oppimis- ja opettamiskäsityksen 

ihanteiden mukaisina. Kertoja kuvailee käyttämiään pedagogisia ratkaisuja, ja arvioi 

niiden muun muassa tukeneen oppilaiden oppimaan oppimista ja sosiaalisia taitoja. 

Harjoittelussa kertojan kokemus pärjäämisestä on vahvistunut, vaikka hän edelleen 

korostaa, että hänen suomen kielen taitonsa ei ole riittävä: 

 

No se oli toisaalta erittäin haastava koska mä yritän tehdä töitä hy-

vin ja no, ei samalla tasolla kuin opettaja teki, mutta kuitenkin, 

vaikka mun kielitaito ei ole niin hyvä. Ja tätä mä ymmärrän, että 

mä olen äidinkieleltäni ihan toisesta kulttuurista ja toisesta kie-

liympäristöstä ja sitten pitää tehdä paljon töitä että mä pääsisin sit-

ten samalla tasolle mitä mä itse itseltäni vaatisin.  Ja vaikka opet-

taja oli tietysti tyytyväinen ja hän ihmetteli, että mä osaan, koska 

hän ei koskaan luultavasti nähnyt minua tässä roolissa. Ja sen jäl-

keen voi olla, että hänen suhtautuminen mun kohtaan muuttui ja 

hän kysyi minulta, että no, miksi sinä olet sitten tässä koulunkäyn-

tiavustajana, vaikka sinä osaat olla opettajana ja sinulla on kaikki 

taidot ihan hallussa ja sinä voisit toimia. Ja itse asiassa, joo, hän 

on kertonut mulle, sanonut mulle, että maahanmuuttajille, maa-

hanmuuttajataustaisille lapsille mä olisin erittäin hyvä opettaja. Se 

oli hänen mielipide. 
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Juuri esitetyssä episodissa kertoja kuvailee, kuinka hän on saanut ohjaavalta opetta-

jalta rohkaisevaa palautetta. Kertojalle on tärkeää, että hänen taitonsa opettajana tule-

vat huomatuksi ja arvostetuksi. Kertoja puhuu edelleen huonosta kielitaidostaan ja 

siitä, kuinka ei sen takia pääse odottamalleen tasolle opettajana Suomessa. Tästä 

syystä kertoja ei ole vielä täysin vakuuttunut omista mahdollisuuksistaan opettajana. 

Seuraavaksi esitän elämäntarinasta episodin, jota voi pitää kasautuvana epifaniana, 

sillä se on kaiken edellä koetun jälkeen lopullinen käännekohta, jonka jälkeen kertoja 

alkaa vakuuttua siitä, että hän sittenkin voisi toimia opettajana Suomessa. 

 

Sitten vararehtori tuli mulle ja sanoi, että kuule nyt hae tämä 

paikka. Mä sanoin, että kuule, minulla ei ole pätevyyttä ja sitten 

minä, no minä voin ihan suoraan sanoa hänelle, etten ole ihan 

varma että pärjään kielellisesti, suomen kielellä ja sitten mä kun-

nioitan sitä vararehtoria ja sitä myöskin mun mentoria ja mä sa-

noin, että mä en voisi tehdä huonosti työtä. Mä olin sitten ihan 

epävarma, että pitäiskö mun hakea. No, mutta kun vararehtori sa-

noi, että vaikka kokeile ja hae, ja katsotaan mikä tilanne on. No 

mä olen tietysti hakenut ja mä olen kysynyt myöskin mun mento-

rilta, mitä mieltä hän on, koska hän on erittäin kokenut opettaja ja 

vaativa myöskin. Hän voisi ihan objektiivisesti sanoa mulle, riit-

tääkö mun kielitaito niihin tehtäviin. Hänkin sanoi mulle, että 

munkin mielestä sä sopisit siihen tehtävän.  Ja mä olen hakenut ja 

oli tietysti paljon halukkaita ja olin tietysti sellaisia joilla oli ihan 

pätevyys. Toisaalta mä olen ihan kiitollinen, että mä en saanut 

tätä, koska mä en ollut vielä valmis. Mutta se oli mulle hyvä 

merkki, että yhtäkkiä koulu sanoi, että nyt sä voisit hakea. 

 

Harjoittelun jälkeen koulun vararehtori kehotti haastateltavaa hakemaan opettajan si-

jaisuutta. Vaikka sijaisuuteen ilmaantui pätevämpiä hakijoita, koki haastateltava ta-

pahtuneen olleen hänelle tärkeä merkki siitä, että hänestä on opettajaksi Suomeen. 

Hänen kielitaitonsa ja kykynsä opettajana tulivat tunnustetuiksi. Tässäkään vaiheessa 

haastateltavaa ei vielä luota omiin kykyihinsä ja oikeastaan huokaisee helpotuksesta, 

kun työ opettajana ei toteutunut. Vaikka haastateltava toteaa työtilaisuuden mentyä 

ohi, ettei ollut vielä valmis opettajaksi täällä, oli tapahtuma hänelle merkittävä. Ko-

kemus siitä, että hänen taitonsa huomattiin, saa hänet pohtimaan omaa osaamistaan 

varovaisen myönteisesti ja hän etsii ratkaisuja, joilla yleisesti voitaisiin ratkaista maa-

hanmuuttajaopettajien puutteellisesta suomen kielen taidosta johtuvia työllistymison-

gelmia. Tästä alkaa ikään kuin neuvottelu omien mahdollisuuksien puolesta. 
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Harjoittelun ja sitä seuranneen kannustuksen ja luottamuksen osoituksen jälkeen 

kertoja päätyy ajatukseen, että hänen suomen kielen taitonsa alkaa olla niin hyvä kuin 

mahdollista, ja siksi hänen sekä muiden vastaavassa tilanteessa olevien maahanmuut-

tajaopettajien taidoilla olisi käyttöä suomalaisessa koulussa opettajana: 

 

Toisaalta mun mielestäni se suomen kielen taso, vaikka se on mun 

mielestäni huono, se ei voisi parempi olla, mun mielestäni, koska 

mä kuitenkin olen tehnyt töitä ja se on kuin se on. Ja se tarkoittaa, 

että kaikilla muilla ja melkein sanotaan kaikilla yleisesti maahan-

muuttajilla, jotka sitten tulevat Suomeen se kielitaso on kuin nyt 

mulla ja kuitenkin tätä pitäisi käyttää. En tiedä millä tavalla järjes-

tetään tätä. Mutta toisaalta mä olen viime aikoina tätä mieltä, että 

kuitenkin maahanmuuttajalasten kanssa myöskin maahanmuutta-

jaopettajat voisivat toimia ja se voisi olla hyvä myös yhteiskun-

nalle. 

 

Paikallistan suuren epifanian viimeksi esitettyyn lainaukseen. Lainaus on eräänlainen 

yhteenveto tai arvio. Katson kertojan ajattelun muuttuneen ennen kaikkea sen ansi-

osta, mikä kehkeytyi harjoittelukokemusten myötä. Merkittävä tapahtuma oli, kun 

apulaisrehtori kannusti kertojaa hakemaan opettajan sijaisuutta. Myönteisen palaut-

teen ja onnistumisen kokemusten myötä kertoja päätyy ajatukseen, että hän voi edes 

jollakin tasolla olla tyytyväinen suomen kielen taitoonsa, ja kokee vihdoinkin, että 

hänellä on mahdollisuus toimia opettajana Suomessa. 

Kielitaitoa voidaan pitää identiteettikysymyksenä. Tästä seuraa, että kielitaidon 

riittävyyden arviointi voi perustua yksilön subjektiiviseen kokemukseen. (Tarnanen 

& Pöyhönen 2011, 143.) On kuitenkin hyvä pohtia, mistä maahanmuuttajan koke-

mukset tulevat ja ovatko tilaisuudet kokemusten hankkimiseen rakentavia ja kannus-

tavia vai osaamattomuutta korostavia. Tässä esitetyn maahanmuuttajaopettajan ta-

pauksessa näyttää siltä, että erityisesti opintoihin liittynyt opetusharjoittelu on tarjon-

nut onnistumisen kokemuksia ja opettajan roolissa toimiminen on kohottanut kertojan 

itseluottamusta. Harjoittelua käsittelevistä elämäntarinan kohdista käy useaan kertaan 

ilmi, että harjoittelua ohjanneen opettajan lämmin ja kannustava ote on ollut merki-

tyksellinen. 

Edellä analysoidun maahanmuuttajan elämäntarinasta tekemäni huomiot sopivat 

hyvin yhteen aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Korkeasti koulutettu maahan-

muuttaja ei pääse helposti kotoutumiskoulutuksen jälkeen omaa pohjakoulutustaan 
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vastaavaan työhön tai sopivaan täydennys- ja jatkokoulutukseen, koska kotoutumis-

koulutuksen aikana ei saavuteta riittävää kielitaitoa. Korkeamman taitotason kursseja 

on melko vähän tarjolla, ja ne ovat osallistujille maksullisia. (Pöyhönen ym. 2010, 

97.) 

Aikuisten maahanmuuttajien kohdalla uuden kielitaidon omaksumiseen vaikutta-

vat aikaisempi elämänkokemus ja opiskelu. Kansainvälisessä tutkimuksessa ja Suo-

messa meneillään olevassa kotoutumiskoulutuksen uudistuksessa kielenoppimisessa 

korostetaan yksilöllisyyttä ja elämänkaariajattelua. Kielen oppimisen edellytykset ja 

tarpeet vaihtelevat suuresti muun muassa sen mukaan, minkä ikäisenä tulija saapuu 

uuteen kieliympäristöön. Tulijan ammatti ratkaisee, kuinka tärkeää on erinomaisen 

suomen kielen taidon saavuttaminen. (Latomaa, Pöyhönen, Suni & Tarnanen 2013, 

164.) Kuten olen useaan kertaan todennut, on opettajan suomen tai ruotsin kielen 

osaamisen vaatimustaso korkea. Tämä osaltaan selittää maahanmuuttajaopettajan riit-

tämättömyyden tunnetta, joka selvästi käy ilmi tässä alaluvussa esitetyistä epi-

sodeista. Lisäksi tässä kyseisessä tapauksessa kertoja on luonteeltaan ilmeisen vaativa 

ja itsekriittinen. Hän totesi haastattelussa, että kysymys voi olla itsetunnosta, jonka 

hän on havainnut yleisesti olevan maahanmuuttajilla huono. 

Kielenoppimisympäristöiksi voidaan mieltää kaikki ne paikat, joissa kieltä käyte-

tään. Kielitaidon kehittymisen kannalta on tärkeää, että maahanmuuttaja otetaan mu-

kaan yhteisöihin, joissa hän saa harjoituttaa uutta kieltä. Muiden ihmisten hyväksyntä 

edistää maahanmuuttajan kielitaidon kehittymistä. (Lainiala & Säävälä 2010, 17; La-

tomaa ym. 2013, 164; Pöyhönen ym. 2010, 77.) Lainialan ja Säävälän (2010) tutki-

muksessa kävi ilmi, että maahanmuuttajille ei juuri avaudu suomalaisten kanssa mah-

dollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, joka edistäisi kielitaidon kehittymistä. 

Edes suomenkielinen aviomies ei taannut haastatelluille maahanmuuttajanaisille suo-

menkielistä puhekumppania, koska usein aviopuolison kanssa käytetään kummalle-

kin osapuolelle vierasta kieltä tai mies osaa vaimonsa äidinkieltä. Kielen oppimisen 

kannalta kielikurssit ovat siten useimmille maahanmuuttajille ensiarvoisen tärkeitä 

kielen oppimisen paikkoja. (Lainiala & Säävälä 2010, 41–42.) 

Maahanmuuttajien kielitaitoon liittyvä keskustelu liittyy helposti vain siihen, mikä 

siinä on puutteellista. Keskustelun ulkopuolelle jää näkökulma siitä, että maahan-

muuttajat tuovat monessa tapauksessa mukanaan monikielisyyden resurssin. Olisi 

hyödyllistä entistä useammin miettiä, miten tätä resurssia voitaisiin hyödyntää esi-

merkiksi globalisoituvassa työelämässä. (Dufva & Pietikäinen 2009, 2, 12.) Tarnasen 
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ja Pöyhösen tutkimuksessa (2011, 148) maahanamuuton asiantuntijat ja työhallinnon 

edustajat halusivat kielitaidon riittävyysdiskurssiin monipuolisempaa otetta ja väl-

jyyttä. Esimerkiksi ala- ja tehtäväkohtaisten näkökohtien entistä parempi huomioon 

ottaminen nähtiin tärkeäksi. 

Tässä alaluvussa esitetyn elämäntarinan seuraaminen kieleen ja opettajaksi kelpaa-

miseen liittyviä epifanioita etsien on osoittanut, että maahanmuuttajaopettajan neu-

vottelu omasta kelpaamisestaan opettajaksi Suomeen voi olla pitkä prosessi. Matka 

opettajaksi Suomeen on koetellut monella tavalla maahanmuuttajan uskoa mahdolli-

suuksiinsa. 
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8. Maahanmuuttajan pitkä matka 
opettajaksi Suomeen 

Seuraavaksi kokoan aineistosta tekemiäni havaintoja ja tulkitsen niitä suhteessa Elde-

rin ja hänen tutkijatovereidensa (2003) esittämiin elämänkulun periaatteisiin. Kuten 

tutkimuksen menetelmällisiä ratkaisuja avatessani kirjoitin, ymmärrän elämänkulun 

periaatteet tulkintakehyksenä, jota vasten elämäntarinoissa kerrotut tapahtumat kiin-

nittyvät aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen kontekstiin.  

Maahanmuuttajaopettajat näyttäytyvät tämän tutkimuksen perusteella ihmisinä, 

jotka joutuvat herkeämättä taistelemaan paremman tulevaisuuden puolesta. Omalla 

toiminnallaan he pystyvät vaikuttamaan tulevaisuuteensa vain tiettyyn rajaan saakka. 

Monet asiat ovat kiinni siitä, miten ympäristö suhtautuu heihin ja minkälaisia rajoi-

tuksia tai mahdollisuuksia yhteiskuntamme asettaa yleisesti maahanmuuttajille ja toi-

saalta erityisesti maahanmuuttajaopettajille. 

8.1 Valintoja, sopeutumista ja sinnikästä yrittämistä 

Ennen monialaisia opintoja maahanmuuttajaopettajat ovat eläneet Suomessa keski-

määrin kaksitoista vuotta. Aikaan mahtuu monia erilaisia työtehtäviä ja opintoja sekä 

perhe-elämään liittyviä tapahtumia. Suomessa asumisen aikana monet sosiaaliset po-

lut ovat risteilleet ja niillä on ollut siirtymiä sekä käännekohtia, joiden vaikutus jokai-

sen henkilökohtaiseen elämänkulkuun on ollut ainutkertainen. Silti tutkimukseeni 

osallistuneiden elämänkuluissa on havaittavissa tapahtumia ja niihin johtaneita syitä, 

jotka ovat jossakin määrin yhteneviä useamman maahanmuuttajaopettajan kohdalla. 

Useimmiten maahanmuuttajaopettajien maahanmuuttosyy liittyi perheen perusta-

miseen tai koossa pitämiseen. Toiseksi yleisimmin muuttamisen syyksi mainittiin läh-

tömaan yhteiskunnallinen epävakaus. Kahdella maahanmuuttajaopettajalla muutta-

misen kipinä oli löytynyt suomalaisista sukujuurista. Näissäkin tapauksissa lopullinen 
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muuttosyy selittynee toisessa tapauksessa lähtömaan vaikealla taloudellisella tilan-

teella ja toisessa tapauksessa sillä, että lasten kasvattaminen Suomessa nähtiin hy-

väksi ja turvalliseksi vaihtoehdoksi. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta maahan-

muuttajaopettajien perheisiin oli syntynyt yksi tai useampi lapsi Suomessa. Suomeen 

muuttaessaan maahanmuuttajaopettajat olivat keskimäärin 27-vuotiaita. 

Maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoista erottautui neljä erilaista luokkaa. Kes-

keisinä erottelevina piirteinä olivat opettajana toimimisen päämäärän toteutuminen 

Suomessa sekä tulevaisuudensuunnitelmat. Nimesin ensimmäiseen luokkaan kuulu-

vat elämäntarinat opettajaunelmasta kiinnipitävien tarinoiksi. Niissä kertojat olivat 

alun alkaen opiskelleet opettajaksi, mutta työskentelivät koulunkäyntiavustajina haa-

veillen opettajan työstä. Kaksi heistä oli suorittanut Suomessa opettajan pedagogiset 

opinnot ja kaikkien kolmen tulevaisuuden toiveena oli nimenomaan opettajan työ. 

Kaksi kolmesta tähän ryhmään kuuluneesta opettajasta oli toiminut jo useamman vuo-

den koulunkäyntiavustajana ja yksi oli vasta aloittamassa kodin ulkopuolista työuraa 

monien kotiäitinä työskenneltyjen vuosien jälkeen. Viisi kolmestatoista maahanmuut-

tajaopettajasta oli onnistunut löytämään Suomessa paikan opettajana. Nimesin heidän 

elämäntarinansa työelämästä paikkansa löytäneiden tarinoiksi. Näissä tarinoissa ker-

tojilla oli vakaa näkymä tulevaisuuteen opettajana. Neljä elämäntarinaa nimesin etsi-

jöiden tarinoiksi. Samalla kun kertojat suorittivat luokanopettajan kelpoisuuteen vaa-

dittavia opintoja, he pohtivat runsaasti tulevaisuuttaan. Heillä oli paljon ajatuksia 

siitä, mitä he voisivat opiskella jatkossa tai mitä muuta he voisivat tehdä kuin toimia 

opettajana. Kolme heistä mainitsi mahdollisuuden muuttaa tulevaisuudessa pois Suo-

mesta. Yhden maahanmuuttajaopettajan elämäntarina ei sopinut mihinkään edellä esi-

tetyistä luokituksista, sillä hänen tarinassaan kuului vakaa ja pitkä työura opettajana 

Suomessa, mutta työpaikka oli ikään kuin murtunut alta. Kertoja oli hankkimassa li-

säkoulutusta, jotta työnsaantimahdollisuudet olisivat paremmat jatkossa. Harkinnan 

jälkeen hänkin oli päättänyt hankkia lisäpätevyyttä pysyäkseen opetusalalla. Nimesin 

tämän elämäntarinan työelämän muutoksen kohdanneen tarinaksi. 

Kertoessaan Suomeen sopeutumisestaan maahanmuuttajaopettajat mainitsivat ta-

pakulttuuriin, ihmisten luonteenpiirteisiin, sosiaalisiin suhteisiin sekä ympäristöön 

liittyviä asioita. Jotkut haastatelluista kertoivat, kuinka harvaan asuttu, talvella kylmä 

ja pimeä maa sekä vähäpuheiset, tunteensa maltillisesti näyttävät suomalaiset tuntui-

vat aluksi vierailta. Toisaalta suomalaisista oli löytynyt hyviä ystäviä ja suomalaisten 
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luotettavuutta ystävyydessä, kuten muissakin elämän yhteyksissä, arvostettiin. So-

peutumisen kannalta on ollut tärkeää, että ystäväpiiri on löytynyt joko suomalaisista 

tai muista maahanmuuttajista. Joissakin elämäntarinoissa tuli esille, että elämä on 

täällä helppoa. Tällä kertojat tarkoittivat muun muassa sitä, että asiat hoituvat viras-

toissa luotettavasti, yhteiskunta tukee tarvittaessa taloudellisesti, koulutus on ilmaista 

ja maassa on turvallista. Sopeutuminen esitetään joissakin elämäntarinoissa tahdon 

kysymyksenä, toisissa tottumisen näkökulmasta.  Oman asenteen merkitystä koros-

tettiin monissa elämäntarinoissa. Vahvimmillaan sopeutumisen ilmaisut ovat tulkin-

tani mukaan silloin, kun elämäntarinoissa puhutaan täällä löytyneestä kodin tunnusta. 

Toisaalta elämäntarinoissa puhutaan kuulumattomuudesta, maailmankansalaisuu-

desta ja eräänlaiseen välitilaan jäämisestä. Välitila ja kuulumattomuuden tunne liitty-

vät epätyydyttävään työtilanteeseen. Liminaalissa elämäntilanteessa on vahva etsimi-

sen mielentila, kunnes omaa koulutusta ja työkokemusta vastaava ja ennen kaikkea 

itseä tyydyttävä työ mahdollistuu. Vaikeuksista huolimatta maahanmuuttajaopettajat 

näyttäytyvät hyvin sopeutuvina ja sopeutuneina ihmisinä, jotka pyrkivät näkemään 

positiivisena elämänsä Suomessa.  

Maahanmuuttajaopettajat ovat kohdanneet omakohtaisesti syrjintää tai rasismia tai 

heillä on näistä ilmiöistä ainakin havaintoja. Ainoastaan yhdessä elämäntarinassa kol-

mestatoista ei ollut minkäänlaista mainintaa tästä aihepiiristä. Elämäntarinoissa ker-

rotut omakohtaiset syrjintäkokemukset liittyvät pääasiassa työelämään. Työpaikan 

löytyminen nähdään haasteelliseksi juuri sen vuoksi, että hakija on maahanmuuttaja. 

Osa maahanmuuttajaopettajista on kokenut, että heitä ei oteta työyhteisön täysivertai-

siksi jäseniksi. Joillakin haastatelluista on kuitenkin hyvin myönteisiä kokemuksia 

työtovereista ja esimiehistä. Selvästi kantaväestöstä erottuva ulkonäkö aiheuttaa ra-

sistisia kommentteja yleisillä paikoilla liikuttaessa. Tässä on eroa eri paikkakuntien 

välillä. Suuret kaupungit koetaan maahanmuuttajille myönteisemmiksi paikoiksi kuin 

pienet paikkakunnat. Joissakin elämäntarinoissa tuli ilmi huoli muiden opettajien suh-

tautumisesta maahanmuuttajaoppilaisiin sekä yleisesti suomalaisten tavasta kohdata 

muualta tulleita. Toisaalta kahdessa elämäntarinassa korostui ajatus siitä, että ei pidä 

välittää liikaa siitä, mitä muut ajattelevat, vaan pitää elää itseä tyydyttävää elämää. 

Jonkin verran tuli esille yritys ymmärtää ja selittää syrjintää. Selityksenä nähtiin suo-

malaisten kokemattomuus maahanmuuttajista, historialliset tapahtumat, taloudellinen 

tilanne tai yksinkertaisesti vain syrjivän ihmisen luonne. 
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Tämän tutkimuksen aineiston perusteella ajattelen, että sopeutumiseen vaikuttavat 

yksilön omaan elämäntilanteeseen, luonteenpiirteisiin, aloitteellisuuteen ja sattumaan 

liittyvät tekijät. Taustalla on varmasti myös pre-akkulturaatiovaiheen (Yijälä 2012) 

tekijöitä. Esimerkiksi osalla maahanmuuttajaopettajista on ollut myönteisiä kontak-

teja suomalaisten kanssa jo ennen muuttoaikeita. Suomalainen kulttuuri on koettu lä-

heiseksi ja suomalaisessa yhteiskunnassa on nähty arvostettavan itselle tärkeitä asi-

oita. 

Keskeistä maahanmuuttajaopettajan sopeutumisessa on maan virallisen kielen op-

piminen. Kielen oppimisen eteen maahanmuuttajaopettajat ovat tehneet paljon työtä. 

Oppimista ei pidetä helppona siitä huolimatta, että suurin osa tähän tutkimukseen 

osallistuneista maahanmuuttajaopettajista on taustaltaan kieltenopettajia, jolloin kie-

len oppimisen perusedellytysten voidaan ajatella olevan kunnossa. Oletan, että juuri 

heidän taustansa kielitaitoisina ihmisinä johtaa siihen, että itselle asetetut kielen op-

pimisen tavoitteet ovat korkealla. Tähän suuntaan ajattelua johdattaa myös opettajalle 

laissa asetettu korkea suomen tai ruotsin kielen osaamisen vaatimustaso. Koska kie-

leen liittyvät pohdinnat tulivat monessa tilanteessa voimakkaasti esille maahanmuut-

tajaopettajien omasta aloitteesta, lähestyin tätä aihetta vielä erikseen kompetenssiky-

symyksenä maahanmuuttajaopettajan itsensä arvioimana. Luvussa 7.4.4 nostin yhden 

opettajan elämäntarinasta esille episodit, joissa hän neuvottelee kyvystään toimia 

opettajana Suomessa nimenomaan kieleen liittyvänä kysymyksenä. Luottamus oman 

kielitaidon riittävyyteen ja ajatus siitä, että maahanmuuttaja voi toimia opettajana 

Suomessa, vaati kertojan kohdalla aikaa vievän neuvottelun. Keskeiseksi kannattele-

vaksi kokemukseksi osoittautui monialaisiin opintoihin kuulunut harjoittelujakso 

sekä siitä seurannut luottamuksen osoitus koulun johdolta. Näiden positiivisten koke-

musten kautta maahanmuuttajaopettaja päätyy ajatukseen, että hänen taidoistaan voi 

olla hyötyä Suomessa ja hän on valmis työskentelemään opettajana täällä. 

Suomessa maahanmuuttajaopettajat ovat joutuneet tarttumaan moniin tehtäviin, 

jotka eivät vastaa heidän koulutustaan ja aikaisempaa työkokemustaan. Varsinkin 

täällä asumisen ensimmäisinä vuosina suomen kielen heikko osaaminen on ollut es-

teenä moneen muuten mahdolliseen työtehtävään. Ainakin osaa maahanmuuttaja-

opettajien täällä tekemistä töistä voidaan pitää niin sanottuina sisääntuloammatteina 

(Forsander 2002). Maahanmuuttajaopettajat ovat toimineet täällä muun muassa myy-

jänä, lastenohjaajana, siivoojana, tulkkina ja koulunkäyntiavustajana. Koulunkäyn-

tiavustajan työ näyttää olevan maahanmuuttajaopettajalle tehtävä, jossa hän parhaiten 
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pääsee toteuttamaan osaamista, joka hänellä on olemassa aikaisemman koulutuksen 

ja työkokemuksen perusteella. Tietyissä tilanteissa koulunkäyntiavustajan työ voi-

daan nähdä myös etnospesifinä työnä. Seitsemän haastateltavaa kolmestatoista oli toi-

minut koulunkäyntiavustajana jossakin vaiheessa tai oli tuossa tehtävässä tutkimuk-

sen toteuttamisen ajankohtana. 

Tunnistan maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoista työllistymisen suuntia, joi-

hin voi soveltaa Kyhän (2011, 151) luokittelua korkeasti koulutettujen maahanmuut-

tajien työuria käsittelevästä tutkimuksesta: vakaa tai vakiintuva ura, sekaura tai las-

keva ura, sisääntuloura tai työttömän ura. Vakaata uraa kuvaa, että tulija on pystynyt 

työllistämään itsensä täällä koko ajan koulutustaan vastaavalla alalla ja tasolla. Tähän 

luokkaan sijoitan kahden maahanmuuttajaopettajan työuran. Sen sijaan vakiintuvia 

työuria on useita. Siihen kuuluvat opettajana työskentelevät, jotka ovat aloittaneet 

Suomessa koulunkäyntiavustajina.  Sekauraa kuvaa työhistoria, johon on kuulunut 

mitä erilaisimpia tehtäviä, mukaan lukien omaa koulutusalaa vastaavat työt. Ainakin 

kahden opettajan kohdalla voi puhua selvästä sekaurasta. Laskeva ura kuvaa niitä, 

jotka eivät ole lainkaan toimineet omaa alaa ja koulutustasoa vastaavissa töissä, mutta 

ovat onnistuneet työllistymään muissa tehtävissä. Koulunkäyntiavustajien sijoittami-

nen tähän luokkaan ei ole ihan yksiselitteistä. Heidän kohdallaan voi nähdä myös va-

kiintuvan uran piirteitä, sillä monet opettajan työstä haaveilevat koulunkäyntiavusta-

jat opettavat joitakin tunteja viikossa esimerkiksi omaa äidinkieltään. Yhden maahan-

muuttajaopettajan työuraa voi kuvata Kyhän sanoin työttömän uralla, mutta näin 

toimittaessa ei oteta huomioon sitä, että opettaja ei ole vielä aktiivisesti hakeutunut 

työelämään Suomessa. Sisääntuloura kuvaa niin ikään yhden elämäntarinansa kerto-

neen opettajan työuraa Suomessa. Kuvaavaa on tässä tapauksessa, että tulija ei ole 

löytänyt oman alansa töitä, työsuhteet ovat olleet lyhyitä ja välillä on ollut työttö-

myysjaksoja. Työelämän muutokseen kohdanneen opettajan sijoittaminen edellä ku-

vattuun luokitteluun on ristiriitaista. Pitkään hänen työuraansa on kuvannut epäile-

mättä vakaa työura, mutta tällä hetkellä ura on katkolla.  

Useimmat maahanmuuttajaopettajista olivat opiskelleet aineenopettajaksi enti-

sessä kotimaassaan ja yhdeksän opettajaa kaikista haastattelemistani maahanmuutta-

jaopettajista oli jo ennen monialaisia opintoja täydentänyt opintojaan opettajan peda-

gogisilla opinnoilla Suomessa. Luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittavien opintojen 

suorittaminen on maahanmuuttajaopettajille luonnollinen jatkumo opintopolulla, 

jonka keskeinen tavoite on suomen kielen oppiminen ja työllistyminen opettajana. 
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Monialaiset opinnot ovat maahanmuuttajaopettajien elämänkulussa osa koulutuksesta 

toiseen siirtymisten ketjua.  

Luokanopettajan pätevyyden tuottavat monialaiset opinnot merkitsevät ennen 

kaikkea entistä parempaa mahdollisuutta löytää mielekäs työ etenkin, jos henkilö on 

saavuttanut erinomaisen suomen kielen taidon. Jo opettajana työllistyneillä oli tavoit-

teena saada vakituinen virka tai jollakin tavalla vakauttaa tai muuttaa toimenkuvaansa 

tulevaisuudessa lisäpätevyyden myötä.  Opiskelemaan tottuneina ja siihen ilmeisen 

myönteisesti suhtautuvina ihmisinä maahanmuuttajaopettajat ovat valmiita ahkeraan 

opiskeluun.  

Luin elämänkertoja myös opintopolulla esiintyneiden vaikeuksien ja katkosten nä-

kökulmasta. Vaikka maahanmuuttajaopettajat näyttäytyvät meille opinnoista toiseen 

sujuvasti etenevinä ja opiskelurutiinit hallitsevina ihmisinä, on monella ollut erilaisia 

ongelmatilanteita opintoihin liittyen. Mutkia opintopolulle on tuonut esimerkiksi se, 

että toiveiden opiskelupaikka ei ole auennut ensiyrittämällä tai se ei ole mahdollistu-

nut lainkaan. Muutot ovat olleet hetkiä, jolloin on joutunut aloittamaan uudessa ym-

päristössä, ja se on saattanut tuntua raskaalta. Taloudelliset ongelmat ovat vaikeutta-

neet joidenkin opiskelua. Opinnoissa pärjääminenkään ei ole aina ollut helppoa, 

vaikka sittemmin toimivat opiskelurutiinit ja itselle sopivat oppimisen tavat ovat löy-

tyneet. 

Hakeutumisessa monialaisiin opintoihin on eroja. Yksi opiskelija kertoi, kuinka 

hän oli usean vuoden ajan aktiivisesti etsinyt sopivaa kouluttautumismahdollisuutta, 

kunnes oli löytänyt haastatteluhetkellä meneillään olleet opinnot. Toinen opettaja ker-

toi siitä, miten hän oli lähes epätoivoisesti etsinyt opintomahdollisuuksia Internetiä 

tutkimalla. Kaksi haastateltavaa kertoi esimiehen maininneen opiskelumahdollisuu-

desta. Aika monen haastateltavan kohdalla monialaiset opinnot olivat kuitenkin löy-

tyneet luonnolliseksi jatkoksi opettajan pedagogisille opinnoille.  Usein monialaisista 

opinnoista oli kuultu juuri pedagogisten opintojen aikana. 

Opintoihin hakeutuminen ei vaikuta tapahtuneen aina kovin suunnitelmallisesti, 

vaan koulutusmahdollisuuteen oli paremminkin tartuttu tilaisuuden sattuessa. Näyttää 

siltä, että osalle maahanmuuttajaopettajista koulutuksesta on tullut oljenkorsi, johon 

on tartuttava aina, kun sellainen tulee käden ulottuville. Näin toimiessaan maahan-

muuttajaopettajat toteuttavat ulkopuolisen silmin elinikäisen ja elämänlevyisen oppi-

misen ideaaleja, mutta heidän valtansa valita opiskelun puolesta tai vastaan voi olla 

näennäistä. He ovat ikään kuin pakotettuja opiskelemaan. Kuten yksi haastateltavista 
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sanoi, opiskelun tielle lähdettyään ei voi enää kääntyä pois, koska silloin kaikki aikai-

semmin nähty vaiva tuntuisi valuvan hukkaan. Kärjistetysti voi todeta, että maahan-

muuttajaopettajien elämänkulkuun opiskelu kuuluu pakkona, johon vaikuttaa henki-

lön sisältä kumpuava pärjäämisen ja eteenpäin menemisen halu, toisaalta pakko tulee 

ulkoapäin tulevista vaatimuksista.  

Kiivas opiskelutahti, kaikilla perhe ja useimmilla lisäksi päivätyö samaan aikaan 

aiheuttivat maahanmuuttajaopettajille huolta ja kiireen tunnetta. Erityisesti tuli esille 

epävarmuus, ehtiikö opiskelun ja työn ohella olla riittävästi omien lasten kanssa. Ky-

syessäni selviytymiskeinoja perheen, työn ja opiskelun yhdistämiseksi, kertoivat 

maahanmuuttajaopettajat suunnitelmallisuudesta ja kurinalaisuudesta, tottumuksesta 

tehdä paljon töitä opintojen eteen, elämän pitämisestä yksinkertaisena, pienin askelin 

etenemisestä sekä siitä, että pitää olla toimissaan ripeä. Opiskelu nähtiin kuitenkin 

niin tärkeänä keinona oppia lisää suomen kieltä ja parantaa työnsaantimahdollisuuk-

sia, että siihen oltiin valmiita uhraamaan säästelemättä omia voimavaroja. 

Työllä on suuri merkitys aikuisen elämässä ja työ asettaa opiskelulle erilaisia reu-

naehtoja. Ainoastaan kaksi kolmestatoista opiskelijasta oli koko monialaisten opinto-

jen suorittamisen ajan päätoiminen opiskelija. Työn ja opiskelun yhdistämisessä näen 

omassa tutkimuksessani yhtäläisyyttä Mooren (2003) esittämien tutkimustulosten 

kanssa. Moore (2003, 174) toteaa, että elämänkulun viitekehyksessä aikuisten koulu-

tushistoriat saavat merkityksen työelämän kokemuksia vasten. Tämä näkökulma tuli 

esille maahanmuuttajaopettajien puheissa, kun he kertoivat opinnoistaan ja siitä, mi-

ten opinnot ovat välttämättömiä heidän pyrkimyksessään kohentaa omaa asemaansa 

työmarkkinoilla. 

Viimeistään monialaisiin opintoihin kuuluva harjoittelu antoi maahanmuuttaja-

opettajalle käsityksen luokanopettajan työstä Suomessa. Kaksi opiskelijaa kertoi har-

joittelustaan hyvin yksityiskohtaisesti. Heille harjoittelusta oli jäänyt täysin erilainen 

kokemus. Harjoittelun melko kielteisenä kokenut maahanmuuttajaopettaja tuli siihen 

päätelmään, että hänestä ei ole opettajaksi Suomessa. Lukiessani elämäntarinaa sain 

sen vaikutelman, että harjoittelun ohjaajan ja harjoittelijan yhteistyö ei ollut toiminut 

kaikilta osin rakentavasti. Lisäksi kertojan henkilökohtaisessa elämässä oli asioita, 

jotka osaltaan ruokkivat epäonnistumisen ja epävarmuuden tunnetta. Toisessa, hyvin 

yksityiskohtaisesti harjoittelukokemusta ruotineessa elämäntarinassa oli havaittavissa 

maahanmuuttajaopettajan kasvutarina epävarmasta varmistelijasta taitoihinsa luotta-
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vaksi toimijaksi, joka oppi harjoittelun myötä selviytymisstrategioita niissä tilan-

teissa, joissa kertojan kokema puutteellinen suomen kielen taito esti ilmeisimmät toi-

mintatavat. Joka tapauksessa useimmat haastatelluista kokivat oppineensa harjoitte-

lussa jotakin uutta, ja harjoittelu näytti useimpien kohdalla vahvistavan omaa amma-

tillista päämäärää opettajana. Joidenkin kohdalla harjoittelu kirkasti 

tulevaisuudensuunnitelmia siihen suuntaan, että ensisijainen työskentelyhaave on jo-

kin muu kuin opettajan työ tai ainakaan luokanopettajan työ ei ole todennäköisin vaih-

toehto. Opetusharjoittelu näyttäytyy tässä tutkimuksessa merkityksellisenä kokemuk-

sena. 

Maahanmuuttajaopettajat näkivät suomalaisessa peruskoulussa paljon hyvää, 

mutta joillakin heistä oli huoli siitä, että oppilailta ei vaadita tarpeeksi. Oppilaiden 

työmäärään vähyyttä arvosteltiin.  Opettajan sekä oppilaan epämuodollista suhdetta 

pidettiin toisaalta hyvänä, toisaalta kaivattiin opettajalle selkeämpää auktoriteettiase-

maa. Maahanmuuttajaopettajat olivat havainneet, että opettajan työ Suomessa sisältää 

paljon muutakin kuin opettamista. Luokanopettajan työtä pidettiin vaativana ja moni-

puolisena. Yksi haastateltava kertoi siitä, miten työn vaatimus suorastaan yllätti hänet. 

Hyvinä asioina suomalaisesta koulujärjestelmästä mainittiin esimerkiksi sen ilmai-

suus, tasa-arvo sekä hyvät materiaaliset puitteet. Maahanmuuttajaoppilaiden opetta-

miseen ja kasvattamiseen tarvittaisiin haastateltavien mielestä lisää ymmärrystä ja 

osin uudenlaisia menettelytapoja. Maahanmuuttajaopettajat kokivat, että heillä olisi 

maahanmuuttajaoppilaisiin liittyvää erityisosaamista ja positiivisena roolimallina ole-

minen maahanmuuttajaoppilaille nähtiin tärkeäksi. 

Sopeutuminen Suomessa asumiseen sekä opiskeluun ja työhön liittyvät valinnat 

ovat maahanmuuttajaopettajien oman toimijuuden tulosta. Valinnat ovat tapahtuneet 

maahanmuuttajaopettajien kohdalla niiden mahdollisuuksien rajoissa, joita heillä on 

ollut elämänsä historiallisessa ja paikkaan liittyvässä kontekstissa. Toisaalta ratkai-

suihin on vaikuttanut, miten muutto ja siihen liittyvät tapahtumat ovat ajoittuneet hei-

dän omaan elämäänsä. Kuunnellessani heidän tarinoitaan opinnoista, työstä ja per-

heestä, mieleeni tuli ajatus prekaarista toimijuudesta (Åkerblad 2011; 2014). Tulevai-

suus työntyy nykyisyyteen, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että monialaisia opintoja 

suoritettaessa ajatellaan jo seuraavia opintoja. Nykyisyyttä kuvaa epävarmuus. Työ-

suhteet ovat määräaikaisia. Koulunkäyntiavustajina tai opettajina toimivilla työsopi-

mus on yleensä syksystä kevääseen. Epävarmuutta aiheuttaa myös epätietoisuus siitä, 
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miten tulevaisuudessa suhtaudutaan maahanmuuttajaopettajiin ja kehittyykö oma kie-

litaito riittävästi, jotta vakituinen opettajan virka olisi mahdollinen. Maahanmuuttaja-

opettajat näkevät suomen kielen taidon työllistymisen kynnyskysymyksenä. 

Tutkimukseni maahanmuuttajaopettajat suhtautuivat tulevaisuuteen opettajana va-

rovaisen positiivisesti siitä huolimatta, että heillä oli huoli työpaikan löytymisestä. 

Haastatelluilla oli havaintoja siitä, että muualta tulleita ei helposti palkata, jos haki-

joina on syntyperäisiä suomalaisia. Myös aikaisemmista tutkimuksista (esim. Tiili-

kainen 2008) on luettavissa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajatyönhakijoiden 

kokemuksista, kuinka he tulevat ohitetuiksi työhönottotilanteissa Suomessa. Kaikesta 

huolimatta ainoastaan neljä maahanmuuttajaopettajaa pohti vakavasti alan vaihtoa tai 

oli ikään kuin etsimässä vielä ammatillista suuntaansa. 

Nähdäkseni kukaan tähän tutkimukseen osallistunut maahanmuuttajaopettaja ei ol-

lut rakentamassa tulevaisuuttaan luokanopettajan kelpoisuuden varaan, vaan se näh-

tiin loogisena lisänä jo olemassa olevan aineenopettajan kelpoisuuden jatkoksi. Näyt-

tää siltä, että maahanmuuttajaopettajalle on luontevinta työllistyä sellaisessa opettajan 

tehtävässä, jossa hänen kokemuksensa maahanmuuttajana sekä kielitaitonsa saavat 

jollakin tavalla erityismerkityksen. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi työ valmista-

van luokan opettajana, resurssiopettajana tai oman äidinkielen opettajana. Kaikissa 

mainituissa tehtävissä luokanopettajan monialaisista opinnoista on suuri hyöty, koska 

oppilaita ohjataan aiheissa, jotka voivat olla minkä tahansa koulussa opetettavan op-

piaineen alalta. He, jotka jatkavat koulunkäyntiavustajan tehtävissä, hyötyvät myös 

monella tavalla monialaisten opintojen suorittamisesta. 

8.2 Peilinä elämänkulun periaatteet  

Elämänkulun periaatteet (Elder ym. 2003) kiinnittivät tutkimustulokset maahanmuut-

tajaopettajien elämän kokonaisuuteen. Tarkastelu osoittaa, että elämänkulkuun liitty-

vät valinnat ja siirtymät eivät ole irrallisia tapahtumia. Ne tapahtuvat niissä puitteissa, 

jotka senhetkisessä historiallisessa tilanteessa sekä sosiaalisessa kontekstissa, kerto-

jan toimijuuden tuntoa ja laatua unohtamatta, ovat mahdollisia. 
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1) Elinikäisen kehittymisen periaate 

 

Elinikäisen kehittymisen periaate kuvaa osuvasti tämän tutkimuksen maahanmuutta-

jaopettajia. Myös elämänlaajuisen oppimisen käsite ilmentää haastateltaviani. Kuten 

edellä on käynyt selville, ovat maahanmuuttajaopettajat olleet ahkeria opiskelijoita 

sekä ennen Suomeen tuloaan että Suomessa. Todennäköisesti hyvät opiskelurutiinit 

sekä opiskelun näkeminen merkityksellisenä ovat auttaneet heitä selviämään jopa 

hengästyttävästä opiskelutahdista. Osalla maahanmuuttajaopettajista oli useita Suo-

messa suoritettuja koulutuksia takanaan ja monialaisten opintojenkin kanssa samaan 

aikaan saattoi olla meneillään muita opintoja. Lisäksi moni haastatelluista puhui opin-

toaikeista tulevaisuudessa. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että haastattelemani maahanmuut-

tajaopettajat ovat löytäneet hyvin erilaisia opiskelumahdollisuuksia. Aina opinto-

polku ei ole kulkenut suoraviivaisesti aikaisempaa koulutustasoa johdonmukaisesti 

jatkaen. Tähän on vaikuttanut maahanmuuttajaopettajien oman arvion mukaan jossa-

kin määrin puutteellinen ohjaus. Toisin sanoen he eivät ole olleet tietoisia kaikista 

mahdollisuuksista tai puutteellinen suomenkielen taito on estänyt oikeantasoiseen 

koulutukseen pääsyn. Maahanmuuttajaopettajat ovat kuitenkin pitäneet opiskelua tär-

keänä keinona kielitaidon kartuttamiseksi ja ovat siksi hakeutuneet myös aikaisempaa 

koulutustasoaan alempiin opintoihin. Tällä tavalla toimien maahanmuuttajaopettajan 

opintotaipaleesta tulee hyvin pitkä. 

Maahanmuuttajaopettajien voi todeta jatkavan lähtömaassa aloitettua ahkeran kou-

luttautumisen kulttuuria Suomessa. Opiskelu näyttäytyy heille helppona ja mielui-

sana, mutta siitä huolimatta elämäntarinoissa on kohtia, joista voi havaita jatkuvan 

opiskelun tuntuvan joskus raskaalta ja epämukavalta. Opiskelu vie huomattavasti ai-

kaa muilta elämän osa-alueilta ja joissakin kertomuksissa koetaan elämän, oikean elä-

män, alkavan vasta opintojen jälkeen. Tällainen käsitys noudattaa perinteistä ajattelua 

siitä, että elämänkulku olisi lineaarista ja opiskelu liittyisi tiettyyn elämänvaiheeseen, 

tietyllä intensiteetillä suoritettuna. Moore (2003, 54–55) kirjoittaa, että koulutukselli-

set vaihtelevat elämänkulut voitaisiin ymmärtää normaaleina käytänteinä. 

Nuorimman ja vanhimman haastateltavan välillä on seitsemäntoista vuoden ikäero.  

Ikäeroista huolimatta työuraan liittyvä pohdinta oli jossakin määrin ajankohtaista kai-

kille maahanmuuttajaopettajille tutkimushaastattelujen ajankohtana. Tämä vastaa sitä 

elämänkulun periaatetta, että monet elämäkulun tapahtumat eivät ole ikäsidonnaisia. 
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Esimerkiksi opiskelu, parisuhteen muodostaminen, ammatin valinta ja työpaikan et-

siminen voivat tapahtua eri henkilöiden kohdalla eri iässä ja lisäksi nämä tapahtumat 

voivat toistua elämässä useita kertoja. 

 

2) Toimijuuden periaate 

 

Toimijuus ei nouse tyhjästä, vaan ihminen on kiinni erilaisissa sitoumuksissa ja käsi-

tyksissä suhteessa itseensä ja toisiin ihmisiin (Hitlin & Elder 2007, 180). Näitä käsi-

tyksiä tarkastellaan ja tarvittaessa vahvistetaan tai muutetaan saadun palautteen sekä 

kokemuksen perusteella. Sosiaaliset rakenteet vaikuttavat siihen, minkälaisia ovat yk-

silön toimijuuden mahdollisuudet. Esimerkiksi sukupuoli ja etninen tausta asettavat 

toimijuudelle ehtoja tietyissä tilanteissa ja ympäristöissä. 

Aikamme suosii tai suorastaan vaatii jatkuvaa uuden oppimista ja opiskelua.  Täl-

laisessa ilmapiirissä katsotaan suopeasti eri-ikäisten opiskeluun liittyviä pyrkimyksiä. 

Valveutuneen työnantajan oletetaan kannustavan työntekijöitään jatkuvaan tiedon 

päivittämiseen ja lisäkoulutuksen hankkimiseen.  Näin ollen opiskelua toteuttavan 

toimijuuden yleisten puitteiden voidaan ajatella olevan maahanmuuttajaopettajien 

kohdalla kunnossa. 

Toimijuuden näkökulmasta nykyiseen koulutukseen hakeutumisessa on suuria 

eroja. Vahvaa toimijuutta on tarvittu niissä tapauksissa, kun opiskelun suunta on ollut 

tiedossa ja opiskeluhalukkuus on ollut ilmeinen, mutta sopivan opiskelupaikan löytä-

minen on vaatinut etsimistä ja mahdollisesti myös vaadittavien opiskeluvalmiuksien 

tietoista parantamista. Usein maahanmuuttajien kohdalla kysymys on ollut nimen-

omaan riittävän kielitaidon saavuttamisesta. Maahanmuuttajaopettajilta on vaadittu 

runsaasti tahtoa opetella uusi kieli ja etsiä itselle sopivia tapoja ja tilaisuuksia kieli-

taidon kartuttamiseksi.  

Erityisen vahvaa toimijuutta suhteessa opiskelun aloittamiseen tulee esille maa-

hanmuuttajaopettajan kohdalla, joka on itse aktiivisesti ollut aikoinaan vaikuttamassa 

ensimmäisen Tampereen yliopiston maahanmuuttajataustaisille henkilöille tarkoite-

tun täydennyskoulutuksen järjestymiseen. Vähäisintä toimijuutta tutkimushetkellä 

meneillään olleen opiskelun löytämiseksi on vaadittu niiltä henkilöiltä, joille joku 

muu on antanut valmiina tiedon sopivasta koulutuksesta. Toki varsinainen hakemi-

nen, pääsykokeisiin osallistuminen sekä sitä kautta opiskelupaikan saaminen ovat ol-

leet jokaisen oman aktiivisen toiminnan takana. Opintojen suorittaminen on vaatinut 
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kaikilta paneutumista opiskeluun ja erityisesti pitkän matkan takaa tulevilta myös 

matka- ja asumisjärjestelyitä. 

Kaikkien maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoista nousee esille opiskeluun ja 

työhön liittyvän toimijuuden kytkös kokonaisvaltaisesti senhetkiseen elämäntilantee-

seen. Esimerkiksi perhetilanteeseen liittyvät tekijät vaikuttavat siihen, minkälaisiin 

työtehtäviin tai opiskelumahdollisuuksiin on voinut tarttua. Opiskelusta aiheutuvien 

kulujen vaikutus perheen talouteen on vaatinut sopimista ja järjestelyitä. 

Epävarmoissa työsuhteissa toimineiden työntekijöiden toimijuutta tutkittaessa on 

löydetty tiettyjä tekemisen tapoja (Åkerblad 2014, 38, 145–149; ks. myös Keskitalo-

Foley 2013, 142–143.) Tunnistan elämäntarinoissa prekaaria toimijuutta ja siihen liit-

tyviä tekemisen tapoja. Elämäntarinoissa on luettavissa levottomuutta. Siitä huoli-

matta, mikä oli haastatteluhetkellä työtilanne, elämäntarinoissa on huoli tulevasta. Sa-

maan aikaan elämäntarinoista välittyy sietämisen, tyytymisen tai kestämisen kaltaisia 

toimintatapoja. Sietämistä ja tyytymistä kuvaa muun muassa opettajan ajatus siitä, 

että kaikkea ei voi itselle vaatia, vaan on tyydyttävä vähempäänkin. Joissakin elämän-

tarinassa tulee esille toimijuus, jota kuvaa autonomisuuden tavoittelu. Yhdessä elä-

mäntarinassa haastateltava ilmaisee tämän siten, että hän pyrkii pitämään elämän riit-

tävän yksinkertaisena, niin että pärjääminen ja itsensä toteuttaminen niukemmillakin 

tuloilla ja tukiverkostoilla on mahdollista. Joissakin tapauksissa elämän hallintaa hae-

taan sillä, että hankitaan useita koulutuksia, joiden varassa tulevaisuudessa voidaan 

toimia työmarkkinoilla mahdollisimman laaja-alaisesti ja joustavasti. 

Koulutuksesta toiseen hankkiutuminen on esimerkki siitä, miten maahanmuuttaja-

opettajat harjoittavat aktiivista opiskelutoimijuutta, mutta samalla heidän elämäntari-

noissaan on havaittavissa odottamisen ulottuvuus. Odottaminen liittyy muun muassa 

koulutusta vastaavan työn löytymiseen. Odottaminen ei kuitenkaan tarkoita välttä-

mättä toimijuuden loppua. Odottaminen itsessään voidaan nähdä pienenä toimijuu-

tena, kuten Honkasalo (2013) tekee. Näennäinen passiivisuus voidaan ymmärtää toi-

mintana sitä kautta, että odottaminen voi olla päämäärä itsessään, mutta myös keino 

saavuttaa jokin haluttu päämäärä. Odottaminen käsitetään siten taitona, joka täytyy 

oppia. Sietäminen on puolestaan toimijan metavalinnan tulos. Vaikka pieni toimijuus 

näyttäytyy passiivisena, aiheuttavat odottamisen ja sietämisen kaltaiset toiminnat vai-

kutuksia itse toimijassa ja yhteisössä. Honkasalon esittämät ajatukset toimijuudesta 

eroavat siitä yleensä toimijuuteen liitetystä näkemyksestä, että toiminnan keskeinen 
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ominaisuus on aktiivisuus, joka alkaa intentiosta ja päättyy selvästi havaittavaan muu-

tokseen. (Honkasalo 2013, 42–61.) Pienen toimijuuden käsitettä vasten maahanmuut-

tajaopettajan toteamus siitä, että hän on valmis odottamaan vaikka kymmenen vuotta 

opettajaksi pääsemistä, nousee kokonaan uuteen valoon. Lisäksi on todettava, että 

haastattelemani maahanmuuttajaopettajat eivät odota toimettomina, vaan odottamisen 

aikaa käytetään opiskeluun ja työntekoon niissä työtehtävissä, jotka sillä hetkellä ovat 

saavutettavissa. 

 

3) Ajan ja paikan periaate  

 

Usean maahanmuuttajaopettajan kohdalla maahanmuuton syihin on vaikuttanut suo-

raan tai välillisesti lähtömaan yhteiskunnallinen tilanne. Muuttopäätöstä on saattanut 

jouduttaa esimerkiksi valmistuminen ammattiin tilanteessa, jolloin työn löytyminen 

on ollut vaikeaa tai maan poliittinen tilanne on tehnyt elämästä muuten hankalaa. Tut-

kimushetkellä paljon huomiota osakseen saanut lama tuli usein esille kerrottaessa elä-

mästä Suomessa. Pysyvän työpaikan saaminen on vaikeaa tilanteessa, jossa kunnat 

supistavat voimakkaasti kouluverkostoa. Toisaalta tässä historiallisessa tilanteessa ih-

miset liikkuvat entistä enemmän maasta toiseen ja myös maahanmuuttajaoppilaiden 

määrä Suomessa oletettavasti lisääntyy, jolloin maahanmuuttajaopettajien erityis-

osaamiselle on entistä suurempi tarve. Työpaikat eivät kuitenkaan ole välttämättä 

siellä, missä maahanmuuttajaopettajat asuvat. Muuttoa paikkakunnalta toiselle rajoit-

tavat ennen kaikkea perheeseen liittyvät tekijät. 

Maahanmuuttajaopettajat viittaavat aikaan ja paikkaan kertoessaan kokemastaan 

syrjinnästä ja rasismista. Maahanmuuttajaopettajien kertoman mukaan ei ole yhden-

tekevää, missä päin Suomea maahanmuuttaja asuu. Pääkaupunkiseutu nähdään paik-

kana, jossa suvaitaan parhaiten muualta tulleita. Lisäksi suhtautumisessa maahan-

muuttajiin näkyy eroja ajassa muuttuvana ilmiönä. Suomessa yli 20 vuotta asunut 

maahanmuuttajaopettaja kertoo siitä, kuinka hän on kokenut syrjintää ja rasismia 

vasta viime vuosina. 

Ajan ja paikan periaate näkyy konkreettisesti siinä, kuinka maahanmuuttajaopet-

tajille on tarjolla sopivaa koulutusta ja miten heillä on mahdollisuus tarttua siihen. 

Esimerkiksi luokanopettajan monialaisten opintojen tarjoaminen maahanmuuttaja-

taustaisille opiskelijoille suunnattuna työvoimapoliittisena täydennyskoulutuksena ei 
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ole itsestään selvää. Opintojen järjestäminen on kiinni rahoituksesta, johon vaikutta-

vat yleiset koulutuspoliittiset linjaukset sekä arviot tulevaisuuden opettajatarpeesta. 

Yksittäisen maahanmuuttajaopettajan kannalta sillä on suuri merkitys, missä päin 

Suomea mahdollista pätevöitymiskoulutusta katsotaan tarpeelliseksi tarjota. 

 

4) Ajoituksen periaate 

 

Suomeen muutto on tapahtunut useimpien haastateltavieni kohdalla elämänvaiheessa, 

jossa opinnot on saatu juuri päätökseen tai työuraa on takana vasta muutama vuosi. 

Tähän elämänvaiheeseen on kuulunut luontevasti perheen perustaminen. Tällaisessa 

tilanteessa muuttamiseen liittyvien järjestelyiden voi olettaa olevan luonnollisempia 

ja helpompia kuin vaiheessa, jossa työura on ehtinyt jo vakiintua ja mahdollisten las-

ten koulunkäyntiin sekä heidän kaverisuhteisiinsa liittyvät asiat ovat ajankohtaisia. 

Perheen perustamiseen kohdistuvat pohdinnat olisivat olleet useimpien kohdalla 

edessä joka tapauksessa. Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, vaan puolison 

mukana tai puolison luokse muuttaneiden puheissa on havaittavissa, että muuttopää-

tökseen on liittynyt monipuolista harkintaa ja huolta. Haastateltujen joukossa on muu-

tama henkilö, joiden kohdalla muuttoajankohta ei ole ollut tällaisessa luontevassa per-

heen perustamisen ja oman työuran käynnistämisen vaiheessa. Kahta lukuun otta-

matta kaikkien maahanmuuttajaopettajien Suomessa asumisen ensimmäisiin vuosiin 

on kuulunut lasten syntyminen perheeseen, mikä on vaikuttanut sopeutumiseen sekä 

sitä edistävästi että toisaalta vaikeuttanut sitä. Lasten kautta on ollut luontevaa solmia 

kontakteja muihin lapsiperheisiin ja lasten hoitaminen on ollut mielekästä tekemistä 

vaiheessa, jolloin kodin ulkopuolista työtä on ollut vaikea löytää. Yhdessä elämänta-

rinassa kotona vietettyihin vuosiin liittyy melko voimakkaita kielteisiä ajatuksia, sillä 

kertoja katsoo ajan pitkittäneen suomen kielen oppimista. Useissa elämäntarinoissa 

on viittauksia siihen, että kielen oppimisen kannalta kodin ulkopuolella tapahtuva työ 

ja opiskelu ovat tärkeitä. 

Maahanmuuttajaopettajien elämänkulussa sosiaaliset polut risteilevät. Esimerkiksi 

työ ja opiskelu limittyvät sekä perhe-elämä sovitetaan yhteen työhön ja opiskeluun 

liittyvien hankkeiden kanssa. Siirtymät joillakin poluilla venyvät. Perheeseen liittyvät 

siirtymät, kuten muutto uuteen asuinmaahan ja omaan kotiin sekä vanhemmaksi tule-

minen, ovat melko selvärajaisia tapahtumia. Tosin elämäntarinoista kävi ilmi, että 

joissakin tapauksissa muuttaminen on tapahtunut ikään kuin pikkuhiljaa. Opiskelu on 
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saattanut jatkua lähtömaassa vielä muuton jälkeenkin. Suomessa asumisen ensimmäi-

sinä vuosina on voitu vierailla tiheästi lähtömaassa, mutta tänne asettautumisen myötä 

kulkeminen on vähentynyt, kun oma perhe on kasvanut ja perheelle on muodostunut 

täällä oma elämänpiiri.  

Oman paikan ja suunnan etsimiseen vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella ku-

luvan runsaasti aikaa. Etsijöiksi nimeämistäni maahanmuuttajaopettajista nuorimmat 

olivat siinä iässä, että heidän voidaan katsoa elävän vielä siirtymää aikuisuuteen tai 

juuri ohittaneen tämän vaiheen. Salmela-Aro (2009, 133) kertoo tutkimuksestaan, 

jossa hän on viidentoista vuoden ajan tutkinut nuorten aikuisten siirtymiä. Esimer-

kiksi työelämään siirtymiseen liittyy koulutusalan päättäminen, koulutuksen käymi-

nen sekä työpaikan hankkiminen. Lisäksi työelämän aloittamiseen liittyy usein siir-

tymä vanhemmuuteen. Kaikkien näiden eri näkökulmien punnitseminen vie Salmela-

Aron mukaan vuosia. Mielestäni nuorimpien maahanmuuttajaopettajien elämäntari-

noissa työelämään siirtymisen vaihetta ei oltu vielä työstetty loppuun, vaan Suomeen 

muuttaminen oli pitkittänyt tätä vaihetta. Monet muutkin elämänkysymykset olivat 

ratkaisuvaiheessa. Vanhimmilla etsijöiden ryhmään kuuluvilla olivat työelämän ta-

voitteet niin ikään pohdinnan alla, mutta vaihtoehtojen määrä oli pienempi ja päämää-

rästä oli selkeämpi käsitys. Neuvottelut opettajaksi kelpaamisesta Suomessa ovat mo-

nen maahanmuuttajaopettajan kohdalla vielä kesken. 

 

5) Linkittyneiden elämänkulkujen periaate 

 

Ihmissuhteet liittyvät oleellisesti maahanmuuttajaopettajien elämänkulun valintati-

lanteisiin. Suhteet muihin ihmisiin toisaalta rajoittavat, toisaalta tukevat erilaisissa va-

lintatilanteissa, kuten jo edellä on käynyt ilmi. Maasta toiseen muuttaminen vaikuttaa 

aina usean ihmiseen elämään, ja elämänkulun valintatilanteissa on otettava huomioon 

monen ihmisen ja ennen kaikkea oman perheen tarpeet ja mielipiteet. 

Suomeen muuttamiseen liittyi lähes poikkeuksetta tiukasti puolison halu asua ja 

elää Suomessa. Muutamassa tapauksessa päämäärä ei ollut alun alkaen välttämättä 

Suomi, mutta joka tapauksessa muuttamispäätökseen ovat vaikuttaneet vahvasti puo-

lison ja perheen tarpeet. Kahdessa tapauksessa Suomeen muuttamisen taustalla olivat 

suomalaiset sukujuuret. 

Suomeen muuttaminen on ollut merkittävä käännekohta maahanmuuttajaopettajan 

elämässä, sillä täällä elämän on joutunut rakentamaan monella tavalla uudelleen. 
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Maahanmuuttajaopettajat kuvasivat erittäin vaikeaksi omista ammatillisista suunni-

telmista luopumisen sekä työurien ja sosiaalisten verkostojen rakentamisen vieraassa 

ympäristössä. Opettajat ovat löytäneet täällä hyvin koulutusmahdollisuuksia ja heidän 

hyvä koulutustaustansa on auttanut uuden oppimisessa. Koulutusmahdollisuuksiin 

tarttumista on rajoittanut asuinpaikka sekä se, missä määrin henkilö on voinut irrot-

tautua perheestä ja mahdollisesta työstä opiskeluiden takia. 

Yksittäisen maahanmuuttajan näkökulmasta on paljon kiinni siitä, minkälaisia ih-

misiä hän kohtaa uudessa elinympäristössään. Tästä eräs haastateltava kertoi esimer-

kin muistelemalla lämpimästi yhtä suomalaisperhettä, joka oli ottanut heidät alussa 

erityisen ystävällisesti vastaan. Tällainen suhde saattaa olla kantava voima sopeutu-

misessa ja voi vaikuttaa monella tavalla siihen, millaiseksi maahanmuuttaja kokee 

elämänsä uudessa maassa ja kuinka hän uskaltaa lähteä rakentamaan tulevaisuuttaan. 

Joissakin elämäntarinoissa tuli selkeästi esille, että työtilanteen epävarmuus ja so-

siaalisen verkoston pienuus pitävät tutkittavia kiinni elämäntilanteissa ja ihmissuh-

teissa, jotka eivät enää tunnu toimivilta. Näissä ratkaisua vaativissa tilanteissa tutkit-

tavilta puuttui muutokseen mahdollistavan toimijuuden edellyttämää valtaa tehdä siir-

tymiä sosiaalisilla poluilla. Nämä tilanteet myös osoittavat, miten vahvasti 

linkittyneiden elämänkulkujen periaate sitoo yksilön elämänkulkua. 
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9. Pohdinta 

Maahanmuuttajaopettajat ovat tehneet koulutuksellista matkaa jo pitkään ennen Suo-

meen muuttoa ja täällä matka jatkuu. Luokanopettajan monialaiset opinnot ovat yksi 

askel tällä taipaleella. Tutkimukseni perusteella näyttää siltä, että opintoihin ovat ha-

keutuneet maahanmuuttajaopettajat, joiden keskeinen strategia sopeutua vaikeaan 

työmarkkinatilanteeseen on kouluttautumisen ohella omien työllistymistavoitteiden 

muokkaaminen. Alun perin tavoite on voinut olla lähtömaassa suoritetun opettajakel-

poisuuden mukainen työ, mutta kun siihen ei ole ollut Suomessa mahdollisuutta, on 

tavoitetta muutettu esimerkiksi siten, että nyt päämääränä on valmistavan luokan 

opettajana tai oman äidinkielen opettajana toimiminen. Viimeksi mainituille tehtä-

ville on yhteistä se, että niissä maahanmuuttajaopettajalla on mahdollisuus hyödyntää 

kielitaitoaan sekä omakohtaista kokemustaan maahanmuutosta. 

Mannisenmäki ja Valtari (2005, 157) kirjoittavat siitä, että 2000-luvun opiskelijat 

saattavat suhtautua opintomahdollisuuksiin kuin markettiin, josta koulutuskoriin poi-

mitaan erilaisia kokonaisuuksia omien mielihalujen sekä helpon saatavuuden perus-

teella. Komulainen ja Siivonen (2011, 33) kuvailevat puolestaan opiskelijoita itseensä 

investoiviksi kuluttajiksi, jotka haluavat haalia itselleen pätevyyksiä varmistaakseen 

työnsaantimahdollisuuksiaan. Pohdin näitä ilmiötä usein jo haastattelutilanteissa, kun 

maahanmuuttajaopettajat kertoivat hakeutumisestaan monialaisiin opintoihin suoraan 

edellisten opintojen jatkeeksi tai jopa edellisten opintojen ollessa kesken. Maahan-

muuttajaopettajat tarvitsevat toki täydennyskoulutusta, mutta samaan aikaan on kiin-

nitettävä huomiota siihen, miten heitä autetaan pääsemään nopeammin kiinni varsi-

naiseen opetustyöhön. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että koulutus kou-

lutuksen perään ei suoraviivaisesti takaa työnsaantia eikä ole siten yksistään riittävä 

keino maahanmuuttajaopettajan mielekkään työllistymisen turvaamiseksi. 

Koulutuksen yhteydessä on pohdittu ajoittain koulutusinflaation käsitettä, jolla tar-

koitetaan sitä, että yhteys koulutuksen ja sosiaalisen aseman välillä on muuttunut. Pit-

käkään koulutus ei takaa hyvää työpaikkaa ja korkeaa sosiaalista asemaa. Tosinaan 

korkeaa koulutusta pidetään jopa diskvalifikaationa, josta on enemmän haittaa kuin 
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hyötyä. Tähän liittyy läheisesti puhe ylikoulutuksesta, joka tarkoittaa sitä, että työn-

tekijän kvalifikaatiot ovat korkeammat kuin mitä työtehtävät edellyttävät. (Aro 2003, 

313–315, 326.) Näyttää ilmeiseltä, että koulutusinflaatio ja ylikouluttautuminen to-

teutuvat maahanmuuttajaopettajien kohdalla. On kuitenkin korostettava, että sama il-

miö on näkyvissä myös kantaväestöön kuuluvien keskuudessa. Korkea koulutus ei 

ole enää työpaikan löytymisen tai säilymisen tae.  

Maahanmuuttajaksi asemoituminen määrittää maahanmuuttajaopettajaa vielä 

usean Suomessa asutun vuoden jälkeen. Maahanmuuttajaopettaja joutuu käymään 

neuvottelua siitä, mitä hänen kohdallaan maahanmuuttajaksi nimeäminen tarkoittaa 

suhteessa opettajuuteen. Tämä näkyi tutkimuksessani siten, että maahanmuuttajaopet-

tajat eivät täysin luottaneet mahdollisuuksiinsa päästä vakituiseksi opettajaksi Suo-

messa. Maahanmuuttajina he kokivat usein tulevansa kohdelluiksi toisina, muiden 

taakse jäävinä. Maahanmuuttajaopettajan työnsaantimahdollisuudet paranevat niissä 

tilanteissa, joissa opettajalta edellytetään tavallista suurempaa monikulttuurista osaa-

mista tai maahanmuuttajaopettajan kielitaito on tehtävän kannalta erityisen tärkeä. 

Näyttää ilmeiseltä, että maahanmuuttajaopettajien monikielisyys jää täysimääräi-

sesti hyödyntämättä. Esitän oletuksen, että maahanmuuttajaopettajien kielitaitoa ha-

lutaan kyllä käyttää, mutta toistaiseksi koulutusjärjestelmästämme ei löydy maahan-

muuttajaopettajalle luontevaa paikkaa, jossa hänen taitonsa hyödynnettäisiin yhteisen 

hyvän eteen tunnustamalla samalla täysimääräisesti hänen osaamisensa ja koulutuk-

sensa. Tämän tutkimuksen elämäntarinat vahvistivat käsitystä siitä, että maahanmuut-

tajaopettajien osaamista hyödynnetään tällä hetkellä mielellään pienipalkkaisissa 

avustajatehtävissä tai maahanmuuttajaopettaja palkataan sijaiseksi, jonka työsopimus 

on määrämittainen ja usein myös osa-aikainen. 

Käytännössä esiintyy paljon epäilyjä siitä, miten opettajana voi pärjätä henkilö, 

joka ei osaa täydellisesti suomen kieltä. Tästä oli osoituksena muun muassa koko si-

vun uutinen Uutisvuoksi-lehdessä tammikuussa 2012 (Pakarinen 2012). Uutisen ai-

heena oli ensimmäisen luokan opettajan sijaiseksi palkattu maahanmuuttajataustainen 

opettaja, jonka runsaasti kielioppivirheitä sisältäviin viesteihin oppilaiden huoltajat 

reagoivat kielteisesti. Huoltajat keskustelivat palkkauksesta päätöksen tehneen rehto-

rin kanssa ja tilanne päätyi siihen, että sijaisuus keskeytettiin. Päätös on tietystä nä-

kökulmasta ymmärrettävä, mutta se ei merkitse sitä, ettei maahanmuuttajaopettajilla 

olisi lainkaan mahdollisuutta toimia rakentavasti suomalaisessa koulutusjärjestel-

mässä. 
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Opettajan kelpoisuusehtoihin liittyvä korkea suomen tai ruotsin kielen vaatimus-

taso näyttää haastattelemieni maahanmuuttajaopettajien näkökulmasta erittäin vaati-

valta siitä huolimatta, että suurin osa tässä tutkimuksessa haastatelluista on taustaltaan 

kielenopettajia. Joidenkin maahanmuuttajaopettajien kertomana näyttää siltä, että 

Suomessa ei erityisesti arvosteta sitä, että opettaja hallitsisi opettamansa kielen äidin-

kielenään. Tärkeintä on, että koulussa toimii opettaja, joka hallitsee täydellisesti kou-

lun opetuskielen. Elämäntarinoissa tuli esille myös havainto, että Suomessa lapset ja 

nuoret huoltajineen valitsevat opiskeltavat vieraat kielet melko suppeasta valikoi-

masta. Esimerkiksi venäjän kielen opettajille ei yksinkertaisesti ole paljon työpaik-

koja tarjolla. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu kaikkien maahanmuuttajien kohdalla 

huoli ja samalla toive, että he saisivat riittävän hyvää ohjausta jo ensimmäisestä vi-

ranomaiskontaktista lähtien. Onnistuneelle koulutuspolulle ja mielekkäälle työuralle 

ohjautuminen edellyttää muun muassa tulijoiden todellisten taitojen nopeaa tunnista-

mista ja suunnitelmallisuutta koulutuspolulla etenemisessä. (Uusikylä, Tuominen, 

Reuter & Mäkinen 2005, 55.) Tämänkin tutkimuksen aineistossa on elämäntarinoita, 

joissa kertoja kokee saaneensa riittämätöntä ohjausta heti Suomeen muutettuaan. 

Puutteellisen ohjauksen ohella tuli ilmi vähättelevä suhtautuminen. Korkeasti koulu-

tettua maahanmuuttajaa saatetaan ohjata työtehtäviin, joissa muuttaja ei pääse käyttä-

mään osaamistaan mielekkäällä tavalla. Toisaalta tuli esille, että varoittelut maahan-

muuttajaopettajan pitkästä ja työläästä matkasta kohti vakituista opettajan työtä ovat 

osoittautuneet oikeiksi. 

Lukiessani aikaisempia tutkimuksia maahanmuuttajaopettajien kokemuksista ha-

vaitsin samansuuntaisia huomioita kuin omasta aineistostani on luettavissa. Esimer-

kiksi työllistymisen vaikeus tulee esille monissa maahanmuuttajaopettajiin kohdistu-

neissa tutkimuksissa (esim. Collins & Reid 2012; Nayar 2009). Välittömästi muuton 

jälkeen maahanmuuttajaopettajat työskentelevät usein tehtävissä, jotka eivät vastaa 

heidän koulutustaan (Okamura & Miller 2010). Päästyään työhön kouluun maahan-

muuttajaopettajat kertovat työyhteisöön liittymisen ongelmista (Collins & Reid 2012; 

Nayar 2009; Niyubahwe ym. 2013; Valenta 2009).  

Tässä tutkimuksessa tuli esille aikaisempien havaintojen tavoin se, että ulkomailta 

tulleet opettajat kohtaavat erilaisen opetuskulttuuriin ja toimintaympäristö on heille 

vieras. Nämä asiat vaikuttavat siihen, millaiseksi muuttajat kokevat mahdollisuutensa 

onnistua opetustyössä. Tärkeää onkin pohtia, minkälaisin keinoin muualta tulevaa 
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opettajaa voidaan tukea uudessa ympäristössä. (Ks. McKinnon ym. 2014, 87.) Maa-

hanmuuttajaopettajat kaipaavat monipuolista koulutusta sekä tukea työyhteisön ta-

holta. Tukea suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota kielen lisäksi pedagogisiin ky-

symyksiin sekä auttaa tulijoita ymmärtämään uutta elinympäristöä ja ihmisten tapoja 

toimia siellä. (Abramova 2011; Amit 2010; Michael 2006; Okamura & Miller 2010.) 

Ajattelen, että maahanmuuttajaopettajien sopeutuminen uuteen työympäristöön ei 

ole ainoastaan heidän oma asiansa, vaan koko työyhteisön ymmärrys tulee koetel-

luksi. Tähän Raunio (2013) viittaa tutkimuksessaan, jossa todetaan, että maahanmuut-

tajien kielitaitoon ja sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä voidaan tukea kouluttamalla 

maahanmuuttajia ja niitä työyhteisöjä, joissa he työskentelevät. Tällä tavalla perään-

kuulutetaan yhteisöllistä vastuuta siitä, että maahanmuuttajat pääsevät osalliseksi työ-

yhteisöön. 

Arvioidessaan uutta koulukulttuuria, opettajan ja oppilaan väliseen kanssakäymi-

sen erilaisuuteen liittyvät huomiot ovat maahanmuuttajaopettajilla tavallisia (Akar 

2011; Hutchison & Jazzar 2007; Sharplin 2009). Myös tässä tutkimuksessa käy ilmi, 

että maahanmuuttajaopettajat ovat jossakin määrin huolissaan oppilaiden liian va-

paasta käyttäytymisestä, vaikka toisaalta pitävät arvokkaana oppilaan ja opettajan 

tasa-arvoista suhdetta. Jäin miettimään, miksi maahanmuuttajaopettajat kertovat tut-

kimuksissa usein juuri oppilaiden kunnioituksen puutteesta. Onko opettajia haastava 

käyttäytymistapa kouluissa yleistä tänä päivänä eri puolilla maailmaa vai onko niin, 

että oppilaat kohdistavat tällaista käyttäytymistä erityisen herkästi maahanmuuttaja-

opettajiin, koska nämä vasta totuttelevat uuteen koulukulttuuriin? Rohkaiseeko opet-

tajan mahdollinen epävarmuus ja kenties vajaalta kuulostava kielitaito oppilaita pää-

telmiin, joissa opettajan ammattitaito kyseenalaistetaan? 

On resurssien tuhlaamista, jos maahanmuuttajien tietotaito jää hyödyntämättä. 

Maahanmuuttajaopettajien kohdalla voidaan puhua joissakin tapauksessa jopa aivo-

tuhlauksesta, kun hyvin koulutetut ihmiset jäävät Suomessa työmarkkinoiden margi-

naaliin. Aivovuodoksi tilanne muuttuu Suomen kannalta siinä vaiheessa, kun hyvin 

koulutettu maahanmuuttajaopettaja täydentää opintojaan Suomessa kaikilla saata-

vissa olevin keinoin, mutta päättää lopulta muuttaa muualle, koska ei työllisty täällä 

tyydyttävällä tavalla. (Reuter & Jaakkola 2005, 38.) Kumpikin edellä kuvattu tilanne 

tarkoittaa taloudellisten ja inhimillisten voimavarojen tuhlaamista. Toisaalta voimme 

ajatella, että paluumuuton jälkeen opettaja on mielenkiintoinen voimavara kotimaas-

saan, jos hänen ulkomailla hankkimaansa kokemusta käytettään viisaasti hyväksi. 
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Opettajien paluumuuttoa on tutkittu vain vähän, mutta esimerkiksi Reid ja Collins 

(2013) toteavat tällaiselle tutkimukselle olevan tarvetta. Omassa tutkimuksessaan 

edellä mainitut tutkijat huomasivat, että Australiaan palaavien opettajien ulkomailla 

hankittua työkokemusta ei läheskään aina osattu hyödyntää.  

Elämänkulun periaatteet (Elder ym. 2003) ovat tarjonneet valmiin, teoreettisesti 

koetellun ajattelumallin, jonka avulla olen voinut kiinnittää aineistosta tekemiäni ha-

vaintoja elämänkulun laajempaan viitekehykseen. Kaikki elämänkulun viisi periaa-

tetta auttavat ymmärtämään elämäntarinoista esille nousevia tapahtumia suhteessa ai-

kaan, paikaan ja muihin ihmisiin. Toimijuuden tarkastelu kuuluu keskeisesti elämän-

kulun periaatteisiin, ja ilmiönä se on tiukasti kietoutunut muihin periaatteisiin. Olen 

tuonut toimijuuden tarkasteluun näkemyksiä, jotka liittyvät prekaariin toimijuuteen 

(Keskitalo-Foley 2013; Åkerblad 2014). Prekaari toimijuus sopii käsitykseni mukaan 

kuvaamaan hyvin maahanmuuttajaopettajien toimijuutta elämänvaiheessa, jossa on 

nähtävissä liminaaleja piirteitä. Pienen toimijuuden käsite (Honkasalo 2013) on avar-

tanut näkemystäni siitä, miten toimijuuden käsitettä voi laajentaa totutusta. 

Prekaarisaatio ei liitty ainoastaan toimijuuteen, vaan sillä voidaan kuvata yleisesti 

tämän päivän työelämää (esim. Davydova 2012). Työtä kuvaa epävarmuus ja pirsta-

leisuus. Katkokset työuralla ovat tavallisia kaikkien työtä tekevien keskuudessa riip-

pumatta siitä, kuuluvatko henkilöt kantaväestöön vai eivät tai minkälainen koulutus-

tausta heillä on. Näitä ajatuksia vasten maahanmuuttajaopettajien toiveet vakituisesta 

virasta ovat toki ymmärrettäviä, mutta samalla jossakin määrin epärealistisia. On 

mahdollista, että opettajillekin on tulevaisuudessa tarjolla yhä enemmän tehtäviä, joi-

hin koulutuksen järjestäjät eivät uskalla palkata vakituisia työntekijöitä, vaan rekry-

tointi tapahtuu sen mukaan, mihin vuosittainen tilannearvio antaa aihetta. Pidän kui-

tenkin työnantajien toimintaa epäeettisenä, jos opetusalalla käytetään vuodesta toi-

seen koulutyön kesäajalle sijoittuvaa katkosta syynä olla maksamatta työntekijälle 

koko vuoden palkkaa.  

Tässä tutkimuksessa huomio on kohdistunut ryhmään maahanmuuttajaopettajia, 

jotka ovat kaikki korkeasti koulutettuja, mutta jotka joutuvat siitä huolimatta edelleen 

ponnistelemaan sen eteen, että voisivat työskennellä vakituisen työpaikan saaneina 

opettajina Suomessa. Otos edustaa hyvin pientä joukkoa kaikista maassamme asu-

vista maahanmuuttajista. Koska maahanmuuttajaopettajia ei ole aikaisemmin maas-

samme juuri tutkittu, ajattelen tällaiselle tutkimukselle olevan tarvetta. 



 

212 

Tutkimukseni tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkia maahanmuuttajaopettajia 

koskeviksi. Tämä tutkimus antaa yhdenlaisen näkymän siihen, miten Suomeen muut-

taminen, luokanopettajan kelpoisuuteen vaadittaviin monialaisiin opintoihin hakeutu-

minen, opintojen suorittaminen sekä tulevaisuudensuunnitelmat nivoutuvat maahan-

muuttajaopettajan elämänkulkuun. Tutkimus antaa viitteitä siitä, minkälaisiin asioihin 

olisi jatkossa kiinnitettävä huomiota, kun kehitämme maahanmuuttajaopettajille 

suunnattua täydennys- ja pätevöitymiskoulutusta. 

Elämäntarinoissa tuli esille epäilys, että työnantajat eivät suhtautuisi maahanmuut-

tajaopettajien saamaan koulutukseen tasa-arvoisesti verrattuna niin sanottujen perus-

opiskelijoiden suorittamiin vastaaviin opintoihin. Epäily tuo mieleen keskustelun 

koulutuksellisista sivuraiteista, joilla on muodollisesti sama status kuin normaaleilla 

reiteillä, mutta käytännössä tilanne on toisin (Aro 2003, 326). Tämä tutkimus ei pysty 

tuottamaan tietoa tällaisen ajattelun vahvistamiseksi tai poistamiseksi, vaan siihen tar-

vittaisiin työelämään sijoittumisen seuraamista maahanmuuttajataustaisille tarkoitet-

tujen monialaisten opintojen suorittamisen jälkeen. Saatua tietoa tulisi verrata siihen, 

miten luokanopettajan tutkinnon suorittaneet yleensä löytävät paikkansa työelämästä 

ja miten näiden kahden ryhmän koulutusta arvostetaan. Tampereen yliopistossa teh-

dyn Koulutuksen vaikuttavuuden arviointiraportin (2014) perusteella näyttää siltä, 

että vuonna 2010 opettajan pedagogiset tai monialaiset opinnot aloittaneet maahan-

muuttajaopettajat (n=17) ovat päässeet lähemmäksi varsinaisia opettajan töitä, vaikka 

vakituisissa työsuhteissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Määräaikaiset työ-

suhteet sekä päätoimisena tuntiopettajana työskentely ovat jonkin verran lisääntyneet. 

Koulutuksen vaikuttavuutta työllistymisen kannalta voi siten pitää varovasti myön-

teisenä. Suuri kynnys näyttää kuitenkin olevan vakituisen työsuhteen löytyminen. Jat-

kossa on tarpeen seurata maahanmuuttajaopettajien työllistymistä pidemmällä aika-

välillä ja selvittää samalla tarkemmin, minkälaisiin kouluihin ja tehtäviin heitä palka-

taan.  

Toisinaan maahanmuuttajaopettajien kanssa keskustellessa välittyi tunne, että he 

eivät koe olevansa samalla tavalla oikeita opiskelijoita, kuin muut yliopiston opiske-

lijat ovat. Jaan Säävälän ja Keski-Hirvelän (2011, 191) näkemyksen siitä, että tavoi-

teltavaa olisi välttää tilanne, jossa maahanmuuttajille tarkoitetussa koulutuksessa on 

suuri samasta ulkomaalaistaustasta olevien joukko, sillä silloin kulttuurien välinen 

vuorovaikutus voi jäädä taka-alalle. Maahanmuuttajaopettajien täydennyskoulutuk-
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sen kehittämiseksi näen tarpeelliseksi lisätä heidän ja muiden luokanopettajaopettaja-

koulutuksessa olevien osallistumista samoille opintojaksoille. Tämä mahdollistaisi 

vuoropuhelun, josta molemmat osapuolet hyötyisivät. Näin toimimalla edistettäisiin 

luontevasti Cantellin (2013) esittämää ajatusta siitä, että opettajankoulutuksessa olisi 

nykyistä enemmän kiinnitettävä huomiota kohtaamistaitojen kehittämiseen moninai-

sissa toimintaympäristöissä (ks. myös Goodwin 2010, 26–27).  

Kohtaamistaito voidaan nähdä tahtona ja pystyvyytenä toimia eettisesti oikein, ja 

siihen liittyy keskeisesti toimijuus, jonka tukeminen on tärkeä päämäärä myös opet-

tajankoulutuksessa. Teorian ja käytännön limittyminen, aidot vuorovaikutustilanteet 

sekä opiskelijan identiteetin vahvistaminen ovat toimivia lähestymistapoja pyrittäessä 

vahvistamaan opettajaksi opiskelevien valmiuksia kohdata moninaisuutta.  (Timonen 

& Kantelinen 2013, 261, 265; ks. myös Santoro 2009, 41–43). Mielestäni luokanopet-

tajakoulutuksessa voitaisiin entistä tietoisemmin hyödyntää moninaisuuden pohdin-

taa ruokkivat autenttiset tilanteet ja tarjota opiskelijoille mahdollisuus pysähtyä tar-

kastelemaan kokemuksiaan teoriaan peilaten. 

Aikaisemman kokemuksensa perusteella maahanmuuttajaopettajilla on opiskeli-

joina tietty kaksoisrooli, kuten Korhonen (2003, 72–73) nimeää tilanteen, jossa ai-

kuisopiskelija kohtaa noviisina jotakin uutta, mutta samalla tuo runsaasti käyttökel-

poista tietoa ja taitoa mukanaan uuteen opiskelutilanteeseen. Kokemus opiskelusta ja 

opettamista tuo valmiuksia arvioida opintoja suhteessa aikaisemmin opittuun teo-

riatietoon sekä käytännön työelämään. Tämän tietotaito tulisi saattaa vuoropuheluun 

muiden opettajaksi opiskelevien ajatusten ja kokemusten kanssa. 

Tutkimukseeni osallistuneet maahanmuuttajaopettajat opiskelivat yliopistossa kui-

tenkin omana ryhmänään. Heillä ei siis ollut välitöntä kohtaamismahdollisuutta mui-

den opiskelijoiden kanssa. Lisäksi lähiopetusjaksot tapahtuivat ajankohtina, jolloin 

yliopiston tiloissa lähes poikkeuksetta ei ollut muuta toimintaa. Tästä asetelmasta joh-

tuen minulla ei ole mahdollisuutta tarkastella sitä, miten maahanmuuttajaopettajat 

asemoituvat suhteessa muihin opiskelijoihin käytännön opiskelutilanteissa tai vapaa-

muotoisissa kohtaamisissa. Maahanmuuttajan positio on varmasti sellainen eroa 

tuova tekijä, jonka suhteen esimerkiksi toimijuutta voisi tarkastella ja tutkia, miten se 

toteutuu maahanmuuttajan kohdalla verrattuna muihin opettajaksi opiskeleviin.  

Maahanmuuttajataustaisten opettajien tarpeesta ei vielä yleisesti Suomessa puhuta. 

Monikulttuurinen osaaminen on tullut kuitenkin tärkeäksi yhä lisääntyvien maahan-

muuttajaoppilaiden myötä etenkin maamme suurissa kasvukeskuksissa, ja sitä kautta 



 

214 

maahanmuuttajatyöntekijöiden hyödyllisyys on havaittu kouluissa. Yksi mahdolli-

suus monikulttuurisen koulun kohtaamien tarpeiden ratkaisemisessa olisi ottaa käyt-

töön koko se osaaminen, jota maahanmuuttajaopettajat kantavat mukanaan. Ainakin 

toistaiseksi maahanmuuttajat työskentelevät kouluissa useimmiten avustajina tai tun-

tiopettajina määräaikaisissa työsuhteissa, esimerkiksi oman äidinkielen opettajan teh-

tävässä, ja siten asema kouluyhteisössä ei ole vakaa. Vakituinen opettajan työsuhde 

edellyttää maahanmuuttajaopettajalta tutkinnon rinnastamista, ehkä tutkinnon täyden-

tämistä, sekä erinomaisen suomen tai ruotsin kielen taidon osoittamista. Muodolli-

nenkaan pätevyys ei vielä takaa maahanmuuttajaopettajalle yhdenvertaista asemaa ar-

jen koulutyössä, sillä tämän aseman saavuttamisessa on kysymys koulutuksen ja kie-

litaidon lisäksi siitä, miten suomalainen koulu työpaikkana on valmis kohtaamaan 

opettajien erilaisuutta. Toivon, että tämä tutkimus nostaisi maahanmuuttajaopettajien 

osaamisen yleisempään tarkasteluun siten, että koko maahanmuuttajaopettajia kos-

keva keskustelu ei kulminoituisi kieleen. 

Keskeistä on löytää tavat, joilla maahanmuuttajaopettajien osaamista voidaan täy-

dentää suomalaisen koulun vaatimuksia vastaavaksi sekä kehittää käytänteitä, joilla 

maahanmuuttajaopettaja pääsee osaksi opettajayhteisöä. En ole esittämässä yleisistä 

pätevyysvaatimuksista tinkimistä, mutta näen tarpeelliseksi miettiä toimintamalleja, 

joilla maahanmuuttajaopettajien ammattitaitoa ja kulttuurista osaamista voitaisiin 

hyödyntää kouluissa sekä maahanmuuttajaopettajien, mutta ennen kaikkea oppilaiden 

etu huomioiden. Esimerkiksi erilaiset yhteisopettajuuteen perustuvat ratkaisut voisi-

vat olla toimiva keino tehdä opettaminen ja kasvatustyö suurissa ja heterogeenisissa 

luokissa paremmin oppilaiden tarpeita vastaavaksi.  Samalla maahanmuuttajaopettaja 

oppisi kantaväestöön kuuluvan opettajan rinnalla suomalaisen koulun toimintakult-

tuuria, hänen suomen kielen taitonsa kehittyisi ja hän voisi vahvistaa opetusta omilla 

kokemuksillaan ja osaamisellaan. Järjestely edellyttäisi sellaisen työnkuvan laati-

mista, jossa edellytyksenä ei ole erinomainen suomen kielen taito, vaan pedagoginen 

osaaminen nousisi sen edelle. 

Yhtenä ratkaisuna maahanmuuttajaopettajien sopeutumisen helpottamiseksi näh-

dään erilaiset mentorointi- ja perehdyttämisohjelmat. Maahanmuuttajaopettajat tar-

vitsevat tukea kielitaidon omaksumiseen sekä tietoa yleisesti uuden elinympäristönsä 

toimintatavoista. Sen lisäksi heidät tulisi perehdyttää hyvin paikalliseen koulutusjär-

jestelmään sekä siellä vallitsevaan opetuskulttuuriin. (Abramova 2011; Hutchison & 

Jazzar 2007; McKinnon ym. 2014; Oloo 2012.) Tällaisten mentorointiohjelmien ja 
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työyhteisöä ohjaavien toimintamallien kehittäminen voi olla tulevaisuudessa yhä laa-

jemmin toteutettuna perusteltua. Erosen ja kirjoittajakumppaneiden (2014, 69) tutki-

muksessa todetaan, että mentorointiohjelmista, joissa kokeneempi työntekijä on toi-

minut maahanmuuttajatyöntekijän tukena, on saatu myönteisiä kokemuksia. Yijälä 

(2012) puhuu interventio-ohjelmien puolesta, jotka tapahtuisivat jo ennen maahan-

muuttoa. Maahanmuuton monien eri syiden vuoksi pre-akkulturaatiovaiheen tukeen 

ei aina ole mahdollisuutta, mutta toteutuessaan sillä voidaan edistää maahanmuutta-

jien tietoa tulevasta asuinmaasta ja siellä heihin kohdennettavista odotuksista, antaa 

heille valmiuksia toimia uudessa kulttuurissa sekä tiedostaa omien odotusten ja toi-

mintatapojen merkitys. 

Eri kulttuuritaustoja edustavien ihmisten kohtaaminen kaikilla elämän alueilla tar-

joaa mahdollisuuden molemminpuoliseen kulttuuriälyn kehittämiseen. Näitä kehitty-

misen paikkoja tarvitsevat yhtä paljon kantaväestöön kuuluvat kuin maahanmuutta-

jatkin, ikään tai sukupuoleen katsomatta. Kulttuurien välisen kanssakäymisen oppi-

minen on erinomaisen luontevaa juuri koulussa, jossa lapset ja nuoret harjoittelevat 

toimimista heterogeenisissa ryhmissä. Erilaisia taustoja edustavat opettajat antavat 

yhdessä toimimalla positiivisen mallin oppilaille, ja samalla kouluyhteisön toiminta-

kulttuuria voidaan entistä enemmän kehittää siihen suuntaan, että kulttuurinen moni-

naisuus käsitetään mahdollisuutena. Näin toimimalla koulu pitää huolta suomalaisen 

yhteiskunnan koheesiosta nyt ja tulevaisuudessa.  

Tällä tutkimuksella olen osallistunut maahanmuuttajaopettajista kerrottavan tari-

nan muovaamiseen. Tutkimalla maahanmuuttajaopettajien elämäntarinoita olen 

kuunnellut heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan Suomeen muuttamisesta, tänne so-

peutumisesta sekä opiskelusta, työstä ja opettajana olemisesta siinä vaiheessa, kun he 

ovat olleet opiskelemassa luokanopettajan kelpoisuuteen kuuluvia monialaisia opin-

toja. Olen siis kuunnellut maahanmuuttajaopettajien ääntä ja pyrkinyt tuomaan sen 

esille tutkimusraportissani, vaikka tiedostan, että esittämäni päätelmät ovat omia tul-

kintojani. Olen yrittänyt elämäntarinoita analysoimalla ymmärtää keskeisiä teemoja, 

jotka kuvaavat maahanmuuttajaopettajan matkaa opettajaksi Suomeen, joka haasta-

teltavan sanoin on ”pitkä tie”. Olen tarjonnut lukijalle kollaasin kolmestatoista elä-

mäntarinasta. Niistä muodostuu yhdenlainen tulkinta maahanmuuttajaopettajista. 

Kun tarinat vaihtuvat, muuttuu niistä piirtyvä kuva. Yhtälailla samoista tarinoista on 

mahdollista muodostaa erilaisia tulkintoja. Lisäksi jokainen lukija tulkitsee kirjoituk-

seni omalla ainutlaatuisella tavallaan. 
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Tämä tutkimus on kokonaiskuvaa luova, joten pidän tärkeänä, että seuraavissa tut-

kimuksissa syvennyttään tarkemmin yksityiskohtiin. Tällaisina tarkennusta kaipaa-

vina asioina näen esimerkiksi maahanmuuttajaopettajien saaman ohjauksen ja neu-

vonnan heti maahantulotilanteen jälkeen. Lisäksi on tärkeää seurata pitkällä aikavä-

lillä, miten maahanmuuttajaopettajat ovat työllistyneet, kun he ovat saavuttaneet 

pätevyyden toimia opettajana Suomessa. Samalla olisi mahdollista tutkia sitä, miten 

maahanmuuttajaopettajat on otettu vastaan eri työyhteisöissä. Mielenkiintoista olisi 

selvittää tarkemmin, miten maahanmuuttajaoppilaiden opetusta tulisi kehittää maa-

hanmuuttajaopettajien havaintojen perusteella. Yksi mielestäni tärkeä tutkimus- ja ke-

hittämisalue edellisten ohella on maahanmuuttajaopettajan ja kantaväestöön kuuluvan 

opettajan tiiviiseen yhteistyöhön perustavat opettamisen mallit. Opettajien yhteis-

työssä näen mahdollisuuksia, joita suomalaisessa koulussa ei ole riittävästi hyödyn-

netty. 

 

  



 

217 

Lähteet 

Aalto, M., Larja, L. & Liebkind, K. 2010. Syrjintä työhönottotilanteissa − tutkimuskatsaus. 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 16. 

Aarnitaival, S. 2012. Maahanmuuttajanaiset työelämätietoa etsimässä. Tutkimus 

kotoutumisen tietokäytännöistä. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 

1728. 

Abramova, I. 2011. Making meaning of work: Uncovering the complexity of immigrant 

experience in a multicultural landscape. Multicultural Perspectives 13 (4), 209–214. 

Abramova, I. 2012. Perspectives of teachers from the Soviet Union in U.S. schools. 

Through the eyes of immigrant teachers who ”tend to go against the grain”. Multicultural 

Education 19 (3), 34−38. 

Ahmad, A. 2010. ”Voisin tietysti palkata heitä, mutta…” Työmarkkinoiden 

sosiokulttuurinen sidonnaisuus. Teoksessa S. Wrede & C. Nordberg (toim.) Vieraita 

työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Helsinki: Palmenia Helsinki University Press, 

72−92. 

Ahponen, P. 2001. Kodittomuuden marginaalissa. Teoksessa M. Suutari (toim.) Vallattomat 

marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 20, 103–123. 

Aikuiskoulutuksen vuosikirja 2009. T. Kumpulainen (toim.) Tilastotietoja aikuisten 

opiskelusta 2007. Opetusministeriön julkaisuja 2009:42. 

Airila, A. & Toivanen, M. 2013. Hyvinvointi työssä. Teoksessa M. Toivanen, A. Väänänen 

& A. Airila (toim.) Venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten työ ja terveys Suomessa − 

samankaltaisuudet ja erot kantaväestöön. Helsinki: Työterveyslaitos, 97–107.  

Airila, A., Toivanen, M., Väänänen, A., Bergbom, B., Yli-Kaitala, K. & Koskinen, A. 2013. 

Maahanmuuttajan onnistuminen työssä. Tutkimus työssä käyvistä venäläis-, kurdi- ja 

somalialaistaustaisista Suomessa. Helsinki: Työterveyslaitos. 

Akar, E. Ö. 2011. Professional experiences of Turkish and Moroccan teachers in Dutch 

secondary schools. International Journal of Humanities and Social Science 1 (15), 

61−70. 

Alasuutari, P. 2011. Laadullinen tutkimus 2.0. (4. uudistettu painos.) Tampere: Osuuskunta 

Vastapaino.  

Alho-Malmelin, M. 2010. Avointa väylää maisteriksi. Tutkimus avoimessa yliopistossa 

opiskelleista ja väylän kautta korkeakouluun tulleista opiskelijoista. Turun yliopiston 

julkaisuja C 300. 

Almiala, M. 2008. Mieli paloi muualle – opettajan työuran muutos ja ammatillisen 

identiteetin rakentuminen. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteellisiä julkaisuja 128. 

Amit, M. 2010. Cultural conflicts in mathematics classrooms and resolutions – The case of 

immigrants from the former Soviet Union and Israeli ”old timers.” The Montana 
Mathematics Enthusiast 7 (2/3), 263−274. 

Andrews, M. 2008. Never the last word: Revisiting data. Teoksessa M. Andrews, C. Squire 

& M. Tamboukou (toim.) Doing narrative research.  London: Sage, 86–101.  

Antikainen, A. 2000. Kansainvälinen vertailu elinikäisestä oppimisesta. Teoksessa E. 

Heikkinen & J. Tuomi (toim.) Suomalainen elämänkulku. Helsinki: Tammi, 99−125.  

Antikainen, A. 2003. Miksi ei elämäkertametodia? Kasvatussosiologian kolme vaihetta. 

Kasvatus  34 (5), 448−456.  

Antikainen, M. 2010. Matkalla suomalaiseksi ja hoiva-alan ammattilaiseksi?  Venäläis- ja 

virolaistaustaisten naisten ja suomalaisuuden kohtaamiset kuulumista rakentamassa. 

Helsingin yliopisto. Tutkimuksia 317. 

Aro, M. 2003. Pitääkö koulutus lupauksensa? Sosiologia 40 (4), 313–328. 

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986 (luettu 1.1.2014).  

 

 



 

218 

Atkinson, D. R., Morten, G. & Sue, D. W. 1989. Counseling American minorities: A cross 

cultural perspective. (3. painos.) Dubuque, IA: W.C. Brown. 

Atkinson, R. 2007. The life story interview as a bridge in narrative inquiry. Teoksessa  D. J.  

Clandinin (toim.) Handbook of narrative inquiry. Mapping a methodology. Thousand 

Oaks CA: Sage, 224−245. 

Bakhtin, M. M. 1981. The dialogic imagination. Engl. käännös C. Emerson ja M. Holquist. 

Austin: University of Texas Press. 

Basit, T. N. & Santoro, N. 2011. Playing the role of ’cultural expert’: teachers of ethnic 

difference in Britain and Australia. Oxford Review of Education 37 (1), 37–52. 

Bauman, Z. 1997. Sosiologinen ajattelu. Suom. J. Vainonen. Tampere: Vastapaino. 

Berry, J. W. 1997. Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology 46 (1), 

5−34. 

Berry, J. W. 2010. Immigration and integration: The Canadian experience. Teoksessa C.-H. 

Leong & J. W. Berry (toim.) Intercultural relations in Asia. Migration and work 

effectiviness. Singapore: World Scientific, 43−66. 

Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L. & Vedder, P. 2006. Immigrant youth: Acculturation, 

identity, and adaptation. Applied Psychology 55 (3), 303−332.  

Bhatia, S. & Ram, A. 2009. Theorizing identity in transnational and diaspora cultures: A 

critical approach to acculturation. International Journal of Intercultural Relations 33 (2), 

140−49. 

Bold, C. 2012. Using narrative in research. London: Sage Publications. 

Bruner, E. M. 1984. The opening up of anthropology. Teoksessa E. M. Bruner (toim.) Text, 

play and story. The construction and reconstruction of self and society. Washington, 

D.C.: The American Ethnological Society, 1−18. 

Bruner, E. M. 1986. Experience and its expressions. Teoksessa V. W. Turner & E. M. 

Bruner (toim.) The anthropology of experience. Urbana: University of Illinois Press, 

3−30.  

Bruner, J. 1986. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press. 

Bruner, J. 2004. Life as narrative. Social Research 71 (3), 691−710. Alkuperäinen artikkeli 

julkaistu: Social Research 1984, 54 (1). 

Cantell, H. 2013. Opettaja tarvitsee herkkyyttä ja kykyä kohdata moninaisuutta. Kasvatus 

44 (3), 320–322. 

Cantell, H. & Cantell, M. 2009. Global education in a multicultural school. Teoksessa M.-T. 

Talib, J. Loima, H. Paavola & S. Patrikainen (toim.) Dialogs on diversity and global 

education. Frankfurt am Main: Peter Lang, 51−63. 

Carney, C. G. & Kahn, K. B. 1984. Building competencies for effective cross-cultural 

counseling: A developmental view. The Counseling Psychologist 12 (1), 111−119. 

Clandinin, D. J. 2013. Engaging in narrative inquiry. Walnut Creek, California: Left Coast 

Press. 

Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. 2000. Narrative inquiry. Experience and story in 

qualitative research. San Francisco: Jossey-Bass. 

Clandinin, D. J., Pushor, D. & Orr, A. M. 2007. Navigating sites for narrative inquiry. 

Journal of Teacher Education 58 (1), 21−35. 

Collins, J. & Reid, C. 2012. Immigrant teachers in Australia. Cosmopolitan Civil Societies 

Journal 4 (2), 38−61. 

Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. 2006. Narrative inquiry. Teoksessa J. L. Green, C. 

Gregory & P. B. Elmore (toim.) Handbook of complementary methods in education 

research. (3. painos.) Washington, D.C.: American Educational Research Association 

477–487. 

Creswell, J. W. 2013. Qualitative inquiry & research design. Choosing among five 

approaches. (3. painos.) Thousand Oaks, California: Sage.  

Cross, D. I., Hong, J. & Williams-Johnson, M. 2011. It`s not better or worse, it`s just 

different: examining Jamaican teachers’ pedagogical and emotional experiences. 

Teacher Development 15 (4), 499−515. 

Crossan, S. 2010. Overseas teachers. English in Aotearoa 70, April, 62−64. 



 

219 

Cruickshank, K. 2004. Towards diversity in teacher education: teacher preparation of 

immigrant teachers. European Journal of Teacher Education 27 (2), 125−138. 

Davydova, O. 2010. Suomalaisena, venäläisenä ja kolmantena. Etnisyysdiskursseja 

transnationaalissa tilassa. Elore 17 (1), 101−107. 

Davydova, O. 2012. Venäjän lännestä Suomen itään. Sukupuolittunut maahanmuutto ja 

haurastuneet työmarkkinat. Teoksessa S. Keskinen, J. Vuorela & A. Hirsiaho (toim.) 

Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. 

Tampere: Tampere University Press, 72–100. 

De Fina, A. 2011. Researcher and informant roles in narrative interactions: Constructions of 

belonging and foreign-ness. Language in Society 40 (1), 27–38. 

Denzin, N. K. 1989a. Interpretive biography. Qualitative research methods series 17. 

California: Sage.  

Denzin, N. K. 1989b. Interpretive interactionism. Applied social research methods series 

16. California: Sage.  

Derwin, F. 2015. Towards post-intercultural teacher education: analysing ’extremeʼ 

intercultural dialogue to reconstruct interculturality. European Teacher Education 38 (1), 

71−86. 

Derwin, F. & Keihäs, L. 2013. Johdanto uuteen kulttuurienväliseen viestintään ja 

kasvatukseen. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 63. 

Derwin, F., Paavola, H. & Talib, M. 2013. Kohti kasvatuksellista monimuotoisuutta? 

Monikulttuurinen ja interkulttuurinen kasvatus suomalaisessa koulussa ja 

opettajankoulutuksessa. Kasvatus 44 (39), 241−244. 

van Dijk, T. A. 1981. Episodes as units of discourse analysis. D. Tannen (toim.) Analyzing 

discourse: Text and talk. Georgetown: Georgetown University Press, 177−195. 

Dilthey, W. 1976. Selected writings. H. P. Rickman (toim.) Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Dufva, H. & Pietikäinen, S. 2009. Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli 29 (1), 1−14. 

Earley, P. C. & Ang, S. 2003. Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. 

Stanford, CA: Standard University Press. 

Elder, G. H. Jr., Johnson, M. K. & Crosnoe, R. 2003. The emergence and development of 

life course theory. Teoksessa J. T. Mortimer & M. J. Shanahan (toim.) Handbook of the 

life course. New York: Kluwer Academic Publishers, 3−19. 

Elliot, J. 2005. Using narrative in social research. Qualitative and quantitative approaches. 

London: Sage. 

Elliot, J. 2012. Gathrering narrative data. Teoksessa S. Delamont (toim.) Handbook of 

qualitative research in education. Cheltenhamn: Edward Elgar, 281−298. 

Erkkilä, R. 2011. Narratiivinen kokemuksen tutkimus: Koettu paikka, tarina ja kuvaus. 

Teoksessa J. Perttula & T. Latomaa (toim.) Kokemuksen tutkimus. Merkitys – tulkinta – 

ymmärtäminen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 195−226. 

Eronen, A., Härmälä, V., Jauhiainen, S., Karikallio, H., Karinen, R., Kosunen, A., 

Laamanen, J.-P. & Lahtinen, M. 2014. Maahanmuuttajien työllistyminen. Taustatekijät, 

työnhaku ja työvoimapalvelut. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 

6/2014. 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1996. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Lapin yliopiston 

kasvatustieteellisiä julkaisuja C 13. 

Eteleäpelto, A., Heiskanen, T. & Collin K. 2011. Vallan ja toimijuuden monisäikeisyys. 

Teoksessa A. Eteläpelto, T. Heiskanen & K. Collin (toim.) Valta ja toimijuus 

aikuiskasvatuksessa. Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja 

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 11−32. 

Flynn, R. 2001. Helping immigrants become teachers. Educational Leadership 58 (8), 

68−71. 

Forsander, A. 2001. Kenelle ovet aukeavat? Maahanmuuttajat ja työllistymisen ehdot. 

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2001, 28−38. 

Forsander, A. 2002. Luottamuksen ehdot. Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla 

työmarkkinoilla. Helsinki: Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 39. 



 

220 

Forsander, A. 2003. Maahanmuuttajat sukupuolitetuilla työmarkkinoilla − mistä löytyy 

naisen paikka? Työpoliittinen aikakauskirja 1, 64−73.  

Forsander, A. 2004. Tekeekö työ oikeaksi suomalaiseksi? Teoksessa T. Helne, S. Hänninen 

& J. Karjalainen (toim.) Seis yhteiskunta – tahdon sisään! Jyväskylän yliopisto. 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, SoPhi 80, 195–215. 

Forsander, A. 2007. Kouluttuminen sukupuolittuneille työmarkkinoille? Maahanmuuttajien 

työmarkkina-asema yli vuosikymmen Suomeen muuton jälkeen. Teoksessa T. 

Martikainen & M. Tiilikainen (toim.) Maahanmuuttajanaiset. Kotoutuminen, perhe ja 

työ. Helsinki: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 46, 312–334. 

Forsander, A. 2013. Maahanmuuttajien sijoittuminen työelämään. Teoksessa T. 

Martikainen, P. Saukkonen & M. Säävälä (toim.) Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike 

ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus Oy, 220–244. 

van Gennep, A. 1960. The rites of passage. Engl. käännös M. B. Vizedom & G. L. Caffee. 

Chicago: University of Chicago Press. 

Giddens, A. 1984. The constitution of society. Outline of the theory of structuration. 

Cambridge: Polity Press. 

Giele, J. Z. & Elder, G. H. 1998. Life course rsearch. Development of a field. Teoksessa J. 

Z. Giele & G. H. Elder (toim.) Methods of life course research: Qualitative and 

quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage, 5−27. 

Gitlin, A. 2012. From voice: exploring the possibilities of experimental art. Teoksessa S. 

Delamont (toim.) Handbook of qualitative research in education. Cheltenhamn: Edward 

Elgar, 521−532. 

Goodson, I. F. 2013. Developing narrative theory. Life histories and personal 

representation. London: Routledge. 

Goodson, I. F. & Gill, S. R. 2011. Narrative pedagogy. Life history and learning. New 

York: Peter Lang. 

Goodwin, A. L. 2010. Globalization and the preparation of quality teachers: rethinking 

knowledge domains for teaching. Teaching Education 21 (1), 19−32. 

Gordon, T. 2005. Toimijuuden käsitteen dilemmoja. Teoksessa A. Meurman-Solin & I. 

Pyysiäinen (toim.) Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudeamus. Helsingin yliopiston 

tutkijakollegium, 114–130. 

Graham, J., Grewal, I. & Lewis, J. 2007. Ethics in social research: the views of research 

participants. NatCen. http://www.civilservice.gov.uk/wp-

content/uploads/2011/09/ethics_participants_tcm6-5783.pdf (luettu 4.5.2014). 

Grimshaw, T. & Sears, C. 2008. ’Where am I from?’ ’Where do I belong?’ The negotiation 

and maintenance of identity by international school students. Journal of Research in 

International Education 7 (3), 259−278. 

Guba, E. G. 1990. The alternative paradigm dialog. Teoksessa E. G. Guba (toim.) The 

paradigm dialog. Newbury Park: Sage, 17–27. 

Gubrium, J. F. & Holstein, J. A. 2009. Analyzing narrative reality. Thousand Oaks: Sage. 

Haarakangas, K. 1997. Hoitokokouksen äänet. Dialoginen analyysi perhekeskeisen 

psykiatrisen hoitoprosessin hoitokokouskeskusteluista työryhmän toiminnan 

näkökulmasta. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 130. 

Hall, S. 2003. Kulttuuri, paikka, identiteetti. Suom. J. Koivisto. Teoksessa M. Lehtonen & 

O. Löytty (toim). Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, 85–127. 

Halmio, P. 1997. Elämän ja kokemuksen ääni – Narratiivisuus ja elämäkerrallinen 

lähestymistapa opettajatutkimuksessa. Tiedepolitiikka 22 (3), 9−14. 

Hammar-Suutari, S. 2009. Asiakkaana erilaisuus − Kulttuurien välisen 

viranomaistoiminnan etnografia. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen 

julkaisuja 147. 

Hannerz, U. 2003. Kulttuurin määritelmien yhteentörmäys. Suom. O. Löytty. Teoksessa M. 

Lehtonen & O. Löytty (toim). Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, 213–232. 

Heikkinen, H. L. T. 2010. Narratiivinen tutkimus – todellisuus kertomuksena. Teoksessa J. 

Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle 



 

221 

tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. (3. uudistettu ja 

täydennetty painos.) Jyväskylä: PS-kustannus, 143–159. 

Herman, D. 2009. Basic elements of narrative. Malden: Wiley-Blackwell.  

Himanen, M. & Könönen, J. 2010. Pako ja pakko – turvapaikanhakijoiden kokemuksia 

prekaarista työstä. Teoksessa S. Wrede & C. Nordberg (toim.) Vieraita työssä. 

Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Helsinki: Palmenia Helsinki University Press, 45–71. 

Hirvonen, A. 2003. Pikkupianisteista musiikin ammattilaisiksi. Solistisen koulutuksen 

musiikinopiskelijat identiteettinsä rakentajina. Oulun yliopisto. Acta Universitatis 

Ouluensis. Scientiae Rerum Socialium 61. 

Hitlin, S. & Elder, G. Jr. 2007. Time, self and curiously abstract concept of agency. 

Sociological Theory 25 (2), 170−191. 

Holma, J. 1999. The search for a narrative. Investigating  acute psychosis and need-adapted 

treatment model from the narrative viewpoint. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in 

Education, Psychology and Social Research 150. 

Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. 2012. Intoduction. Establishing a balance. Teoksessa J. A. 

Holstein & J. F. Gubrium (toim.) Varieties of narrative analysis. Thousand Oaks, CA: 

Sage, 1−11. 

Honkasalo, M.-L. 2013. Katveessa – pieni toimijuus kriittisenä avauksena toiminnan 

teoriaan. Tiede & Edistys 1, 42−61. 

Honkonen, R. 1995. Elämäkerrallinen lähestymistapa opiskelijatutkimuksen menetelmänä. 

Teoksessa J. Nieminen (toim.) Menetelmävalintojen viidakossa. Pohdintoja kasvatuksen 

tutkimisen lähtökohdista. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitoksen julkaisusarja 

B:13, 167−191. 

Horsdal, M. 2012. Telling lives. Exploring dimensions of narratives. London: Routledge. 

Hosiaisluoma, Y. 2003. Kirjallisuuden sanakirja. Helsinki: WSOY. 

Hunt, S. 2005. The life course. A sociological introduction. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

Huotelin, H. 1996. Menetelmällisiä lähtökohtia elämäkertatutkimukseen. Teoksessa A. 

Antikainen & H. Huotelin (toim.) Oppiminen ja elämänhistoria. Aikuiskasvatuksen 37. 

vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 13–42. 

Husso, M. 2003. Parisuhdeväkivalta. Lyötyjen aika ja tila. Tampere: Vastapaino. 

Hutchison, C. B. & Jazzar, M. 2007. Mentors for teachers from outside the U.S. Phi Delta 

Kappan 88 (5), 368−373.  

Huttunen, L. 2002. Kotona, maanpaossa, matkalla: Kodin merkitykset maahanmuuttajien 

omaelämäkerroissa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

Huttunen, L. 2009. Mikä ihmeen maahanmuuttaja? Teoksessa S. Keskinen, A. Rastas & S. 

Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja 

kritiikistä. Tampere: Vastapaino, 117–122. 

Huttunen, L., Löytty, O. & Rastas, A. 2005. Suomalainen monikulttuurisuus. Paikallisia ja 

ylirajaisia suhteita. Teoksessa A. Rastas, L. Huttunen & O. Löytty (toim.) Suomalainen 

vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 16–40. 

Hyvärinen, M. 2006.  Kerronnallinen tutkimus. 

http://www.hyvarinen.info/material/Hyvarinen-Kerronnallinen_tutkimus.pdf (luettu 

1.4.2012). 

Hyvärinen, M. 2010. Haastattelukertomuksen analyysi. Teoksessa J. Ruusuvuori, P. 

Nikander & M. Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 90–118. 

Hänninen, V. 2002. Sisäinen tarina, elämä ja muutos. (5. painos.) Tampereen yliopisto. Acta 

Universitatis Tamperensis 696. 

Hänninen, V. 2004. A model of narrative circulation. Narrative Inquiry 14 (1), 69−85. 

Hänninen, V. 2010. Narratiivisen tutkimuksen käytäntöjä. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli 

(toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen 

teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. (3. uudistettu ja täydennetty painos.) 

Jyväskylä: PS-kustannus, 160–178. 

Jokikokko, K. 2002. Interkulttuurinen kompetenssi apuna kulttuurien kohdatessa. Teoksessa 

R. Räsänen, K. Jokikokko, M.-L. Järvelä, & T. Lamminmäki-Kärkkäinen (toim.) 



 

222 

Interkulttuurinen opettajankoulutus. Utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen 

avulla. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Oulun yliopisto, 85−96. 

Jokikokko, K. & Järvelä, M.-L. 2013. Opettajan interkulttuurinen kompetenssi – produkti 

vai prosessi? Kasvatus 44 (3), 245–257. 

Jokinen, A., Huttunen, L. & Kulmala, A. 2004. Johdanto: neuvottelu marginaalien 

kulttuurisesta paikasta. Teoksessa: A. Jokinen, L. Huttunen & A. Kulmala (toim.) Puhua 

vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 9−19. 

Jokiranta, H. 2003. Se on miehen elämää. Maaseudulla asuvia miehiä elämäänsä 

kertomassa. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 966. 

Jones, S. A. 2013. Illustrating the narrative process through career stories. School Libraries 

Worldwilde 19 (2), 37−53. 

Joronen, T. 2005. Työ on kahden kauppa – maahanmuuttajien työmarkkina-aseman 

ongelmia. Teoksessa S. Paananen (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: 

Tilastokeskus, 59–82. 

Joronen, T. 2012. Maahanmuuttajien yrittäjyys Suomessa. Helsinki: Helsingin kaupungin 

tietokeskus, tutkimuksia 2. 

Jyrhämä, R. 2009. Ohjaussuhde, ohjaajan roolit ja pedagoginen ajattelu opetusharjoittelussa. 

Kasvatus 40 (5), 417–431. 

Kaasila, R. 2008. Eri lähestymistapojen integroiminen narratiivisessa analyysissä. 

Teoksessa R. Kaasila, R. Rajala & K. E. Nurmi (toim.) Narratiivikirja: Menetelmiä ja 

esimerkkejä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 41–66.  

Katisko, M. 2011. Kansalaisuus työyhteisön arjessa. Maahanmuuttajien kertomuksia 

työelämästä. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 9.  

Keskinen, S. & Vuori, J. 2012. Erot, kuuluminen ja osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa. 

Teoksessa S. Keskinen, J. Vuori & A. Hirsiaho (toim.) Monikulttuurisuuden sukupuoli. 

Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press, 

7−35. 

Keskitalo-Foley, S. 2004. Kohti kuulumisen maisemia. Toimijuuden tilat ja paikat 

lappilaisen maaseudun naisten elämäkerroissa. Lapin yliopisto. Acta Universitatis 

Lapponiensis 78.  

Keskitalo-Foley, S. 2013. Highly educated women in Lapland looking for agency in the 

neoliberal era. Teoksessa S. Keskitalo-Foley, P. Naskali & P. Rantala (toim.) Nothern 

insights. Feminist inquiries into politics of place, knowledge and agency. Rovaniemi: 

Lapin yliopistokustannus, 130−150. 

Kielitoimiston sanakirja 2015. Kotimaisten kielten keskus. 

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80 (luettu 7.1.2015). 

Kilpeläinen, A. 2000. Naiset paikkaansa etsimässä. Aikuiskoulutus naisen elämänkulun 

rakentajana. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 163. 

Klemelä, K., Tuittu, A., Virta, A. & Rinne, R. (toim.) 2011. Vieraina koulussa? 

Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana. 

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:211. 

Koehn, P. H. & Rosenau, J. N. 2002. Transnational competence in an emergent epoch. 

International Studies Perspectives 3 (2), 105−127. 

Kokko, H. 2004. Maahanmuuttajataustaisten opettajien pätevöitymismahdollisuudet 

ammattioppilaitosten opettajiksi. Uudenmaanliiton julkaisuja C 46. 

http://www.uudenmaanliitto.fi/modules/publishbank/julkaisupankki_files/236_C46maah

anmuuttajataustaiset%20opettajat.pdf (luettu 9.12.2013). 

Kokkonen, L. 2010. Pakolaisten vuorovaikutussuhteet. Keski-Suomeen muuttaneiden 

pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen 

sosiaaliseen ympäristöön. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 143. 

Kokkonen, M. 2009. Työelämän kielitaito ja ääntäminen − työnantajien havaintoja. 

Teoksessa J. Kalliokoski, T. Nikko, S. Pyhäniemi & S. Shore (toim.) Puheen ja 

kirjoituksen moninaisuus. AFinLAn vuosikirja 67. Jyväskylä: Suomen soveltavan 

kielitieteen yhdistys, 97–117. 



 

223 

Komulainen, K. & Siivonen, P. 2011. Erottelevan kykykäsityksen valta aikuisopiskelussa. 

Teoksessa A. Eteläpelto, T. Heiskanen & K. Collin (toim.) Valta ja toimijuus 

aikuiskasvatuksessa. Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja.  Helsinki: Kansanvalistusseura ja 

Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 32–54. 

Korhonen, V. 2003. Oppijana verkossa. Aikuisopiskelijan oppimiseen suuntautuminen ja 

oppimiskokemukset verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Tampereen yliopisto. Acta 

Electronica Universitatis Tamperensis 248. 

Korhonen, V. & Hietava, S. 2011. Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? 

Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna. Tampereen 

yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Campus Conexus  -projektin julkaisuja B:2. 

Kosonen, U. 2003. Naisia työn reunoilla. Elämänkokemusta ja ikäsyrjintää. Jyväskylä: 

Jyväskylän yliopisto. 

Kotouttamislain verkkokäsikirja 2014. Työ- ja elinkeinoministeriön palvelu. 

http://www.kotouttaminen.fi/kotouttaminen/kotouttaminen (luettu 10.6.2014). 

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointiraportti 2014. Kuulumisia – opettajankoulutuksen 

monikulttuurinen horisontti.  Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. 

Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 2013. OPE-AMARE. Maahanmuuttajataustaisten 

opettajien pedagogisiin opintoihin valmentava koulutus 55 op. 

http://www.palmenia.helsinki.fi/hankkeet/hanketiedot.asp?id=59 (luettu 1.2.2013). 

Kouvo, A., Stenström, M.-L., Virolainen, M. & Vuorinen-Lampila, P. 2011. Opintopoluilta 

opintourille. Katsaus tutkimukseen. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. 

Tutkimusselosteita 42. 

Kuntatyönantajat 2015. Kielitaitovaatimukset ulkomaiselle työntekijälle. 

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/esimiehille/rekrytointi/kansainvalinen/kelpoisuusvaati

mukset/kielitaito/Sivut/default.aspx (luettu 15.2.2015). 

Kuronen, I. 2010. Peruskoulusta elämänkouluun. Ammatillisesta koulutuksesta 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja 

elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. 

Tutkimuksia 26. 

Kuukka, K. 2009. Rehtorin eettinen johtaminen monikulttuurisessa koulussa. ”Sen yhteisen 

hyvän löytäminen.” Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1435. 

Kyhä, H. 2011. Koulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoilla. Tutkimus 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymisestä ja työurien 

alusta Suomessa. Turun yliopiston julkaisuja C 321. 

Kyntäjä, E. 2005. Venäläisten ja virolaisten leimautumiskokemuksia. Teoksessa S. 

Paananen (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 

137−156. 

Kärkkäinen, K. 2011. Maahanmuuttajien integraatiosta. Teoksessa. J. Lasonen & J. Ursin 

(toim.) Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja katkoksia. Turku: Suomen 

kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 53, 258–281. 

Laihiala-Kankainen, S. 1999. Opetuskulttuurien kohtaaminen: venäjänkieliset 

maahanmuuttajaoppilaat suomalaisessa koulussa. Teoksessa S. Laihiala-Kankainen, I. P. 

Lysakova & S. A. Rasčetina (toim.) Perspektiivejä − kulttuuri, kieli ja koulutus. 

Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 196−221.  

Laiho, A., Nieminen, M. & Tuijula, T. 2014. Opettajaopiskelijoiden reflektioita 

opetusharjoittelusta – haasteena opetustyön yhteiskunnalliset reunaehdot. Aikuiskasvatus 

34 (1), 29–42. 

Lainiala, L. & Säävälä. M. 2010. ”Jos äiti osaa maan kieltä, hän on kuin kotonaan.” Mitä 

helsinkiläiset pienten lasten maahanmuuttajavanhemmat ajattelevat kieliopinnoista? 

Helsinki: Helsingin opetusvirasto. Opetusviraston julkaisuja A1. 

Laitinen, E. 2014. Ammattikorkeakoulujen opettajien kulttuurienvälinen kompetenssi ja sen 

mittaaminen. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 2005. 

Lasonen, J., Teräs, M. & Sannino, A. 2011 Tunnustaminen, kokeminen ja ekspansiivinen 

oppiminen käsitteellisinä resursseina maahanmuuttajia tutkittaessa. Teoksessa. J. 

Lasonen & J. Ursin (toim.) Koulutus yhteiskunnan muutoksissa: jatkuvuuksia ja 



 

224 

katkoksia. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 53, 230–

257. 

Latomaa, S., Pöyhönen, S., Suni, M. & Tarnanen, M. 2013. Kielikysymykset 

muuttoliikkeessä. Teoksessa T. Martikainen, P. Saukkonen & M. Säävälä (toim.) 

Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: 

Gaudeamus Helsinki University Press, 163−183. 

Lauren, J. & Wrede, S. 2010. Työkäytännöt ja institutionaalinen rasismi – lähihoitajien työ. 

Teoksessa S. Wrede & C. Nordberg (toim.) Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä 

eriarvoisuus. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 172–192. 

Lefever, S., Berman, R., Guðjónsdóttir, H. & Gísladóttir, K. R. 2014. Professional identities 

of teachers with an immigrant background. Netla – Online Journal on Pedagogy and 

Education. http://netla.hi.is/serrit/2014/diversity_in_education/004.pdf (luettu 

21.6.2015). 

Liebkind, K. 1994. Maahanmuuttajat ja kulttuurien kohtaaminen. Teoksessa K. Liebkind 

(toim.) Maahanmuuttajat. Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 

21–49. 

Liebkind, K. 2001. Monikulttuurisuus on tulevaisuutta. Teoksessa K. Liebkind (toim.) 

Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa. (2. painos.) Helsinki: 

Gaudeamus, 171–182.  

Liebkind, K., Mannila, S., Jasinskaja-Lahti, I., Jaakkola, M., Kyntäjä, E. & Reuter, A. 2004. 

Venäläinen, virolainen, suomalainen. Kolmen maahanmuuttajaryhmän kotoutuminen 

Suomeen. Helsinki: Gaudeamus. 

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. 1998. Narrative research. Reading, analysis, 

and interpretation. Applied Social Research Methods Series 47. Thousand Oaks, CA: 

Sage. 

Lincoln, Y. S. & Denzin, N. K. 1994. The fifth moment. Teoksessa N. K. Denzin & Y. S. 

Lincoln (toim.) Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage, 575−586. 

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. 2003. Paradigmatic, controversies, contradictions and 

emerging confluences. Teoksessa N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (toim.) The landscape 

of qualitative research. Theories and issues. (2. painos.) Thousand Oaks, CA: Sage, 

253−291.  

Lutz, H. 1993. Migrant women, racism and the Dutch labour market. Teoksessa J. Wrench 

& J. Solomos (toim.) Racism and migration in Western Europe. Oxford: Berg 

Publishers, 129−142. 

Lynn, A. 2014. Liberating the female self: epiphanies, conflict and coherence in the life 

stories of post-war British women. Social History 39 (1), 14−35. 

Länden, M. 2010. Opettajaidentiteetti maahanmuuttajataustaisten opettajien 

pätevöitymiskoulutuksen kontekstissa. Teoksessa P. Pelkonen, A. Palokangas & E. 

Estola (toim.) Opitaan opettamaan Suomessa – maahanmuuttajataustaiset opettajat 

pätevöitymiskoulutuksessa. Oulun yliopiston oppimateriaalia. Kasvatustiede E 2, 23−33. 

Löytty, O. 2002. Hybridin haaste ja postkoloniaali teoria. Niin & Näin 1, 16–17. 

Löytty, O. 2009. Maahanmuuttaja vai uussuomalainen? 

http://www.kotus.fi/?5426_m=5695&s=3242 (luettu 20.11.2013). 

Mammon, R. 2010. Kolmen etnisen ryhmän kotoutumisprosessi Suomessa. Jyväskylän 

yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 403.  

Mannisenmäki, E. & Valtari, M. 2005. Valmistumisen vallihaudalla. Opintojen kesto 2000-

luvun hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Edita. 

Martikainen, T. & Tiilikainen, M. 2007. Maahanmuuttajanaiset. Käsitteet, tutkimus ja 

haasteet. Teoksessa T. Martikainen & M. Tiilikainen (toim.) Maahanmuuttajanaiset. 

Kotoutuminen, perhe ja työ. Helsinki: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitoksen 

julkaisusarja D 46, 15–37.  

Mason, J. 2002. Qualitative Researching. (2. painos.) London: Sage. 

Mauss, M. 2006. Lahja. Vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa. 

Suom. J. Nurmiainen & J. Hakapää. (3. muuttamaton painos.) Helsinki: Tutkijaliitto. 



 

225 

McKinnon, M., Moussa-Inaty, J. & Barza, L. 2014. Science teaching self-efficacy of 

culturally foreign teachers: A baseline study in Abu Dhabi. International Journal of 

Educational Research 66, 78−89.  

Metsämuuronen, J. 2008. Laadullisen tutkimuksen perusteet. (3. uudistettu painos.) 

Metodologia-sarja 4. Jyväskylä: Gummerus.  

Michael, O. 2006. Multiculturalism in schools: The professional absorption of immigrant 

teachers from the former USSR into the education system in Israel. Teaching and 

Teacher Education 22, 164–178. 

Miller, J. & Glassner, B. 1997. The ”Inside” and the ”Outside”: finding realities in 

interviews. Teoksessa D. Silverman (toim.) Qualitative research. Theory, method and 

practice. London: Sage, 99−112. 

Moen, T. 2006. Reflections on the narrative research approach. International Journal of 

Qualitative Methods 5 (4), 56–69. 

Moore, E. 2003. Pitkä opintie. Aikuisiällä suoritettu yliopistotutkinto ja koulutuksellisen 

elämänkulun muutos. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 61. 

Muuri, A. 2014. ”Kielestä kiinni.” Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen 

kielen tason vaihtelut. Turun yliopisto. Annales Universitatis Turkuensis C 389. 

Myrskylä, P. 2013. Aika romuttaa kliseet maahanmuutosta. 

http://tietotrenditblogi.stat.fi/aika-romuttaa-kliseet-maahanmuutosta/ (luettu 30.1.2014). 

Mäkinen, S. 2014. Mentorointiprosessi erilaisesta kulttuurista olevan 

sairaanhoitajaopiskelijan ammatillisen kasvun edistäjänä terveydenhuollon 

transkulttuurisissa oppimisympäristöissä. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis 

Tamperensis 1918. 

Naumanen, P. 2002. Koulutuksella kilpailukykyä. Koulutuksen yhteys miesten ja naisten 

työllisyyteen ja työn sisältöön. Turun yliopisto. Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen 

raportteja 25. 

Nayar, S. 2009. Immigrant teachers’ experiences of racial discrimination. Pacific-Asian 

Education 21 (1), 7−18. 

Nieminen, S. 2010. Neuvotteluja ammatillisesta jäsenyydestä − maahanmuuttaja-

sairaanhoitajat terveydenhuollon työyhteisöissä. Teoksessa S. Wrede & C. Nordberg 

(toim.) Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Helsinki: Gaudeamus 

Helsinki University, 147–171.  

Nieminen, S. 2011. Kuulumisen politiikka. Maahanmuuttajasairaanhoitajat, ammattikuntaan 

sisäänpääsy ja toimijuuden ehdot. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 

1616.  

Nikander, P. 2010. Laadullisten aineistojen litterointi, kääntäminen ja validiteetti. Teoksessa 

J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: 

Vastapaino, 432–445. 

Niyubahwe, A., Mukamurera, J. & Jutras, F. 2013. Professional intergration of immigrant 

teachers in the school system: a literature review. McGill Journal of Education 48 (2), 

279−296. 

Ojala, H. 2010. Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa. Tampere: 

Tampere University Press. 

Okamura, Y. & Miller, J. 2010. Career development strategies for Japanese immigrant 

teachers. Australian Journal of Career Development 19 (3), 33−41.  

Oloo, J. A. 2012. Immigrant teachers in Saskatchewan schools: A human resource 

perspective. KEDI Journal of Educational Policy 9 (2), 219−237. 

Opettajaksi Suomeen – koulutusesite 2013. Turun yliopisto. 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/koulutus/Documents/OpettajaksiSuome

en_2013.pdf (luettu 1.5.2014). 

Opettajaksi Suomeen -koulutusesite 2014. Turun yliopisto. 

http://www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/koulutus/taydennyskoulutus/maahanmu

uttajat-ja-monikulttuurisuus/opettajaksi-suomeen/Documents/ 

Opettajaksi_Suomeen_2014-esite.pdf (luettu 1.5.2014). 



 

226 

Opetushallitus 2010. Ulkomailla hankitun opettajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa. 

Oppaat ja käsikirjat 2010:2.  

Opetushallitus 2013. Taitotasokuvaukset. 

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot/ 

taitotasokuvaukset (luettu 9.12.2013). 

Opetusministeriö 2007. Opettajankoulutus 2020. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja 

selvityksiä 2007:44.  

Opetusministeriön maahanmuuttopoliittiset linjaukset 2009. Opetusministeriön julkaisuja 

2009:48. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/ 

opm48.pdf?lang=fi (luettu 1.2.2012). 

Paananen, S. 2005. Maahanmuuttajien integrointi: vaikea ja ristiriitainen hanke. Teoksessa 

S. Paananen (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 173–

180. 

Paavola, H. 2007. Monikulttuurisuuskasvatus päiväkodin monikulttuurisessa 

esiopetusryhmässä. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Soveltavan 

kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 283. 

Pakarinen, E. 2011. Kokemuksia maahanmuuttajien ohjauksesta työvoimahallinnossa ja 

aikuiskoulutuksessa. Teoksessa A. Pehkonen (toim.) Tavoitteena työelämä –

maahanmuuttajien osaaminen näkyväksi. Kuopio: Savon koulutuskuntayhtymä. EUedu-

julkaisut 1, 37–99. 

Pakarinen, A. 2012. Meltolassa hämmennyttiin kielitaidottomasta opettajasta. Artikkeli 

Uutisvuoksi-lehdessä 21.1.2012. 

Pavlenko, A. 2007. Autobiographic narratives as data in applied linguistics. Applied 

Linguistics 28 (2), 163−188.  

Pelkonen, P. 2010. Opitaan opettamaan Suomessa – sopeutumisen ja kulttuurierojen 

pohdintaa maahanmuuttajataustaisten opettajien kokemusten pohjalta. Teoksessa P. 

Pelkonen, A. Palokangas & E. Estola (toim.) Opitaan opettamaan Suomessa – 

maahanmuuttajataustaiset opettajat pätevöitymiskoulutuksessa. Oulun yliopiston 

oppimateriaalia. Kasvatustiede E 2, 29−22. 

Pelkonen, P., Palokangas, A. & Estola, E. (toim.) 2010. Opitaan opettamaan Suomessa – 

maahanmuuttajataustaiset opettajat pätevöitymiskoulutuksessa. Oulu: Oulun yliopiston 

oppimateriaalia. Kasvatustiede E 2. 

Pentikäinen, M. 2005. Loputon matka. Vietnamilaisten ja somalialaisten kertomuksia 

pakolaisuudesta. Helsinki: Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus 274. 

Phillion, J. 2003. Obstacles to accessing the teaching profession for immigrant women. 

Multicultural Education 11 (1), 41−45. 

Phillion, J. & Malewski, E. 2011. Study abroad in teacher education: Delving into cultural 

diversity and developing cultural competence. Action in Teacher Education 33 (5–6), 

643−657. 

Pitkänen, P. 2006. Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus viranomaistyössä. Helsinki: 

Edita. 

Pitkänen, P. 2011. Terveydenhuollon kansainvälistyvät toimintaympäristöt. Teoksessa P. 

Pitkänen (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Tampere: Osuuskunta Vastapaino, 75–

99. 

Polkinghorne, L. 1995. Narrative configuration in qualitative analysis. Teoksessa J. A. 

Hatch & R. Wisniewski (toim.) Life history and narrative. London: Falmer Press, 5−23. 

Purtilo-Nieminen, S. 2009. Tie yliopistoon – Narratiivinen tutkimus avoimen yliopiston 

väylän kautta tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuneista. Lapin yliopisto. Acta Universitatis 

Lapponiensis 166. 

Puuronen, V. 2011. Rasistinen Suomi. Helsinki: Gaudeamus. 

Puusa, A. 2011. Laadullisen aineiston analysointi. Teoksessa A. Puusa & P. Juuti (toim.) 

Menetelmäviidakon raivaajat. Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. 

Helsinki: JTO, 114–125. 



 

227 

Pöyhönen, S. 2004. Suomen kielen opettajana Venäjällä. Ammatti-identiteetin tulkintoja 

koulutuksen ja opetuksen murroksessa. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan 

kielentutkimuksen keskus. 

Pöyhönen, S. 2006. Näkökulmia koulutus- ja opetuskulttuureihin: pysähtymisen paikkoja 

tutkivalle opettajalle. Teoksessa S. Pöyhönen & K. Hiltula (toim.) Opettajana vieraalla 

maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan 

kielentutkimuksen keskus, 19–42. 

Pöyhönen, S., Tarnanen, M., Vehviläinen, E.-M., Virtanen, A. & Pihlaja, L. 2010. 

Osallisena Suomessa. Kehittämissuunnitelma maahanmuuttajien kotoutumisen 

edistämiseksi. Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Helsinki: 

Suomen Kulttuurirahasto. 

Pöysä, J. 2006. Matkalla kaupunkiin ja aikuisuuteen. Nuoren joensuulaisen kirjoitettujen 

paikkakokemusten lähilukua. Teoksessa S. Knuuttila, P. Laaksonen & U. Piela (toim.) 

Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu.  Kalevalaseuran vuosikirja 85. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura, 156–170.  

Pöysä, J. 2010. Lähiluku vaeltavana käsitteenä ja tieteidenvälisenä metodina. Teoksessa J. 

Pöysä, H. Järviluoma & S. Vakimo (toim.) Vaeltavat metodit. Joensuu: Suomen 

Kansantietouden Tutkijain Seura, 331− 360. 

Rastas, A. 2005. Rasismi. Oppeja, asenteita, toimintaa ja seurauksia. Teoksessa A. Rastas, 

L. Huttunen & O. Löytty (toim.) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä 

monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 69−116. 

Rastas, A. 2007. Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Tampereen yliopisto. Acta Electronica 

Universitatis Tamperensis 624. 

Rastas, A. 2009. Rasismin kiistäminen suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa. 

Teoksessa S. Keskinen, A. Rastas & S. Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta… 

Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino & 

nuorisotutkimusverkosto, 47–64. 

Raunio, P. 2013. Työhön Suomeen? Tutkimus työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvistä 

koulutusprosesseista. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1851. 

Reid, C. & Collins, J. 2013. ’No-one ever asked me’: the invisible experiences and 

contribution of Australian emigrant teachers. Race Ethnicity and Education 16 (2), 268–

290. 

Reuter, A. & Jaakkola, M. 2005. Venäjänkielisten, vironkielisten ja kaksikielisten 

maahanmuuttajien sosiaaliset verkostot. Teoksessa S. Paananen (toim.) 

Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 23−41. 

Ricoeur, P. 1981. Narrative time. Teoksessa W. J. T. Mitchell (toim.) On narrative. 

Chicago: The University of Chicago Press, 165−186. 

Riitaoja, A.-L. 2013. Toiseuksien rakentuminen koulussa. Tutkimus opetussuunnitelmista ja 

kahden helsinkiläisen alakoulun arjesta. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen 

tiedekunta, opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 346. 

Rinne, R., Haltia, N., Nori, H. & Jauhiainen, A. 2008. Yliopiston porteilla. Aikuiset ja 

nuoret hakijat ja sisäänpäässeet 2000-luvun alun Suomessa. Turku: Suomen 

kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 36. 

Ronkainen, S. 2005. Vaikuttavaa tutkimusta? Lapin yliopiston yhteisölehti Kide 7, 9−11. 

Roos, J. P. 1987. Suomalainen elämä. Tutkimus tavallisten suomalaisten elämäkerroista. (2. 

painos.) Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 454.  

Ruusuvuori, J. 2010. Litteroijan muistilista. Teoksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. 

Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 424–431. 

Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. 2010.  Haastattelun analyysin vaiheet. 

Teoksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.) Haastattelun analyysi. 

Tampere: Vastapaino, 9–36. 

Räsänen, R. 2009. Teachers’ intercultural competence and education for global 

responsibility. Teoksessa M.-T. Talib, J. Loima, H. Paavola & S. Patrikainen (toim.) 

Dialogs on diversity and global education. Frankfurt am Main: Peter Lang, 29−50. 



 

228 

Saarinen, A. 2007. Venäläiset maahanmuuttajat ”naisystävällisessä” Pohjolassa. 

Kansalaisuus ja stigmatisoitunut identiteetti. Teoksessa T. Martikainen & M. Tiilikainen 

(toim.) Maahanmuuttajanaiset. Kotoutuminen, perhe ja työ. Helsinki: Väestöliitto. 

Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 46, 125−146.  

Saarinen, T. & Härmälä, M. 2012. Miksi työmarkkinoiden ja kielikoulutuksen tarpeet eivät 

kohtaa? Aikuiskoulutus 32 (2), 137–144. 

Salmela-Aro, K. 2009. Henkilökohtaiset tavoitteet elämän kulussa. Teoksessa R.-L. 

Metsäpelto & T. Feldt (toim.) Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset 

perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 129–143. 

Santoro, N. 2007. ’Outsidersʼ and ’othersʼ: ’differentʼ teachers teaching in culturally diverse 

classrooms. Teachers and teaching: theory and practice 13 (1), 81−97. 

Santoro, N. 2009. Teaching in culturally diverse contexts: what knowledge about ’selfʼ and 

’othersʼ do teachers need? Journal of Education for teaching: International research and 

pedagogy 35 (1), 33−45. 

Santoro, N. 2013. The drive to diversify the teaching profession: narrow assumptions, 

hidden complexities. Race Ethnicity and Education. DOI 

10.1080/13613324.2012.759934 

Saukkonen, P. 2007. Maahanmuutto, monikulttuurisuus ja kulttuuripolitiikka: taustatietoja 

tutkimukselle ja toiminnalle. Cuporen verkkojulkaisuja 1/2007. 

http://www.cupore.fi/documents/monikulttuurisuus_taustatietoja.pdf (luettu 3.12.2012). 

Sharplin, E. D. 2009. Bringing them in: The experiences of imported and overseas-qualified 

teachers. Australian Journal of Education 53 (2), 192−206. 

Shoba, N. 2009. Immigrant teachers’ experiences of racial discrimination. The Journal of 

the Pacific Circle Consortium for Education 21 (1), 7−18.  

Soilamo, O. 2008. Opettajan monikulttuurinen työ. Turun yliopisto. Acta Universitatis 

Turkuensis C 267. 

Spector-Mersel, G. 2010. Narrative research: Time for a paradigm. Narrative Inquiry 20 (1), 

204−224. 

Strawson, G. 2004. Against narrativity. Ratio 17 (4), 428−452. 

Sue, D. W. 1991. A model for cultural diversity training. Journal of Counseling and 

Development 70 (1), 99−105. 

Sue, D. W. 2001. Multidimensional facets of cultural competence. The Counseling  

Psychologist 29 (6), 790−821. 

Sue, D. W. & Sue, D. 1990. Counseling the culturally different. Theory and practice. (2. 

painos.) New York: John Wiley & Sons. 

Sue, D. W. & Sue, D. 2013. Counseling the culturally diverse. Theory and practice. (6. 

painos.) Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

Sultana, A. 2015. ’I don′t see how that makes me a gori (White girl)’: the multiple and 

problematic identities of academically successful Pakistani students. Educational & 

Child Psychology 32 (2), 22−35. 

Suokonautio, J. 2008. Palapelin palat paikoilleen. Maahanmuuttajien kokemuksia 

kotouttamiskoulutuksesta ja ehdotuksia sen kehittämiseksi. Helsinki: Työ- ja 

elinkeinoministeriö, Euroopan sosiaalirahasto.  

Sutela, H. 2005. Maahanmuuttajat palkkatyössä. Teoksessa S. Paananen (toim.) 

Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 83–109. 

Suurpää, L. 2002. Erilaisuuden hierarkiat. Suomalaisia käsityksiä maahanmuuttajista, 

suvaitsevaisuudesta ja rasismista. (2. muuttumaton lisäpainos.) Helsinki: 

Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 28. 

Säntti, J. 2004. Elämäntarinoiden tuottaminen ja tulkitseminen. Teoksessa P. Kansanen & 

K. Uusikylä (toim.) Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Juva: PS-kustannus, 

179–200.  

Säntti, J. 2007. Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin. Opettajuuden rakentuminen ja 

muuttuminen sotienjälkeisessä Suomessa opettajien omaelämäkertojen valossa. Helsinki: 

Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Kasvatusalan tutkimuksia 31. 



 

229 

Säävälä, M. 2012. Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat 

hyvinvointia turvaamassa. Helsinki: Väestöliitto. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 

43. 

Säävälä, M. 2013. Maahanmuutto perheilmiönä. Teoksessa T. Martikainen, P. Saukkonen & 

M. Säävälä (toim.) Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. 

Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 101–122. 

Säävälä, M. & Keski-Hirvelä, E. 2011. Osallisuuden haaste: Kulttuurisesti monimuotoistuva 

työvoimakoulutus. Teoksessa P. Pitkänen (toim.) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. 

Tampere: Osuuskunta Vastapaino, 165–196. 

Taajamo, M. 2005. Ulkomaiset opiskelijat Suomessa. Kokemuksia opiskelusta ja 

oppimisesta, elämästä ja erilaisuudesta. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen 

tutkimuslaitos. Tutkimuksia 16. 

Talib, M.-T. 1999. Toiseuden kohtaaminen koulussa. Opettajien uskomuksia 

maahanmuuttajaoppilaista. Helsinki: Hakapaino. 

Talib, M.-T. 2005. Eksotiikkaa vai ihmisarvoa. Opettajan monikulttuurisesta 

kompetenssista. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 21. 

Tarnanen, M. & Pöyhönen, S. 2011. Maahanmuuttajien suomen kielen taidon riittävyys ja 

työllistymisen mahdollisuudet. Puhe ja kieli 31 (4), 139–152. 

Thomson, R., Bell, R., Holland, J., Henderson, S., McGrellis, S. & Sharpe, S. 2002. Critical 

moments: Choice, chance and opportunity in young people`s narratives of transition. 

Sociology 36 (2), 335−354. 

Tieteen termipankki 2013. 

http://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Kirjallisuudentutkimus:epifania (luettu 

2.12.2013). 

Tiilikainen, M. 2008. Menestyvät maahanmuuttajanaiset. Helsinki: Väestöliitto. 

Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 33.  

Timonen, L. & Kantelinen, R. 2013. Moninaisuus opettajankouluttajan ja 

korkeakouluopettajan työssä – näkökulmia monikulttuuriseen kasvatukseen. Kasvatus 44 

(3), 258–269. 

Toivanen, M. & Airila, A. 2013. Osaaminen ja sen hyödyntäminen. Teoksessa M. 

Toivanen, A. Väänänen & A. Airila (toim.) Venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten 

työ ja terveys Suomessa − samankaltaisuudet ja erot kantaväestöön. Helsinki: 

Työterveyslaitos, 62–70. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. (1.−3. painos.) 

Helsinki: Tammi. 

Turner, V. 1977. Variations on a theme of liminality. Teoksessa S. F. Moore & B. G. 

Myerhoff (toim.) Secular ritual. Assen: Van Gorcum, 36−52. 

Turner, V. 2007. Rituaali. Rakenne ja Communitas. Suom. M. Forde. Helsinki: Suomen 

Antropologinen Seura ja Summa. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009. Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja 

käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen 

ennakkoarvioinnin järjestämiseksi. 

http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/eettisetperiaatteet.pdf (luettu 21.1.2013). 

Työ- ja elinkeinoministeriö 2013. Maahanmuuttajabarometri 2012. TEM raportteja 

11/2013. Loppuraportti. 

http://www.tem.fi/files/35826/Maahanmuuttajabarometri2012_11_2013.pdf (luettu 

1.4.2014). 

Työperusteisen maahanmuuton sanasto 2010. Mikkeli: Etelä-Savon ELY-keskus. 

Uusikylä, P., Tuominen, A., Reuter, N. & Mäkinen, A.-K. 2005. Maahanmuuttajien 

kotoutumiskoulutuksen arviointi. Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus 267. 

http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_1310_912119132.pdf (luettu 

11.12.2013). 

Uusitalo, A. & Korhonen, V. 2012. Aikuisena yliopistossa – elämänrakenteiden yhteys 

opintojen sujuvuuteen. Teoksessa V. Korhonen & M. Mäkinen (toim.) Opiskelijat 



 

230 

korkeakoulutuksen näyttämöillä. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. 

Campus Conexus -projektin julkaisuja A:1, 113−138. 

Valenta, M. 2009. ”Who wants to be a travelling teacher?” Bilingual teachers and weak 

forms of bilingual education: The Norwegian experience. European Journal of Teacher 

Education 32 (1), 21–33. 

Varjonen, S. 2013. Ulkopuolinen vai osallistuja? Identiteetit, ryhmäsuhteet ja integraatio 

maahanmuuttajien elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen 

julkaisuja 2013:13. 

Venäläinen, S. 2010. Interaction in the multicultural classroom: towards culturally sensitive 

home economics education. University of Helsinki. Home Economies and Craft Studies 

Research Report 25. 

Viertola, U. 2010. Suoriutumattomat. Yhteiskuntapolitiikka 75 (1), 110–112. 

Vilkko, A. 1988. Tarina tarinasta. Erään naisomaelämäkerta-aineiston tarkastelua. Helsingin 

yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia 1. 

Vilkko, A. 2000. Elämänkulku ja elämänkulkukerronta. Teoksessa E. Heikkinen & J. 

Tuomi (toim.) Suomalainen elämänkulku. Helsinki: Tammi, 74–85. 

Virta, A., Räsänen, M. & Tuittu, A. 2011. Opettaja keskellä monikulttuurisuutta. Teoksessa 

K. Klemelä, A. Tuittu, A. Virta & R. Rinne (toim.) 2011. Vieraina koulussa? 

Monikulttuurinen koulu oppilaiden, vanhempien, opettajien ja rehtoreiden kokemana. 

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:211, 159–233. 

Väestöliitto 2014. Maahanmuuton perusteet. 

http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja-ja-

linkkeja/tilastotietoa/maahanmuuttajat/maahanmuuton-perusteet (luettu 31.1.2014). 

Väänänen, A., Toivanen, M. & Airila, A. 2013. Taustaltaan erilaiset ryhmät työssä ja 

työelämän ulkopuolella. Teoksessa M. Toivanen, A. Väänänen & A. Airila (toim.) 

Venäläis-, kurdi- ja somalialaistaustaisten työ ja terveys Suomessa − samankaltaisuudet 

ja erot kantaväestöön. Helsinki: Työterveyslaitos, 17–37. 

Warinowski, A. 2012. Marginaalisesta miehestä kriittiseen akkulturaatiotutkimukseen: 

eronteoista monikulttuurisuuskasvatuksen tutkimuksessa. Teoksessa H. Silvennoinen & 

P. Pihlaja (toim.) Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja 

poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden 

tiedekunnan julkaisuja A:214, 57–83. 

Webster, L. & Mertova, P. 2007. Using narrative inquiry as a research method. An 

introduction to using critical event narrative analysis in research on learning and 

teaching. London: Routledge. 

Werbner, P. 1997. Essentializing essentialism, essentializing silence: Ambivalence and 

multiplicity in the constructions of racism and ethnicity. Teoksessa P. Werbner & T. 

Modood (toim.) Debating cultural hybridity. Multi-cultural identities and the politics of 

anti-racism. London: Zed, 226−254. 

White, H. 1981. The value of narrativity in the representation of reality. Teoksessa W. J. T. 

Mitchell (toim.) On narrative. Chicago: The University of Chicago Press, 1−23. 

Wrede, S. 2010. Suomalainen työelämä, globalisaatio ja vieraat työssä. Teoksessa S. Wrede 

& C. Nordberg (toim.) Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Helsinki: 

Gaudeamus Helsinki University Press, 7−31. 

Wrede, S., Nordberg, C. & Forsander, A. 2010. Etnistyvä eriarvoisuus ja keinot kohti tasa-

arvoa. Teoksessa S. Wrede & C. Nordberg (toim.) Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä 

eriarvoisuus. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University, 274–283. 

Xu, S. & Connelly, M. 2010. Narrative inquiry for school-based research. Narrative Inquiry 

20 (2), 349−370. 

Yijälä, A. 2012. Vapaaehtoisten maahanmuuttajien pre-akkulturaatio. Psykologia 47 (5−6), 

423–427. 

Åkerblad, L. 2011. Prekaari työmarkkinatilanne ja toimijuus. Teoksessa E. Jokinen, J. 

Könönen, J. Venäläinen & J. Vähämäki (toim.) ”Yrittäkää edes!” Prekarisaatio Pohjois-

Karjalassa. Helsinki: Tutkijaliitto, 19–36. 



 

231 

Åkerblad, L. 2014. Epävarmuuden tuolla puolen. Muuttuvat työmarkkinat ja prekaari 

toimijuus. Itä-Suomen yliopisto. Dissertations in Social Sciences and Business Studies 

no 73. 

 

Julkaisematon lähde: 

 
Opetussuunnitelma 2011–2013. Kuulumisia – opettajankoulutuksen monikulttuurinen 

horisontti. Opettajaksi pätevöittävä täydennyskoulutus maahanmuuttajataustaisille 

henkilöille. Monialaiset opinnot 60 op. Tampereen yliopisto.  

  



 

232 

Liite 1 

Maahanmuuttajat ja koulutus – elämänhistoriallinen näkökulma  

Juha Suoranta & Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo 

 

 

1. Elämänkulku 

Kerro, millainen elämänkulkusi on ollut. Voit alkaa lapsuudesta ja kertoa asioista 

järjestyksessä tähän päivään asti.  

 

2. Lapsuus ja perhe 

Missä ja koska olet syntynyt? 

Kerro jotain lapsuudestasi? (Millainen se oli? Mitä vanhempasi tekivät? Millaiseksi arvioit 

perheenne yhteiskunnallisen aseman?) 

Keitä perheeseesi kuuluu tällä hetkellä?  

 

3. Koulutustausta  

Millainen on kouluhistoriasi? Mitä kouluja olet käynyt? 

Miten kuvailisit itseäsi oppilaana ja opiskelijana? Millainen oppija olet? 

Miten opiskelet? Kerro esimerkein. 

 

4. Suomeen muuttaminen  

Milloin muutit Suomeen? 

Miksi sinä muutit Suomeen? 

Mikä oli muuttaessa vaikeaa? 

Mitä ajatellet sopeutumisestasi tällä hetkellä? 

 

5. Työ 

Millaisissa työtehtävissä olet toiminut ennen Suomeen tuloa ja kuinka kauan? 

Millaisissa työtehtävissä olet toiminut Suomessa ja kuinka kauan? 

Mitä nämä työtehtävät ovat merkinneet sinulle? 

Mikä aikaisemmista työtehtävistäsi on ollut sinulle mieluisin? Miksi? 

 

6. Opettajuus ja opettajan työ 

Miten kuvailisit itseäsi opettajana? 

Millainen on mielestäsi hyvä opettaja? 

Miten kokemuksesi perusteella kuvaisit opettajan työtä entisessä kotimaassasi? 

 – entä Suomessa? 

Mitä ajattelet suomalaisesta koulusta? Mikä siinä on hyvää/huonoa? 

 

7. Nykyinen opiskelu 

Miksi haluat saada luokanopettajakelpoisuuden? 

Mitä tämä nykyinen koulutus on antanut sinulle?/Miten olet mielestäsi menestynyt 

nykyisessä koulutuksessa? 

 

8. Hyvinvointi, tulevaisuus 

Miten määrittelisit hyvinvoinnin? 

Mitkä ovat elämäsi tärkeimpiä tapahtumia? 

Mikä on elämäsi onnellisin/surullisin hetki? 

Miten arvioisit elämääsi tällä hetkellä? 

Mitä odotat tulevaisuudelta? 
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